
 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XVI Niedziela Zwykła – 19 lipca 2020 r. 

1. Wszystkich gości, których serdecznie witamy 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, zaś w czwartek od 9.15-10.15 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu. Spowiedź święta codziennie przed Mszą św. 

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym w środę przypada święto św. Marii Magdaleny,  w 

czwartek święto św. Brygidy zakonnicy, w sobotę  Św. Jakuba i Krzysztofa. Z tej racji w przyszłą 

niedzielę po mszy św. przed kościołem modlitwa za kierowców i poświęcenie samochodów oraz 

wszelkich pojazdów. Będą rozdawane za dobrowolną ofiarę przeznaczoną na cele misyjne breloczki 

ze św. Krzysztofem. Ponadto wspominamy  w tygodniu w przyszłą niedzielę  Świętych Joachima i 

Annę (odpust w Chałupach). Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. 

3. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz parafialny biuletyn.  Do 

nabycia także nasz parafialny kalendarz na 2021 rok w cenie 20 PLN. 

4. Dziś ks. proboszcz głosi kazania i zbiera pieniądze na budowę kościoła w Gdyni-Obłużu w para-

fii św. Ducha. 

5. Serdecznie dziękujemy ks. Aleksandrowi za pomoc w parafii przez ostatnie cztery niedziele. W 

kolejne dwie niedziele będziemy gościć O. Jordana Konkel OFM. 

Zapowiedzi przedślubne : 

Tomasz Chludziński, kawaler, zam. w Łomży  

i Sylwia Monika Koss, pana, zam. w Chłapowie 

Na nowy tydzień pracy i odpoczynku przyjmijcie Boże błogosławieństwo. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK  20 Lipca 

 

08:00 +  Irena Frank w dniu ur. 

 

17:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy 

 

18:00 + Ksawery w r. śm., Maria i An-

toni 

 

WTOREK 21  Lipca 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + rodzice: Aniela i Feliks Ci-

skowscy 

 

ŚRODA  22 Lipca 

Św. Marii Magdaleny 

 

17:00 +  ojciec Stefan Styn w r. śm, brat 

Stefan 

 

18:00 +  ojciec chrzestny Józef Bolda 

oraz jego rodzice 

 

CZWARTEK 23  Lipca 

Św. Brygidy 

 

17:00 +  Augustyn, Agnieszka i Antoni 

Bisewscy, z rodziny 

 

18:00 +  ciocia Gertruda Szornak 

PIĄTEK 24 Lipca 

Św. Kingi 

 

17:00 +  z rodz. Jeka: Aniela w rocz. 

śm., Leon 

 

18:00 +  dziadkowie z obojga stron i 

ojciec Paweł Behmke   
 

SOBOTA 25  Lipca 

Św. Jakuba 

 

17:00 +  siostra Gabriela w 2 r. śm 

 

18:00 +  rodzice: Styn i Krukowscy 

oraz bracia   

 

18:00 + Jan Glembin i jego rodzice 

 

 

XVII  Niedziela Zwykła 

 26 Lipca 

 

08:00 -  w intencji Iwony Śliwińskiej z 

prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

 

10:00 +  Anna w dniu im. oraz 

Bolesław Bigott 
 
11:30  +  Monika, Grzegorz, Elżbieta 

Fiszer 

 

20:00 +  z rodziny Styn: Irena, Maria, 

Franciszek, Jana 

 

20:00 +  z rodziny Rietz: Teresa i Józef 
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Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystu-

sa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale 

prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z 

Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za pano-

wania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli 

szczególnych patronów. 

Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w 

Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika 

bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie Święty odbierał szcze-

gólną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana wzmianka, że w synodzie w 

Konstantynopolu w 536 roku brał udział niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa, co 

również potwierdza kult Męczennika. Papież św. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, że w 

Taorminie na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pw. św. Krzysztofa. 

Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na pod-

stawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę o tym świętym. We-

dług niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażają-

cy), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. 

Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw 

królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił 

w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. 

To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił 

więc służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijań-

ską i przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił 

zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swo-

ich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej. Pewnej 

nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je 

wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał - zdawało mu się, że 

zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest 

Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu 

wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się 

natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tradycja miała 

Reprobusowi nadać tytuł "Krzysztofa", czyli "nosiciela Chrystusa" (gr. Christoforos). 

Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa chrztu miał mu przywrócić wygląd ludzki. 

Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrześci-

jańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, mary-

narzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orę-

downik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki po-

święca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. 

 

 

 


