
 

 

 
 

„ 

A nadzieja znów wstąpi w nas 
Nieobecnych pojawią sie cienie 

 
Uwierzymy kolejny raz 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie” 
 
          Wyjątkowe są tegoroczne święta, bo z racji pandemii rzeczywi-

ście nieobecnych tradycyjnych gości spotykanych co roku przy stole 

pojawią się współczesne cienie: awatary, obraz na ekranie i głos w 

słuchawce telefonu. Nie będzie uścisku dłoni, pocałunku przebacze-

nia. 

  

Ale są najbliżsi, z którymi dzielimy codzienność, domowe zaci-
sze. Inaczej niż dotychczas w te święta możemy odczuć bli-
skość tych, których kochamy. Sytuacja, jaką mamy obecnie 
zmienia jedną rzecz – teraz nie jesteśmy w stanie uciec od te-
go, od czego do tej pory uciekaliśmy. Nie mamy jak odwrócić 
wzroku.  
 Niech czas Świąt Bożego Narodzenia  w wąskim najbliższych 
gronie będzie momentem  odkrycia, że mamy naprawdę do-
brych i mądrych ludzi blisko siebie. 
  

Z darem modlitwy przy Żłóbku i Ołtarzu Pańskim 

  

Ks. Proboszcz Sławomir Jan Skoblik 

PONIEDZIAŁEK  28 Grudnia 

Św. Młodzianków 

 

08:00 +Anna Aptaska w rocz. śm. oraz 

Wanda 

 

17:00 - O Boże błogosławieństwo i świa-

tło Ducha Świętego dla Marcina 

 

WTOREK 29 Grudnia 

 

08:00 +Halina i Leon Dettlaff 

 

17:00  - O Boże błogosławieństwo i świa-

tło Ducha Świętego dla Marcina 

 

ŚRODA  30 Grudnia 

 
08:00 +  Glembin: Jan i Paweł w rocz. ich 

śm. 

 

17:00 + Zofia Stasiak-Knop 

 

17:00 -  Do Opatrzności Bożej o łaski 

potrzebne na drodze kapłańskiej dla ks. 

proboszcza Sławomira 

 

CZWARTEK 31 Grudnia 

Sylwester 

 

08:00 + z rodzin: Ciskowskich, 

Szczodrowskich, Rybickich i 

Jankowskich 

 
17:00 + Mach: Bernard w r. śm., Maria, 

Józef 

 

17:30  - O Boże błog. w rodzinie Jeka 

 

PIĄTEK 1 Stycznia 

Bożej Rodzicielki Nowy Rok 

 

08:00 - O Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla Anny 

 

9:15  - O mądrość, świętość i odwagę dla 

kapłanów 

 

10:30 - O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

 

16:00 + syn Paweł, z rodziny Styn i 

Jankowskich 

 

SOBOTA 2 Stycznia 

 

08:00 +  Eugeniusz Makuch w dniu ur. 

 

17:00  - w  intencji parafian (22), 

mieszkańców ulicy Gościnnej, Zielonej i 

Domowej 

 

NIEDZIELA 3 Stycznia 

II po Narodzeniu Pańskim 

 
08:00  - O zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie 

 

08:00 - O opiekę Matki Najświętszej , 

zdrowie, Boże błog. dla rodziny Brunona 

i Lidii 

 

9:15 – (rez) 

 

9:15 - O Boże błogosławieństwo i światło 

Ducha Świętego dla Marcina 

 

10:30  + Maria i Benedykt Buja, 

Magdalena Poćwiardowska 

 
10:30 + O dar nieba dla Barbary i Janusza 

Kudowskich oraz Hakuny, Janka i 

Klemensa Kort 

 

16:00 +  z rodzin Szwaba i Selke 

 

16:00 +  zmarli koledzy i koleżanki 

 

 

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



Odpowiadając na zarządzenie ks. biskupa Jacka Jezierskiego, nie mając możliwości 

spotkania się z Wami w waszym domu, zapraszam serdecznie na Mszę św. w intencji 

mieszkańców poszczególnych rejonów naszej parafii do świątyni na godzinę 17.00. 

Gościnna, Zielona, Domowa 2 I 

Władysławowska 47-61 /nieparzyste i Władysławowska 16-30 

/parzyste/; 
4 I 

Albatrosa, Kliprów; Władysławowska 10-14 /parzyste/, Korsarska, 5 I 

Jaśminowa, Władysławowska 35-45 /nieparzyste/; Piaskowa , Wła-

dysławowska 3,5,21-33 /nieparzyste/, Boczna, Dolna; 
7 I 

Władysławowska 2-8 /parzyste/, Latającego Holendra, Żeromskie-

go, Piracka, 
8 I 

Władysławowska  93-115 /nieparzyste/ Sobótki,  Modrzewiowa, 

Głogowa 18,22, Jeżynowa, 
9 I 

Solna, Kopalniana, Przytulna, Strażacka, Poprzeczna, Rodzinna, 

Zagrodowa 
11 I 

Władysławowska 48-78/parzyste/,  Koralowa, Wąska, Wichrowa, 

Chłopska; 
12 I 

Górnicza,  Gospodarska, 13 I 

Ludzi Morza , Wietrzna, Jarowa, Jodłowa, Bursztynowa, Przy-

brzeżna, Maszoperii, 
14 I 

Władysławowska 63-91 /nieparzyste/ i Władysławowska 32-46 

/parzyste; 
15 I 

 

