
Piątek  5 października
Św. Faustyny Kowalskiej

17:00 + Augustyn Hincke, Józef i Maria Sałek

18:00 + Anna i Bolesław Bigott  
 

Sobota 6 października 

17:00 + Franciszka Plińska w r. śm. 

18:00 + mąż Franciszek, brat Augustyn i syn 
Roman  

Niedziela 7 października
XXVII zwykła

08:00  + Anna Styn

10:30 + Brunon Hincke, Stanisław, 
Małgorzata, Elżbieta Pokrywka
 
16:00 + Irena, Stanisław

  

  

  

 

XXVI  NIEDZIELA ZWYKŁA   30.09.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 01.10 – 07.10

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek  1 października
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

17:00 - O zdrowie fizyczne i psychiczne 
dla Bogumiły, oddalenie złych duchów

18:00 - w pewnej intencji 

Wtorek  2 października
Aniołów Stróżów  

17:00 - Srebrne Gody

18:00 - O uzdrowienie męża Józefa 
Pietrzaka 

 
Sroda 3 października

17:00 - Dziękczynna z okazji 10 rocznicy 
ślubu Jadwigi i Maksymiliana 

18:00 + Regina Dettlaff z ok. urodzin  

Czwartek  4 października
Św. Franciszka z Asyżu   

17:00 +  z rodz. Radtke: Stanisław w rocz. 
śm. i Stanisława /ona/.

18:00 + z rodz. Tomasik: Otylia w 1 r. śm. 
i Zygmunt 
  

 

  

Zestaw FS150 MULTICOLOR 

to zestaw 9 figur, które można dowolnie konfigurować wykorzystując własną zabudowę 
groty czy stajenki. 

Znajdziemy więc tu: Jezuska w żłóbku, siedzącą przy nim Maryję i stojącego z latarnią 
Józefa. 

Obok zaś mędrcy z darami: Kacper, Melchior i Baltazar.

Dalej dwaj pastuszkowie i anioł. (Koszt 12.000 PLN). Dokupione do tego są zwierzęta za 
2000 PLN, których  nie ma na zdjęciu oraz tło - 2 sztuki 600 PLN. 

Figurki odlane są z żywicy i ręcznie malowane.

Ubiory tworzone są z naturalnych tkanin: lnu, bawełny, jedwabiu. Misternie układane 
fałdy nie odkształcają się, gdyż materiały są impregnowane i trwale usztywniane, według 
specjalnie opracowanej technologi.

Zestaw jest bardzo lekki i może być świetną alternatywą dla często wątpliwej urody 
tradycyjnych szopek drewnianych czy gipsowych.

Figury są mobilne, wolnostojące. Można więc je dowolnie ustawiać, tworząc własne 
kompozycje. Ułatwia to także ich przechowywanie i transport.

Dane techniczne:

Wysokość figury - do 150-170cm

Kolorystyka - wielokolorowe



1 CZYTANIE: (Lb 11, 25-29)
2 CZYTANIE: (Jk 5, 1-6)
EWANGELIA: (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXVI NIEDZIELE ZWYKŁĄ

30 września  2018 r.Zaadoptuj figurkę Bożonarodzeniowej Szopki
Chcemy zakupić nową Bożonarodzeniową Szopkę do Kościoła z figurami proporcjonalnymi 
do wielkości naszej świątyni.
1000 PLN – zabudowa szachulcowa –

600 PLN – tło -
----------------------------------------------------

3000 PLN -  Maryja – ks. bp Jan Szkodoń

1500 PLN – św. Józef –

1400 PLN – Anioł -

1000 PLN – Król Baltazar -

1000 PLN – Król Melchior -

1000 PLN – Król Kacper-

700 PLN - Pasterz Kuba -

700 PLN - Pasterz Wojtek -

700 PLN – Pasterz Szymon -

400 PLN – cielak Eli -

400 PLN – osioł Tobi -

300 PLN – koza Zuza -

300 PLN – osiołek Tuptuś -

300 PLN - owca Lea -

300 PLN – owca Kruszynka –

I ty ! możesz być 

„adoptowanym rodzicem-opiekunem jednej z figur”.

Dzieciątko bezcenne -  adwentowy dar dzieci Chłapowskiej parafii uczestniczących w 
roratach

1. Jutro rozpoczynamy październik - miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa różańcowe 
zapraszamy od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy o 16.00 z 
wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca. Zapraszam dzieci na różaniec od poniedziałku do 
piątku o godz. 16.00. Ogłaszamy konkurs na ciekawie zrobiony różaniec. Jego 
rozstrzygnięcie będzie w drugiej połowie miesiąca. W przyszłą niedzielę poświęcenie 
różańców dla dzieci I Komunijnych o godz. 10.30. Za tydzień Spotkanie Żywego Różańca w 
niedzielę o godz. 14.15. 

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada w poniedziałek wspomnienie św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, we wtorek św. Aniołów Stróżów, 
w czwartek św. Franciszka z Asyżu, w piątek św. Faustyny. Wszystkim jubilatom i 
solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

3. W tym tygodniu w salce na plebanii we wtorek spotkanie grupy młodzieżowej o 19.00, 
w środę o 19.00 katecheza dla III klasy gimnazjum, w piątek na 19.00 zapraszam starszych 
ministrantów, w sobotę nie będzie spotkania ministrantów ani lektorek, oaza o godz. 
11.40.

4. Zaliczkę 100 PLN na pielgrzymkę do Kalisza wpłacamy w pierwszym tygodniu 
października w biurze parafialnym. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od 15.40 
do godz. 17.00 z przerwą na różaniec dla dzieci. W tym dniu od godz. 9.00 odwiedzę 
chorych z posługą sakramentalną.

6. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, natomiast u 
ministrantów biuletyn parafialny. W nim informacje o akcji: Zaadoptuj figurkę Szopki 
Bożonarodzeniowej.

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionego dnia pańskiego i 
dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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