
Piątek  9 Sierpnia
Św. Edyty Stein

17:00 + Z rodziny Mach: Jan w dniu 

ur. i Agnieszka

18:00 + Berta Ciskowska

Sobota  10 Sierpnia
Św. Wawrzyńca

17:00 + Elżbieta Janusz w dniu ur.

18:00 + Rodzice oraz dziadkowie 

Kowalik

Niedziela  11 Sierpnia

XIX Zwykła

08:00 + Z rodziny Bolda: Maria, 

Józef, Leon

10:00 - W intencji ofiarodawców 

budowy

11:30 + Widera i Józef Tessmer

20:00  + Edmund

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 
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INTENCJE MSZALNE 05.08 - 11.08

  

    
         

Poniedziałek  5 Sierpnia

17:00 + + Anna i Roman Potrykus

18:00 +  Dziadkowie Bystram i Hintzke 
oraz zmarli z rodziny

Wtorek  6 Sierpnia
 Przemienienie Pańskie

17:00 + + Józef, Maria, Leon Bolda

18:00 + Łukasz Necel w 11 r. śm

Środa  7 Sierpnia

17:00 + Aleksandra Krukowska 

18:00 + Jan i Augustyn Czapp w r. śm. i 
Marta Czapp

Czwartek  8 Sierpnia
Św. Dominika

17:00 + Rodzice: Behmke i Marta 

18:00 - O zdrowie i Boże błog. w 
rodzinie

 

Zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie

To właśnie odpowiedzialność każe nam stanąć w prawdzie i z odwagą ocenić sytuację 
zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie. Sytuacja ta jest bardzo poważna, związana przede 
wszystkim ze stałym wzrostem spożycia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia 
coraz większej liczby rodaków.

Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Można go kupić całą dobę, także na 
stacjach paliw. Ogromna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańców 
oznacza, że ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki. To pogłębia 
proces degradacji społecznej.

Na szczególne potępienie zasługuje reklama alkoholu, utrwalająca stereotyp picia jako formy 
relaksu, a przemilczająca straszliwe skutki pijaństwa i popadania w alkoholizm. Konieczne 
jest wprowadzenie zakazu reklamy alkoholu. Wpływa ona na podświadome wybory młodych 
ludzi, których efektem bywa uzależnienie i stopniowe staczanie się w dół. To właśnie 
obecność reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej powoduje, że narosłe przez wieki 
szkodliwe wzory spożycia tak łatwo są przekazywane w kolejnych pokoleniach. W 
świadomości wielu Polaków alkohol to powszechny napój, produkt spożywczy, nawet 
prozdrowotny, a przecież ten „oswojony” kulturowo produkt jest niebezpieczną substancją, 
której niewłaściwe używanie powoduje utratę zdrowia i prowadzi do przedwczesnej śmierci. 
Alkohol stał się dla naszego społeczeństwa czymś tak bardzo ważnym, wartościowym, że 
wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż motywowane dobrem obywateli i poparte 
najnowszymi badaniami naukowymi, traktowane są jako zamach na wolność osobistą. Na 
przyzwyczajanie Polaków do wszechobecności alkoholu biznes alkoholowy nie żałuje 
pieniędzy, gdyż jest to dla niego niewyczerpane źródło zysku. Jeśli nie przeciwstawimy się tej 
zmasowanej ofensywie, która pochłania coraz większą liczbę młodych ofiar, stracimy to, co 
dla bytu narodowego jest najistotniejsze – zdrowie i szczęście młodego pokolenia.

Z wielkim bólem obserwujemy tak częste przekraczanie prawa, polegające na sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim. Apelujemy do władz państwowych i samorządowych o podjęcie 
zdecydowanych kroków, aby prawo w tym zakresie było bezwzględnie egzekwowane.

Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. 
Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o 
trzeźwość narodu, wyrażająca się między innymi likwidacją reklamy, ograniczaniem fizycznej 
i ekonomicznej dostępności alkoholu. Ze zdziwieniem i bólem przyjmujemy informacje, że są 
samorządy, które ciągle zwiększają liczbę punków sprzedaży alkoholu i skracają odległości od 
obiektów chronionych, tłumacząc społeczeństwu, że istniejące ograniczenia są absurdalne. 
Samorządy te nie biorą pod uwagę ani badań naukowych, ani wiedzy eksperckiej, ani 
cierpień rodzin z problemem alkoholowym. Są to bez wątpienia działania nierozumne, 
niszczycielskie i skrajnie nieodpowiedzialne.

