
 

 

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XVIII niedziela zwykła  - 1 sierpnia 2021 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 Spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15 w kościele. 

3. Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, wśród których znajduje się 77. rocznica Wybuchu Powstania 

Warszawskiego [1 VIII], 65. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu, 101. Cudu nad Wisłą, a także 41. rocznica 

narodzin „Solidarności”. Od 1984 r. sierpień obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości, bowiem powagę tych 

wydarzeń, wielu podkreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego zachęca nas 

jak co roku także Episkopat Polski. Treść tej zachęty publikowana jest w biuletynie parafialnym. 

4. W środę przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a – patrona kapłanów, w piątek święto Przemienienia 

Pańskiego. Pamiętając o obchodzących w tym tygodniu swoje święta, drogim Solenizantom i Jubilatom składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W piątek przed południem ks. proboszcz odwiedzi stałych 

zgłoszonych chorych, od 16.00 okazja do spowiedzi św, a po Mszy św. o  17.00  wystawienie Najśw. Sakramentu i 

Litania do Serca Bożego. W sobotę Msza św. o 17.00 jest wotywną o Niepokalanym Sercu Maryi. 

6. Wszystkich gości, których serdecznie witamy zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosier-dzia, która jest 

odmawiana u nas codziennie przez cały rok o godz. 15.00. W środę w naszej parafii po Mszach świętych Nowenna 

do MBNP, a czwartek Godzina Święta – adoracja Naj-św. Sakramentu od 9.15-10.15. 

7. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć się w biuletyn, a także nabyć 

kalendarz na 2022 rok. Przy relikwiach Jana Pawła II za dobrowolną ofiarą książeczka o Bożym Miłosierdziu i 

czasopismo dla dzieci: Promyczek Dobra. 

8. 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. 

9. Dla turystów, którzy chcą się włączyć w dzieło budowy kościoła są także z tyłu przy szklanej skarbonce 

wyłożone cegiełki.  

10. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. 

Trwają wakacje, 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 

 

PONIEDZIAŁEK  2 Sierpnia 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

17:00 + Serwa: Mirosław  Józef 

17:00 + Kosmala: Wincenty i Janina 
18:00 + Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 7) 

18:00 + Jeka: Paweł i Izabela 

18:00 - Dziękczynna w intencji 

Małgorzaty i Grzegorza 

 

WTOREK 3 Sierpnia 

 

17:00 +z rodzina Frączak i Całów 

17:00 - Dziękczynna z ok. 60 uro-

dzin Krzysztofa 

17:00 + Gertruda Hincke 

18:00 + Barbara, Maria, Andrzej, 

Sefan, Dariusz i Wojciech 

18:00 + Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 8) 

18:00+ Kurt Żaczek 

 

ŚRODA  4 Sierpnia  

Św. J.M. Vianey’a 

 

17:00  + Anna i Klemens Drążkowscy 

17:00 +  Józef i Aleksandra Wittstock 

17:00 + Gertruda Hincke od II Róży 

18:00 +  rodzice chrzestni z obojga 

stron 

18:00 + Władysława /ona/ Młyńska (gr) 
18:00 + Paweł Jeka od sąsiadów 

 

CZWARTEK 5 Sierpnia 

 

08:45 - O wytrwanie w chorobie dla 

mamy 

17:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

17:00 +  dziadek Paweł 

17:00 + mąż Eugeniusz Makuch 

18:00  + Władysława /ona/ Młyńska  

Czwartek c.d 

18:00 + Łucja i rodzice: Berta i 

Glembin 

18:00 + Jolanta Styn od ucz. 

pogrzebu 

 

PIĄTEK  6 Sierpnia 

Przemienienie Pańskie 

 

17:00 +    Lucyna Myślisz w r. śm. i 

Maria Podrecka 

17:00 + Helena Kaczmarek i rodzice 

z ob. stron 

18:00 +  Potrykus: Roman z ok. ur. i 

Anna  

18:00  + Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 11) 

SOBOTA  7 Sierpnia 

 

17:00 + Paweł Behmke 

 

17:00  + Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 12) 

 

18:00  + Necel: Łukasz i Stanisław 

 

NIEDZIELA  XIX zwykła 

 8 Sierpnia 

 

08:00 +  dziadkowie Behmke oraz 

Ewa i Paweł 

 

10:00  + Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 13) 

 

11:30 +  Czapp: Jan i Augustyn w rocz. 

ich śm oraz Marta 

 

20:00 +  żona Maria Pieniążek w 4 

r. śm. 
 

