
Czwartek  22 Sierpnia

NMP Królowej

17:00 + brat Grzegorz, brat Janusz, rodzice: 

Danuta i Stanisław

17:00 + Maria od siostry

18:00 - Dziękczynno-błagalna w intencji 

zdrowia Ireny z prośbą o Boże błog.   dla całej 

rodziny

poza parafią  + Stanisław Wiesław Brzostowski 

(greg.14)

Piątek  23 Sierpnia

17:00 + Halina, Zbigniew Karkoszka, Wanda, 

Józef Mazela

17:00 + Genowefa Brezińska w 3 r. śm. oraz Jan

18:00 - O Boże błog. w rodzinie

18:00 + z rodzin: Kortas, D€gi, Hincka i Łepek

poza parafią  + Stanisław Wiesław Brzostowski 

(greg.15)

Sobota  24 Sierpnia

Św. Bartłomieja

17:00 + Michał Sirak w r. śm.

18:00 + Maria i Alfred

poza parafią  + Stanisław Wiesław Brzostowski 

(greg.16) 

Niedziela  25 Sierpnia

XXI Zwykła

08:00 + Brunon Borski

10:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski 

(greg.17)

11:30 + Stanisław Koss w r. śm.

20:00  + rodzice Plinscy

20:00 + z obojga stron: dziadkowie, ciocie i 

wujkowie

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

XX Niedziela Zwykła                                     18 SIERPNIA 2019 r.

INTENCJE MSZALNE 19.08 - 25.08

  

    
         

Poniedziałek  19 Sierpnia

17:00 + Władysław w 13 rocz, śmierci

17:00 - Dziękczynna

18:00 + Józef Głowienka

poza parafią  + Stanisław Wiesław 
Brzostowski (greg.11)

Wtorek  20 Sierpnia
Św. Bernarda

 17:00 - O szczęśliwą operację i szybki 
powrót do zdrowia

17:00 + Teresa Dombke w r. śm., 
Stanisław Dombke w dniu ur.

18:00 + Paweł i wszyscy krewni

poza parafią  + Stanisław Wiesław 
Brzostowski (greg.12)

Środa  21 Sierpnia
Św. Piusa X

17:00 - Dziękczynna

17:00 + mąż Józef

17:00  - O łaski Boże i opiekę MB. 
Swarzewskiej na całe życie dla
 kochanej prawnuczki  Oli

18:00 + Józef, Paweł, Jan Ceynowa

poza parafią  + Stanisław Wiesław 
Brzostowski (greg.13)

 

Młodzi trzeźwi i wolni

W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wolni”.

Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem 
zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami, regularne praktyki 
religijne, zainteresowanie nauką szkolną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. 
Te wnioski potwierdza życie. Katolickie wychowanie dzieci i młodzieży powinno być 
podstawą, na której buduje się mocne, zdrowe, wolne i trzeźwe społeczeństwo. Dziś młode 
pokolenie trzeba uczyć sztuki życia, uczyć kochać odpowiedzialnie. Niezwykle istotne jest 
również wychowywanie do ofiarności i pracowitości. Często młody człowiek sięga po alkohol 
i narkotyki, czy szuka zapomnienia w inny sposób z powodu lęku. Trzeźwi młodzi to ci, którzy 
zachowują abstynencję od alkoholu, a jednocześnie w wolności potrafią odrzucić to 
wszystko, co im szkodzi, co niszczy radość i szczęście. Najlepsza ochrona przed 
uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wychowawca, nauczyciel to najlepszy profilaktyk. 
Dobry, to znaczy kochający mądrą miłością, odpowiedzialny i uczący odpowiedzialności, 
wymagający od siebie i od innych.

Drodzy rodzice i dziadkowie!

Pokażcie swoim dzieciom i wnukom, jak piękne jest życie bez alkoholu. Poświęćcie czas na 
wspólne rozmowy, spacery, na radosną zabawę. Pamiętajcie o słowach bł. ks. Bronisława 
Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież sięgając po alkohol, kto rozpija dzieci i 
młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary.

Drodzy Młodzi!

Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej abstynencji przez całe swoje 
młode życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie popadniecie w ten straszliwy nałóg i tym 
samym nie zaprzepaścicie szansy na szczęśliwe życie. Nie wierzcie, że alkohol załatwi za was 
jakiekolwiek problemy, że wzmocni waszą atrakcyjność i da wam przyjaciół. Nie wierzcie 
reklamom, które obiecują radość i przyjaźń z butelką piwa w ręku. Z odwagą wybierajcie 
życie w przyjaźni z Jezusem i twórzcie nową kulturę, bo tylko ona daje wspaniałe możliwości 
doświadczenia piękna, szczęścia, prawdziwej miłości i wolności.
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1. 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, w czwartek godzina święta od 
9.15-10.15.

2. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnienia: 
we wtorek  św. Bernarda opata o doktora Kościoła, w środę św. Piusa X, w 
czwartek NMP Królowej, w sobotę św. Bartłomieja. Wszystkim Solenizantom i 
Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

3. Na czas wyjazdu ks. proboszcza z dziećmi z naszej parafii do Kotliny Kłodzkiej
(19 – 25 VIII) na plebanii będzie rezydował ks. Waldemar Cwynar z archidiecezji 
wrocławskiej. Biuro parafialne będzie czynne w stałych godzinach.

4. Jutro wyjazd ministrantów do Polanicy Zdroju o godz. 6.00.

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

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i 
zaopatrzyć się w biuletyn. Jest do nabycia także kalendarz parafialny na 2020 
rok jako forma cegiełki na budowę kościoła, zawierający ilustracje kapliczek i 
krzyży przydrożnych we wsi oraz wstępną wizualizację wnętrza świątyni 

7. Dzisiaj Ks. proboszcz głosi kazania i zbiera ofiary na budowę kościoła w 
Jastrzębiej Górze.

8. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone cegiełki na budowę kościoła z 
informacją proboszcza o poczynionych i bieżących inwestycjach. Jakby ktoś 
chciał z wczasowiczów czy parafian złożyć anonimowo ofiarę na budowę 
kościoła na tacę, czy przesłać na konto, może je wziąć ze sobą. 

9. Polecamy waszej pamięci i ofiarności skarbonkę na sprzątanie 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.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik

Rozważania do czytań:

Oremus

Święty Paweł zmagania na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości 
nazywa zawodami. A zatem nie będzie lekko! Jezus potwierdza to z całą 
mocą. Mówi: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, 
żeby on zapłonął. Cóż to oznacza? Stary porządek, zbudowany na 
naszych złych przyzwyczajeniach, będzie musiał zostać zburzony. Czeka 
nas wewnętrzna walka i przeorganizowanie dotychczasowej hierarchii 
wartości, abyśmy osiągnęli obiecane dziedzictwo, które przewyższa 
wszelkie pragnienia.

ŹRÓDŁO : Michał Piotr Gniadek, "Oremus" sierpień 2007, s. 89

Patron dnia:

Święty Albert Hurtado, prezbiter

urodził się 22 stycznia 1901 r. w Viña del Mar w Chile. Jako młodzieniec 
odwiedzał w każdą niedzielę najbiedniejsze dzielnice miasta. W 1917 r. 
chciał wstąpić do jezuitów - poradzono mu jednak, aby zaopiekował się 
matką. Albert podjął więc pracę, a jednocześnie zaczął studiować prawo. 
W sierpniu 1923 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów. Studiował w 
Argentynie, Hiszpanii i Belgii, zdobywając m.in. doktorat z pedagogiki. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Lowanium w dniu 24 sierpnia 1933 r. W 
1942 został asystentem kościelnym młodzieżowej Akcji Katolickiej. Pełnił 
te misję przez dwa lata. Założył ruch społeczny "El Hogar de Cristo" 
(Ognisko Chrystusa), zajmujący się budową domów dla osób ubogich i 
bezdomnych. 1947 r. z inicjatywy o. Alberta w Chile powstały 
chrześcijańskie związki zawodowe. Po krótkiej chorobie zmarł 18 sierpnia 
1952 r. w Santiago de Chile. 
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