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INTENCJE MSZALNE 18.09 – 24.09

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 18 Września  
św. Stanisława Kostki

17:00 + Bronisława Budzisz 

18:00 - Dziękczynno-błagalna za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo 

Wtorek  19 Września 

17:00 + Babcia Stanisława Radtke w 
r. ur. i dziadek Stanisław 

18:00 + Brunon Borski

Sroda 20 Września 
św. Męczenników wiet. 

17:00 + Ojciec Andrzej, wujek Józef 
i zmarli z rodz. Jeka i Goyke 

18:00 + Jan Glembin

Czwartek  21 Września  
 św. Mateusza

17:00 + Genowefa Ciskowska w 1 r. 
śm.

18:00 + Zygfryd oraz rodzice Becker 

Piątek  22 Września 

17:00 + Agnieszka w r. śm., Jan 
Mach 

18:00 + Ewa Ciskowska oraz syn i 
mąż  

Sobota 23 Września 
św. Pio

15:30 – ślubna

17:00 + Matka Barbara w r. śm.

18:00 - O zdrowie i Boże błog. w 
rodzinie

XXV Niedziela  Zwykła 
24 Września

08:00 + + Eugenia Styn w r. śm.

10:30 + Agnieszka Heff w r. śm.

16:00 + Ksawery i Klara oraz 
Brunon Hincke  

16:00 +  Stanisław i Annna 
Ciskowscy, Mateusz, Salomea 
Grzegorscy

W związku ze zbliżającą się II edycją budżetu obywatelskiego Gminy 
Władysławowo i
zgłoszonymi trzema projektami przez naszą miejscowość pragniemy 
zachęcić Państwa do
głosowania na wszystkie trzy projekty z Chłapowa. Dwa z nich dotyczą 
OSP Chłapowo
(zakup nowoczesnego umundurowania bojowego, doposażenie zestawu 
hydraulicznego do
ratownictwa drogowego) oraz jeden sołecki na nowe oznakowanie ulic i 
drogowskazy.
Głosować może każdy mieszkaniec sołectw Gminy Władysławowo na 5 
wybranych
projektów – dla nas, najważniejsze jest aby oddać trzy głosy na trzy 
nasze wspólne projekty,
tak aby nie dawać dodatkowych głosów konkurencji.
Głosowanie odbędzie się w terminie 18.09.2017 – 02.10.2017 roku, a 
głosy można oddawać
w sklepie u Pana Jana Potrykus przy ul. Władysławowskiej, bądź 
elektronicznie na stronie
Urzędu Gminy Władysławowo.
Działając wspólnie możemy wygrać wszystkie trzy projekty i zrobić duży 
krok do poprawy
bezpieczeństwa strażaków, ludzi ratowanych z wypadków czy poprawy 
wizerunku naszej
miejscowości.
Liczymy na Państwa Głosy !



 

1 CZYTANIE: (Syr 27,30-28,7)
2 CZYTANIE: (Rz 14,7-9)
EWANGELIA: (Mt 18,21-35)

XXIV Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXIV NIEDZIELE ZWYKŁA

17 Września 2017 r.

 Dzisiaj o 10.30 spotkanie rodziców dzieci klas III, które w tym roku szkolnym 
przystąpią w naszej parafii do sakramentu pokuty i eucharystii.

Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii w 
2019 roku odbędą się dnia 1 października po Mszy św. o 10.30 w kościele. To 
zaproszenie kieruję do młodzieży klas II gimnazjum i VII klasy. Spotkanie dla 
rodziców kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości w tym samym 
czasie.

Jutro o 5.00 rano wyjazd pielgrzymów do Wilna. W czasie mojej nieobecności 
funkcję proboszcza będzie pełnił. O. Jordan. Biuro parafialne będzie czynne.

Pierwsza posezonowa próba dla chórzystów i wszystkich, którzy chcą dołączyć 
do wspólnego śpiewania (także panów) odbędzie się w czwartek 21 
września o 19.00 w salce parafialnej.

Zachęcamy  do zapoznania się ze stroną www.rozaniecdogranic.pl i zgłoszenia 
elektronicznie swojego akcesu w tym wydarzeniu modlitewnym.

Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn 
parafialny. Jest jeszcze „Mały Gość Niedzielny”.

Zachęcamy zwłaszcza gości-wczasowiczów do nabycia kalendarza parafialnego 
– pamiątki z pobytu w Chłapowie. Cena 20 PLN to cegiełka na budowę 
kościoła.

W kalendarzu liturgicznym jutro przypada święto św. Stanisława Kostki, 
zakonnika patrona dzieci, młodzieży i naszej ojczyzny, w środę 
wspomnienie męczenników z Korei, w czwartek święto św. Mateusza 
Apostoła, w sobotę św. O. Pio. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 
tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.

Na prośbę OSP Chłapowo przypominamy, że  w związku ze zbliżającą się II edycją 
budżetu obywatelskiego Gminy Władysławowo i zgłoszonymi trzema 
projektami przez naszą miejscowość pragniemy zachęcić Państwa do 
głosowania na wszystkie trzy projekty z Chłapowa. Informacje szczegółowe 
w zeszłym i bieżącym Biuletynie Parafialnym.

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i 
dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

    Ks. Sławomir Skoblik

Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – 15-dniowych rekolekcji 
zamkniętych, które były częścią formacji prowadzonej w małych 
grupach parafialnych. Metodę i cały system formacyjny wypracował 
ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). 27 lutego przypada 30. 
rocznica śmierci duchownego, który przeprowadził pierwsze 
rekolekcje dla ministrantów w 1954 r. Nazwano je Oazą Dzieci 
Bożych. Celem Ruchu Światło-Życie jest wychowanie dojrzałych 
chrześcijan, świadomych swojego miejsca w Kościele oraz 
realizowanie posoborowej wizji parafii – wspólnoty wspólnot. Liczbę 
członków Ruchu szacuje się na 70 tys. osób. Charyzmat Ruchu 
wyrażają słowa „światło – życie”. To ideał chrześcijańskiej 
dojrzałości w skrócie. Być dojrzałym chrześcijaninem oznacza 
stawać się nowym człowiekiem, w którym poznanie prawdy (światło) 
i egzystencja (życie) są jednością. Do tej jedności w człowieku 
może doprowadzić Duch Święty (omega, namalowana na logo 
Ruchu, symbolizuje Ducha Świętego). To scalanie dokonuje się za 
cenę krzyża Chrystusowego i codziennego krzyża każdego 
człowieka.
Dla młodzieży studiującej i osób dorosłych formacja podstawowa 
trwa minimum 3 lata, dla młodzieży szkół średnich – minimum 4 
lata, dla rodzin 2 lata. Czas trwania formacji dzieci zależy od wieku, 
w którym się ją rozpoczyna; proponuje się ją dzieciom po I Komunii 
świętej.
W naszej parafii chcemy powołać do istnienia Oazę Dzieci Bożych. 
Zaproszenie kierujemy do uczniów szkoły podstawowej. Z idęą 
ruchu, poprzez świadectwa animatorek  zetkniemy się 1 
października podczas Mszy św. o 10.30.

http://www.rozaniecdogranic.pl/