 

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



Kartka z kalendarza 

Jan Chrzciciel Maria Vianney (fr. Jean Baptiste Marie Vianney), znany też jako 

proboszcz z Ars, (ur. 8 maja 1786 w Dardilly koło Lyonu, zm. 4 sierpnia 1859 w Ars) − 

francuski ksiądz, tercjarz franciszkański, święty katolicki. Od 1905 roku jest patronem 

kapłanów Francji. Od 1929 patron proboszczów katolickich 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 

na sierpień – miesiąc abstynencji 2021 

 

1. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” 

Kolejny już rok duszpasterski Kościół w Polsce poświęca prawdzie, że Eucharystia daje 

życie. Przyjmując z wiarą tę wielką tajemnicę gromadzimy się na świętej wieczerzy, 

aby słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem i Krwią Zbawiciela.nDzisiejsze pierwsze 

czytanie z Księgi Wyjścia przypomina nam niezwykłe wydarzenie, kiedy to Bóg zesłał 

szemrzącym na pustyni Izraelitom cudowny pokarm z nieba. Ten pokarm, manna, stał 

się zapowiedzią Eucharystii. O niej to dzisiaj mówi sam Zbawiciel: „Ja jestem chlebem 

życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć 

nie będzie”. Z tego wielkiego daru miłości, jaki daje nam Jezus Chrystus w Eucharystii, 

chcemy jak najczęściej korzystać. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że żaden pokarm 

ziemski nie jest w stanie nasycić naszej duszy i otworzyć nas na dar życia wiecznego. 

Może to sprawić tylko Eucharystia. Niestety, także w naszej Ojczyźnie z wielkim 

niepokojem zauważamy, że dla milionów ludzi najważniejszym „pokarmem” stają się 

śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynności, których powtarzanie 

prowadzi do śmierci. 

Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić się nad 

przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią 

nasze społeczeństwo. Zastanowić się, aby lepiej zrozumieć powagę sytuacji i 

konieczność podjęcia dobrych decyzji wspierających wolność wewnętrzną wszystkich 

Polaków. 

2. Potrzebujemy przemiany 

Przed laty św. Jan Paweł II prosił na Jasnej Górze Maryję, aby powiedziała swojemu 

Synowi: „Synu, trzeźwości nie mają”. Niestety, ta bolesna papieska diagnoza sprzed 

lat opisuje także sytuację w dzisiejszej Polsce. I my dzisiaj wołamy: Jezusie, Synu 

Maryi, trzeźwości nie mamy! Zamiast radości i wesela, w naszych rodzinach panuje 

smutek i płyną łzy. Spójrz na łzy płynące z oczu milionów dzieci, żyjących w lęku przed 

własnymi rodzicami. Spójrz na łzy matek i ojców, którzy płaczą nad losem 

uzależnionych od alkoholu dzieci. Policz łzy żon i mężów, którym alkohol odebrał 

najbliższą osobę. 

Tysiące osób umiera w agonalnych cierpieniach i udrękach na skutek pijaństwa czy 

trwania w uzależnieniu, a mimo to kolejne pokolenia ludzi nie wyciągają wniosków z 

dramatów tych osób i wchodzą na podobną drogę autodestrukcji i śmierci na raty. W 

czasie pandemii drastycznie wzrosła liczba nadużywających i uzależnionych od 

alkoholu, a także inne straszliwe nałogi zbierają obfite plony wśród Polaków, 

zwłaszcza młodych. Nadal wielu naszych rodaków lekceważy zagrożenia, których 

źródłem jest nadmierne spożycie alkoholu. Wielu nie dostrzega symptomów choroby, 

która powoli, ale systematycznie wyniszcza nasz narodowy organizm. Te objawy to: 

przemoc domowa, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których matki piły alkohol 

podczas ciąży, samobójstwa, wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych 

kierowców czy też inne nieszczęśliwe wypadki, jak na przykład utonięcia, zgony 

spowodowane chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu, gwałty pod 

wpływem alkoholu, rozwody, zniszczona młodość i życie. W ciągu roku z powodu 

używania alkoholu traci życie niemal 20 tys. Polaków. Jedno średnie miasteczko. 

Jeden wypełniony po brzegi stadion piłkarski. A my, jako społeczeństwo, jako naród, 

nie chcemy tych ofiar dostrzegać. W 2020 roku Polacy wydali na alkohol aż 39 mld zł. 

Można za to kupić ponad 100 tysięcy mieszkań średniej wartości. Pomyślmy, ile dobra 

zmarnowaliśmy. 

Rozważając tak ważny temat, jakim jest trzeźwość Polaków, postawmy sobie pytanie, 

od czego może zależeć pozytywna zmiana w naszej obyczajowości, cechującej się 

skłonnością do pijaństwa i innymi zachowaniami prowadzącymi do nałogów. 

Dodajmy, że jest to zmiana bardzo wyczekiwana, wręcz konieczna, abyśmy mogli 

przetrwać jako naród. Jedną z odpowiedzi podaje Narodowy Program Trzeźwości, w 

którym czytamy, że odnowa może zależeć od wielkości i wpływu grup dobrowolnych 

abstynentów. cdn 


