
Czwartek 30  sierpnia

17:00 -

17:00 -

18:00 + Anna Necel (30 gregoriańska)

18:00 +

Piątek 31 sierpnia

17:00 -
 
17:00 + Józef 

18:00 + Leon Budzisz od uczestników pogrzebu

18:00 - 
 

Sobota 1 września 

17:00 + Maria i Feliks Trzebiatowscy

18:00 - O zdrowie i Boże błog w rodzinie Bolda i 
Darżnik

Niedziela2 września
XXII zwykła

08:00  +  Z rodz. Budzisz: Piotr, Bronisława (ona), 
Leon

10:00 + Rodzice: Maria i Leon Dettlaff 
 
11:30 +  Józef

20:00  + Agnieszka Heff w r. śm.

  

 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej   26.08.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 27.08 – 02.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek 27 sierpnia
Św. Moniki

17:00 -

17:00  -  Dziękczynna z okazji 20 rocznicy ślubu

18:00 + Anna Necel (27 gregoriańska)

18:00 + Antoni, Tadeusz, Marta 

Wtorek 28 sierpnia
Św. Augustyna

17:00 + Anna Necel (28 gregoriańska)

17:00 - O zdrowie i opiekę MB. dla sióstr z I 
Róży

18:00 + Ojciec Paweł w rocz. śm.

18:00 - Srebrne Gody 

 Sroda 29 sierpnia
Męczeństwo świętego Jana Chrzciciela

17:00 -

17:00 + Jan Hincke w 10 r. śm., i Halina 

18:00 + Anna Necel (29 gregoriańska)

18:00 –

 

  

Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym jubileuszowym roku 
chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi. Czas od 
soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie 
prosimy: niech będzie to 100 dni abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Wolność kosztowała życie tak wielu Polaków. My dzisiaj nie 
musimy za Polskę umierać. Ale by chronić wolność i wspierać rozwój Polski i Polaków, 
musimy sobie wyznaczać ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie ochrona trzeźwości. 
Św. Jan Paweł II mówił nam, że „prawdziwy egzamin z wolności jest dopiero przed nami”. 
To prawda. Nie możemy zawieść w tej tak ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to 
wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. To jest naprawdę egzamin z 
wolności i miłości do Ojczyzny!

Musimy zrozumieć, że dla nas wybiła godzina zmagań o wolność. Że znajdujemy się w 
szczególnym czasie, że od krzewienia trzeźwości zależeć będzie przyszłość Kościoła i 
naszej Ojczyzny. Przez bezinteresowny dar abstynencji wielu do trzeźwości wszystkich!

Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wspierała nas w naszych szlachetnych 
postanowieniach dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z miłości do bliźnich i do 
naszej Ojczyzny. Niech Polska będzie narodem ludzi trzeźwych, prawdziwie wolnych, dla 
których hasło: „Bóg. Honor. Ojczyzna” będzie wielkim wyzwaniem w codziennej pracy dla 
dobra polskich rodzin, Kościoła i całej umiłowanej Ojczyzny.

+ Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 24 maja 2018 r.



1 CZYTANIE: (Prz 8, 22-35)
2 CZYTANIE: (Ga 4, 4-7)
EWANGELIA: (J 2, 1-11)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
26 sierpnia  2018 r.

1. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnienia: jutro 
św. Moniki, we wtorek św. Augustyna, w środę Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. 
Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu 
Bożych łask.

2. Księża Chrystusowcy zapraszają jeszcze w tym tygodniu codziennie na filmy 
chrześcijańskie do Domu Parafialnego we Władysławowie. Bliższe informacje w 
gablotkach.

3. Kolejne spotkanie dla wyjeżdżających do Petersburga dzisiaj 26.08 o godz. 18.00. 
Paszporty i zdjęcia oraz wypełnione wnioski o wizę przynosimy  do salki na plebanię.

4. 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. 

5. W bieżącym tygodniu są wolne intencje Mszy świętych. Zachęcamy, by sprawy rodzinne, 
dziękczynno-błagalne włączać w najważniejszą modlitwę Kościoła – Eucharystię. Intencje 
zamawiamy na bieżący tydzień dziś u mnie w zakrystii lub w tygodniu w biurze 
parafialnym.