Do zadawnionych ran, spowodowanych przez pijaństwo i alkoholizm, a także nikotynizm, 
dochodzą nowe w postaci różnorakich uzależnień, jak chociażby uzależnienia od hazardu, 
mediów społecznościowych, gier komputerowych czy też smartfonów. Można śmiało 
powiedzieć, że osłabiony na skutek nadużywania alkoholu i palenia tytoniu naród, jest coraz 
mniej odporny na nowe zagrożenia, prowadzące do groźnych nałogów. W obliczu tej 
tragicznej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno 
prewencyjnych, jak i naprawczych.

Zapowiedzi przedślubne

Bartosz Becker ,zam. Chłapowo i Małgorzata Konkol, zam. Jastarnia

Sebastian Krzysztof Goyke, zam. Chłapowo i Aleksandra Matczak, zam. Gorzów 
Wielkopolski



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XVIII NIEDZIELE ZWYKŁA

4 SIERPNIA  2019 r.
1. Dzisiejszej niedzieli gościmy w naszej parafii oo. oblata, który głosi Słowo Boże, 

a po Mszy św. przed kościołem rozprowadza kalendarze misyjne.

2. Dzisiaj Spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15 w kościele.

3. Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, wśród których znajduje się 75. 
rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego [1 VIII], 63. rocznica 
Jasnogórskich Ślubów Narodu, 99. Cudu nad Wisłą, a także 39. 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 publikowana jest w biuletynie 
parafialnym 

4. We wtorek przypada święto Przemienienia Pańskiego, w czwartek wspominamy 
św. Dominika, w piątek obchodzimy święto Teresy Benedykty od Krzyża, 
patronki Europy, w sobotę przypada święto św. Wawrzyńca. Pamiętając o 
obchodzących w tym tygodniu swoje święta, drogim Solenizantom i Jubilatom 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

5. 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, a czwartek Godzina Święta –
adoracja Najśw. Sakramentu od 9.15-10.15.

6. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć 
się w biuletyn.

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

8. W drugiej połowie sierpnia w dni powszednie są wolne intencje Mszy świętych.
Zachęcamy, by sprawy rodzinne, dziękczynno-błagalne włączać w najważniejszą 
modlitwę Kościoła – Eucharystię. Intencje zamawiamy w tygodniu w biurze 
parafialnym.

9. Podobnie jak w ubiegłym roku, tym razem ks. proboszcz osobiście roznosi po 
parafii opieczętowane koperty wraz z cegiełką na budowę kościoła. Dobrowolne 
ofiary będzie można anonimowo złożyć do koperty i położyć w niedzielę na tacę. 
Przeznaczone zostaną one na elewację południowej ściany kościoła wraz z wieżą. 
Cegiełki są także wyłożone przy szklanej skarbonce. Dzisiaj ks. proboszcz głosi 
kazania i zbiera pieniądze na budowę kościoła w kościele oo. oblatów w 
Gdańsku, za tydzień w Chałupach. 

10. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

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. Proboszcz Sławomir Skoblik

Święty Jan Maria Vianney, prezbiter

urodził się w Dardilly koło Lyonu 8 maja 1786 r. w wieśniaczej rodzinie. W 1799 r. Po raz 
pierwszy przyjął Chrystusa do swego serca w szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę. 
Trwała wtedy Rewolucja Francuska. Szkoły parafialne były zamknięte, nauczył się więc czytać 
i pisać dopiero w wieku 17 lat. Od służby wojskowej Jana wybawiła ciężka choroba, na którą 
zapadł. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w 1812 r. Przy tak słabym 
przygotowaniu i późnym wieku nauka szła mu bardzo ciężko. Przełożeni, litując się nad nim, 
radzili mu, by opuścił seminarium. Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze 
względu na opinię Jego proboszcza oraz dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak 
kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku Jan otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 29 lat. 
Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa natrafił na 
kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana 
jako wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany i 
opustoszały. Obojętność religijna była tak wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka 
osób. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat (1818-1859). Całe godziny 
przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin 
dziennie na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd 
wiary. Kiedy biskup spostrzegł, że ks. Jan daje sobie jakoś radę, erygował w 1823 r. parafię w 
Ars. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste i płynące z serca - powoli 
nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Ks. Jan spowiadał długimi godzinami. Miał 
różnych penitentów: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. W dziesiątym roku 
pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego życia miał przy 
konfesjonale ich ok. 80 000. Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany organizm. Jako 
męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r., 
przeżywszy 73 lata. 
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