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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

INTENCJE MSZALNE 23.07 – 29.07

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     Poniedziałek  23  lipca
Św. Brygidy

17:00 + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 23)

17:00 + Rodzice chrzestni z obojga stron

18:00 +  Rodzice: Joanna i Juliusz Potrykus

18:00 - O szczęśliwą operację

Wtorek 24  lipca
Św. Kingi

17:00 + Jan Glembin

17:00 + Aniela i Leon Jeka

18:00 + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 24)

18:00 + Monika, Grzegorz, Elżbieta Fiszer

Sroda 25  lipca
Św. Jakuba Apostoła

17:00 + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 25)

17:00 -

18:00 + Mąż Jerzy, rodzice Styn i Krukowscy oraz bracia

18:00 - 

Czwartek 26  lipca
Św. Joachima i Anny

17::00 + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 26)

17:00 +  Anna Necel w dniu imienin

18:00 +  Anna w dniu im. i Bolesław

18:00 +  Z rodzin: Styn i Marzejon

 

 

  

Piątek  27  lipca

17:00 + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 27)

17:00 – O szczęśliwą operację

18.00 + Siostry i bracia z rodziny Jeka i 
Kobierzyńskich

18:00  -
Sobota 28 lipca

17:00 – 

17:00 +   Lucyna, Roman, Tadeusz Lachowscy

18:00  + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 28)

18:00  + Stanisław Wiśniewski
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 29  lipca

08:00 + Irena, Maria, Franciszek i Stanisław

08:00 + Syn Krzysztof w rocznicę śmierci, 
Bonifacy Goyke

10:00 - O Boże błogosławieństwo na morzu dla 
załogi kutra WŁA 196

10:00 + Z rodziny Trojka: Eufemia, Leon, Maria

11:30 – Dziadkowie z obojga stron

20:00 +  Aleksandra Krukowska (gregoriańska 29)

20:00 - 

  

 

„Chrześcijańskie” zabobony c.d

Innym przykładem jest niepodawanie sobie ręki „na krzyż” przez troje lub więcej ludzi 
(np. przy znaku pokoju) – gdy wynika to z grzeczności (zgodnie z zasadami savoir vivre), 
jest dobre, jeśli wierzę, że podając w ten sposób dłoń, będę się z kimś z pewnością kłócić –
wpadam w sidła przesądu.

  To po czym poznać, że idę dobra drogą? Rytuały, znaki religijne i akty kultu  odmawiane z 
wiarą i ufnością mają za zadanie zbliżać człowieka do Boga i do łączności z Nim. 
Wykonywane jednak z błędnym nastawieniem wewnętrznym stają się zabobonem. Zdarza 
się to wtedy, kiedy wierzący jest świadom, że stosuje gesty chrześcijańskie, poprzez które 
wie, że działa Bóg i Jego łaska, lecz na płaszczyźnie emocjonalnej działa w nim pewna 
postawa magiczna, związana jedynie z pragnieniem osiągnięcia czegoś lub ucieczka od 
jakiejś nieosobowej siły, której się boi (Dok. Biskupów Toskanii „Co dotyczy magii i 
demonologii”).

  I na koniec ciekawostka, a raczej przestroga i zwrócenie uwagi na to, jaką postać potrafi 
przyjąć zło. Podobno coraz większą popularność zdobywają firmy oferujące „cudowny 
medalik” lub „krzyż”, które niezawodnie spowodują szczęście osobiste, a może nawet 
wygraną w loterii. Jest nawet jedna taka, która zajmuje się radiestezją, ale udaje, że jest 
katolicka, np. przed badaniem przy pomocy wahadła mówi się do niego (!) Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus, aby podobno korzystać z pomocy tylko duchów dobrych, 
aniołów i świętych, a gama kolorów, przy pomocy której rozpoznaje się chore organy, 
opisana jest na obrazku Miłosierdzia Bożego. Naprawdę… Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 
Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. (1P 5,8)



1 CZYTANIE: (Jr 23, 1-6)
2 CZYTANIE: (Ef 2, 13-18)
EWANGELIA: (Mk 6, 30-34)
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Szesnasta Niedziela zwykła

„Chrześcijańskie” zabobony
  Może najpierw zdefiniujmy, czym jest przesąd/zabobon. Najprościej mówiąc, to jakaś 
czynność lub przedmiot, którym przypisujemy – mniej lub bardziej świadomie – cechy 
magiczne, np. jeśli coś zrobię albo będę miał jakiś przedmiot przy sobie, będę mieć 
szczęście, jeśli czegoś nie zrobię (albo zrobię coś źle) lub nie będę miał danego przedmiotu 
przy sobie, z pewnością spotka mnie jakieś nieszczęście.

  Czy człowiek wierzący może być przesądny? Niestety tak. Czasem słyszałam, że 
powtarzanie jakiejś modlitwy określoną ilość razy może spowodować, że spełni się to, o 
co się prosi. Niektórzy nawet idą trochę dalej – recytują modlitwy w określonej liczbie, w 
określone dni roku czy tygodnia jako niezawodny środek na uwolnienie takiej samej ilości 
dusz z czyśćca. Modlitwa staje się celem samym w sobie, zapomina się o tym, że jej 
skuteczność nie polega na wielomówstwie, ale na zwróceniu się z wiarą do Boga jako 
Dawcy wszelkiego dobra i kochającego Ojca. Musimy koniecznie pamiętać, aby nasza 
modlitwa była pełna ufności i uległości, tak jak odmawiał ją Pan Jezus: Jednak nie moja 
wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22, 42). Bóg bowiem najlepiej wie, czego nam 
potrzeba do zbawienia naszej duszy i hojnie nas tym obdarza, gdy tylko Go poprosimy. Z 
taką postawą z pewnością nie grozi nam przesądność.

