
Dwudziesta Niedziela zwykła              19.08.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 20.08 – 26.08

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek 20 sierpnia
Św. Bernarda

17:00 -

17:00 - 

17:00 + Dziadkowie Renusz, Jeka, Dettlaff, Labuda

17:00 + Ojciec Tomasz i brat Andrzej  

18:00 +  Anna Necel (20 gregoriańska)

18:00 +  Z rodziny Gierczyków

18:00 -

Wtorek 21 sierpnia
Św. Piusa X

17:00 - 

17:00  + Anna Necel (21 gregoriańska)

17:00  + Wanda Kortas od siostry Róży

 18:00  + Józef Rietz w rocznicę śmierci

18:00  + Z rodziny Rucińskich

18:00 - 
Sroda 22 sierpnia

NMP Królowej

17:00 -

17:00 - 

18:00 +  Anna Necel (22 gregoriańska)

18:00 - – W pewnej intencji

 

  

Czwartek 23  sierpnia

17:00 +  Michał Sirak w rocznicę śmierci

17:00 + Anna Necel (23 gregoriańska)

18:00 + Z rodziny Brezińskich: Genowefa w 2 rocznicę 
śmierci. oraz Jan

18:00 +Rodzice: Teresa w 5 rocznicę śmierci, Stanisław 
Dombke oraz dziadkowie z obojga stron

Piątek  24  sierpnia
Św. Bartłomieja

17:00 + Anna Necel (24 gregoriańska) 
 
17:00 – O Boże błogosławieństwo w rodzinie

18:00 + Z rodziny Behmke i Marta

18:00 -
 

Sobota 25 sierpnia 

17:00 +  Anna Necel (25 gregoriańska)

18:00 + Stanisław Koss w rocznicę śmierci  

Niedziela 26 sierpnia
Matki Boskiej Częstochowskiej

08:00  + Maria i Alfred

10:00 – Dziękczynna z okazji 18 urodzin Olgierda
 
11:30 +  Anna Necel (26 gregoriańska)

20:00   – W intencji księdza proboszcza z okazji 2 
rocznicy posługi w naszej parafii

20:00  + Stanisław Heff w 5 rocznicę śmierci

  

 

Narodowy Program Trzeźwości szansą dla naszej Ojczyzny

W jubileuszowym roku odzyskania niepodległości ogłosiliśmy Narodowy Program 
Trzeźwości, który jest owocem Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 
roku.

Narodowy Program Trzeźwości to zadanie rozpisane na całe pokolenie. To program, który 
ma promować abstynencję i umiar wśród Polaków i doprowadzić do zmniejszenia 
przynajmniej o połowę ilości spożywanego obecnie alkoholu. Chodzi również o zmianę 
mentalności w tej dziedzinie. Narodowy Program Trzeźwości wskazuje na zadania 
Kościoła, rodziny, państwa i samorządu w trosce o abstynencję wielu i o trzeźwość 
wszystkich. Narodowy Program Trzeźwości jest potrzebny, abyśmy dalej istnieli jako 
Naród. Program ten nie jest jednak lekiem, ale receptą. Sam program nie wystarczy. 
Trzeba go brać w dłonie, trzeba go czytać i konsekwentnie realizować. Dopiero wówczas 
przyniesie oczekiwane rezultaty.

Musimy pamiętać, że nawet najlepsze prawo czy najbardziej profesjonalne programy 
profilaktyczne i terapeutyczne nie zadziałają „własną mocą”, czyli w sposób 
automatyczny. Potrzebni są ludzie, którzy – ofiarnie, mądrze i wytrwale kochając –
podejmą służbę w tym zakresie. W Kościele, w rodzinach, we władzach państwowych i 
samorządowych mamy wiele osób kompetentnych, zatroskanych o trzeźwość Narodu. 
Współpraca i integracja ich wysiłków ma szansę przyczynić się do powstania ruchu 
społecznego „Ku trzeźwości Narodu”, powstania wielkiej narodowej koalicji ludzi dobrej 
woli – małżonków i rodziców, księży, psychologów i pedagogów, polityków i 
samorządowców, ludzi kultury i mediów, kościołów i związków wyznaniowych – na rzecz 
troski o trzeźwość naszego społeczeństwa.

