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INTENCJE MSZALNE 31.07 – 06.08

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 31 Lipca Św. Ignacego Loyoli 

17:00 + Paweł Ceynowa

17:00 +  Lucyna Myślisz w rocznicę śmierci, 
Maria Podrecka

17:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett – 29 
gregoriańska

18:00 +   Ignacy i Małgorzata Potrykus

18:00 +  Rozalia Kozerok – 22 gregoriańska

18:00 + Bronisław Pikala w 4 rocznicę śmierci

18:30 - O szczęśliwą operację i zdrowie 
dla córki

Wtorek 01 Sierpnia

17:00 +  Józef Wittstock

18:00 +   Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett –
 30 gregoriańska

18:00 + Rozalia Kozerok – 23 gregoriańska

Sroda 02 Sierpnia

17:00 + Mąż Franciszek, brat Augustyn

18:00 + Helena Kaczmarek, rodzice z obojga stron

18:00 + Rozalia Kozerok – 24 gregoriańska

Czwartek 03 Sierpnia

17:00 + Jan Glembin od sąsiadów, znajomych i 
krewnych

18:00 +  Rozalia Kozerok – 25 gregoriańska

Piątek  04 Sierpnia Św. J.M. Vianneya

17:00 + Małgorzata i Ignacy Potrykus

18:00 + Rozalia Kozerok – 26 
gregoriańska

Sobota 05 Sierpnia

08:00 +  Rozalia Kozerok – 27 
gregoriańska

17:00 – W pewnej intencji o Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

18:00 +  Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett 
od Żywego Różańca

Niedziela 06 Sierpni a Przemienienie

Pańskie

08:00 + Siostry i bracia z obojga stron 
Jeka

10:00 + Łukasz Necel w 9 rocznicę 
śmierci

11:30 + Rozalia Kozerok – 28 
gregoriańska

20:00 +  Maria, Józef, Leon Bolda 

Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na 
sierpień 2017 ; miesiąc abstynencji

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Zbliża się sierpień. Wielu z nas odpoczywa, zwiedza, szuka spokoju i wytchnienia od 
codziennych trudów. Rolnicy przeżywają czas najintensywniejszej pracy. Pielgrzymi 
wyruszają na drogi prowadzące ku Jasnej Górze. Przed nami ważne uroczystości maryjne i 
patriotyczne. Co roku właśnie w sierpniu prosimy wszystkich Polaków: podejmijcie 
dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że potraficie odpoczywać i bawić się bez alkoholu.

Większość rodaków przyjmuje nasze coroczne apele z otwartym sercem. Niektórzy jednak 
irytują się, a nawet próbują te działania ośmieszać. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że 
alkohol etylowy zarówno w mocnych napojach, jak i w słabszych, takich jak piwo, ma moc 
zabierać życie nie tylko pojedynczych osób, ale unicestwiać całe narody. Stwierdzenie, że w 
Polsce ;starsi toną w morzu wódki, a dzieci i młodzież w morzu piwa;, jest w pełni adekwatne 
do rzeczywistości. A przecież alkohol

jest czwartym pod względem siły działania narkotykiem! Ogromnym skandalem jest wielka 
dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu oraz jego reklama. W konsekwencji, w Polsce 
wciąż wzrasta spożycie alkoholu. Wielu Polaków uważa, że alkohol jest takim samym 
produktem spożywczym jak każdy inny i jego sprzedaż nie wymaga specjalnych ograniczeń. Z 
takimi poglądami stajemy się jednym z najbardziej proalkoholowych społeczeństw w 
Europie. Ponad 2 tysiące godzin reklam alkoholu rocznie robi swoje.

Przyzwolenie na nadmierne spożywanie alkoholu, towarzyski przymus picia i alkoholowa 
mentalność, to najpoważniejsze problemy, z którymi nasz Naród musi odważnie się 
zmierzyć, jeśli chce ocalić swoją tożsamość i przetrwać.

Czy mamy świadomość, że gdy czytany jest ten Apel, tysiące Polaków i ich rodzin cierpi przez 
alkohol? Tylko w ciągu jednego dnia wokół nas ma miejsce bezmiar ludzkich tragedii, często 
ukrywanych, które mają jedno źródło ; nadużywanie alkoholu. Mamy na myśli przemoc 
domową, wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców, nieodwracalne 
wady wrodzone dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży, zgony spowodowane 
chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu, gwałty pod

wpływem alkoholu, rozwody, zniszczoną młodość i życie.

Czy te fakty nie mówią same za siebie? Czy ta lawina ludzkich nieszczęść, to wciąż za mało, 
by powiedzieć pijaństwu stanowcze nie, a tak ludzkiej wolności i szczęściu?

