
Misericordia Domini

XXII Niedziela Zwykła – 3 września 2017 r.
Dnia  6  czerwca  2017  r.,  podczas  uroczystej
Mszy  Świętej  w  Sanktuarium  Matki  Boskiej
Fatimskiej  na  Krzeptówkach  w  Zakopanem,
biskupi ponowili  Akt Poświęcenia Kościoła w
Polsce  Niepokalanemu  Sercu  Maryi.
Odnowienie  Aktu  to  jedena  z  najważniejszych
punktów  obchodów  100.  rocznicy  objawień
fatimskich.  Orędzie  fatimskie  jest  orędziem
nadziei,  ponieważ mówi,  że  przez  wiarę  i
modlitwę wszystko można naprawić i odwrócić.
Akt  Poświęcenia  Kościoła  w  Polsce
Niepokalanemu Sercu  Maryi  jest  nawiązaniem
do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na
Jasnej  Górze,  z  udziałem  ok.  miliona  osób,  biskupi  pod
przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą
Ojczyznę  Niepokalanemu  Sercu  Maryi.  Akt  ten  nawiązywał  do
ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius
XII w 1942 r. W Akcie Poświęcenia szczególnie podkreślono prawo do
życia  każdego  człowieka. Tegoroczny  Akt  zostanie ponowiony  w
naszej parafii  w  piątek,  8  września,  w  święto  Narodzenia  Matki
Bożej podczas  wieczornych  Mszy  św.  Tekst  Aktu  znajduje  się  w
biuletynie.  Tych,  którzy  nie  mogą  w  piątek  przyjść  do  kościoła,
zachęcam do odmówienia tego dnia aktu w rodzinach przy wieczornym
pacierzu.  Tekst modlitwy   jest  obecny  w  biuletynie  parafialnym  na
stronie 4 i 5



JAKO OPIEKUNOWIE I STRÓŻOWIE WEJHEROWSKIEGO
SANKTUARIUM WRAZ ZE STAROSTĄ POWIATU  WEJHEROWSKIEGO

I PREZYDENTEM WEJHEROWA SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH, A SZCZEGÓLNIE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO

WSPÓLNEJ MODLITWY W KASZUBSKIEJ JEROZOLIMIE W DRUGI
WEEKEND WRZEŚNIA. 

Sobota ‘ 9 września 
1600 -  DROGA KRZYŻOWA NA KALWARII (początek w kościele

klasztornym) 
i ok. 17.30  - MSZA ŚW. (przy kościele Trzech Krzyży) 

Niedziela ‘ 10 września 
9 00 -  Zbiórka delegacji pocztów sztandarowych wszystkich typów szkół (zbiórka

na placu kościelnym) 
9 15  - PROCESJA Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM NA KALWARIĘ 
1000 -  SUMA ODPUSTOWA POD PRZEWODNICTWEM O. AMBROŻEGO

OKROYA OFM I ZAWIERZENIE SZKÓŁ MATCE BOŻEJ WEJHEROWSKIEJ
– PATRONCE POWIATU (przy kościele Trzech Krzyży) 

Modlimy się za Was, ale nie zamiast Was!!! Przybądźmy, zatem jak najliczniej na
kalwaryjskie wzgórza. Niech nie zabraknie nikogo!!! z franciszkańskim

pozdrowieniem „POKÓJ i DOBRO” -  o. Daniel Szustak OFM – kustosz
Sanktuarium

Pochyleni nad słowem

Tak często się mówi: Wszystko będzie dobrze,
trzeba myśleć pozytywnie. Słowa mają „zaklinać”

rzeczywistość, aby nic złego nas nie spotkało.
Także Piotr, gdy Jezus zapowiedział swoją mękę i

śmierć, zareagował podobnie: „Panie, (...) nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie!”. Jezus mówi nam

prawdę: nie zawsze i nie wszystko będzie w naszym
rozumieniu dobrze. Ważne jednak, aby w

cierpieniach i trudach, które na pewno przyjdą, nie
tracić z oczu „nadziei naszego powołania” i całym sercem  przylgnąć do 

Intencje Parafialne

PONIEDZIAŁEK
04.09

8.00
17.00
17.00
18.00

- W intencji dzieci i pracowników SP w Chłapowie
+ Jan Glembin
+ Cecylia Kubicka w 25 r. śm., rodzice z obojga stron
+ rodzice i bracia: Tomasz i Jacek Krukowscy

WTOREK
05.09 
św. Matki Teresy z
Kalkuty

17.00
17.00
18.00
18.00

+ Maria Pieniążek od sąsiadów, krewnych i znajomych
+ Adam i Marta Jeka
- O zdrowie i Boże błog. w rodzinie
+ Wanda Kortas od przyjaciół i znajomych

ŚRODA
06.09

17.00
17.00
18.00
18.00

+ Jan Poręba od sąsiadów i znajomych
+ Jan i Marta Baran
+ Małgorzata i Marian Bigott
+ Wanda Kortas od przyjaciół i znajomych

