
Piątek  1 luty

17:00 +  rodzice Krukowscy, bracia 
Jacek i Tomasz

Sobota 2 luty
Ofiarowanie Pańskie

MB. Gromnicznej

07:00 + dziadkowie, babcie, dusze w 
czyśćcu cierpiące

08:00 + Józefa /ona/, Barbara, Irena 
Bolda 
 
17:00 + z rodz. Mach, Agnieszka i Jan 
w r. śm. 

Niedziela 3 luty
IV zwykła   

08:00 + Stanisław i Łukasz Necel, 
teściowie

10:30 + Aleksandra /ona/, Józef 
Wittstock 

16:00 +  Brunon Borski
  

  

 

III Niedziela zwykła             27.01.19 r.

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

INTENCJE MSZALNE 28.01 – 03.02

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

zgłosić w celu korekty.  

                                           
Poniedziałek  28 stycznia

17:00 + Maria i Antoni      
Kulik

  Wtorek  29 stycznia

17:00 +  mąż Jerzy, rodzice Styn i 
Krukowscy oraz bracia 

Środa  30 stycznia

17:00 + rodzice: Rozalia, Feliks 
oraz rodzeństwo Buja 

Czwartek  31 stycznia

17:00 + Jan, Bronisława /ona/ 
Roman Styn i Aleksandra 
Krukowska

    
         

      

Weekendowy kurs dla narzeczonych w parafii pw. św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy

W dniach 22 – 24 lutego 2019 r. odbędzie się w parafii św. Anny i Joachima w Gdańsku 
Letnicy weekendowy kurs dla narzeczonych „Czystość Serca”. Zajęcia odbędą się w Szkole 
Językowej International School of Gdańsk przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Letnicy. Będzie je 

prowadził  duszpasterz, doradcy rodzinni i kilka małżeństw, które od wielu lat są 
zaangażowani w tego rodzaju rekolekcje.Uczestnictwo w weekendzie pozwala na 

otrzymanie zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. Uprzejmie prosimy o 
przekazanie wiadomości narzeczonym, zainteresowanym taką formą przygotowania do 

sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: kurswczs@gmail.com

 Matki Bożej Gromnicznej. Czy Msza jest obowiązkowa i 
trzeba przestrzegać piątkowego postu? C.D

Podczas Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego biskupi diecezjalni modlą się wraz z 
osobami życia konsekrowanego w ich intencji. W tym dniu siostry zakonne i zakonnicy 
podczas mszy św. odnawiają śluby zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

Ustanawiając ten dzień, Jan Paweł II zwrócił uwagę, że ofiarowanie Syna Bożego, którego 
symbolem jest przyniesienie Go do świątyni, jest wzorem dla wszystkich, którzy 
poświęcają swe życie Bogu. Podkreślił to mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną 
ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w 
Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne charakterystyczne przymioty Jezusa, 
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo".

Czy Msza święta jest obowiązkowa i trzeba przestrzegać piątkowego postu?

Nie, dzisiejsze święto nie jest świętem nakazanym. Z racji tego, że nie jest uroczystością, 
obowiązuje post od pokarmów mięsnych.



1 CZYTANIE: (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10) 
2 CZYTANIE: (1 Kor 12, 12-30) 
EWANGELIA:  (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA III  NIEDZIELE ZWYKŁA 

29 STYCZNIA 2019 r.

    

Matki Bożej Gromnicznej. Czy Msza jest obowiązkowa i 
trzeba przestrzegać piątkowego postu?

Kościół katolicki obchodzi 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego. W polskiej tradycji 
bardziej znane jest jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, gdyż tego dnia święci się 
świece. Wiecie, jaka jest jego tradycja?

Święto Ofiarowania Pańskiego wprowadził papież Gelazy I (zm. 496 r.). Jest ono 
nawiązaniem do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa.

40 dni po Jego narodzinach Maryja i Józef zanieśli dzieciątko do świątyni w Jerozolimie, 
by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować Je Bogu w hołdzie dziękczynienia za 
darowanie Izraelitom życia podczas przejścia przez Egipt Anioła Zniszczenia. Przebywający 
wtedy w świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza.Święto to zamyka cykl 
świąt Bożego Narodzenia. W kościołach rozbiera się tego dnia żłóbki, a w domach choinki, 
przestaje się śpiewać kolędy, kończy się okres wizyt duszpasterskich w domach.Tego dnia 
przynosi się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, które następnie niesie się w 
procesji. Są one symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem wiary, 
nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem.Świece te 
nazywane są gromnicami i od nich też pochodzi potoczna nazwa święta - Matki Boskiej 
Gromnicznej. Z kolei nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania 
gromów. W kościołach zapala się je podczas mszy św. i innych nabożeństw, np. przy 
udzielaniu sakramentów świętych (z wyjątkiem sakramentu pokuty), na procesjach i w 
czasie innych ceremonii liturgicznych.Powszechne przekonanie o mocy ochronnej 
gromnicy związane było z wiarą w patronat i opiekę Matki Bożej jako pośredniczki między 
ludźmi a Bogiem, zdolnej do wyjednywania łask. Aby sobie zapewnić stałą opiekę 
Najświętszej Marii Panny, gromnicę umieszczano w domach zwykle nad łóżkiem. Zapalano 
ją też przy konających.W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi też Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego. Hasło tegorocznego to "osoby konsekrowane świadkami 
miłosierdzia". Dzień ten ustanowił papież Jan Paweł II w 1997 r. Papież Franciszek ogłosił 
rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego, który kończy się w uroczystość Matki Bożej 
Gromnicznej.

Źródło: Deon.pl

1. Przeżywamy dziś światowy dzień trędowatych. Dzisiaj kończą się także Światowe Dni 
Młodzieży w Panamie. 

2. We wtorek spotkanie opłatkowe grupy młodzieżowej, w środę katecheza dla młodzieży 
klas III gimnazjum, w piątek z racji dodatkowej kolędy nie będzie spotkania starszych 
ministrantów, a w sobotę z racji święta nie będzie zbiórki lektorek i ministrantów. Będzie 
natomiast spotkanie oazowe o 11.30. 

3. Ks. proboszcz dziękuje wszystkim za spotkania z okazji kolędy, wspólną modlitwę, 
rozmowę i poczęstunek. 1 Lutego po 19.00 kolęda dodatkowa

4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Przed południem ks. proboszcz odwiedzi 
stałych zgłoszonych chorych. Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. 
wieczornej odmówimy Litanię do NSPJ. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. 
Tomasza z Akwinu, w czwartek św. Jana Bosko, w sobotę przypada święto Ofiarowania 
Pańskiego. Jest to światowy dzień życia konsekrowanego. W tym dniu Msze św. ranne i 
wieczorna z liturgią ze święta. Taca z tych Mszy św. przeznaczona jest na utrzymanie 
kontemplacyjnych zakonów w naszej diecezji. 2 lutego o  godz. 17.00 poświęcenie świec 
komunijnych dzieci klas III  i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wszystkim jubilatom i 
solenizantom tego tygodnia składamy z okazji ich święta serdeczne życzenia i powierzamy 
opiece świętych Patronów.

5. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne o stałej porze. Intencje mszalne na rok 2020 ks. 
proboszcz będzie przyjmował po I0 lutego w biurze parafialnym.

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualny Gość Niedzielny i biuletyn parafialny.

7. W przyszłą niedzielę o 14.15 spotkanie comiesięczne Żywego Różańca.

W dalszym ciągu zapraszam do adoracji przy żłóbku. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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