Każdy z nas musi się przekonać, że wobec nadużywania alkoholu nie jesteśmy bezradni i 
że w normalnym społeczeństwie nie może być przymusu picia alkoholu i pielęgnowania 
zwyczajów pijackich. Troska o pomyślność naszej Ojczyzny wymaga od nas wszystkich 
zaangażowania w naprawę dramatycznej sytuacji spowodowanej pijaństwem i 
alkoholizmem. Około milion osób jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i 
szkodliwie. Statystyki wskazują, że 18 procent Polaków, których można nazwać głównymi 
„dostawcami problemów”, wypija aż 70 procent spożywanego w kraju alkoholu, czyli 
ponad 33 l. czystego alkoholu w ciągu roku. Niestety, narzucają oni pozostałym swój 
niszczący styl życia. Z tym musimy skończyć. Chcemy jednak podkreślić, że nie 
proponujemy prohibicji, lecz radosne życie w prawdziwej wolności, której nie ma bez 
trzeźwości.

Musimy bezwzględnie przestrzegać wymogu pełnej abstynencji od alkoholu wśród dzieci i 
młodzieży do pełnoletności oraz formować takich ludzi dorosłych, którzy żyją w 
trzeźwości, czyli są bądź abstynentami, bądź sięgają po alkohol bardzo rzadko, jedynie w 
symbolicznych ilościach i wyłącznie wtedy, gdy z jakichś względów nie są zobowiązani do 
abstynencji.

Troska o trzeźwość to jeden z filarów duszpasterstwa w Polsce. Miłość Chrystusa przynagla 
zwłaszcza kapłanów, do ratowania naszego Narodu przed plagą nietrzeźwości. Kościół 
zawsze będzie się troszczył o trzeźwość Narodu, gdyż jest ona warunkiem trwania w 
przyjaźni z Bogiem, a także warunkiem respektowania Dekalogu i uczciwego wypełniania 
podjętych zobowiązań w małżeństwie i rodzinie, w pracy zawodowej, parafii, środowisku i 
państwie. Ważne jest tworzenie i wspieranie grup modlitewnych w intencji trzeźwości, a 
także tworzenie nowych i aktywizacja już istniejących bractw i stowarzyszeń 
abstynenckich. Cenną rzeczą jest wspieranie grup Anonimowych Alkoholików oraz grup 
Al-Anon, a także promowanie na wskroś przecież chrześcijańskiego Programu Dwunastu 
Kroków, który ludzi uzależnionych czy współuzależnionych prowadzi od kryzysu do 
świętości. Cenne jest włączanie coraz większej liczby dzieci i młodzieży w Dziecięcą 
Krucjatę Niepokalanej, ruch Światło-Życie, czy inne ruchy istniejące w Kościele, a coraz 
więcej dorosłych w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Ważne jest organizowanie spotkań 
modlitewnych, pielgrzymek, a także rekolekcji trzeźwościowych.Ogromna 
odpowiedzialność stoi także przed władzami państwowymi i samorządowymi. Z nadzieją 
przyjmujemy ostatnie zmiany regulacji prawnych, które są początkiem do odważniejszej 
ochrony trzeźwości. To jednak wciąż zbyt mało. Regulacje prawne w różnych krajach 
całego świata mówią nam wprost: nadużywanie alkoholu można ograniczyć poprzez: 
całkowity zakaz reklamy i innych form promocji alkoholu, ograniczenie punktów i czasu 
jego sprzedaży, a także ograniczenie ekonomicznej dostępności alkoholu. Pozytywnym 
dla nas przykładem może być Litwa, gdzie z sukcesem podjęto odważne działania, między 
innymi likwidując alkohol ze stacji paliw i podnosząc wiek do 20 lat, w którym można 
kupić alkohol. Konieczna jest w Polsce także konkretna, profesjonalna pomoc dla miliona 
dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Z przerażeniem patrzymy na dane 
z badań mówiące o tym, że po alkohol sięgają coraz młodsze dzieci. Trzeba ten trend 
zatrzymać. Nie wolno też tolerować łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Bł. ks. 
Bronisław Markiewicz ostrzegał dramatycznie: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i 
młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku.”

