
 

 

 

 
Wniebowzięcie NMP 

Ogłoszenia duszpasterskie 

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 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 Episkopat Polski.  

3. W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie św. Jacka, w piątek św. Bernarda w sobotę św. 

Piusa X. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i 

powierzamy opiece patronów. 

4. W czasach, gdy wskazuje się jedynie negatywne postawy duszpasterzy,  potrzebujemy bardziej niż 

kiedykolwiek odkrywania jasnych wzorców życia kapłańskiego. Można do nich zaliczyć zmarłego  

przed 15 laty  ks. Kazimierza Orkusza. Był to kapłan archidiecezji gdańskiej, który dożył ponad 100 

lat. Poznał on realia zaboru rosyjskiego i austro– węgierskiego, zesłanie, I wojnę światową, rewolucję 

bolszewicką, wojnę 1920 r. Ponadto II wojnę światową z całym dramatyzmem jej przebiegu na 

Wschodzie - zmieniające się okupacje sowiecką i niemiecką oraz rzeź wołyńską. Wreszcie repatriację 

na ziemie zachodnie oraz przybycie do Gdańska. Wiązało się to ze zmaganiem się Kościoła i Narodu z 

ustrojem komunistycznym. Tę niezwykłą postać ukaże nam w przyszłą sobotę i niedzielę, ks. 

Zbigniew Drzał,  który również opracował i wydał  autobiografię ks. Kazimierza zatytułowaną „ O 

Opatrzności Bożej w moim życiu – jak pokonywać kryzysy”. Licząca 200 stron książka pełna 

barwnych odniesień do realów historycznych, będzie rozprowadzana jako  cegiełka w cenie 30 zł  na 

rzecz budowy przedszkola integracyjnego przy parafii w Gdańsku Letnicy. Dzięki zaangażowaniu ks. 

Drzała mamy te nowe ławki w kościele. 

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 Godzina Święta. 

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.  

Trwają wakacje. Dziękujemy gościom za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i 

owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Najpierw poświęcimy zioła, trawy i 

zboża, a następnie przyjmiemy Boże błogosławieństwo. 

PONIEDZIAŁEK  16 Sierpnia 

 

17:00 +Władysława /ona/ Młyńska (gr. 

21) 

18:00 + teściowie i szwagrowie Dering 

 

WTOREK 17 Sierpnia 

Św. Jacka 

 

17:00 +Władysława /ona/ Młyńska (gr. 

22) 

18:00 + Władysław Styn w r. śm 

 

ŚRODA  18 Sierpnia  

 

17:00  - O zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie 

 

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

23) 

 

CZWARTEK 19 Sierpnia 

 

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

24) 

18:00  + Paweł Styn w r. śm. 

 PIĄTEK  20 Sierpnia 

Św. Bernarda 

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

25) 

 

17:30  - O zdrowie dla Oliwi z ok. ur. i o 

szczęśliwe rozwiązanie 

 

18:00  +  Krystian 

 

SOBOTA  21 Sierpnia 

Św. Piusa X 

 

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

26) 

 
17:00  +  Rietz: ojciec Józef w r. śm. i 

mama Teresa 

 

18:00  +   ojciec i mąż Paweł Behmke w 

dniu ur. 

 

18:00  + Helena Potrykus w 1 r. śm. 

 

XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 22 Sierpnia 

 

08:00 +  Paweł Jeka od uczestników 

pogrzebu 

 

08:00 + babcia Marta i dziadek Józef 

Glembin, babcia Marianna i dziadek 

Andrzej Wrosz 

 

10:00  +  Józef Glembin 

 

10:00  + żona Marianna, matka Agnieszka 

 

11:30 +  Teresa i Stanisław Dombke 

 
16:00 - w intencji nowoochrzczonego 

dziecka i jego rodziny 

 
20:00 +   Władysława /ona/ Młyńska (gr. 

27) 
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
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Kartka z kalendarza:  

Jacek Odrowąż (herbu Odrowąż, ur. 1183 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 sierpnia 1257 

w Krakowie) – polski duchowny katolicki, dominikanin, misjonarz, kaznodzieja, 

święty Kościoła katolickiego oraz historyczny patron Polski. Był pierwszym 

Polakiem, który wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Święty 

Jacek Odrowąż i jego towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. 

Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Nazywany był 

przeto Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy, 

Światłem Północy lub Światłem ze Śląska. 

Wywodził się z możnej rodziny o tradycjach chrześcijańskich. Przyjął habit 

dominikański w Rzymie od założyciela zakonu, św. Dominika. Wracając do Polski, 

wspólnie z towarzyszami założył klasztory we Friesach, Pradze, Wrocławiu i 

Kamieniu. Osiadłszy w Krakowie, zorganizował klasztor w kościele św. Trójcy, a 

następnie udał się na Pomorze i założył placówkę w Gdańsku. W 1228 roku podążył 

na Ruś i spędził tam około pięciu lat. Z Rusi ponownie udał się na Pomorze, aby 

nawracać Prusów. Ostatnie lata życia spędził w Krakowie. Prowadził życie aktywne, 

wielokrotnie zmieniał miejsce pobytu; kilkukrotnie przemierzył Polskę pieszo. Już za 

życia otoczyła go sława cudotwórcy. Żywił głęboki kult Matki Bożej. Walnie 

przyczynił się do ustanowienia Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce i podniesienia 

poziomu życia religijnego ludności polskiej. Został ogłoszony świętym przez papieża 

Klemensa VIII w 1594 roku. Był siódmym dominikaninem i piątym Polakiem 

wyniesionym na ołtarze.Bernard z Clairvaux, Bernard de Fontaine. (ur. 1090 w 

Fontaine-lès-Dijon we Francji, zm. 20 sierpnia 1153) – brat bł. Humbeliny, zakonnik 

cysterski, od 1115 opat klasztoru w Clairvaux (obecnie w Longchamp-sur-Aujon), 

doktor Kościoła, filozof, uczony, wpływowy teolog XII wieku zwany Doktorem 

Miodopłynnym (łac. Doctor Mellifluus), twórca spekulatywnej mistyki, arcybiskup 

elekt Mediolanu (1135), święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego. Odgrywał 

dużą rolę polityczną jako propagator, intelektualista i organizator II krucjaty. 

Pius X (łac. Pius PP. X; właśc. Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 2 czerwca 1835 w 

Riese, zm. 20 sierpnia 1914 w Rzymie) – włoski duchowny rzymskokatolicki, w 

latach 1893–1903 patriarcha Wenecji, 257. papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 

20 sierpnia 1914. Święty Kościoła katolickiego. 

5. W oczekiwaniu na beatyfikację 

Kościół w Polsce z wielką radością przygotowuje się do 

beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Sprawa trzeźwości była dla niego niezwykle istotna, gdyż miał 

pełną świadomość jej roli w zachowaniu wiary w narodzie, w 

obronie polskości i w kształtowaniu pomyślnej przyszłości Polski. 

Mówił, że „naród pijany jest już powalony, zwyciężony, tak jak 

człowiek nietrzeźwy nie jest świadomy swej godności i gubi swoją 

wolność”. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego działania 

trzeźwościowe należy stale przypominać, rozważać i wprowadzać 

w życie. Nie straciły one nic ze swej aktualności.Apostolstwo 

trzeźwości w Polsce współpracuje z szerokim gronem osób, 

wspólnot, stowarzyszeń, różnych instytucji samorządowych i 

państwowych, bowiem jesteśmy świadomi tego, co podkreślał 

Prymas Tysiąclecia, że przezwyciężenie klęski pijaństwa i 

alkoholizmu „musi zaczynać się w rodzinie, ale całe 

społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo muszą współdziałać 

i to ze wszystkich sił”. Do wspólnego działania w dziele troski o 

trzeźwość zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli. 

Oby sierpień roku 2021 stał się przełomowym w drodze naszego 

narodu ku trzeźwości. Niech wszelkim dobrym decyzjom o 

dobrowolnej abstynencji i działaniom na rzecz otrzeźwienia 

naszego narodu błogosławi Jasnogórska Pani. Jej z ufnością 

zawierzamy dzieło odnowy moralnej Ojczyzny. 

Łomża, dnia 12 czerwca 2021 r. 

Bp Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący Zespołu KEP 

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 