Św. Jan Paweł II mówił: ;Nie wolno ośmieszać i pomniejszać inicjatyw trzeźwościowych. Zbyt 
wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka i 
trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej 
słabości. Pod prąd źle rozumianej ;wolności. Wolność to nie jest samowola.Dlatego prosimy, 
pomóżcie tym, którzy pragną żyć w wolności zachowując trzeźwość. Dajcie dobry przykład 
zwłaszcza najmłodszym, którzy powinni widzieć, że można spędzać wolny czas bez picia. 
Jesteśmy Dziećmi Bożymi podobnymi do naszego Ojca, powołanymi do życia w miłości, 
radości i świętości. Nie potrzebujemy alkoholu, aby osiągnąć szczęście. Alkohol może nam to 
szczęście i pełnię życia jedynie odebrać.Wrogowie wolności Narodu sugerują, jakoby dążenie 
do trzeźwości było dążeniem do całkowitej prohibicji. Tak nie jest. Podkreślmy to 
zdecydowanie ; tak nie jest. Trzeźwość oznacza sięganie po alkohol bardzo rzadko i w bardzo 
małych ilościach. Ogólnie określamy brak cnoty trzeźwości słowem: pijaństwo. I właśnie 
pijaństwu musimy wydać wojnę, w imię naszej przyszłości. Polacy muszą porzucić pijaństwo! 
Przypomnijmy podstawową zasadę apostolstwa trzeźwości: przez abstynencję wielu, do

trzeźwości wszystkich. Prosimy więc o sierpniowy dar abstynencji w poczuciu 
odpowiedzialności za los wszystkich Polaków, całego Narodu, którego byt zagrożony jest 
przez pijaństwo i alkoholizm tak wielu naszych rodaków.



 

1 CZYTANIE: (1 Krl 3,5.7-12)
2 CZYTANIE: (Rz 8,28-30)
EWANGELIA: (Mt 13,44-52)
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•    

•   Pojutrze rozpoczniemy sierpień – miesiąc ważnych dla Polski rocznic i 
wydarzeń, wśród których znajduje się 73. rocznica Wybuchu Powstania 
Warszawskiego [1 VIII], 61. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu, 97. 
Cudu nad Wisłą, a także 37. rocznica narodzin „Solidarności”. Od 1984 r. 
sierpień obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości, bowiem powagę tych 
wydarzeń, wielu podkreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o 
trzeźwość narodu, do czego zachęca nas jak co roku także Episkopat 
Polski.

    W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Ignacego Loyoli (odpust w 
Jastrzębiej Górze) w piątek świętego Jana Marii Vianneya, w niedzielę 
święto Przemienienia Pańskiego.

    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek (adoracja od godz. 9.15-10.15) i I 
piątek miesiąca. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi świętej od 
godz. 16.00. Msza św. o godz. 18.00 wotywna o NSPJ, po niej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i Litania do NSPJ oraz Akt Ofiarowania. W tym 
dniu od godziny 9.00 ksiądz proboszcz odwiedzi chorych z posługą 
sakramentalną. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 17.00 jest 
wotywną o Niepokalanym Sercu NMP.

    Spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę o godzinie 14:15 w kościele.

    Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i zaopatrzyć 
się w biuletyn.

    Podobnie jak w ubiegłym roku, na początku sierpnia przedstawiciele rady 
parafialnej będą roznosić po parafii opieczętowane koperty na budowę 
kościoła. Dobrowolne ofiary będzie można anonimowo złożyć do koperty i 
położyć w niedzielę na tacę. Przeznaczone zostaną one na prace w kaplicy 
za prezbiterium, dokończenie wymiany okien w kościele i w tejże kaplicy. 
Przymierzamy się także powoli do drzwi do kościoła. Jest ich 7, w tym dwoje 
podwójnych. Dziś w Jastarni, za tydzień na Helu, następnie w Chałupach i 
we Władysławowie ks. proboszcz głosi kazania i zbiera pieniądze na 
budowę kościoła.

•

• Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną 
modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania 
rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

Odpowiedzialność rodzin

Rodziny chronią, umacniają i promują trzeźwość przez miłość, odpowiedzialność i szacunek, 
ofiarną troskę o najbliższych. Wzajemna miłość męża i żony oraz ich wspólna troska o 
wychowanie dzieci i młodzieży według zasad Ewangelii, to najlepsza szkoła życia w 
trzeźwości. Rodzina dysponuje też najlepszą formą terapii uzależnień, czyli nieodwołalną 
miłością, która w odniesieniu do alkoholików z konieczności musi być twarda dopóty, dopóki 
nie wejdą oni na drogę abstynencji i radykalnej zmiany życia.

Dla młodzieży abstynencja to obowiązek. Każda dawka alkoholu w dzieciństwie i młodości to 
zagrożenie. Nie ma bezpiecznej dawki, którą można tolerować i akceptować. Każdy dramat, 
każda śmierć pijanego nastolatka wracającego z imprezy, każde złamane życie, każde 
zawiedzione nadzieje zaczęły się od jednego kieliszka, od jednej puszki piwa.

Apel o dar abstynencji kierujemy w sposób szczególny do małżonków i rodziców. Wspieranie 
współmałżonka oraz wychowanie dzieci dokonuje się najbardziej poprzez świadectwo życia i 
osobisty przykład. Dziękujemy tym rodzicom, którzy podejmują odważne zobowiązanie życia 
w abstynencji, aż wszystkie ich dzieci osiągną pełnoletność. To piękne świadectwo. Stawką w 
tej walce jest nie tylko dobre życie na ziemi, ale też życie wieczne naszych bliskich i całej 
wspólnoty narodowej. Tylko trzeźwe rodzinY mogą być rodzinami szczęśliwymi, czyli takimi, 
w których każdy kocha każdego.

Jednocześnie zwracamy się do rodzin, w których problemy alkoholowe są obecne. Szukajcie 
ratunku wszędzie, gdzie to możliwe ; w parafiach, w szpitalach, w urzędach, w 
stowarzyszeniach i fundacjach. Wokół są instytucje i wielu ludzi dobrej woli, którzy widzą 
wasze dramaty i są przygotowani do tego, by pomagać.


