
Czwartek 6 grudnia

06:30 + Otylia, Andrzej Paweł

17:00 + Siostra Maria Hadula w dniu urodzin

Piątek  7 grudnia
Św. Ambrożego

06:30 +  Z rodziny Potrykus, Behmke oraz 
Marta

17:00 + Elżbieta Bolda w dniu urodzin

Sobota 8 grudnia
NPNMP 

06:30 +  Maria Hintzke w 25 rocznicę śmierci

09:00 + Lucyna, Roman, Tadeusz Lachowscy

16:00 + Maria Pieniążek i Maria Hadula

17:00 + Rozalia i Paweł Goyke

Niedziela 9 grudnia
II  Adwentu

08:00 +  Irena, Agnieszka, Teofil Bolda

10:30 + Maria, Augustyn, Benedykt Buja oraz 
Joanna
 
16:00 +  Ksiądz Wiesław Wett w dniu imienin 
i urodzin

  

  

  

 

I Niedziela Adwentu 02.12.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 3.12 – 9.12

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

Poniedziałek 3 grudnia
Św. Fran. Ksawerego

06:30 + Monika, Grzegorz, Elżbieta Fiszer

17:00 + Marcjanna i Teodor Jeka

Wtorek  4 grudnia
Św. Barbary Odpust

06:30 – rezerwacja

17:00 – Za parafian

17:00 + Barbara i Franciszek Jeka

17:00 + Matka Barbara w dniu imienin

17:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jerzego, 
+ Barbara w dniu imienin

17:00 + Regina Dettlaff i zmarłych z rodziny

17:00 + Ksiądz Wiesław Wett od IV róży

17:00 + Czesław Piotr i Tadeusz

 Sroda  5 grudnia

06:30 + Leon Mach w rocznicę śmierci 

17:00 – Do MB. Swarzewskiej o zdrowie i 
opiekę w rodzinie

 

  

    
         

      

W II niedzielę Adwentu czyli 9 grudnia br. z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski 
będzie obchodzony w Kościele w Polsce i na placówkach polonijnych: Dzień modlitwy i 
pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne 
wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej czyli 
Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, 
Tadżykistan, Kirgizja i Uzbekistan a także Rumunia i Serbia. Jest to szczególny dzień i 
wydarzenie dla wielu Polaków. Jedni są rodzinnie czy historycznie związani z tamtymi 
terenami, inni solidaryzują się z tymi, którym przyszło żyć i tworzyć wspólnotę Kościoła 
katolickiego na Wschodzie. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy ponad 200 
kapłanów diecezjalnych, 300 kapłanów zakonnych, 330 sióstr zakonnych, 23 braci 
zakonnych z Polski oraz osoby świeckie. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy 
Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, na miarę swoich możliwości, w oparciu o 
złożone ofiary, służy pomocą duszpasterzom i wiernym tam posługującym i mieszkającym. 
Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń 
zakonnych pracujących na Wschodzie. W bierzącym roku, zebraliśmy (jak dotychczas) 2 407 
000 z czego zostało już zrealizowanych ponad 300 próśb na kwotę 2 338 000 złotych

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to szczególna cegiełka wsparcia jakie Caritas niesie 
dzieciom w różnej formie przez cały rok. Nie jest więc to tylko zwykła świeca, jej płomień 
na wigilijnym stole to symbol potrzebującego dziecka.



⦁     Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent – okres przygotowujący nas do Świąt 
Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski. Przeżywać 
będziemy go pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Dzisiaj o 14.15 spotkanie 
Żywego Różańca.

⦁     Dzisiaj na sumie poświęciliśmy opłatki, które roznosić będzie po parafii pan 
Łukasz, Jan, Andrzej i Roman. Ofiary z opłatków przeznaczone zostaną na fundusz 
budowlany – opłatę okna na wieży kościoła.