Podczas Mszy św. odprawionej w intencji parafian  pobłogosławię wodę święconą i rozdam 

modlitwę do pobłogosławienia domostwa przez seniora rodziny oraz obrazek kolędowy. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Święto Świętej Rodziny - 27 grudnia 2020 r. 

 

1. Obchodzimy dziś święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dzisiejszy dzień jest 

szczególną okazją do dziękczynienia za dar naszych rodzin.  

2. Jutro przypada wspomnienie św. Młodzianków, dzień szczególnej modlitwy w intencji 

nienarodzonych. 

3. W czwartek  31 grudnia - zakończenie Starego Roku, zapraszam na godz. 17.30 na Mszę 

św. dziękczynną połączoną z nabożeństwem przebłagalnym. We wspólnej modlitwie podzię-

kujemy Bogu za kończący się 2020 rok. Jest to Msza św. z liturgią świąteczną, czyni zadość-

uczynienie uczestniczenia we Mszy św. w Nowy Rok. O 19.00 rozpoczyna się godzina poli-

cyjna, która potrwa do 6.00. 

4. Natomiast w piątek, 1 stycznia, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz w Świato-

wy Dzień Pokoju, w imię Boże rozpoczniemy Nowy 2021 Rok. Msze św. według porządku 

niedzielnego. Jest to święto nakazane.  

5. W Nowy Rok przypada I-szy piątek miesiąca. Stałych zgłoszonych chorych z po-sługą 

sakramentalną odwiedzę 8 stycznia. 

6. Do 18 stycznia ma spotkań formacyjnych ministrantów, lektorek ani Oazy Dzieci Bożych. 

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o 14.15 spotkanie Żywego Różańca w kościele. Z 

racji epidemii spotkania opłatkowego w salce nie będzie. 

8. Ksiądz biskup Jacek napisał do diecezjan: Czas adwentu i okres po świętach Bożego Na-

rodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. Księża odwiedzają wówczas katolickie 

rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby 

przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnu-

jemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, 

zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdro-

wie księży. W związku z powyższym w naszej parafii zapraszam w Nowym Roku na Msze 

św. dla poszczególnych rejonów. Zostaną one odprawione w intencji parafian. Ich harmono-

gram znajduje się w kopercie z opłatkiem, którą otrzymaliście. W miejsce homilii przedsta-

wię sprawozdanie duszpasterskie i budowlane. Po Mszy św. zostaną rozdane buteleczki z 

wodą święconą i  obrazki kolędowe z modlitwą błogosławieństwa domów, którą po powrocie 

z kościoła niech odmówi senior rodziny  i pokropi wodą święconą dom. Przy tej okazji bę-

dzie można złożyć w kopercie ofiarę kolędową na tacę, którą przeznaczamy w części na 

utrzymanie parafii i na cele budowlane, na kontynuację prac przy elewacji kościoła, jak i 

będzie możliwość tradycyjnego wsparcia funduszu ministranckiego. 

9. Po błogosławieństwie zapraszam do żłóbka na chwilę modlitwy. Dziękuję za ofiary złożo-

ne przy okazji nawiedzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w 

Betlejem.  

10. Serdecznie dziękujemy panu Zygmuntowi Stolarskiemu za długoletnią posługę inicjowa-

nia śpiewu w kościele, w zwłaszcza za prowadzenie godzinek. Godzinki ku czci NMP w 

naszej parafii są śpiewane pod przewodnictwem organisty w każdą niedzielę oraz  1 I, 3 V i 

15 VIII o godz. 7.40. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza tych, co 

uczestniczą w Sumie Parafialnej. Dziękujemy naszym panom za przygotowanie wystroju 

świątecznego, fundatorowi choinek jak i wszystkim, którzy uczestniczyli i współtworzyli 

tegoroczne roraty. Po Mszy św. wigilijnej zapaliliśmy naszą nową iluminację wieży i przed-

niej ściany kościoła, Koszt tej iluminacji wyniósł  60 000 pln. 

Serdecznie witam gości przybyłych do naszej parafii a dziękując za wspólną modlitwę 

wszystkim życzę pokoju, a także Bożego i rodzinnego przeżywania Okresu Bożego Na-

rodzenia. Prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam tu zgromadzonym na ostanie 

dni Starego Roku błogosławił. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 


