
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XV Niedziela Zwykła – 11 lipca 2021 r. 

1. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i stosowanie się do zaleceń epidemicznych w postaci 

noszenia maseczek w obiektach zamkniętych, czyli także w kościele.  

2. Wszystkich gości, których serdecznie witamy zapraszamy na Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o godz. 15.00. W środę w 

naszej parafii po Mszach świętych Nowenna do MBNP, zaś w czwartek od 9.15-10.15 adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Przypominamy, że spowiedź w naszej parafii jest tylko przed Mszą 

św. zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w dni powszednie. 

3. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Bonifacego Brunona z Kwerfurtu, we wtorek św. 

Andrzeja Świerada i Benedykta, w czwartek przypada wspomnienie św. Bonawentury, w piątek  

przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Doroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w 

Swarzewie  przypada w tym roku w dniach 17 i 18 lipca. Główne uroczystości odbędą się w 

niedzielę 18 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem ks. biskupa. Wyjście pielgrzymów spod 

naszego kościoła 17 lipca (sobota) o godz. 13.30. Centralna Msza św. dla pielgrzymów w sobotę 

o godz. 17:00.  

4. W dni powszednie w lipcu i sierpniu można wejść na wieżę kościoła w Chłapowie, aby 

podziwiać panoramę okolicy. Platforma widokowa umieszczona na 20 metrze wysokości wieży, 

powiększona o 30 metrowe wzniesienie Chłapowa nad poziom morza rozszerza perspektywę i 

pozwala przy optymalnej pogodzie zobaczyć w całej krasie Półwysep Helski. Wejście jest płatne 

w postaci cegiełki na budowę kościoła: odpowiednio 12 PLN i 8 PLN. Dla bojących się 

wysokości, lub nie mogących się wspinać, jest przygotowana w internecie namiastka atrakcji w 

postaci obrazu z kamery internetowej:  https://chlapowo.webcamera.pl/. Jest także zamontowana 

luneta. W razie niepogody wieża będzie zamknięta. 

5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 PLN i za 

dobrowolną ofiarą nasz parafialny biuletyn. Do nabycia także nasz parafialny kalendarz na 2022 

rok w cenie 20 PLN. 

6. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę na ocieplenie i tynkowanie ścian kościoła i 

spłatę transportu ławek z Achen. Na te cele będą przeznaczone także ofiary ze zbiórki 

wakacyjnej tzw. kopert. Dla turystów, którzy chcą się włączyć w dzieło budowy kościoła są także 

z tyłu przy szklanej skarbonce wyłożone cegiełki. 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.  

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK  12 Lipca 

Św. Brunona Bonifacego z 

 Kwerfurtu 

 

17:00 + Gertruda  Hincke od II Ró-

ży 

 

18:00 +dziadkowie Bystram i 

Hintzke; + z rodziny 

 

WTOREK 13 Lipca 
Św. Andrzeja Świerada i Benedykta 

 

17:00 + Zygfryd Becker w 16 r. śm. 

 

18:00 + dziadkowie 

 

18:30 - Dziękczynna z ok. rocz. 

ślubu 

 

ŚRODA  14 Lipca  

 

08:00 + Helena, Wincenty Knop 

 

17:00  +  Paweł, Jan, Józef, 

Franciszek Ceynowa oraz 

Małgorzata 

 

17:30 +  Helena, Czesław Potrykus 

 

18:00 +  Franciszek Bolda w r. śm. 

do Mił. Bożego 

 

CZWARTEK 15 Lipca 

Św. Bonawentury 

08:45 -  w pewnej intencji 

 

17:00 +  rodzice: Maria i Ksawery 

 

18:00  +   Aniela i Feliks Ciskowscy, 

rodzeństwo z obojga stron 

PIĄTEK  16 Lipca 

NMP Szkaplerznej 

 

17:00 +  Jerzy i Maria Ceynowa 
 

18:00 +  Potrykus: Małgorzata w 6 r. 

śm i Ignacy 

 

SOBOTA  17 Lipca 

 

17:00  +   Jan, Marianna, Roman, Piotr 

Stasiak 

 

18:00  -   O zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie Necel 

 

NIEDZIELA   18 Lipca 
XVI zwykła 

 

08:00 +  Hincke: Brunon w r. śm. i 

Gertruda, Małgorzata Pokrywka 

 

10:00  +  rodzice: Franciszka /ona/ i 

Michał, rodzeństwo 
 

11:30 +  Kazimierz Poćwiardowski 

w r. śm. 