6. W najbliższą sobotę 1 września o godz. 10.00 zbiórka ministrantów w salce na plebanii.

7. W przyszłą niedzielę obowiązuje jeszcze wakacyjny rozkład Mszy świętych. O godz. 
14.15 spotkanie Żywego Różańca.

8. Msza św. dla dzieci w dniu 3 września na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8.00. W 
niedzielę 9 września 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.

9. 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

Witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim 
radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo.

Uroczystość NMP Częstochowskiej, obchodzona 26 sierpnia, ściśle związana jest z 
sanktuarium maryjnym w Częstochowie, w którym od końca XIV wieku otaczany jest 
wielką czcią obraz Bożej Rodzicielki. Pochodzenie obrazu, osnute legendami, pozostaje 
dotąd niewyjaśnione. Prawdopodobnie pochodzi ze wschodu i stanowi typ ikony Panagia 
Hodegetria, czyli „Najświętsza Przewodniczka”. Jasnogórski wizerunek Maryi bardzo 
przypomina bizantyjską ikonę z końca X wieku, znajdującą się w rzymskiej Bazylice Matki 
Bożej Większej.

Obraz Matki Bożej do Częstochowy sprowadził Władysław Opolczyk, książę opolski, syn 
Bolesława II księcia Opolskiego, z zamku w Bełżcu gdzie cieszył się szczególnym kultem 
wiernych i umieścił w ufundowanym przez siebie klasztorze, do którego sprowadził z 
Węgier ojców paulinów. Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W roku 1429 król 
Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym miejscu, że na Jasnej Górze 
koło Częstochowy dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jasna Góra powoli stawała 
się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w całej Polsce i zarazem duchową stolicą naszej 
Ojczyzny.

Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W 1430 roku miał miejsce napad 
na klasztor i częściowe uszkodzenie obrazu. Jakby na przekór wydarzenie to przyczyniło 
się do rozwoju kultu Matki Bożej z Częstochowy, zwanej także „Czarną Madonną”. Z 
czasem klasztor na Jasnej Górze stał się twierdzą obronną stawiającą czoło najazdowi 
szwedzkiemu w 1655 r. Najazd na klasztor nastąpił już po wybudowaniu umocnień 
zewnętrznych w tym wałów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną obronę. 
Obrona klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju i jak później opisywał 
Henryk Sienkiewicz, duch tego zwycięstwa pozwolił uwierzyć narodowi w ostateczne 
zwycięstwo.

Zwycięska obrona Jasnej Góry sprawiła, że sanktuarium to zdobyło sławę w całej Polsce. W 
roku 1717 biskup Szembek dokonał pierwsze koronacji obrazu koronami papieskimi. Po 
wielu staraniach paulinów papież Pius X w roku 1904 ustanowił dla sanktuarium specjalne 
święto Matki Bożej Częstochowskiej na 24 sierpnia. Papież ten podarował także korony, 
którymi powtórnie ukoronowano obraz w 1910 roku. Następnie papież Pius XI, w roku 
1931 ustalił obchód święta na 26 sierpnia. Cztery lata później zatwierdzono specjalne 
teksty liturgiczne przeznaczone na święto Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1956 roku 
święto obchodzone jest w całej Polsce.

Teksty liturgiczne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę 
jasnogórską z Syjonem, siedzibą Arki przymierza w Starym Testamencie. Obecność i 
wstawiennictwo Maryi zobowiązuje naród do walki w obronie wiary, czyli do dawania 
świadectwa posłuszeństwa i wierności Bogu i Ewangelii. Kościół w Polsce prosi w 
liturgicznej modlitwie o uwolnienie od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa oraz o opiekę 
nad wszystkimi jego dobrymi dziełami. Maryja jest dla naszego narodu Matką i Królową i 
dlatego uciekamy się do Niej we wszystkich naszych potrzebach i szukamy Jej 
pośrednictwa i wstawiennictwa.

Na podstawie źródeł internetowych.
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