
 

 

 
 

 
 
 
 

 Grzegorz I, zwany: Wielki, Dialog lub Dwojesłow, łac. 
Gregorius Magnus, cs. Swiatitiel Grigorij Dwojesłow, papa 
Rimskij (ur. ok. 540 w Rzymie, zm. 12 marca 604 tamże) – z 
pochodzenia rzymianin, 64. papież (od 3 września 590 do 
śmierci), pierwszy mnich (benedyktyn) będący papieżem, 
ojciec i święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego 
(jako Grzegorz Dialogos). Zaliczony przez papieża 
Bonifacego VIII do grona czterech doktorów Kościoła, 
reformator Kościoła. 
 
Święta Matka Teresa z Kalkuty MC, właśc. Agnes Gonxha 
Bojaxhiu (ur. 26 sierpnia 1910 w Skopje, zm. 5 września 
1997 w Kalkucie w Indiach) – albańska zakonnica, 
założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatka 
Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla w roku 
1979, święta Kościoła katolickiego. 

PONIEDZIAŁEK 31 Sierpnia 

 

16:00 - O Boże błogosławieństwo 

dla nowo ochrzczonego Tadeusza, 

jego najbliższych 

 

17:00 - O Boże błog. w rodzinie 

 

18:00 - 

 

18:00 + mąż i ojciec Paweł Behmke 

 

WTOREK  1 Września 

 

08:00 - w intencji dzieci klas młod-

szych  i nauczycieli naszej szkoły 

 

10:30 - w intencji dzieci klas młod-

szych  i nauczycieli naszej szkoły 

 

17:00 - 

 

18:00 + Eugeniusz Makuch od 

mieszkańców ul. Górniczej 

 

ŚRODA  2 Września 

 

17:00 - w intencji Bogu wiadomej o 

zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

 

18:00 - O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla rodziców 

Janiny i Adama 

 

CZWARTEK 3 Września 

 

17:00 + Helena Potrykus od 

uczestników pogrzebu 

 

18:00 +   Aniela i Feliks Ciskowscy, 

rodzeństwo z obojga stron 

PIĄTEK 4 Września 

 

17:00 + dziadkowie: Józefa /ona/, 

Franciszek, Feliksa /ona/ Józef   
 

18:00 - O zdrowie i Boże błog. dla 

rodziców Marii i Tadeusza 

 

SOBOTA 5 Września 

 

17:00 - 

 

18:00 + Adam i Marta Jeka 

 

XXIII  Niedziela Zwykła 

 6 Września 

 

08:00 + Jan i Marta Baran 

 

10:30 + z rodziny Szwaba i Selke 

 

16:00 - Do MB. Swarzewskiej o 

zdrowie i Boże błog. w rodzinie 
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Dlaczego święcimy podręczniki i przybory szkolne? 

Poza sprawowaniem sakramentów świętych Kościół wypełnia także inne celebracje 

liturgiczne, które nie są sakramentami. Celebracjami takimi są na przykład takie 

nabożeństwa jak droga krzyżowa, Gorzkie Żale, adoracje itd. Przez te celebracje 

wspólnoty wierzących wielbią Boga oraz wypraszają dla siebie i dla świata Boże bło-

gosławieństwo. KKK - Katechizm Kościoła katolickiego 

 

KKK 1667: Święta Matka Kościół ustanowił sakramentalia. Są to znaki święte, które 

z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim du-

chowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia 

głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. 

 KKK 1668: Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pew-

nych posług w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia 

chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. Według 

decyzji duszpasterskich biskupów sakramentalia mogą dotyczyć potrzeb, kultury i 

historii ludu chrześcijańskiego określonego regionu i epoki. Zawierają one zawsze 

modlitwę, której często towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie ręki, znak krzy-

ża, pokropienie wodą święconą (znak przypominający chrzest). 

 KKK 1669: Sakramentalia wynikają z kapłaństwa chrzcielnego; każdy ochrzczony 

jest powołany do tego, by być "błogosławieństwem" i by błogosławić. Dlatego świec-

cy mogą przewodniczyć pewnym błogosławieństwom. Im bardziej jakieś błogosła-

wieństwo dotyczy życia eklezjalnego i sakramentalnego, tym bardziej jego udzielanie 

jest zastrzeżone dla wyświęconych do posługi (biskupów, prezbiterów lub diakonów). 

KKK 1670: Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramen-

tów, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współ-

pracy z nią. Prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wiernych 

zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą z Paschalnego Misterium Męki, Śmierci i 

Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią swoją moc wszystkie sakramenty i 

sakramentalia; w ten sposób niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może 

zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga. 

 KKK 1671: Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw błogosławieństwa (osób, 

posiłków, przedmiotów, miejsc). Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i 

modlitwą o Jego dary. W Chrystusie chrześcijanie są błogosławieni przez Boga Ojca 

"wszelkim błogosławieństwem duchowym" (Ef 1, 3). Dlatego Kościół udziela błogo-

sławieństwa, wzywają imienia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak krzyża Chry-

stusa. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXII Niedziela Zwykła – 30 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 ks. proboszcz głosi kazania i zbiera do puszek ofiary na budowę kościoła w Kro-

kowej. 

3. W tygodniu  są wolne intencje Mszy św. Intencje na bieżący tydzień można dzisiaj za-

mawiać w zakrystii. 

4. We wtorek rozpoczęcie roku szkolnego. Oddziały przedszkolne i klasy I-III mają Mszę 

św. o 8.00,  a o godz. 9:00 na sali gimnastycznej rozpoczęcie szkoły , zaś Klasy IV-VIII -  o 

godz. 9:30 na sali gimnastycznej, a o 10.30 Msza św. w  kościele. 

5. Kwadrans przed Mszą św. okazja do spowiedzi świętej. W niedzielę 6 września na Mszy 

św. o 10.30 poświęcimy tornistry i przybory szkolne. W niedzielę 6 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. 

6. W czwartek przypada wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego. 

7. 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 

pierwszo piątkowa 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. 

8. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 zbiórka ministrantów w salce na plebanii, O godz.  

10.00 spotkanie lektorek, a o 11.00 spotkanie oazy - oczywiście w maseczkach. 

9. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15 w kościele 

10. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i  Biuletyn Para-

fialny. Zachęcamy zwłaszcza gości-wczasowiczów do nabycia kalendarza parafialnego na 

2021 rok  – pamiątki z pobytu w Chłapowie. Cena 20 PLN to cegiełka na budowę kościoła.   

11. Od przyszłej niedzieli obowiązuje porządek mszy św. niedzielnych w ciągu roku szkol-

nego. 

12. W tym tygodniu rozpoczną się prace przy elewacji południowej ściany kościoła i wie-

ży. Na czas prac budowlanych czynne będą boczne wejścia do kościoła. Z tyłu są wyłożone 

zwłaszcza dla turystów cegiełki na budowę kościoła. Dziękujemy panom za roznoszenie 

cegiełek po parafii. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


