
Osiemnasta Niedziela zwykła              05.08.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 06.08 – 12.08

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     Poniedziałek 6 sierpnia
Przemienienie Pańskie

17:00 +  Anna Necel (6 gregoriańska) 

17:00 +  Łukasz Necel w 10 rocznicę śmierci

18:00 +  Józef, Maria, Leon Bolda

18:00 +  Ksiądz Wiesław Wett

Wtorek 7 sierpnia

17:00 - O zdrowie i siły na czas choroby dla mamy Stefanii

17:00 +  Z rodz. Czapp: Jan, Marta i Augustyn w rocznicę 
śmierci

18:00 +  Roman Potrykus z ok. urodzin

18:00 +  Anna Necel (7 gregoriańska) 

Sroda 8 sierpnia
Św. Dominika

17:00 +   Wujek Roman w dniu urodzin oraz Anna

17:00 +  Maria Pieniążek w 1 rocznicę śmierci

18:00 +  Anna Necel (8 gregoriańska)

18:00 + Regina Dettlaff, z rodziny 

Czwartek 9 sierpnia
Św. Teresy Benedykty

od Krzyża – Edyty Stein

17::00 +  Anna Necel (9 gregoriańska)

17:00 – O zdrowie i siły na czas choroby dla mamy Stefanii 

18:00 + Jan w dniu urodzin oraz Agnieszka Mach

18:00 -

 

 

  

Piątek  10  sierpnia
Św. Wawrzyńca

17:00 + Stefan Bolda w 12 rocznica śmierci, Jadwiga, 
Stefan, Roman

17:00 + Rodzice chrzestni, dziadkowie i babcie z obojga 
stron

18:00  + Berta i Jan Ciskowscy

18:00 + Anna Necel (10 gregoriańska)

Sobota 11 sierpnia 
Św. Klary

17:00 + Anna Necel (11 gregoriańska)

17:00 – O zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

18:00  + Zmarli rodzice oraz dziadkowie Kowalik

XIX Niedziela Zwykła
12 sierpnia

08:00 – Dziękczynna z okazji 70 urodzin Magdaleny i 
Józefa 

08:00 + Eugeniusz Dering, rodzice z obojga stron, 
szwagrowie i dusze w czyśćcu cierpiące

10:00 + Rodzice, siostra, brat, szwagrowie, Józef Aremke

10:00 - 

11:30 + Anna Necel (12 gregoriańska)

11:30 -

20:00 + Aleksandra Krukowska

20:00 – O zdrowie i siły na czas choroby dla mamy 
Stefanii 

  

 

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

Troska o trzeźwość Polaków fundamentem walki o niepodległość

Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Nasi przodkowie mieli 
aspiracje, aby wydźwignąć Polskę z niewoli ku niepodległości. Odrodzenie niepodległej 
Polski wymagało ofiarnej walki i wytrwałej pracy na różnych polach. Wielu bohaterów 
tamtych czasów zdawało sobie sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest fundamentem 
walki o niepodległość. Stanowi także podstawę jej utrzymania. I chociaż sto lat temu 
spożywaliśmy zaledwie 1 litr czystego alkoholu rocznie na osobę, to troska o trzeźwość 
Narodu była priorytetem w działaniach wielu polskich patriotów, chociażby generała 
Józefa Hallera, abstynenta, aktywnego działacza na rzecz trzeźwości.

A jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj ze smutkiem, ale i z przerażeniem trzeba powiedzieć, 
że spożywamy 10 razy więcej alkoholu, niż wtedy. Przypomnijmy, że alkohol nie jest 
substancją konieczną do życia, która ma być dostępna zawsze i wszędzie. Jest substancją 
psychoaktywną, narkotykiem, który jest tak groźny, bo sprzedawany legalnie i prawie 
wszędzie. Ojciec prof. Jacek Salij podkreślił, że „można zatem się zastanawiać, czy my na 
serio wierzymy w życie wieczne, jeśli tak niewiele czynimy dla stworzenia atmosfery 
społecznej, która skutecznie blokowałaby rozwój alkoholizmu. Przecież tu chodzi już nie 
tylko o to, że alkoholizm wprowadza wielki chaos w życie społeczne i jest źródłem 
nieszczęścia wielu rodzin; tutaj już chodzi wręcz o życie wieczne wielu spośród nas!”.

