
10:00 + Stanisław Wiesław 

Brzostowski (greg.7)

10:00 + Magdalena Poćwiardowska 

od rodziny z Przemyśla

11:30 - Dziękczynna za odebrane łaski 

z prośbą o dalsze

20:00 + z rodziny: Bolda: Irena, Jan, 

Barbara

Piątek  16 Sierpnia

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 - Dziękczynna od rodziny 

Pawłowskich

18:30 + Stanisław Wiesław 

Brzostowski (greg.8)

Sobota  17 Sierpnia

Św. Jacka

17:00 + Stanisław Wiesław 

Brzostowski (greg.9)

17:00 + Albin Meler w r. śm., dusze w 

czyśćcu cierpiące

18:00 + Łukasz w r. śm.

Niedziela  18 Sierpnia

XX Zwykła

08:00 + mama Marianna

10:00 + Andrzej Goyke

11:30 + z rodz. Ceynowa: Henryka 

/ona/ , Franciszek; z rodz. Dettlaff: 

Andrzej i Franciszka

20:00  + dusze w czyśćcu cierpiące

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

XIX Niedziela Zwykła                                     11 SIERPNIA 2019 r.

INTENCJE MSZALNE 12.08 - 18.08

  

    
         

Poniedziałek  12 Sierpnia
Św. Maksymiliana 

17:00 - Dziękczynno-błagalna w intencji 
zdrowia Ireny z prośbą o Boże błog. dla 
całej rodziny

18:00 +  rodzice chrzestni, dziadkowie i 
babcie z obojga stron

18:30 + Stanisław Wiesław Brzostowski 
(greg.4)

Wtorek  13 Sierpnia
 
17:00 - O dobry start edukacyjny w 
nowej szkole

18:00 + rodzice: Aniela i Feliks 
Ciskowscy

18:30 + Stanisław Wiesław Brzostowski 
(greg.5)

Środa  14 Sierpnia
Rocznica Konsekracji Archikatedry

17:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski 
(greg.6)

17:00 + Łucja, z rodzin Berta i Glembin

18:00 + rodzice, babcia i dziadek

18:00 + Marta, Jan, Klara, Augustyn 
Okoń

Czwartek  15 Sierpnia
Wniebowzięcie NMP

08:00 + Magdalena, Aleksandra/ona/, 
Hubert, z rodz. Rosinke

 

Praca Kościoła nad otrzeźwieniem narodu

Kościół w Polsce od wieków ofiarnie pracuje nad ochroną trzeźwości narodu. Nie jest to 
praca akcyjna, ale codzienny trud ogromnej liczby osób duchownych i świeckich apostołów 
trzeźwości. Na szczególne podkreślenie zasługuje osobiste świadectwo abstynencji wielu 
kapłanów. Jest to wspaniały przykład dla wiernych potrafiących radośnie żyć bez alkoholu, a 
jednocześnie umocnienie dla tych, którzy walczą o odzyskanie utraconej trzeźwości. Kościół 
cieszy się licznymi inicjatywami podejmowanymi w diecezjach i parafiach, takimi jak 
rekolekcje trzeźwościowe, spotkania modlitewne, pielgrzymki, wykłady i warsztaty, i wiele 
innych. Gorliwy apostolat różnych wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych napawa 
nadzieją, że stale będzie wzrastać liczba tych, którzy praktykować będą cnotę trzeźwości.

Kościół w Polsce prowadząc apostolstwo trzeźwości walczy o człowieka wolneg i 
szczęśliwego w rodzinie i w społeczeństwie. Tam, gdzie brakuje trzeźwości, pojawiają się 
poważne problemy, mnożą się dramaty całych rodzin, wspólnot i środowisk. Trzeźwość jest 
tamą, która chroni życie indywidualne, rodzinne i społeczne przed cierpieniem. Można 
powiedzieć, że płyniemy po wzburzonym morzu, aby dążyć do upragnionego, bezpiecznego 
portu. Tym portem jest trzeźwa, prawdziwie wolna Polska. Żeby ten cel osiągnąć, musi 
nastąpić mobilizacja wszystkich żywotnych sił, całej wspólnoty narodowej.

Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytucji państwowych i 
samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o 
naszych problemach. Nie będzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na rozpijanie 
Polaków, zwłaszcza najmłodszych. Czy zdajemy sobie sprawę, że prawie milion dzieci w 
Polsce żyje w rodzinach z problemem alkoholowym? Dzieci te potrzebują specjalistycznej 
pomocy, którą powinny zapewnić władze państwowe i samorządowe.

