
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIX Niedziela zwykła – 8 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. Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, wśród których znajduje się 77. rocznica 

Wybuchu Powstania Warszaw¬skiego [1 VIII], 65. rocznica Jasnogórskich Ślubów Na-rodu, 

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 Episkopat Polski.  

3. W tym tygodniu przypada w poniedziałek święto Teresy Benedykty od Krzyża - pa-tronki 

Europy, we wtorek wspomnienie św. Wawrzyńca, w środę św. Klary, w czwar-tek św. 

Maksymiliana Kolbe, w sobotę święto poświęcenia naszej archikatedry w Gdańsku-Oliwie.  

4. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP - doroczne patronalne 

święto odpustowe we Władysławowie. Sobotnia wieczorna Msza św. o 18.00 przynależy już 

do niedzieli. W tę uroczystość, zwaną także Świętem Matki Bożej Zielnej, tradycyjnie pod 

koniec Mszy św. błogosławimy przyniesione naręcza zbóż i ziół oraz owoce jako wyraz 

naszej wdzięczności za dary ziemi. Tego dnia obchodzone jest także Święto Wojska 

Polskiego.  

5. 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, w czwartek od 9.15-10.15  

6. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn parafialny, a 

przy klęczniku z relikwiami św. Jana Pawła II zaopatrzyć się za dobrowolną ofiarą w 

książeczkę promującą Kult Bożego Miłosierdzia i czasopismo dla dzieci: „Promyczek 

Dobra”. 

7. 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. 

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

szklanej skarbonce wyłożone cegiełki.  

PONIEDZIAŁEK  9 Sierpnia 

Św. Teresy Benedykty od Krzyża 

 

17:00 + rodzice i dziadkowie Kowa-

lik 

17:00 + Cybula: Ernestyna i Zbi-

gniew, z rodziny Sobolewskich i Cy-

bulów 

18:00 + Mach: Jan i Agnieszka 

18:00 + Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 14) 

 

WTOREK 10 Sierpnia 

Św. Wawrzyńca 

 

17:00 +Potrykus: Roman z ok. ur. i 

Anna 

17:00 +Zbigniew Bogdziewicz w 2 

msce po śm. od rodziny z ul. Hutni-

czej 14 

18:00 +  Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 15) 

18:00 + Berta Ciskowska w r. śm. 

 

ŚRODA  11 Sierpnia  

Św. Klary 

17:00 + z rodziny Potrykus: 

Małgorzata i Ignacy 

17:00 +  mama Romualda z ok 2 r. 

śm. 

18:00 +   Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 16) 

18:00 +  babcia Józefa 

 

CZWARTEK 12 Sierpnia 

Św. Maksymiliana Kolbe 

08:45 - 

17:00 +   rodzice, siostra Teresa, 

Maria, brat Józef, szwagrowie  i 

siostrzeniec Józef 

17:00 +  mama Zofia Szmigiera pół 

roku po śm. 

18:00 +  Jeka: Paweł, Izabela i Paweł 

18:00  + Władysława /ona/ Młyńska 
(gr. 17) 

 PIĄTEK  13 Sierpnia 

 

17:00 +   Leonard Stromski od 

kolegów z pracy    

17:00 +  Kurt Żaczek 

18:00 +  Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 18)  
18:00  +  mama Elżbieta Janusz, 

wujek Zbigniew Matusiak 

 

SOBOTA  14 Sierpnia 

Rocznica Poświęcenia 

Archikatedry Oliwskiej 

 

17:00 +  Anna Rozenkranz i zmarli z 

jej rodziny 

17:00  +  Paweł Jeka od sąsiadów  

znajomych 

18:00  +  Władysława /ona/ 

Młyńska (gr. 19) 

18:00  - 

 

NIEDZIELA  15 Sierpnia 

Wniebowzięcie NMP 

 

08:00 +  Aleksandra Krukowska 

 

10:00  - Dziękczynna za opiekę nad 

synem i jego rodziną z prośbą o 

dalszą opiekę Bożą 

 

11:30 +  Józef, Władysław, Teresa 

 

20:00 +  Władysława /ona/ Młyńska 

(gr. 20) 
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
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3. Nie ma umiaru bez abstynencji 

Eksperci, pisząc o dobrowolnej abstynencji, zwracają uwagę na różne podejścia 

otoczenia społecznego do osób, które nie piją alkoholu. Wiele osób nie rozumiejąc tej 

idei wyraża zdziwienie, czasem politowanie, a nawet oburzenie. Dobrowolni 

abstynenci często podejrzewani są o to, że nie piją, bo nie mogą z racji nałogu. 

Abstynencja jednak może być prawidłowo zrozumiana tylko w świetle idei 

postu.Historia potwierdza ścisły związek odpowiedzialnego korzystania z napojów 

alkoholowych z umiejętnością całkowitej rezygnacji z ich spożywania, rezygnacji 

okresowej lub stałej. Krótko mówiąc – nie ma umiaru bez abstynencji. Warto więc 

przybliżyć wpływ, jaki abstynencja wywiera na osoby, które ją praktykują, a także na 

otoczenie.Po pierwsze, abstynencja jest zasadniczym ratunkiem dla uzależnionych. 

