
 

 

 
 

 
Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia z posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego. Mianował 

administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej Sede vacante w osobie 
biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego. 

 
Warszawa, 13 sierpnia 2020 roku.  + Salvatore Pennacchio 

Nuncjusz Apostolski 

 
Jacek Odrowąż (herbu Odrowąż, ur. 1183 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 
sierpnia 1257 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, dominikanin, 
misjonarz, kaznodzieja, święty Kościoła katolickiego oraz historyczny 
patron Polski. Był pierwszym Polakiem, który wstąpił do nowo 
utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Święty Jacek Odrowąż i jego 
towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. Ewangelizował 
ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Nazywany był przeto 
Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy, 
Światłem Północy lub Światłem ze Śląska. 
 
Bernard z Clairvaux, Bernard de Fontaine (ur. 1090 w Fontaine-lès-Dijon 
we Francji, zm. 20 sierpnia 1153) – zakonnik cysterski, od 1115 opat 
klasztoru w Clairvaux (obecnie w Longchamp-sur-Aujon), doktor Kościoła, 
filozof, uczony, wpływowy teolog XII wieku zwany Doktorem 
Miodopłynnym (łac. Doctor Mellifluus), twórca spekulatywnej mistyki, 
arcybiskup elekt Mediolanu (1135), święty Kościoła katolickiego, 
anglikańskiego i ewangelickiego. 
 
Pius X ( Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 2 czerwca 1835 w Riese, zm. 20 
sierpnia 1914 w Rzymie) – włoski duchowny rzymskokatolicki, patriarcha 
Wenecji w latach 1893–1903, 257. papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 
20 sierpnia 1914. Święty Kościoła katolickiego; 

PONIEDZIAŁEK 17 Sierpnia 

Św. Jacka 

 

08:00 - O zdrowie i Dary Ducha Świę-

tego i opiekę Aniołów Stróżów dla 

Bartka i Szymona 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

22) 

 

18:00 +Anna i Leon Nadolscy oraz 

Elżbieta 

 

WTOREK  18 Sierpnia 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

23) 

 

18:00 - O zdrowie i Boże błog. w rodzi-

nie 

 

ŚRODA  19 Sierpnia 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

24) 

 

18:00 + Paweł Styn w r. śm. 

 

19:00 +  Behmke w dniu ur. 

 

CZWARTEK 20 Sierpnia 

Św. Bernarda 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

25) 

 

18:00 +  z rodziny Rietz: ojciec Józef w 

r. śm., mama Teresa 

PIĄTEK 21 Sierpnia 

Św. Piusa X 

 

08:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

26) 

 

17:00 + mąż Józef 

 

18:00 - Dziękczynna z okazji 70 

urodzin 

 

SOBOTA 22 Sierpnia 

NMP Królowej 

 

15:30 - Ślub 

 

17:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 

27)  

 

18:00 +  z rodziny Koss: Stanisław w 

rocz. śm oraz Marta i Alfons   

 

XXI  Niedziela Zwykła 

 23 Sierpnia 

 

08:00 + Brezińscy: Genowefa w 4 r. śm. 

i Jan 

 
08:00 + z rodziny Rosinke: Hubert, 

Aleksandra, Magdalena 

 

10:00 -  O Boże błog. w rodzinie 

 

10:00 + Ceynowa: Maria i Franciszek, 

dziadkowie z obojga stron 

 

11:30 + Paweł Behmke (gregoriańska 

28) 

 

20:00 + Michał Sirak w r. śm. 

 

20:00 +  Baranowscy: Jerzy, Irena, 

Zygfryd 

 

 

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



Dlaczego święcimy zboża i zioła 15.08? Skąd się wzięła nazwa MB Ziel-

nej? 

 

W tradycji teologicznej podkreślamy prawdę o dziewictwie Maryi. Po łaci-

nie dziewica to virgo, natomiast zieloność to viriditas. Rdzeń słowa jest ten 

sam. Zioła są zaś związane z Matką Boską poprzez wymiar zieloności, któ-

ry podkreśla w ten symboliczny sposób jej dziewictwo. To jest teologiczne 

wytłumaczenie, skąd wzięła się nazwa Matki Boskiej Zielnej. Ludzie ro-

zumiejąc te prawdy wyrażali je w taki sposób, że w to wielkie święto świę-

cili zieleń. 

Wszystkie obrzędy Kościoła odpowiadają naturalnemu rytmowi życia 

człowieka. Akurat w naszej szerokości geograficznej - zwłaszcza w Polsce, 

mamy okres, w którym odbywają się żniwa. Zbieramy zboża, trawy itp. i te 

rośliny przynosimy do kościoła - z wdzięczności . 

Ze Starego Testamentu wiemy, że Żydzi przynosili do Boga pierwociny 

plonów i tego, co ludzie wypracowali. To w ramach podziękowania za dary 

otrzymane od Niego. 

Inne wyznania chrześcijańskie 

Opierające swą doktrynę na Tradycji Apostolskiej Kościoły wschodnie, w 

tym Cerkiew prawosławna, wyznają wiarę w Zaśnięcie Bogurodzicy i ce-

lebrują ją przez odpowiednie święta, choć nie dogmatyzują tej nauki. 

 

Chrześcijanie ewangelicy, chrześcijanie bez denominacji, Świadkowie 

Jehowy oraz protestanci przeciwstawiają się temu dogmatowi, podając 

jako argument brak wzmianek na ten temat w Piśmie Świętym. 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XX Niedziela Zwykła – 18 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. Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, wśród których znajduje się 76. rocznica 

Wybuchu Powstania Warszawskiego [1 VIII], 64. rocznica Jasnogórskich Ślubów Naro-

du, 100. Cudu nad Wisłą, a także 40. rocznica narodzin „Solidarności”. Od 1984 r. sier-

pień obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości, bowiem powagę tych wydarzeń, wielu pod-

kreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego zachęca 

nas jak co roku Episkopat Polski.  

3. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnienia: w 

poniedziałek św. Jacka, w czwartek  św. Bernarda opata o doktora Kościoła, w piątek  św. 

Piusa X, w sobotę NMP Królowej. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia 

składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask. 

4. Dziś homilie głosił pochodzący z naszej archidiecezji ks. Andrzej Bulczak. Po Mszy św. 

będzie zbierał ofiary na budowę swojego kościoła w Postawach w diecezji witebskiej na 

Białorusi. 

5. Wszystkich gości, których serdecznie witamy, zapraszamy  na Koronkę do Bożego Mi-

łosierdzia, 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 od 9.15-10.15 Godzi-

na Święta. 

6. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn parafial-

ny. Jest do nabycia także kalendarz parafialny na 2021 rok jako forma cegiełki na budo-

wę kościoła w cenie 15 PLN. Przy klęczniku z relikwiami św. Jana Pawła II zaopatrzyć 

się za dobrowolną ofiarą w książeczkę promującą Kult Bożego Miłosierdzia. 

7. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone cegiełki na budowę kościoła z infor-

macją proboszcza o bieżących inwestycjach. Jakby ktoś chciał z wczasowiczów czy para-

fian złożyć anonimowo ofiarę na budowę kościoła na tacę, czy przesłać na konto, może je 

wziąć ze sobą. W najbliższym czasie znani nam panowie kwestarze roznosić będą cegiełki 

na budowę kościoła. 

8. W przyszłą niedzielę gościć będziemy o. oblata, który będzie głosił kazania i rozprowa-

dzał kalendarze misyjne na przyszły rok. 

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i ży-

czymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ksiądz  Proboszcz  Sławomir Skoblik 