 

20:00 +  Janusz Babiński z ok. ur.  
 

20:00 +  Janina w 13 r. śm. Stefan 

Witanowski w 5 r. śm. 

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



Kartka z kalendarza 
 
12.07. - Bruno z Kwerfurtu (również Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, Brunon z Kwerfurtu lub 
Bonifacy; ur. ok. 974 w Kwerfurcie, zm. 14 lutego lub 9 marca 1009 w strefie przygranicznej Prus, 
Rusi i Litwy) – mnich benedyktyński, kapelan cesarski, biskup misyjny, autor pierwszych utworów 
literackich dotyczących Polski, męczennik, uważany za patrona Warmii i diecezji łomżyńskiej oraz 
święty Kościoła katolickiego; 
13.07 - Andrzej Świerad żył w początkach XI wieku. Według tradycji pochodził z południowej 
Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru świętego Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Po 
jakimś czasie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej pokuty. 
Zmarł około roku 1030-1034. 
 
Benedykt, towarzysz i uczeń św. Andrzeja, mnich z tego samego klasztoru świętego Hipolita, 
pozostał nadal w pustelni po śmierci mistrza i prowadził również surowe życie. Trzy lata później 
został zamordowany przez zbójców.Relikwie obydwu świętych spoczywają w katedrze w Nitrze. 
15.07 - Święty Bonawentura OFM, włos. Giovanni Fidanza, pol. Jan Fidanza - Bonawentura z 
Bagnoregio (ur. ok. 1217 w Bagnoregio w okolicach Viterbo, zm. 15 lipca 1274 w Lyonie) – teolog, 
filozof scholastyk, doktor Kościoła, biskup, kardynał, siódmy generał franciszkanów. Nazywany 
Doktorem Serafickim (łac. Doctor Seraphicus). 
 
Obok św. Tomasza z Akwinu, Doktora Anielskiego (łac. Doctor Angelicus), uważany jest za jedną z 
największych postaci XIII wieku, jest klasykiem szczytowego okresu scholastyki. Wraz ze św. 
Tomaszem został porównany przez papieża Sykstusa V do dwóch kandelabrów oświecających 
światłem swej mądrości cały Kościół. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szkaplerz (łac. scapulare od scapula – ramiona, barki, plecy) – wierzchnia część habitu w 
niektórych zakonach (karmelici, karmelici bosi, dominikanie, benedyktyni, cystersi, trynitarze, 
serwici) w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego samego z jakiego 
uszyta jest tunika i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze. Szkaplerz okrywa barki oraz sięga na 
plecy i na piersi. W zakonach męskich na szkaplerz nakłada się pelerynkę z przyszytym do niej 
kapturem i płaszcz. Szkaplerza nie ma w habitach franciszkanów, franciszkanów konwentualnych, 
kapucynów, ani klarysek, ale spotykany jest nieraz jako część habitu w niektórych 
zgromadzeniach franciszkańskich trzeciego zakonu regularnego. 
 
Najbardziej znane i popularne szkaplerze noszone obecnie przez wiernych świeckich, to: brązowy 
Szkaplerz karmelitański i niebieski Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
W nocy z 15 na 16 lipca 1251 w Aylesford w hrabstwie Kent w Anglii św. Szymon Stock, 
przełożony generalny zakonu karmelitów, miał otrzymać w prywatnym objawieniu od Matki Bożej 
obietnicę uniknięcia ognia piekielnego dla noszących karmelitański habit. 3 marca 1322 Jan XXII, 
miał wydać Bulla Sabbatina (Bullę Sobotnią) z przywilejem sobotnim, że: noszący szkaplerz 
karmelitański za życia, odmawiający codziennie Officium Parvum Beatae Virginis Mariae (Oficjum 
Małe Błogosławionej Dziewicy Maryi), zachowujący dodatkowy post ścisły we wszystkie środy i 
soboty oraz czystość według swojego stanu, uwolnieni będą od płomieni czyśćcowych w sobotę 
po śmierci. Pobożna legenda dotycząca obu wyżej wspomnianych wydarzeń, według 
historycznych badań, zaczęła się kształtować w środowisku karmelitów dopiero pod koniec XIV 
wieku, a w XV wieku stała się już powszechnie znana. Bulla Sobotnia, okazała się falsyfikatem i 
nigdy jej nie znaleziono w rejestrach Bullarium Romanum (Bullarium Rzymskiego). Nabożeństwo 
szkaplerzne do Matki Bożej z Góry Karmel należy zatem traktować jako ustanowione i 
zatwierdzone ostatecznie przez Kościół w XVI wieku. W 1726 wspomnienie Matki Bożej z Góry 
Karmel obchodzone w dniu 16 lipca, rozciągnięto na cały Kościół i szkaplerz karmelitański stał się 
jedną z form pobożności Maryjnej w całym Kościele. 

