
Czwartek 6 września

17:00 - Dziękczynna z okazji 15 rocznicy ślubu 
Aldony i Adama

 18:00 + Jan i Marta Baran 

Piątek 7 września

15:15 - Złote Gody Wandy i Henryka Dziurok
 
17:00 +  Z rodziny Bigott: teść Marian w rocz. 
śm. i Małgorzata

18:00 +  Z rodziny Libradzkich, dziadkowie 
Derezińscy, Winiarscy, Glembin i Styn
 

Sobota 8 września 
Narodzenie NMP

17:00 +  Tekla Bolda 

18:00 + Z rodziny Ciskowskich: Gertruda w 23 
r. śm, Klemens i Ryszard

Niedziela 9 września
XXIII zwykła

08:00  +  Ciocia Tekla, jej syn i mąż  

10:30 + Ojciec Andrzej, wujek Józef, 
dziadkowie Jeka i Goyke

 16:00 +   Michał w dniu ur. i Jadwiga

16:00  +  Mama Anna, ojciec Józef, Helena i 
Janusz
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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 03.09 – 09.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek 3 września
Św. Grzegorza Wielkiego

08:00 -W intencji dzieci 
rozpoczynających rok szkolny

17:00 - Prośba przez wstawiennictwo 
MB. Swarzewskiej o potrzebne łaski dla 
synów: Janusza i Lucjana

17:00 + Jan, Stanisława, Józef Lessnau 

18:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 + mama Anna Karbowska w 3 r. 
śm. 

Wtorek 4 września
17:00 +  Roman Plinski 

18:00 + Cecylia Kubicka w 26 r. śm., 
rodzice z obojga stron 

 Sroda 5 września

17:00 + Z rodz. Styn, Augustyn, Marek 
Goyke

18:00 +  Adam i Marta Jeka

 

  

Dekanalna Pielgrzymka do Kalisza 

w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym 

poświęconym osobie św. Józefa 

10-12 X 2018

Toruń – Licheń – Kalisz – Gniezno - Strzelno

2 noclegi, 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania

Koszt 390 złotych 

10 X

Wyjazd z Helu 4.40, Jastarni o 5.00, Kuźnicy 5.20, Chałup 5.40, Władysławowa 6.00, 
Chłapowa 6.20.

10.00 - Msza św. w Toruniu w Sanktuarium Jana Pawła II

11.00 - 14.00 - pobyt w Toruniu: Starówka, katedra, kościół NMP,  obiad

16.00 - przyjazd do Lichenia, zakwaterowanie, Różaniec, kolacja

11 X

7.00 – Msza św. 

8.00 - śniadanie

9-12 - pobyt w Licheniu (Droga Krzyżowa na Golgocie) zwiedzanie, obiad

15.00 - Kalisz zwiedzanie katedry, wieczór w sanktuarium, kolacja, nocleg

12 X

7.00 - Msza św

8.00 - śniadanie i wyjazd

11.oo – nawiedzenie sanktuarium maryjnego w Biechowie - różaniec

13.00 - 16.00 - pobyt w Gnieźnie, bazylika prymasowska i obiad

17.00 - przystanek w Strzelnie 



1 CZYTANIE: (Pwt 4, 1-2. 6-8)
2 CZYTANIE: (Jk 1, 17-18. 21b-22. 27)
EWANGELIA: (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

02 września  2018 r.

1. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnienia: jutro 
św. Grzegorza Wielkiego, w sobotę Narodzenie NMP.  Wszystkim Solenizantom i 
Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

2. Dzisiaj na spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.

3. Msza św. dla dzieci w dniu 3 września na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8.00. 
Kwadrans przed Mszą św. okazja do spowiedzi świętej. W niedzielę 9 września na Mszy 
św. o 10.30 poświęcimy tornistry i przybory szkolne. W niedzielę 9 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. Pierwsze spotkanie 
katechetyczne dla uczniów III klasy gimnazjum odbędzie w salce na plebanii w środę 5 
września o 19.00.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. W I piątek ks. proboszcz od godz. 
9.00 odwiedzi z posługą sakramentalną stałych zgłoszonych chorych. Spowiedź 
pierwszopiątkowa od godz. 16.00. Msza św. o 17.00 jest wotywną o NSPJ. Po Mszy św. 
wystawienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię do Serca Bożego.

5. 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.

6. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone koperty z informacją proboszcza o 
poczynionych i bieżących inwestycjach. Jakby ktoś chciał z wczasowiczów czy parafian 
złożyć anonimowo ofiarę na budowę kościoła na tacę, czy przesłać na konto, może je wziąć 
ze sobą. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Ks. proboszcz poinformuje o kwocie 
pozyskanej na zbiórkach zarówno w parafii, jak i po parafiach.

7. W dniach 10-12 października planowana jest dekanalna pielgrzymka dla uczczenia św. 
Józefa do Torunia, Lichenia, Kalisza i Gniezna. Bliższe informacje w biuletynie parafialnym 
Koszt 390 pln.

8. Tematyka tegorocznego Tygodnia Wychowania, któremu tym razem towarzyszy motto 
W poszukiwaniu drogi, nawiązuje do XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów 
Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, mającego się odbyć w Rzymie w październiku 
br. Tydzień rozpocznie się w przyszłą niedzielę. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę publikujemy 
w biuletynie treść listu episkopatu.

9. 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.  Jest do nabycia także 
książka o Chłapowie, wydana z okazji 25-lecia Parafii. Jej koszt 25+ - to forma cegiełki 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.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Historia apokryficzna z Protoewangelii Jakuba
Sama ewangelia nie weszła do kanonu Kościoła 
katolickiego, lecz święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.

Apokryf opisuje dzieciństwo Maryi, jej życie u boku 
starszych już rodziców Joachima i Anny w Jerozolimie – 
miejscu urodzenia. Rodzice przez wiele lat bardzo starali 
się i modlili o dziecko, a gdy wreszcie ich prośba została 
spełniona i narodziła się Miriam, oddali ją z wdzięczności 
na wychowanie do świątyni, gdy skończyła 3 lata. 
Wychowywała się tam wśród pobożnych niewiast.

Święto obchodzono w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
w Jerozolimie, potem w Konstantynopolu. We Francji 
(Reims) od VII w.n.e. (614–631). W Rzymie w VIII wieku 
papież zaliczył je do czterech najważniejszych uroczystości 
maryjnych w roku liturgicznym. 

W Polsce Narodzenie Najświętszej Maryi Panny świętowano 
jako święto Matki Boskiej Siewnej. Przynoszono do kościoła 
ziarno przeznaczone na jesienny zasiew a kapłan święcił je. 
Dopiero wtedy można było przystąpić do jesiennego siewu.

Dzień 8 września jest także świętem w:

    Tarnobrzegu – Matki Bożej Dzikowskiej
    Skępem – Matki Bożej Skępskiej
    diecezji tarnowskiej – uroczystość Narodzenia NMP
    archidiecezji warmińskiej – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Źródło : Wikipedia
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