
 

 

 
 

 
 

Jan Chrzciciel Maria Vianney (fr. Jean Baptiste Marie 
Vianney), znany też jako proboszcz z Ars, (ur. 8 maja 1786 
w Dardilly koło Lyonu, zm. 4 sierpnia 1859 w Ars) − 
francuski ksiądz, tercjarz franciszkański, święty katolicki. 
Od 1905 roku jest patronem kapłanów Francji. Od 1929 
patron proboszczów katolickich, wspomnienie 4 sierpnia; 

 
Przemienienie Pańskie, Transfiguracja – wydarzenie z 

życia Jezusa, opisane w Biblii przez trzech ewangelistów 
synoptycznych. Obchodzone w liturgii chrześcijańskiej jako 
ważne święto 6 sierpnia. Wydarzenie to opisują trzej 
ewangeliści synoptyczni: Mateusz, Marek i Łukasz. Jezus 
zabrał trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana na 
górę, gdzie zobaczyli go w nieziemskiej chwale, 
rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Ewangelie nie 
podają nazwy góry, przyjmuje się, że była to góra Tabor; 

 
Dominik Guzmán hiszp. Domingo de Guzmán Garcés 

(ur. ok. 1170 w Caleruega, zm. 6 sierpnia 1221 w Bolonii) – 
hiszpański prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, 
święty Kościoła katolickiego. wspomnienie 8 sierpnia; 

 

PONIEDZIAŁEK 3 Sierpnia 

 

17:00 +  mąż Franciszek, brat Augu-

styn, syn Roman 

 

18:00 + Paweł  Behmke (gregoriań-

ska 8) 

 

WTOREK  4 Sierpnia 

Św. J.M. Vianney’a 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriań-

ska 9) 

 

18:00 + Józef, Aleksandra /ona/ 

Wittstock 

 

ŚRODA  5 Sierpnia 

 

17:00 +   Mirosław, Józef Serwa 

 

18:00 +  Paweł Behmke 

(gregoriańska 10) 

 

CZWARTEK 6 Sierpnia 

Przemienienie Pańskie 

 

17:00 +  Łukasz i Stanisław Necel 

 

18:00 + Paweł Behmke 

(gregoriańska 11) 

PIĄTEK 7 Sierpnia 

 

17:00 +  Jan  i Halina Hincke i ich 

rodzeństwo 

 

18:00 + Paweł Behmke 

(gregoriańska 12) 

 

SOBOTA 8 Sierpnia 

Św. Dominika 

 

16:30 +  Maria Pieniążek w 3 r. śm. 

 

17:00 + Paweł Behmke 

(gregoriańska 13) 

 

18:00 +  Jan i Augustyn Czapp w r. 

ich śm., Marta Czapp  

 

 

XIX  Niedziela Zwykła 

 9 Sierpnia 

 

08:00 +  Maria, Józef, Leon Bolda 

 

10:00 +  rodzice i dziadkowie 

Kowalik 

 

11:30  +  Paweł Behmke 

(gregoriańska 14) 

 

20:00 +  Jan i Agnieszka Mach 

 

 

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



Komunikat Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i 
Osób Uzależnionych 

 
Sierpień – miesiąc abstynencji 
 
 Trwa sierpień, który w tym roku pragniemy przeżywać w duchu 
wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej 
Cudem nad Wisłą. Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz 
patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej 
walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę. 
 
Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podejmowana w sierpniu 
przez dorosłych, to wymowne świadectwo troski o trzeźwość 
polskiego narodu. Z pewnością pomoże ono wielu osobom 
uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Dar 
ten stanowi także cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, 
że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają 
na raty. 
 
Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wspierała nas w naszych 
szlachetnych postanowieniach dobrowolnej abstynencji, 
podejmowanej z miłości do bliźnich 
i do naszej Ojczyzny. 
 
Zachęcamy do szczególnej modlitwy od dar trzeźwości oraz 
wpisywania swoich abstynenckich postanowień do Parafialnej 
Księgi Trzeźwości.  
 
ks. Bogusław Głodowski - Diecezjalny Duszpasterz Osób 
Uzależnionych, 
ks.  Karol Wnuk - Diecezjalny  Duszpasterz Trzeźwości 
 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVIII niedziela zwykła  - 2 sierpnia 2020 r. 

 
1. Dziękujemy wszystkim za stosowanie się do zaleceń epidemicznych w postaci noszenia 
maseczek, zakrywania ust i nosa w obiektach zamkniętych, czyli także w kościele.  
 
2. Dzisiaj Spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15 w kościele. 
 
3.Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, wśród których znajduje się 76. rocznica Wybuchu 
Powstania Warszawskiego [1 VIII], 64. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu, 100. Cudu nad 
Wisłą, a także 40. 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 i na stronie internetowej 
parafii. 
 
4.We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a – patrona proboszczów, w 
czwartek święto Przemienienia Pańskiego, w sobotę wspominamy św. Dominika. Pamiętając o 
obchodzących w tym tygodniu swoje święta, drogim Solenizantom i Jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
 
5.W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W piątek przed południem ks. proboszcz 
odwiedzi stałych zgłoszonych chorych, od 16.00 okazja do spowiedzi św, a Msza św. o 17.00 jest 
wotywną o Sercu Bożym, a po niej wystawienie Najśw. Sakramentu. 
 
6.Wszystkich gości , których serdecznie witamy zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, 
która jest od-mawiana 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. 
 
7.Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć się w biuletyn, 
a także nabyć kalendarz na 2021 rok dedykowany ks. Wiesławowi Wett. Także ksiądz Zbigniew 
czeka w przedsionku kościoła na chętnych do wsparcia dzieła, o którym mówił w czasie homilii. 
Przy relikwiach Jana Pawła II za dobrowolną ofiarą książeczka o Bożym Miłosierdziu. 
 
8.Jutro będziemy układać kostkę leżącą przy zakrystii na nowych paletach. Jeśli ktoś z panów, 
lub młodzieży mógłby pomóc, zapraszam na godz. 19.00 do zakrystii. 
 
9.Polecamy waszej ofiarności skarbonkę na rzecz sprzątania i na budowę kościoła. 
 
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. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