W tym roku przypadają trzy piękne jubileusze:25-lecie Stowarzyszenia Wesele Wesel –
małżeństw, które miały przyjęcia bezalkoholowe, 40-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i 
45-lecie Anonimowych Alkoholików w Polsce. Osobom zaangażowanym w te ważne dzieła 
dziękujemy za wytrwałą służbę i życzymy obfitych łask Chrystusa, jedynego Pana i 
Zbawiciela.
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1. 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.

2. W tym tygodniu przypada w poniedziałek wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe, w 
środę święto poświęcenia naszej archikatedry. Pojutrze przypada dzień urodzin naszego 
Arcypasterza, a wtorkowe święto jest szczególną okazją do modlitwy za naszą diecezję, 
jej biskupów, prezbiterium i wierny lud.

3. W środę przypada w Uroczystość Wniebowzięcia NMP - doroczne patronalne święto 
odpustowe we Władysławowie. Msze św. w tym dniu są wg porządku niedzielnego. 
Srodowa wieczorna Msza św. przynależy już do uroczystości i czyni zadośćuczynienie 
uczestnictwa w eucharystii w tzw. święto nakazane. W tę uroczystość, zwaną także 
Świętem Matki Bożej Zielnej, tradycyjnie pod koniec Mszy św. błogosławimy 
przyniesione naręcza zbóż i ziół oraz owoce jako wyraz naszej wdzięczności za dary 
ziemi. Tego dnia obchodzone jest także Święto Wojska Polskiego. Kazania w tym dniu 
wygłosi ks. Zbigniew Drzał, proboszcz Parafii św. Anny i Joachima z Gdańska Letnicy. 
Po mszach świętych, będziemy mieli okazję nabyć znany nam już obraz Oblicza 
Pańskiego i książkę autorstwa ks. Zbigniewa pt.  „Ukaż mi Swą Twarz. Jak rozpoznać 
Boga we współczesnym świecie.” Zawiera ona wybrane teksty biblijne, wypowiedzi 
świętych, papieży oraz modlitwy i pieśni związane z tym obrazem. Jedno i drugie 
stanowi cegiełkę na rzecz generalnego remontu kościoła w Gdańsku Letnicy. Każdy 
darczyńca otrzyma w prezencie koronkę do Siedmiu Boleści NMP wraz z rozważaniami. 
Jednocześnie ksiądz Zbigniew przedstawi nam swoją najnowszą pozycję, poświęconą 
m.in. wybuchowi II Wojny Światowej w relacjach przedwojennych mieszkańców 
Gdańska. Ta 400-stu stronnicowa publikacja zawiera 240 fotografii, często wcześniej 
niepublikowanych. 

4. 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.

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

6. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć się w 
biuletyn oraz kalendarz parafialny na 2020 rok w cenie 25 PLN. Jest to cegiełka na 
budowę kościoła a jednocześnie pamiątka z Chłapowa.

7. Dzisiaj Ks. proboszcz głosi kazania i zbiera ofiary na budowę kościoła w Chałupach, a 
15 sierpnia będzie głosił kazania w Juracie, za tydzień w Jastrzębiej Górze.

8. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na budowę kościoła. 

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

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in caelum – przedmiot wiary chrześcijańskiej 
dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej 
ziemskiego życia. Nauka ta jest obecna w Kościele katolickim, dla którego stanowi ponadto 
dogmat wiary. Dogmat wniebowzięcia Matki Bożej jest upamiętniany przez święto 
obchodzone w Kościele zachodnim 15 sierpnia. Wydarzenia związane z zakończeniem 
ziemskiego życia Maryi zaczęto upamiętniać w V wieku na Wschodzie przez obchody 
święta Zaśnięcia Matki Bożej, które stało się tym samym jednym z najstarszych świąt 
maryjnych. Obchodzone początkowo lokalnie, zwiększało później swój zasięg przybierając 
różne nazwy (np. Zaśnięcia, Przejścia czy Odpocznienia Maryi), aż do upowszechnienia się 
w całym Kościele. W Polsce i innych krajach europejskich czci się Matkę Boską 
Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności, stąd w polskiej tradycji ludowej 
święto znane jest pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. W innych krajach też używa się 
potocznych nazw ludowych, np. Matki Boskiej Korzennej (Czechy) czy Matki Boskiej 
Znakomitej (Kongo).

W Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają się inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej 
Wniebowzięcia. Na Jasną Górę zmierzają pielgrzymki z całej Polski właśnie na to święto. W 
innych częściach Polski często wiąże się ono ze świętem dożynek. 
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