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PONIEDZIAŁEK 1 Listopada 

Wszystkich Świętych 

 

08:00  + Jan Glembin 

 

10:30 + Magdalena Poćwiardowska 

 

14:00 + Anna Bolesław Bigott  / na 

cmentarzu/ 

 

WTOREK 2 Listopada 

Dzień Zaduszny 

 

06:30 + Baran: Marta, Jan 

 

08:00 + Gertruda Hincke z ok. uro-

dzin 

 

17:00 + z rodzin Felkner i Borskich; 

dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + Ceynowa: Maria I Jerzy 

 

ŚRODA  3 Listopada 

 

17:00 + rodzice chrzestni z obojga 

stron 

 

18:00 + Bolda: Irena i Jan 

 

 

CZWARTEK 4 Listopada 

Św. Karola Boromeusza 

 

08:45 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00  + dusze w czyśćcu cierpiące; 

Goyke: Marek i Augustyn 

 

18:00  +  Brezińscy: Genowefa i 

Jan, Kazimierz Domaszk 

PIĄTEK 5 Listopada 

 

17:00 + Józef i Jadwiga Płomień i 

Aleksandra 

 

18:00  +  Kulik: Maria i Antoni 

 

 

SOBOTA  6 Listopada 

 

08:00 +  Jerzy Sarna 

 

17:00 + Ernestyna Cebula i Anna 

Potrykus z V Róży 

 

17:00 + Brygida Czaja od IV Róży 

Różańcowej 

 

18:00 +  Borscy: Brunon w dniu ur. i 

Urszula 

 

18:00 + Oskar Elend (gregoriańska 1)  

 

XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

7 Listopada 

 

08:00 +  Hincke: Gertruda i Brunon z 

ok. ich urodzin od znajomych z Klucz  

 

08:00  + rodzice Glembin: Anna i 

Stanisław oraz siostry; dusze w 

czyśćcu cierpące 

 

10:30 + Paweł Behmke 

 

10:30 +  Zbigniew Bolda od 

uczestników pogrzebu 

 

16:00 +  Wierzbowskie: Wanda i 

Antonina w r. ich śmierci    

 

16:00 + Oskar Elend (gregoriańska 1) 

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



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXI Niedziela Zwykła – 31 października 2021 r. 

 
1. Dziś o 19.00 nabożeństwo Holy wins w kościele. Serdecznie zapraszamy.  
2. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych.  Msze św. w kościele o 8.00 i 10.30 a o 14.00 na cmentarzu. 
Jest to uroczystość nakazana, a więc obowiązkiem jest uczestnictwo w Eucharystii. 
3. Natomiast we wtorek 2 listopada w Dzień Zaduszny Msze św.  
o godz.: 6.30, 8.00, 17.00 i 18.00.  
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem od-wiedzę chorych z posługą 
sakramentalną. Spowiedź święta od godz.16.00.  W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 Msza św. 
wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi.   
5. W tym tygodniu ponadto w czwartek wspomnienie św. Karola Boromeusza. 
6. W dniu 6 listopada 2021 o godz. 9.00 sprzed Parafii Władysławowo wyruszy Rowerowy Rajd Piaśnicki 
do Sanktuarium Piaśnickiego. Chcemy uczcić pomordowanych księży Ziemi Puckiej. O godz. 10.00 dla 
osób, które nie mogą uczestniczyć w Rajdzie będzie podstawiony autokar również spod parafii we 
Władysławowie. W drodze powrotnej w OSP Domatowo ciepły poczęstunek 
7. Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Uzyskiwanie 
odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Kto uzyska odpust 
zupełny za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać od 1 do 8 listo-
pada raz dziennie nawiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując Komunię św. 
oraz odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca 
Świętego. 
8. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z wypominkami znajdujące się 
przy wyjściu, można składać w zakrystii, w kancelarii bądź na tacę. Złożone przy tej okazji tradycyjne 
ofiary, tego roku przeznaczamy na fundusz budowlany. Wypominki od 2 do 8 listopada codziennie o 
godz. 17:30. 
9. W przyszłą Niedzielę na Mszy św. o 10.30 poświęcenie książeczek dzieci pierwszokomunijnych i 
katecheza dla rodziców w kościele, ponadto comiesięczne spotkanie Żywego Różańca - o godz. 14.15 i 
wspólny różaniec z wypominkami. 
10. Przy wyjściu do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn.  
 