Jeśli osoba głęboko uzależniona ma przeżyć, musi podjąć wytrwałą abstynencję. Dla 

wielu jest to po prostu wybór między życiem a śmiercią.Po drugie abstynencja jest 

darem dla osób towarzyszących uzależnionemu. Najbliżsi osoby uzależnionej, którzy 

podejmują decyzję o całkowitej abstynencji, są dla niej ogromnym wsparciem. Ważne 

jest także, aby dar abstynencji ofiarowali takim ludziom inni, np. terapeuci, kapłani, 

pracodawcy. Wtedy stają się dla nich pomocą w wytrwaniu, a ich autorytet rośnie. 

Abstynencja jest też niezwykle cenna dla dzieci osób uzależnionych, gdyż zabezpiecza 

ich przed pójściem w ślady rodziców.Obecności abstynentów w swoim otoczeniu 

potrzebują nawet ci, którzy praktykują umiar, którzy się nie upijają. Trwanie w 

umiarze wcale nie jest łatwe i ci, co spożywają alkohol, zawsze są narażeni na 

niebezpieczeństwo upicia się. Nauka potwierdza, że najwięcej osób pijących 

ryzykownie i szkodliwie jest tam, gdzie jest najmniej, lub wcale nie ma abstynentów. 

Abstynenci potwierdzają prawdę, że można dobrze, radośnie żyć bez używania 

alkoholu. Tego uczą innych abstynenci i dlatego są tak cennymi nauczycielami umiaru. 

Abstynent nie jest wrogiem alkoholu. Jest prawdziwym przyjacielem siebie i innych. 

To odważny świadek trzeźwego, odpowiedzialnego i błogosławionego przeżywania 

swojego codziennego życia. 

4. Uczniowie Jezusa apostołami trzeźwości 

Jako uczniowie Jezusa wszyscy jesteśmy powołani i zobowiązani do bycia apostołami 

trzeźwości. Jesteśmy wezwani do codziennej modlitwy o trzeźwość nas samych, 

naszych bliskich, naszego Narodu. Jesteśmy też zobowiązani do odważnego dawania 

świadectwa, że życie w trzeźwości jest błogosławione. A także do sprzeciwiania się 

przymusowi picia i złym obyczajom, z jakimi nadal spotykamy się w wielu 

środowiskach. Być apostołem trzeźwości to wpływać na polityków i samorządowców. 

To przecież od ich decyzji zależy dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu. 

Nieodpowiedzialnie, cynicznie zwiększając liczbę punktów sprzedaży, samorządowcy 

biorą na siebie wielką odpowiedzialność przed Bogiem i historią, gdyż niszczą naród. 

Być dzisiaj apostołem trzeźwości, to sprzeciwiać się reklamie tej substancji, przez 

którą drastycznie cierpi wiele milionów Polaków. To stanowczo pilnować 

egzekwowania prawa wtedy, gdy sprzedawca lub ktoś inny narusza prawo w 

odniesieniu do sprzedaży napojów alkoholowych. To wpływać na media, żeby 

promowały trzeźwość i pokazywały znaczenie dobrowolnej abstynencji w 

społeczeństwie, w którym kilka milionów osób się upija.Odpowiedzialność Kościoła 

katolickiego za trzeźwość naszego Narodu jest wyjątkowa. Im więcej będziemy mieli 

wiernych, którzy z miłości do Boga i ludzi rezygnują z alkoholu, tym więcej będzie 

trzeźwych dorosłych oraz takich nastolatków, którzy zachowują abstynencję, by 

wzrastać w łasce i mądrości u Boga i ludzi.Jednak najważniejszą, pierwszoplanową 

rolę w procesie upowszechniania w narodzie trzeźwego stylu życia pełni rodzina. To 

właśnie rodzina zyskuje najwięcej wtedy, gdy jej członkowie są wolni od uzależnień. 

Wzajemna, serdeczna, ofiarna i czuła miłość męża i żony oraz ich wspólna, stanowcza 

troska o wychowanie dzieci i młodzieży według zasad Ewangelii to najlepsza szkoła 

życia w trzeźwości. Rodzina dysponuje też najlepszą formą terapii uzależnień, czyli 

nieodwołalną miłością, która w odniesieniu do alkoholików z konieczności musi być 

twarda dopóty, dopóki nie wejdą oni na drogę abstynencji i radykalnej zmiany 

postępowania. To właśnie w rodzinie najbardziej błogosławione owoce przynosi dar 

abstynencji ze strony małżonków i rodziców.W naszym społeczeństwie istotne jest 

stałe pogłębianie wiedzy na temat problemów alkoholowych. Ważne jest ukazywanie 

dróg wyjścia z sytuacji uzależnień. Osoby, które się upijają, powinny natychmiast 

rozpocząć walkę o swoją trzeźwość. Dla alkoholików i ich najbliższych istnieje szansa 

na konkretną pomoc w licznych instytucjach, grupach wsparcia i wspólnotach. Muszą 

oni jednak chcieć tej pomocy i wytrwale z niej korzystać. Dobrowolni abstynenci 

powinni stawać się prawdziwymi apostołami trzeźwości i animatorami radosnego 

spędzania czasu bez alkoholu w swoim otoczeniu. Jako wierzący musimy gorliwie 

modlić się o trzeźwość naszego narodu, przyzywając wstawiennictwa Maryi, Królowej 

Polski i naszych świętych, zwłaszcza świętych apostołów trzeźwości. cdn 