Pijaństwo zagraża także osiągnięciu wielu ambitnych celów narodowych. Chcemy, by 
rodziło się jak najwięcej dzieci w silnych i stabilnych rodzinach. Tymczasem alkohol to 
jedno z największych zagrożeń dla rodziny, to źródło rozwodów, przemocy i dramatów. 
Chcemy rozwijać się gospodarczo, a jednocześnie co roku marnotrawimy miliardy złotych 
na pokrycie kosztów nadmiernego spożycia alkoholu. Mamy ambicję być społeczeństwem 
zdrowym, a alkohol powoduje liczne choroby, w tym nowotwory. Alkohol odbiera rocznie 
życie tysiącom Polaków. Chcemy być społeczeństwem praworządnym, a tymczasem 
nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników popełniania przestępstw, 
zwłaszcza tych najcięższych.

Ta diagnoza musi nas skłonić do refleksji i odważnego działania. Abstynencja to pójście 
drogą proroków dobra. To wielkie błogosławieństwo dla każdego z nas, dla naszych 
bliskich, a także dla naszej ojczyzny. To podstawa szczęścia w małżeństwie i rodzinie. To 
warunek panowania nad sobą. Człowiek nietrzeźwy schodzi z drogi błogosławieństwa i 
życia. Zaczyna dręczyć samego siebie i swoich bliskich. Zwykle wikła się też w coraz 
większe zło moralne. Bez trzeźwości nie potrafimy naśladować Jezusa i iść drogą 
świętości. Jeżeli chcemy być dojrzałymi chrześcijanami, musimy zachować trzeźwość w 
myśleniu i postępowaniu.



1 CZYTANIE: (Wj 16, 2-4. 12-15)
2 CZYTANIE: (Ef 4, 17. 20-24)
EWANGELIA: (J 6, 24-35)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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Osiemnasta Niedziela zwykła

⦁     Dzisiejszej niedzieli patronuje 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.

⦁     Dzisiaj Spotkanie Żywego Różańca dzisiaj o godzinie 14.15 w kościele.

⦁     Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, 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. Treść 
tej zachęty publikowana jest w biuletynie parafialnym.

⦁     Jutro przypada święto Przemienienia Pańskiego, w środę wspominamy świętego 
Dominika, w czwartek obchodzimy święto Teresy Benedykty od Krzyża, patronki 
Europy, w piątek święto świętego Wawrzyńca, w sobotę wspominamy świętą 
Klarę. Pamiętając o obchodzących w tym tygodniu swoje święta drogim 
Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

⦁     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.

⦁     Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć 
się w biuletyn. Jest do nabycia także książka o Chłapowie, wydana z okazji 25-lecia 
Parafii. Jej koszt 25 złotych+ (to forma cegiełki na budowę kościoła). Są też do 
nabycia ceramiczne kropielnice do naszych mieszkań w cenie 20 złotych – 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.      Po 10 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, na ten tydzień u księdza Arka.

⦁     Podobnie jak w ubiegłym roku, tym razem ksiądz proboszcz osobiście roznosi 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. Dzisiaj ksiądz proboszcz głosi kazania i 
zbiera pieniądze na budowę kościoła w parafii świętej Brygidy w Gdańsku, za 
tydzień w Chałupach.

⦁     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.

⦁     W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

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

Przemienienie Pańskie

Transfiguracja – wydarzenie z życia Jezusa, 
opisane w Biblii przez trzech ewangelistów 
synoptycznych. Obchodzone w liturgii 
chrześcijańskiej jako ważne święto. 

Wydarzenie to opisują trzej ewangeliści 
synoptyczni: Mateusz, Marek i Łukasz. Jezus 
zabrał trzech wybranych uczniów: Piotra, 
Jakuba i Jana na górę, gdzie zobaczyli go w 
nieziemskiej chwale, rozmawiającego z 
Mojżeszem i Eliaszem. Ewangelie nie podają 
nazwy góry, przyjmuje się, że była to góra 
Tabor.

Uważna egzegeza pozwala dostrzec, że 
każda z Ewangelii opisuje przemienienie pod 
innym kątem, ukazując inne aspekty tajemnicy 
Chrystusa objawionej przez to wydarzenie. 
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