Podobno jest też taki pogląd, że woda święcona zebrana potajemnie z jakiejś liczby 
kościołów (np. siedmiu) jest skuteczna (cokolwiek to znaczy) albo że nosząc medalik czy 
krzyżyk, jesteśmy w specjalny sposób chronieni. Spotkałam się również z postawą, że 
wszycie potajemnie medalika z Maryją Niepokalaną w kołnierz często noszonej kurtki lub 
koszuli osoby niewierzącej lub uzależnionej spowoduje, że się ona nawróci. Przypisujemy 
przedmiotom (nawet gdy są poświęcone) moc, której nie posiadają. To są sakramentalia, 
które przypominać nam mają o naszym Stwórcy, kierować nasze myśli ku Niemu i być dla 
innych znakiem naszej do Niego przynależności. Nadawanie im funkcji magicznych 
powoduje, że zaczynamy się dawać wodzić za nos szatanowi, który jak Adamowi i Ewie 
zaczyna nam wmawiać, że staniemy się jak Bóg, że to tylko od nas i wykonywanych przez 
nas czynności zależy nasze powodzenie czy nawrócenie grzesznika.

1. Wszystkich gości, których serdecznie witamy zachęcamy po Mszy św. do adoracji 
relikwii św. Jana Pawła II, które są wystawione na marmurowym klęczniku i zapraszamy na 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o 
godz. 15.00. W środę w naszej parafii po Mszach świętych Nowenna do MBNP, zaś w 
czwartek od 9.15-10.15 adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym w poniedziałek przypada święto św. Brygidy,  
we wtorek wspominamy Św. Kingę Patronkę Samorządowców, w środę Św. Jakuba i 
Krzysztofa. Z tej racji już dzisiaj po mszy św. przed kościołem modlitwa za kierowców i 
poświęcenie samochodów oraz wszelkich pojazdów. Będą rozdawane za dobrowolną 
ofiarę przeznaczoną na cele misyjne breloczki ze św. Krzysztofem. Ponadto wspominamy  
w tygodniu w czwartek Świętych Joachima i Annę (odpust w Chałupach). Wszystkim 
solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

3. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz parafialny 
biuletyn. Jest do nabycia także książka o Chłapowie, wydana z okazji 25-lecia Parafii. Jej 
koszt 25+ - to forma cegiełki na budowę kościoła. Są też do nabycia ceramiczne kropielnice 
do naszych mieszkań w cenie 20 PLN – to też forma cegiełki – piękna religijna pamiątka, a 
jednocześnie służąca jako egzorcyzm, Znak krzyża wodą święconą w progu domu nie 
pozwala złego wprowadzać z ulicy do naszych rodzin, gładzi grzechy lekkie. Jest też 
kalendarz parafialny w cenie 20 złotych. Są też do nabycia parafialne kalendarze za 20 
złotych.

4. Księża Chrystusowcy zapraszają codziennie na filmy chrześcijańskie do Domu 
Parafialnego we Władysławowie. Bliższe informacje w gablotkach. Z tyłu kościoła są także 
wyłożone gazetki Miłujcie się. Można je wziąć za darmo do poczytania.

5. Przy św. Antonim jest skarbonka. Można włączyć się jeszcze w program pomocy 
chrześcijanom w Aleppo Rodzina Rodzinie. Udało się naszej parafii przez rok wesprzeć 
jedną rodzinę. Program można dalej kontynuować. Potrzeba na stypendium półroczne 
3500 pln. Mamy na razie 2100 pln. O programie można poczytać na naszej stronie 
internetowej parafii.

6. W tym tygodniu, jak i w sierpniu w dni powszednie są wolne intencje Mszy świętych. 
Zachęcamy, by sprawy rodzinne, dziękczynno-błagalne włączając w najważniejszą 
modlitwę Kościoła – Eucharystię. Intencje zamawiamy w biurze parafialnym. W czasie 
wakacji jest możliwość także zamówienia Mszy św. gregoriańskiej. Msze św. zamawiamy 
w biurze parafialnym, dzisiaj na bieżący tydzień u o. Jordana w zakrystii.

7. Podobnie jak w ubiegłym roku, pod koniec lipca i na początku sierpnia tym razem ks. 
proboszcz osobiście będzie 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 – podłoga 
i okna, spłatę drzwi w kościele. W tygodniu położono poręcz na chórze i przywieziono 
okna do kaplicy za prezbiterium, które czekają na wstawienie. Dziś w Gościcinie  ks. 
proboszcz głosi kazania i zbiera pieniądze na budowę kościoła, za dwa tygodnie w parafii 
św. Brygidy w Gdańsku. Tam trwa dokańczanie ołtarza bursztynowego. Ks. kanonik Ludwik 
Kowalski, budowniczy tego ołtarza i gospodarz bazyliki św. Brygidy zwraca się z serdeczną 
prośbą. Jeśli ktoś by chciał mieć swój udział w budowie tego votum narodu w 100 – lecie 
odzyskania niepodległości może ofiarować bursztyn. Ks. proboszcz z Chłapowa zawiezie 
go 5 sierpnia do Gdańska. Bursztyn można przynosić do zakrystii, bądź biura parafialnego 
do 3 sierpnia.

Ks. Sławomir Skoblik
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