CZWARTEK
07.09

17.00
17.00
18.00
18.00

+ Wanda Kortas od przyjaciół i znajomych
+ Ks. prob. Wiesław Wett
+ Ciskowscy: Gertruda w 22 r. śm., Klemens i Ryszard
-

PIĄTEK
08.09    
Narodzenie NMP

17.00
17.00
18.00
18.00

- O zdrowie i Boże błog. w rodzinie oraz o szczęśliwą operację
+ ojciec chrzestny Józef Bolda
+ Tekla Bolda
+ Maria Pieniążek od uczestników pogrzebu

SOBOTA
09.09

15.30
17.00
18.00

- ślubna
+ Feliks w 1 r. śm.
+ ciocia Tekla Bolda

XXII 
NIEDZIELA
ZWYKŁA
10.09

8.00 + Irena, Agnieszka, Teofil Bolda

8.00
10.30
10.30
16.00

+ O Boże błog. w rodzinie
- W intencji ofiarodawców budowy
- 
+ Anna, Józef Hincka, Helena Bolda, Janusz Olszewski



Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa
ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i
pokutę  za  grzeszników  oraz  o  nawrócenie.  Dzisiaj  stajemy  przed  Tobą  my,  polscy  biskupi,
duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego
Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Pragniemy,  z  Bożą  pomocą  –  na  różnych  płaszczyznach  naszego  życia  i  pracy  –  stanowić  jeden,
nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy
żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

 Matko Świętej  Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin.  Chcemy uczynić wszystko co
niezbędne,  by bronić godności  kobiety i  wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym
związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga
i  nie  dawać  posłuchu  podszeptom złego  ducha,  zachęcającego  nas  do  nadużywania  wolności  i  do
realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy,  aby wszyscy małżonkowie  objawiali  swoim życiem Bożą miłość,  a  dzieci  i  młodzież  nie
utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak
troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i
za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek
mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko  Założyciela  Kościoła,  my  polscy  biskupi  –  w  naszej  pasterskiej  posłudze  –
będziemy  dążyli  do  tego,  by  wzrastało  i  umacniało  się  Mistyczne  Ciało  Chrystusa,  by
duchowieństwo  dochowywało  wierności  Bogu,  Krzyżowi  świętemu  i  Ewangelii,  a  osoby
życia  konsekrowanego  realizowały  swój  zakonny charyzmat  i  były  dla  świata  czytelnym
znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza  Matko  i  Królowo,  pragniemy  –  poprzez  autentycznie  chrześcijański  styl  życia  –
przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo
Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i
społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając  się  Twemu Niepokalanemu Sercu,  pragniemy jak  najściślej  zjednoczyć  się  z
Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i
króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen



Ogłoszenia Parafialne
Dzisiaj   spotkanie  Żywego  Różańca  o  godz.  14.15,  poświęcone  m.  in.
inicjatywie Różaniec do granic.

1. Msza św. dla dzieci  w dniu 4 września na rozpoczęcie roku szkolnego o godz.
8.00. W niedzielę 17 września po mszy św. o godz. 10.30 w kościele spotkanie
dla  rodziców  dzieci  klas  III,  które  w  przyszłym  roku  kalendarzowym
przystąpią w naszej parafii do I Komunii św. 1 października  spotkanie o tej
samej porze uczniów klas VII i  II gimnazjum oraz ich rodziców, którzy w
2019 roku przystąpią do sakramentu bierzmowania.

2. W najbliższą sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów w salce na plebanii,
na  godz.  9.00  zapraszam  chłopców  chętnych  do  włączenia  się  w  grono
ministrantów, a o 11.00 spotkanie lektorek.

3. Za tydzień w naszej Ojczyźnie rozpocznie się siódmy Tydzień Wychowania,
któremu w tym roku towarzyszyć będzie hasło – „Maryja wychowawczynią
pokoleń”. Czas ten to doskonała okazja do zastanowienia się, w jaki sposób
rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą naśladować
w wychowaniu Niepokalaną Matkę.

4. W  poniedziałek  12  września  po  Mszy  św.  o  godz.  18.00  spotkanie
wyjeżdżających  na  pielgrzymkę  do  Wilna.  Pielgrzymów  proszę  o
przyniesienie dopłaty do całościowej sumy na wyjazd.

5. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i Biuletyn
Parafialny.  Zachęcam zwłaszcza gości-wczasowiczów do nabycia kalendarza
parafialnego – pamiątki z pobytu w Chłapowie. Cena 20 PLN to cegiełka na
budowę kościoła.

Witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy
wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo

Chrystusa.  przez  cierpienie i krzyż, Idąc wraz z Nim dojdziemy do
chwały zmartwychwstania, gdzie nas oczekuje.

Modlitwa różańcowa dookoła Polski
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz

potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i
udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności.

Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w
krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej.

Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę
różańcową. 

Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około
milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg

zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski
Bożej. 

Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a
nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje

prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal
objawienia. 

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski,
modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych

pragnienień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych
przyzwyczajeń. 

Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017