Na dni pamięci o naszych bliskich zmarłych niech nam Pan Bóg błogosławi. 
Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 

Akcja "Holy Wins" i Bal Wszystkich Świętych jako alternatywa dla Halloween 

Halloween to zwyczaj związany głównie z maskaradą, czyli balem, na którym jego uczestnicy 

przebierają się w kostiumy, m.in. duchów i wampirów. Obchodzony jest w wielu krajach w wieczór 

31 października. Chrześcijańską odpowiedzią na obchody tego dnia jest akcja "Holy Wins", czyli 

"Święty zwycięża" i Bale Wszystkich Świętych. 

W uwagi na pogańską genezę Halloween spotyka się z krytyką ze strony m.in. Kościoła 

rzymskokatolickiego, prawosławnego oraz innych kościołów protestanckich. W związku z coraz 

większą popularnością Halloween, wiele parafii i instytucji organizuje wydarzenia będące 

chrześcijańską odpowiedzią na obchody tego dnia. 

W Wigilię Wszystkich Świętych, 31 października w wielu miejscowościach całego kraju odbędą się 

Korowody i Bale Wszystkich Świętych. Wydarzenia te mogą stanowić alternatywę dla 

amerykańskiego Halloween.- Zamiast straszyć, świętujmy ze świętymi. Głównym adresatem akcji 

"Holy Wins" są dzieci, młodzież i całe rodziny. Podkreślił też, że "w korowodach i balach świętych 

chodzi o łączność między pokoleniami i dzielenie się radością". 

Czym jest Czyściec? 

Określenie „czyściec” (łac. purgatorium) po raz pierwszy pojawiło się pomiędzy rokiem 1160 a 1180. 

Od tego zaczęła się kształtować w teologii katolickiej idea czyśćca jako określonego miejsca. 

Teologowie katoliccy dostrzegają jednak początki idei czyśćca znacznie wcześniej. Ich zdanie] Kościół 

głosił istnienie czyśćca już od czasów apostolskich. Jednym ze starożytnych pism, które – według 

teologów katolickich – zawiera wzmiankę o stanie określanym dziś mianem czyśćca jest „Didache” (I 

wiek n.e.). Dokument ten nawiązuje do Mt 5,25-26:Wsadzony do ciemnicy, odpowie za wszystkie 

swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aż ostatni grosz zwróci (Mt 1,5). 

Katechizm Kościoła Katolickiego streszcza doktrynę o czyśćcu w punktach KKK 1030 i 1031, a o 

modlitwie za zmarłych w punktach 1032 i 1371.Uzasadnienie teologów katolickich na podstawie 

fragmentów Pisma Świętego: 

W Piśmie Świętym brak wyraźnego wskazania co do istnienia czyśćca (co było jedną z przyczyn 

odrzucenia nauki o czyśćcu przez Kościoły protestanckie i kościół prawosławny). W Piśmie Świętym 

słowo „czyściec” nie pada ani razu. Teologowie katoliccy odwołują się do tekstu z wtórnokanonicznej 2 

Księgi Machabejskiej mówiącej o modlitwie i ofierze Judy za zmarłych.  

 Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, 

aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o 

zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa 

za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie 

zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie 

sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.(2 Mch 12,43-

46) 

 

Ich zdaniem fragment ten suponuje możliwość odpuszczania grzechów po śmierci i celowość 

przebłagalnych ofiar za tych, którzy „pobożnie zasnęli”.Zdaniem teologów katolickich wzmianki 

dotyczące czyśćca można znaleźć także w księgach protokanonicznych. Powołują się oni na to, że 

Pismo Święte ukazuje jak wiele razy Bóg, chcąc odnowić przymierze ze swoim ludem, ukazywał mu 

się w ogniu (Rdz 15,17; Wj 3,1-2; Lb 9,15; Dz 2,3). cdn. 


