
Piątek  6 Września

17:00 + Jan i Marta Baran

18:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski  (greg. 

29)

Sobota  7 Września

17:00 - O zdrowie i Boże błog. w rodzinie

18:00 - Dziękczynna w 1 r. ślubu Hanny i Tomasza 

Zglińskich

18:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski  (greg. 

30)

Niedziela  08 Września

XXIII Zwykła

08:00 +  Brunon Borski

08:00 - O Boże błog. dla Małgorzaty i Wojciecha 

Motyka w 23 r. ślubu

10:30 - w intencji ofiarodawców budowy kościoła

10:30 + rodzice chrzestni: Marian Balak i Renata 

Dłużyńska

16:00 + Tekla Bolda w r. śm.

16:00 + Rozalia i Michał Kędzierscy
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INTENCJE MSZALNE 02.09 - 08.09

  

    
         

Poniedziałek  2 Września

08:00 - W intencji nauczycieli, dzieci i 
młodzieży rozpoczynających rok szkolny

17:00 + Helena Kaczmarek i rodzice z 
obojga stron

18:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski  
(greg. 25)

Wtorek  3 Września
Św. Grzegorza

17:00 + mama Anna Karbowska w 4 r. 
śm.

18:00 + Cecylia Kubicka w 27 r. śm., 
rodzice z obojga stron

18:30 + Stanisław Wiesław Brzostowski  
(greg. 26)

Środa  4 Września

17:00 +  Gertruda Ciskowska w r. śm., 
Klemens i Ryszard Ciskowscy

18:00 + Barbara i Stefan Jeka

18:30 + Stanisław Wiesław Brzostowski  
(greg. 27)

Czwartek  5 Września

08:45 + Stanisław Wiesław Brzostowski  (greg. 28)

17:00 + ciocia Tekla, jej syn i mąż

18:00 + z rodziny: Jeka: Adam w dniu ur. i Marta

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego 
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała dokument zatytułowany: 
„Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”. Wysłuchajmy kilku jego 
fragmentów:

„W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci 
wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób 
niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W 
niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie 
organizowana przez samorządy od 1 września. Dlatego trzeba przypomnieć o 
prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym 
w szczególności jego aspektów realizowanych w szkole. 

Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim 
systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym 
zakresie jest pomocnicza. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z 
którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, 
jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział 
dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda 
rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu 
szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je 
prowadzić. Rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć 
osobno.

Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek 
klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i 
pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. 

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie 
tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają 
rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki 
prawne umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji 
przestrzeni szkolnej.

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra – Częstochowa, 27 sierpnia 2019 roku
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1. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.

2. Jutro Msza św. dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8.00. Kwadrans 
przed Mszą św. okazja do spowiedzi świętej. W niedzielę 8 września na Mszy św. 
o 10.30 poświęcimy tornistry i przybory szkolne. W niedzielę 8 września po mszy 
św. o godz. 10.30 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci klas III, które w 
przyszłym roku kalendarzowym przystąpią w naszej parafii do I Komunii św.

3. We wtorek przypada wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. W I piątek ks. proboszcz 
od godz. 9.00 odwiedzi z posługą sakramentalną stałych zgłoszonych chorych.
Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.00. Msza św. o 17.00 jest wotywną o 
NSPJ. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię do 
Serca Bożego.

5. W najbliższą sobotę o godz. 09.00 zbiórka ministrantów w salce na plebanii, O 
godz.  11.00 spotkanie lektorek, a o 10.00 spotkanie oazy.

6. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone cegiełki 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. W przyszłą niedzielę kolekta 
budowlana. Ks. proboszcz poinformuje o kwocie pozyskanej z tzw. kopert i 
zbiórek i po parafiach. Dzisiaj ks. proboszcz głosi kazania i zbiera do puszek 
ofiary na budowę kościoła we Władysławowie.

7. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i Biuletyn 
Parafialny. Zachęcamy zwłaszcza gości-wczasowiczów do nabycia kalendarza 
parafialnego – pamiątki z pobytu w Chłapowie. Cena 25 PLN to cegiełka na 
budowę kościoła. 

8. Od przyszłej niedzieli obowiązuje porządek mszy św. niedzielnych w ciągu roku 
szkolnego

9. Witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy 
wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się 
tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ksiadz Proboszcz Sławomir Skoblik
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