
Siedemnasta Niedziela zwykła              29.07.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 30.07 – 05.08

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek  30  lipca

Św. Ignacego Loyoli prezbitera

17:00 + Aleksandra Krukowska (30 gregoriańska)

17:00 +  Mata Obiegło z marli z rodziny 

18:00 +  Rodzice i bracia Dering

18:00 + Agnieszka Wanke i Anna Drążkowska

Wtorek 31  lipca
Św. Alfonsa Marii Liguoriego

17:00 +  Dziadkowie i babcie z obojga stron

17:00 +  Ignacy w dniu urodzin i Małgorzata Potrykus

18:00 + Agnieszka, Franciszek, Jerzy Bolda

18:00 +  Stanisław, Jan, Józef Lessnau

Sroda 1 sierpnia

17:00 +  Jan, Józefa Knopp

18:00 + Anna Necel (1 gregoriańska)

Czwartek 2 sierpnia

17::00 +  Józef Wittstock w dniu urodzin

 18:00 +  Helena Kaczmarek i rodzice z obojga stron

18:30 + Anna Necel (2 gregoriańska) 

 

 

  

Piątek  3 sierpnia

17:00 +  Józef w rocznicę śmierci

18:00  + Anna Necel (3 gregoriańska)

Sobota 4 sierpnia 
Św. Jana Marii Vianeya

17:00 + Anna Necel (4 gregoriańska)

17:00 +  Józef Krolmlicki

18:00  +  Mąż Franciszek, brat Augustyn, syn 
Roman

XVIII Niedziela Zwykła
5 sierpnia

08:00 + Rodzice z obojga stron i Eugeniusz 
Doering

10:00 +  Dziadkowie: Teodor i Łucja Goyke

10:00 - Mama Janina Witanowska w 10 rocznicę 
śmierci, Stefan Witanowski w 3 rocznicę śmierci

11:30 +  Anna Necel (5 gregoriańska)

20:00 +  Lucyna Myślisz i Maria Pochecka w 
rocznicę śmierci

20:00 +  Ernestyna i Zbigniew Cybula, + z 
obojga stron 

  

 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc 
abstynencji 2018

W naszym codziennym życiu, ale także w ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje 
szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w 
pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki 
sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Nawiązując do tego 
wydarzenia, Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że „cudowne rozmnożenie 
chleba, w czasie którego Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i podaje uczniom, aby 
nakarmić nim tłumy, jest zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego”.

Zarówno chleb nasz codzienny, dzięki któremu karmimy nasze ciała, nabieramy sił 
fizycznych, jak i Eucharystia, która jest pokarmem na życie wieczne, dzięki której 
wzrastamy duchowo, to wspaniałe dary dane przez Boga na czas naszej ziemskiej 
pielgrzymki. Wielu z nas potrafi docenić je i owocnie z nich korzystać. Wielu jednak 
marnuje je w różny sposób i rezygnuje z nich. Zdarza się, że we właściwym wykorzystaniu 
chleba codziennego i Eucharystii przeszkadza pijaństwo, uzależnienie od alkoholu, czy też 
inne zniewolenia. W domach, w których rodzice piją nadmiernie alkohol, często nie 
wystarcza pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym na zakup chleba. 
Grzeszne nałogi oddalają ludzi także od źródła życia – od zjednoczenia z Jezusem w 
Eucharystii. Trzeba podkreślić z mocą, że pijaństwo i uzależnienia są przyczyną 
dotkliwego, niszczącego głodu fizycznego i duchowego.



1 CZYTANIE: (2 Krl 4, 42-44)
2 CZYTANIE: (Ef 4, 1-6)
EWANGELIA: (J 6, 1-15)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  SIEDEMNASTĄ NIEDZIELE ZWYKŁĄ

29 lipca  2018 r.

Siedemnasta Niedziela zwykła

⦁     W tym tygodniu rozpoczniemy sierpień – miesiąc ważnych dla Polski rocznic i 
wydarzeń, wśród których znajduje się 74. rocznica Wybuchu Powstania 
Warszawskiego [1 VIII], 62. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu, 98. Cudu nad 
Wisłą, a także 38. 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.

⦁     Wszystkich gości, których serdecznie witamy zachęcamy po Mszy świętej do 
adoracji relikwii świętego 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 godzinie 15.00. W środę w naszej parafii po 
Mszach świętych Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.    W tym tygodniu 
przypada I czwartek (adoracja od. godz. 9.15-10.15) i I piątek miesiąca. W I piątek 
miesiąca okazja do spowiedzi św. 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 godz. 9.00 ks. 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.

⦁         Księża Chrystusowcy zapraszają codziennie na filmy chrześcijańskie do Domu 
Parafialnego we Władysławowie. Bliższe informacje w gablotkach.

⦁     Przy świętym 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 złotych. Mamy na razie 2100 złotych. O programie 
można poczytać na naszej stronie internetowej parafii.

⦁     Od 7 sierpnia w dni powszednie i w niedziele 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 świętej gregoriańskiej. Msze 
św. zamawiamy dziś w zakrystii lub w tygodniu w biurze parafialnym.

⦁     Podobnie jak w ubiegłym roku, na początku sierpnia tym razem ksiądz 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. 
Ksiądz proboszcz głosi kazania i zbiera pieniądze na budowę kościoła, za tydzień 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 do chłapowian. Jeśli ktoś by chciał mieć 
swój udział w budowie tego votum narodu w 100 – lecie odzyskania 
niepodległości może ofiarować bursztyn. Ksiądz proboszcz z Chłapowa zawiezie go 
5 sierpnia do Gdańska. Bursztyn można przynosić do zakrystii, bądź biura 
parafialnego do 3 sierpnia.

⦁     Przeżyciu najbliższej niedzieli – 5 sierpnia, będzie patronować Obraz Oblicza 
Pańskiego, który znamy z całunu Turyńskiego. Ten nie namalowany przez 
człowieka wizerunek, papież Franciszek nazwał Ikoną Miłosierdzia Bożego. 
Kazanie na ten temat wygłosi nam ksiądz Zbigniew Drzał, proboszcz Parafii świętej 
Anny i Joachima z Gdańska Letnicy. Po mszach świętych, będziemy mieli okazję 
nabyć obraz Oblicza Pańskiego oraz książkę „Ukaż mi Swą Twarz. Jak rozpoznać 
Boga we współczesnym świecie.” Zawiera ona wybrane teksty biblijne, 
wypowiedzi świętych, papieży oraz modlitwy i pieśni związane z tym obrazem. 
Jedno i drugie w cenie po 30 zł, stanowi cegiełkę na rzecz generalnego remontu 
kościoła w Gdańsku Letnicy. Każdy darczyńca otrzyma w prezencie koronkę do 
Siedmiu Boleści NMP wraz  z rozważaniami.

⦁     Bardzo dziękuję o. Jordanowi za pomoc w parafii w całym miesiącu lipcu, za 
głoszone słowo Boże, sakrament pokuty i odprawianie Eucharystii.

⦁     Kolejne spotkanie dla wyjeżdżających do Petersburga 17 sierpnia o godzinie 
19.00. Przynosimy 1250 złotych dopłaty. Paszporty i zdjęcia oraz wnioski o wizę 
przynosimy 26 sierpnia o godzinie 18.00 do salki na plebanię.

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
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