
 

 

 

 

 

Uwaga !!! 

Potrzebna Pomoc  
 

 

W dniu 11 sierpnia 2021 roku Tomek, wieloletni 

pracownik Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa z Władysławowa w wyniku 

wielkiego pożaru stracił dorobek życia.Tomek 

od lat ratuje ludzkie życie na morzu, jednakże 

teraz to On i Jego Rodzina potrzebuje naszej 

pomocy. 

 

Zbieramy pieniądze na odbudowę spalonego 

domu i zakup podstawowego wyposażenia. 

Zbiórkę do puszek w przyszłą niedzielę 29 

sierpnia po Mszach świętych przeprowadzają 

pracownicy Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa z Władysławowa. 

PONIEDZIAŁEK 23  Sierpnia 

 

08:00 +Władysława /ona/ Młyńska (gr. 

28) 

 

17:00 +Michał Sirak w r. śm. 

 

18:00  - O Boże błog. w rodzinie 

 

WTOREK 24 Sierpnia 

Św. Bartłomieja 

 

08:00 + Władysława /ona/ Młyńska (gr. 

29) 

 

17:00 + Brezińscy: Genowefa w 5 r. 

śm. i Jan 

 

18:00 + Ks. Wiesław Wett i Wanda 

Kortas 

ŚRODA  25 Sierpnia 

 

08:00 + Władysława /ona/ Młyńska (gr. 

30) 

 

17:00  + Edmund w r. śm. 

 

18:00 +  Koss: Stanisław w r. śm. oraz 

Marta i Alfons   
 

CZWARTEK 26 Sierpnia 

MB. Częstochowskiej 

 

08:00 +  Kurt Żaczek 

 

17:00 +  Renata Zwolińska z ok. ur. 

 

18:00  - Dziękczynna za dar kapłaństwa 

księdza proboszcza z prośbą o Boże  

błogosławieństwo na dalsze lata posługi 

w naszej parafii 

 PIĄTEK  27 Sierpnia 

Św. Moniki 

 

17:00 + Jan Hincke w r. śm. i Halina 

 

18:00  +  dziadkowie i babcie z obojga 

stron 

 

SOBOTA  28 Sierpnia 

Św. Augustyna 

 

08:00  +  Paweł Jeka   

 

17:00  + Paweł Pieniążek w r. śm. 

 

18:00  +  Borscy: Urszula i Brunon 

 

XII NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 29 Sierpnia 

 

08:00 +   Adela i Władysław Michalak 

 

10:00  +  Maria w r. śm. i Alfred   
 

11:30 +  ojcowie: Franciszek i Czesław, 

mama Helena 

 

20:00 + Bolda: Irena i Jan 

 

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



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXI Niedziela Zwykła – 22 sierpnia 2020 r. 
 

1. W czasach, gdy wskazuje się jedynie negatywne postawy duszpasterzy,  

potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek odkrywania jasnych wzorców życia ka-

płańskiego. 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 za-chodnie oraz przybycie do Gdańska. 

Wiązało się to ze zmaganiem się Kościoła i Narodu z ustrojem komunistycznym. Tę 

niezwykłą postać ukaże nam w dzisiaj, 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 realiów 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. Możemy mu się dzisiaj mu 

naszą ofiarą i modlitwą podziękować. 

2. Dziękujemy wszystkim za stosowanie się do zaleceń epidemicznych w postaci 

noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa w obiektach zamkniętych, czyli także w 

kościele.  

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

Wybuchu Powstania Warszawskiego [1 VIII], 65. rocznica Jasnogór-skich 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.  

4. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnie-nia: 

środę św. Bartłomieja Apostoła, w czwartek uroczystość MB. Często-chowskiej, w 

piątek św. Moniki, w sobotę św. Augustyna. Wszystkim Soleni-zantom i Jubilatom 

tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask. 

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. W przyszłą niedzielę obowiązuje jeszcze wakacyjny rozkład Mszy świętych.  

7. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn 

parafialny. Przy klęczniku z relikwiami św. Jana Pawła II można zaopatrzyć się za 

dobrowolną ofiarą w książeczkę promującą Kult Bożego Miłosierdzia  i czasopismo 

dla dzieci: „Promyczek Dobra”. 

8. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone cegiełki informujące o po-

czynionych i bieżących inwestycjach. Jakby ktoś chciał z wczasowiczów złożyć 

anonimowo ofiarę na budowę kościoła na tacę, czy przesłać na konto, może je wziąć 

ze sobą.  

9. W dni powszednie w lipcu i sierpniu można wejść na wieżę kościoła w Chła-powie, 

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 nie-pogody wieża będzie zamknięta. 

10. Polecamy Waszej pamięci skarbonkę na sprzątanie kościoła. 

 

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 

kartka z kalendarza: 

 

Bartłomiej Apostoł, wcześniej Bartłomiej Natanael, cs. Apostoł Warfołomiej (ur. w 

I wieku n.e. w Kanie Galilejskiej, zm. ok. 70 w Albanopolis w Armenii) – jeden z 

dwunastu apostołów dwojga imion, zwany w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza 

Bartłomiejem (grecko-aramejskie bar-Tholomaios „syn Tolomaja-Ptolemeusza” lub 

„syn oracza”), a przez Jana – Natanaelem (hebr. „Bóg dał”). Wbrew apokryfom i 

stanowisku Augustyna z Hippony i Grzegorza Wielkiego Kościół rzymskokatolicki 

przyjął, że to ta sama osoba; męczennik i święty Kościoła katolickiego oraz 

prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej 

(Communicantes) Kanonu rzymskiego. 

 

Święta Monika, Monika z Hippony (Tagasty), łac. i wł. Monica (ur. ok. 332 w 

Tagaście w Numidii, obecnie Souk Ahras w Algierii, zm. 387 w Ostii) – święta 

Kościoła katolickiego, matka św. Augustyna. 

 

Aureliusz Augustyn z Hippony, łac. Aurelius Augustinus (ur. 13 listopada 354 w 

Tagaście, zm. 28 sierpnia 430 w Hipponie) – filozof, teolog, organizator życia 

kościelnego, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi Prawosławnej, jeden z ojców i 
doktorów Kościoła, znany jako doctor gratiae (doktor łaski), pisarz o berberyjskich 

korzeniach. 