Brązowy Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, może być ważnie nałożony wiernemu 
wyznania rzymskokatolickiego przez kapłana z zakonu karmelitów, albo karmelitów bosych lub 
każdego kapłana posiadającego upoważnienie od przełożonych karmelitów lub karmelitów 
bosych na przyjmowanie do Bractwa Szkaplerznego, przy zachowaniu zatwierdzonego przez 
Kościół specjalnego na tę okoliczność obrzędu. Podczas Obrzędu błogosławieństwa i nałożenia 
Szkaplerza następuje nałożenie szkaplerza tak, jak ma być noszony: jedna część na piersiach, 
druga na plecach. Dla ważności przyjęcia szkaplerza podczas tej ceremonii nie wolno posługiwać 
się medalikiem szkaplerznym, ale można go potem nosić zastępując nim ważnie nałożony i 
przyjęty szkaplerz. Kapłan przyjmujący wiernego do brązowego szkaplerza Karmelu naznacza mu 
odmawianie codzienne jakiejś modlitwy Maryjnej, zazwyczaj Pod Twoją Obronę lub Witaj 
Królowo, której odmawianie nie obowiązuje pod grzechem. Przyjmujący szkaplerz karmelitański 
może dowolnie przystąpić do Bractwa szkaplerznego lub nie zrzeszać się. Przyjęcie szkaplerza 
odnotowuje się w Księdze Bractwa Szkaplerznego. Przyjęcie do Szkaplerza dokonuje się tylko 
jeden raz. Gdy zniszczy się szkaplerz albo zgubi medalik szkaplerzny, wówczas zastępuje się go 
nowym i nakłada samemu sobie prywatnie. Nie jest wymagane poświęcenie nowego szkaplerza, 
choć może to zrobić każdy kapłan. Wierny, który przestanie nosić szkaplerz lub medalik 
szkaplerzny, a powróci potem do praktykowania jego noszenia i odmawiania modlitw określonych 
podczas jego przyjęcia, nie musi ponawiać obrzędu przyjęcia do Szkaplerza. Zmniejszona wersja 
brązowego szkaplerza karmelitańskiego składa się z dwóch małych prostokątów sukiennych 
(najczęściej wełnianych), co najmniej o szerokości 2 cm i długości 3 cm (dawnej 20 na 25 cm), 
połączonych ze sobą dwiema tasiemkami lub sznurkami. Nosi się go tak, że jedna część leży na 
piersiach, a druga na plecach wiernego. Naszyte na szkaplerzach karmelitańskich obrazki lub 
wyhaftowane symbole religijne nie są koniecznie potrzebne, ale często można je spotkać. Istnieją 
różne szkaplerze zatwierdzone przez Kościół, przeznaczone dla wiernych świeckich i duchownych, 
najczęściej związane są z danym zakonem lub specyficznym nabożeństwem i powiązane z 
określonym bractwem czyli konfraternią. Ta sama osoba może być przyjęta do rozmaitych 
szkaplerzy i może zyskiwać wszystkie odpusty do nich przywiązane, byleby spełniała przepisane 
warunki. By zostać uczestnikiem odpustów i przywilejów danego szkaplerza, wymaga się: 
   aby go poświęcił i nałożył kapłan do tego upoważniony, chyba że w tekście (danego szkaplerza) 
inaczej podano, 
    by szkaplerz nałożony był stale noszony, 
    żeby spełniać warunki przepisane do danego szkaplerza. 
 
Obietnice 

 Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zazna ognia piekielnego. 

 Noszący(a) szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy 
i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci. 

 Każdy(a), kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie 
wybawiony(a) z czyśćca w sobotę po swej śmierci. 

 Ci, którzy przyjęli szkaplerz, są złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego 
duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach świętych, Komuniach 
świętych, umartwieniach, odpustach, modlitwach, postach itp. 

 
Obowiązki 

 Naśladować cnoty Najświętszej Dziewicy i szerzyć Jej cześć. 

 Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz. 

 Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza 
(zazwyczaj Pod Twoją Obronę, Witaj Królowo). 

 Czynić dobrze bliźnim. 

 



 
 
 

 

 
 