Jako obywatele musimy odważnie mobilizować kandydatów w wyborach 
parlamentarnych i samorządowych, aby w swoich programach i deklaracjach wpisywali 
ochronę trzeźwości. Nie akceptujmy liderów społecznych, którzy nadużywają alkoholu. To 
jeden z warunków budowania spokojnych, bezpiecznych i rozwijających się lokalnych 
wspólnot, a także dostatniej Ojczyzny.



1 CZYTANIE: (Prz 9, 1-6)
2 CZYTANIE: (Ef 5, 15-20)
EWANGELIA: (J 6, 51-58)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  DWUDZIESTĄ NIEDZIELE ZWYKŁĄ

19 sierpnia  2018 r.

Dwudziesta Niedziela zwykła

1. 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 publikowany jest w 
biuletynie parafialnym. 

2. 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.

3. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnienia: we 
wtorek  św. Piusa X, we środę NMP Królowej, w piątek św. Bartłomieja, w niedzielę 26 
sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.  Wszystkim Solenizantom 
i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

4. Na czas wyjazdu ks. proboszcza z dziećmi z naszej parafii do Krakowa (20 – 26 VIII) na 
plebanii będzie rezydował ks. Waldemar Cwynar z archidiecezji wrocławskiej i ks. 
Arkadiusz Harbar z diecezji świdnickiej. Biuro parafialne będzie czynne w stałych 
godzinach.

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

6. Kolejne spotkanie dla wyjeżdżających do Petersburga 26.08 o godz. 18.00. Paszporty i 
zdjęcia oraz wypełnione wnioski o wizę przynosimy  w tym dniu do salki na plebanię.

7. Przy wyjściu z kościoła 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+ - 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. 

8. W miesiącu sierpniu, a zwłaszcza w bieżącym tygodniu są wolne intencje Mszy 
świętych. Zachęcamy, by sprawy rodzinne, dziękczynno-błagalne włączając w 
najważniejszą modlitwę Kościoła – Eucharystię. Intencje zamawiamy na bieżący tydzień 
dziś u mnie (tzn. ks. Arka) w zakrystii lub w tygodniu w biurze parafialnym.

9. Dzisiaj Ks. proboszcz głosi kazania i zbiera ofiary na budowę kościoła w Sanktuarium MB. 
Brzemiennej w Gdańsku- Matemblewie.

10. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone koperty na budowę kościoła 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

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

Wspomnienie NMP Królowej 
Wspomnienie to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII 
encykliką „Ad caeli Reginam” w 1954 roku.

22 sierpnia w Kościele obchodzimy wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Królowej.

Wspomnienie to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII 
encykliką „Ad caeli Reginam” w 1954 roku.

Na kartach Apokalipsy św. Jana Maryja jest przedstawiana jako 
Królowa. Wynika to z bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła Jezusa z 
Maryją - tak bliskiej, że Jezus udzielił Jej uczestnictwa w swoim 
królowaniu.

Kościół już od IV wieku często nazywał Maryję Królową - zwłaszcza 
w licznych pieśniach, modlitwach i litaniach.

- W Bożym królowaniu będą uczestniczyć wszyscy, którzy w swym 
życiu postępują tak jak Maryja, w pokorze i miłości - podkreśla 
salezjanin, brat Krzysztof Nawrocki.

Tytuł „Królowa” podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako 
Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób 
wypełniły się słowa Magnificat: „Oto bowiem odtąd błogosławić 
mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny”.

Maryja ma uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, 
gdyż miała udział w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła 
Go w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie, 
towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego nauczania - aż do 
krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
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