⦁     4 grudnia, z okazji wspomnienia św. Barbary w naszej parafii uroczystość 
odpustowa, której o godz. 17.00 przewodniczyć ks. dr Leszek Jażdzewski, 
wykładowca historii Kościoła w GSD, autor jubileuszowej książki o naszej parafii. 
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Z racji święta parafii biuro we 
wtorek nieczynne

⦁     W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą 
odprawiane codziennie: we wtorki, czwartki, soboty o 6.30, w poniedziałki, środy i 
piątki o 17.00. Przyjrzymy się w czasie tych rorat Duchowi Świętemu. Do udziału 
we wspólnych roratach wraz z Małym Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, 
młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich o przyniesienie lampionów. Pod koniec 
rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy najciekawsze własnoręcznie 
wykonane lampiony. Gotowe lampiony można nabyć wraz z grudniowym Małym 
Gościem Niedzielnym.

⦁     W czwartek rano adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15-10.15.

⦁     W pierwszy piątek miesiąca od godzinie 9.00 odwiedzę chorych z posługą 
sakramentalną, od 16.00 okazja do spowiedzi świętej.

⦁     W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego, w św. Ambrożego, w sobotę  przypada Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. W tym dniu Msze św. 6.30, 9.00, 16.30 i o 17.00 z liturgią niedzielną. 
Na Mszy o godzinie 9.00 poświęcimy krzyżyki i medaliki dzieciom 
pierwszokomunijnym. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy 
najserdeczniejsze życzenia.

⦁     Kolejne zebranie w sprawie organizacji zabawy 10 grudnia o godzinie 19.00 w 
salce na plebanii.

⦁     U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, Biuletyn 
parafialny i „Mały Gość Niedzielny” przydatny do przeżycia tegorocznych rorat.

⦁     Do nabycia u ministrantów świece na stół wigilijny w ramach Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom w cenie 7 złotych mała i 18 złotych duża.

⦁     W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

Ks. Sławomir Skoblik – proboszcz

1 CZYTANIE: (Jr 33,14-16) 
2 CZYTANIE: (1 Tes 3,12-4,2) 
EWANGELIA: (Łk 21,25-28.34-36) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA I NIEDZIELE ADWENTU

02 GRUDNIA 2018 r.

    

Komunikat z 381. Zebrania Plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski

Dnia 19 listopada 2018 r. na Jasnej Górze miało miejsce 381. Zebranie Plenarne 
Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował 
abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1. Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, którego 
wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. W tym duchu biskupi proszą o 
modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

2. Kontynuując nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka biskupi 
wzywają do zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi i przestępstwu nadużyć 
wobec osób małoletnich. Przypominają, że ochrona dzieci i młodzieży jest niezbywalną 
częścią misji powierzonej Kościołowi. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski 
przyjęła „Stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez 
niektórych duchownych”. Jest ono odpowiedzią na List Papieża Franciszka skierowany do 
Ludu Bożego dn. 18 sierpnia 2018 roku.

3. Pasterze Kościoła w Polsce przyjęli relację biskupów reprezentujących Konferencję 
Episkopatu na minionym Synodzie Rzymie. Ojcowie synodalni podkreślili potrzebę 
większego zaangażowania młodzieży w życie i misję Kościoła oraz konieczność tworzenia 
Kościoła „z młodymi”, a nie tylko „dla młodych”. Zaznaczyli, że trzeba tworzyć w naszych 
diecezjach i parafiach konkretne miejsca dające możliwość słuchania młodych oraz 
towarzyszenia im w rozeznawania ich powołania, charyzmatu, posługi i działania. Biskupi 
ufają, że to zaangażowanie wzmocni wyraźnie potencjał ewangelizacyjny Kościoła i 
pozwoli dotrzeć z orędziem Dobrej Nowiny także do tych młodych ludzi, którzy oddalili się 
od wspólnoty wierzących.

4. W niedzielę 25. listopada wspominamy 85. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. 
Pasterze Kościoła w Polsce proszą, aby w tym dniu w sposób szczególny modlić się o pokój 
na świecie oraz w intencji ofiar głodu.

Po zakończeniu Zebrania Plenarnego biskupi, rozpoczynając swoje doroczne rekolekcje, 
proszą wszystkich wiernych o modlitwę.

Od tronu Matki Bożej Królowej Polski, księża biskupi błogosławią Polakom w Ojczyźnie i 
poza jej granicami oraz zachęcają do jak najlepszego przygotowania się do Świąt Bożego 
Narodzenia m.in. przez udział w Mszach Świętych Roratnich i rekolekcjach adwentowych.

Podpisali:

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Zgromadzeni na 381. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 19 listopada 2018 roku
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