
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

     V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca 2021 r. 

 

1. W czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

Na Mszy św. o 17.00 będzie możliwość złożenia 

przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W 

tym dniu dodatkowa Msza św. o godz. 8.45, przed cotygodniową 

Godziną Świętą. 

2. W najbliższy piątek nasz kościół  będzie stacyjnym w ramach 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.  

3. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali o 

stałych porach.  

4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm na każdej 

Mszy świętej: 8.00, 9.15 i 16.00. oraz w sobotę o 18.00. Liturgia Mszy św. 

niedzielnej o 10.30 rozpocznie się między plebanią a kościołem. Przed 

kościołem lektorki będą rozprowadzać własnoręcznie wykonane palmy. 

5. W zakrystii można nabyć paschaliki za 10 pln. i biuletyn. 

6. We wtorek pożegnaliśmy Jerzego Szymańskiego z ul. Jąsminowej. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Jan Skoblik 

 

PONIEDZIAŁEK 22  Marca 

 

17:00 +  Bolesław Bigott w r. śm 

 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

(g. 22.) 

 

18:00 + z rodziny Kutowskich: Bar-

bara w rocz. ur.i Janusz; z rodziny 

Kort 

 

WTOREK 23  Marca 

 

17:00 + Marek Goyke w 9 r. śm. 

 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

(g. 23.) 

 

ŚRODA  24  Marca 

 

17:00 +  Irena i Jan 
 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

(g. 24.) 

 

CZWARTEK 25  Marca 

Zwiastowanie Pańskie 

 

08:45 - 

 

17:00 +   Maria i Zygmunt Szwaba 
 

18:00 +  Magdalena Poćwiardowska 

(g. 25.) 

PIĄTEK 26 Marca 

 

17:00 +  Teodor i Marta Gollnik 

 

18:00 +  Magdalena Poćwiardowska 

(g. 26.) 

 

SOBOTA  27  Marca 

 

08:00 +  Magdalena Poćwiardowska 

(g. 27.) 

 

18:00 +  rodzice: Antoni i Wincenta 

/ona/ Pieper 

 

NIEDZIELA  PALMOWA 

28  Marca 

 

08:00 + rodzice: Potrykus i Paweł 

Behmke 
 

9:15 -  O zdrowie dla rodziny 

 

10:30 + Elżbieta i  Stefan Czapp 

 

16:00 +  Magdalena Poćwiardowska 

(g.28.) 
 

 

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



Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 
 

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być też składane prywatnie przed 
Krzyżem, najlepiej w któreś święto Matki Bożej. Takie "prywatne" 
przyrzeczenie składamy wówczas, gdy nie ma warunków do uroczystego 
złożenie go w kościele z pełnym ceremoniałem. Takie sytuacje są 
usprawiedliwiane np. chorobą, sędziwym wiekiem, niepełnosprawnością, 
uwięzieniem, pracą na morzu, skoszarowaniem w wojsku, znaczną 
odległością miejsca zamieszkania kandydata od kościoła sprawującego 
liturgię przyrzeczeń adopcyjnych. 
 
Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana 
cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich 
zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać 
nowe przyrzeczenie. 
 
Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone 
aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera. 
 
Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej 
Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ 
często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź 
wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk 
skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie 
praktyki. 
 
Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania 
adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową 
Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, 
ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy 
należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni 
opuszczonych. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Palma wielkanocna – gałązka palmy lub wierzby bądź wiązanka żywych i 
suszonych roślin przygotowywana przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy i święcona podczas uroczystości Niedzieli Palmowej. 
 
Palmę wielkanocną tworzy się z trzciny, wierzby, ziół, kwiatów suszonych i 
sztucznych. Jest w niej bukszpan, jałowiec i kwiatki – żywe i sztuczne. 
Pierwsze procesje z palmami wielkanocnymi miały miejsce w IV wieku w 

Jerozolimie. Zwyczaj ten rozpowszechnił się na wschodzie oraz w Hiszpanii i 
Galii. Od V i VI wieku zaczęły się przejmować także w Kościele zachodnim, 
sam zaś zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, 
wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W Polsce początki 
święcenia palm wielkanocnych sięgają XI wieku. 
 
W Wielką Sobotę palmy są palone, a popiół z nich jest używany w następnym 
roku, kiedy w środę popielcową ksiądz znaczy wiernym głowy popiołem. 
 
Palmy tworzone są z witek wierzbowych, gdyż wierzba jest drzewem, które 
wiosną najwcześniej budzi się do życia, a w symbolice Kościoła jest znakiem 
zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. 
W zależności od regionu, palmy różnią się wyglądem i techniką wykonania. 
Swoją odrębność zachowały palemki wileńskie. 
 
Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka), 
oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego 
kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub drzewka pozostawia się zielony. Tradycja 
wykonywania palm szczególnie zachowała się na Kurpiach w miejscowości 
Łyse w parafiach Gminy Zbójna. Od lat 60. XX wieku co roku w Niedzielę 
Palmową odbywa się tam konkurs na najdłuższą palmę. 
 
Palma góralska, palma podhalańska wykonana jest z pęku witek 
wierzbowych (bazi), wiklinowych lub leszczynowych oraz jałowca i 
bukszpanu. Palmy te spotyka się podczas procesji w Bukowinie Tatrzańskiej, 
Lipnicy Murowanej, Tokarni i w Rabce. W Lipnicy i w Rabce corocznie 
odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. Konkurs Palm w 
Lipnicy odbywa się od 1958 roku. 
 
Palemka wileńska tworzona z papieru, traw i witek wierzbowych jest 
charakterystyczna dla okolic Wilna. Barwne i ozdobne palmy wileńskie plecie 
się z 50 gatunków suchych polnych, leśnych i ogrodowych kwiatów 
zbieranych o różnych porach roku dla uzyskania odpowiedniej kolorystyki. 
Tradycyjne wileńskie palmy są uwijane na suchych drewnianych patykach z 
jednej strony lub dookoła z farbowanego albo naturalnego suchotnika, 
mietliczki, krwawnika, dziurawca, tymotki chmielu, wrotyczy, kocanki 
piaskowej. Wierzchołek zaś z 11 gatunków traw. W palmie wileńskiej 
wykorzystuje się kłosy zboża i owsa. Wileńska palma jest  Kaziuków 
Wileńskich. 


