
 

 

 
 

 
W "Wyznaniach"  św. Augustyn opisuje ostatnie rozmowy prowadzone w 
Ostii ze swoją bardzo ciężko chorą mamą, św. Moniką. To ona przez 
kilkanaście lat modliła się wytrwale o jego nawrócenie i doczekała się 
duchowego owocu.  Najpierw św. Augustyn charakteryzuje swoją matkę: 
"Była też służebnicą Twoich sług. Którykolwiek z nich ją poznał, ten 
sławił, czcił i miłował Ciebie w niej. Bo czuł w jej sercu Twoją 
obecność, której też dawało świadectwo całe jej świątobliwe życie. 
Tylko jednego miała męża. Rodzicom swoim odwdzięczyła się za to, co 
od nich otrzymała. Domem troskliwie i pobożnie się zajmowała i 
sławiono ją za uczynki miłosierne. Wychowała dzieci i tylekroć na nowo 
przeżywała ból macierzyński, ilekroć widziała, że one od Ciebie 
odchodzą. A w końcu, o Panie, nami wszystkimi, którym w dobroci Twej 
pozwalasz przemawiać jako Twoim sługom, opiekowała się, gdy 
dostąpiliśmy łaski chrztu i żyliśmy we wspólnocie przyjacielskiej, zanim 
ona zasnęła w Tobie. Opiekowała się nami tak, jakby była nas 
wszystkich matką, a służyła każdemu tak jakby jego córką była". W 
dziele tym jest także zawarte świadectwo radości Moniki z nawrócenia 
św. Augustyna: "Ty wiesz, Panie, że kiedyśmy w owym dniu to mówili, 
pośród tych słów rozsypywał się nam w marność świat doczesny ze 
wszystkimi swoimi rozkoszami. Wreszcie rzekła ona: "Synu, mnie już nic 
nie cieszy w tym życiu. Niczego już się po nim nie spodziewam, więc nie 
wiem, co ja tu jeszcze robię i po co tu jestem. Jedno było tylko 
życzenie, dla którego chciałam trochę dłużej pozostać na tym świecie: 
aby przed śmiercią ujrzeć ciebie chrześcijaninem katolikiem. Obdarzył 
mnie Bóg ponad moje życzenie, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem 
doczesnym stałeś się Jego sługą. Co ja tu robię jeszcze?" 

PONIEDZIAŁEK 24 Sierpnia 

Św. Bartłomieja 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 29) 

 

18:00 + rodzice: Konkol, Józefa /ona/ i Leon 

 

WTOREK  25 Sierpnia 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 30) 

 

17:00 - O Boże błogosławieństwo dla rodzi-

ców: Teresy i Jerzego 

 

18:00 + siostry i bracia z rodziny Jeka i Ko-

bierzyńskich 

 

18:00 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo w rodzinie 

 

ŚRODA  26 Sierpnia 

NMP Częstochowskiej 

 

08:00 - O dar rodzicielstwa dla Darii i 

Krzysztofa 

 

17:00 + rodzice: Danuta i Kazimierz Hintzke     

 

17:00 + Helena Kaczmarek i rodzice z obojga 

stron  

 

18:00 - Dziękczynna za dar kapłaństwa 

księdza proboszcza z prośbą o Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata posługi w 

naszej parafii   

 

18:00 + Magdalena, Franciszek, Janina, 

Edward 

 

CZWARTEK 27 Sierpnia 

Św. Moniki 

 

17:00 - O łaskę uzdrowienia dla kuzyna 

Marcina 

 

17:00 +  rodzice, siostra Teresa, brat Józef, 

szwagrowie i Józef 

 

18:00 +  Antoni: Augustyn i Agnieszka 

Bizewscy, + z rodziny 

 

18:00 - 

PIĄTEK 28 Sierpnia 

Św. Augustyna 

17:00 – 

 

17:00 + Jan Hincke w r. śm. i Halina    
 

18:00 + ojciec Paweł Pieniążek 

 

18:00 - Dziękczynna za otrzymane łaski i 

opiekę Bożą 

 

SOBOTA 29 Sierpnia 

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

 

17:00 + dziadkowie i babcie z obojga stron: 

Jeka i Kobierzyńscy 

 

18:00 +  Anita Łazaj w dniu ur., Kamil Styn 

 

18:00 + Maria, Franciszek Ceynowa, 

Eugeniusz, dusze w czyśćcu cierpiące 

 

 

XXII  Niedziela Zwykła 

 30 Sierpnia 

 

08:00 + Stanisław Heft w rocznicę śmierci 

 

10:00 +  Maria i Alfred 

 

11:30  + Jarosław Ziółkowski w dniu ur. 

 

20:00 + Irena, Jan, Barbara Bolda 

 

 

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



Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie 

powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni. 

Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-

teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu. 

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego w roku akademickim 2020/2021 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien: 

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); ko-

nieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 

34). 

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty: 

 własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa, Metropolity Gdańskiego); 

•    własnoręcznie napisany życiorys; 

•    świadectwo chrztu i bierzmowania; 

•    świadectwo ukończenia szkoły średniej; 

•    świadectwo maturalne (można dostarczyć w późniejszym terminie po rozmowie kwalifikacyjnej); 

•    opinię Księdza Proboszcza; 

•    opinię Katechety ze szkoły średniej; 

•     kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do 

pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”) 

•    3 fotografie; 

•    ksero dowodu osobistego; 

•     wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawić niewypeł-

niony)(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”). 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r. oraz dodatkowo od 17 sierpnia 

do 2 września 2020 r. 

 

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-

wie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie 

www.irk.uksw.edu.pl 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną: e-mail: sekreta-

riat@gsd.gda.pl ; tel.: 58 552 00 50. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXI Niedziela Zwykła – 23 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: jutro 

św. Bartłomieja Apostoła, w środę uroczystość MB. Częstochowskiej, we czwartek św. 

Moniki, w piątek św. Augustyna, w sobotę Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Wszystkim 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask. 

4. 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. 

5. W przyszłą niedzielę obowiązuje jeszcze wakacyjny rozkład Mszy świętych.  

6. Dziś homilie głosił o. oblat. Po Mszy św. będzie zbierał przed kościołem ofiary na  mi-

sje i rozprowadzał kalendarze misyjne na przyszły rok. 

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

ny. Przy klęczniku z relikwiami św. Jana Pawła II można zaopatrzyć się za dobrowolną 

ofiarą w książeczkę promującą Kult Bożego Miłosierdzia. 

8. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone cegiełki informujące o po-czynionych 

i bieżących inwestycjach. Jakby ktoś chciał z wczasowiczów złożyć anonimowo ofiarę na 

budowę kościoła na tacę, czy przesłać na konto, może je wziąć ze sobą. Znani nam pano-

wie roznoszą po domach cegiełki. 

9. Na pomoc Bejrutczykom zebraliśmy do puszki 1500 PLN. 

10. Polecamy Waszej pamięci skarbonkę na sprzątanie kościoła. 

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 

http://www.gsd.gda.pl/
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