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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela Adwentu - Niedziela „Gaudete”  - 12 grudnia 2021 r. 

  

1. Dzisiejszą niedzielą, nazywaną w liturgii Niedzielą Gaudete - Radości, rozpoczynamy III 

Tydzień Adwentu – czas modlitwy w intencji chrześcijańskiego życia rodzin. W dalszym ciągu 

zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii odprawiane są codziennie od 

poniedziałku do soboty. Jutro wspomnienie św. Łucji a we wtorek Jana od Krzyża. Wszystkim 

solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia 

 

2. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, Biuletyn Parafialny, 

tylko małe świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej Pomocy dzieciom” w cenie 7 PLN. 

Caritas we Władysławowie serdecznie dziękuję za przekazaną przez parafian  

w Chłapowie żywność do Pracowni O. Pio. 

 

3. Jak co roku Kościół pragnie włączyć się w inicjatywę uczczenia pamięci ofiar stanu 

wojennego w Polsce poprzez inicjatywę IPN „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło 

wolności". Akcja ta polega na postawieniu w oknie swoich domów/mieszkań zapalonych 

świec/lampionów dnia 13 grudnia br. o godz. 19:30, co będzie bezpośrednim nawiązaniem do 

historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Regana, Prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 r. w ten właśnie sposób - w Pałacu 

Apostolskim oraz w Białym Domu, wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz 

komunistycznych w Polsce. 

 

4. Spowiedź przedświąteczna odbędzie się we wtorek 21 grudnia od 18.00 do 19.00. Będzie 

dwóch zaproszonych kapłanów. 

 

5. Serdecznie dziękuję za ofiary składane za opłatek na cele budowlane, za te składane na 

utrzymanie parafii, budowę kościoła, na kwiaty i sprzątanie kościoła W zeszłą niedzielę 

zebraliśmy na Kościół katolicki na terenach byłego ZSRR 310 PLN. Dzisiaj zbiórka do puszki na 

ogrzewanie kościoła. 

 

6. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali oprawę uroczystości odpustowej w 

naszej parafii. Dziękuję panu sołtysowi i sponsorom za przygotowanie paczek i spotkania ze 

świętym Mikołajem.  

 

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10.30 katecheza dla kandydatów do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania z klasy I i II szkoły ponadpodstawowej. 

 

Zapraszając do dobrego przeżywania drugiej części adwentu m. in. poprzez spowiedź 

przedświąteczną, życzę wszystkim dobrego tygodnia i wytrwania w adwentowych 

postanowieniach. Prośmy Boga, by nam błogosławił. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 13 Grud-

nia 

Św. Łucji 

 

06:30  + Leon Mach 

 

07:00 +  dusze w czyśćcu cier-

piące 

 

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy 

 

WTOREK 14 Grudnia 

św. Jana od Krzyża 

 

06:30 + Bronisław i Marcin 

 

17:00 +  Józef  Kromlicki 

 

ŚRODA  15 Grudnia 

 

06:30 +  Teodor i Marcjanna 

Jeka 

 

17:00 +  rodzice: Potrykus i 

Behmke 

 

CZWARTEK  16 Grudnia 

 

06:30  +  chrzestni: Józef i 

Julianna 

 

17:00 +   Zdzisława /ona/ 

Naróg w dniu ur. 

 

 

PIĄTEK 17 Grudnia 

 

06:30 +   Jerzy i Zdzisław 

 

17:00 -  Dziękczynna do 

MBNP za otrzymane łaski z 

prośbą o zdrowie i opiekę  dla 

całej rodziny 

 

SOBOTA  18  Grudnia 

 

06:30 +   ojciec Zygfryd 

 

17:00 +  Dombke: Stanisław i 

Teresa, rodzice: Anna i 

Zygmunt   
 

IV  NIEDZIELA  

ADWENTU 

19  Grudnia 

 

08:00 +  Zdzisława /ona/ 

Naróg od chrześniaczki 

Eweliny 

 

10:30 + Aleksandra 

Krukowska 

 

16:00 +   Brezińscy: Genowefa 

i Jan 

 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 602 574 613   WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 



Kartka z kalendarza 

 

Matka Boża z Guadalupe – katolicki tytuł Marii z Nazaretu, która miała objawić się 

Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Tepeyac, obecnie w granicach 

miasta Meksyk. Jak głoszą przekazy, w ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 1531 roku dojść 

miało do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie maryjne 

oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. 

 

Od 1999 „Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe” czczona jako Patronka obu Ameryk. 

Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Kościele Katolickim 

przypada 12 grudnia. 

 

Łucja, łac. Lucia, wł. Lucia da Siracusa, cs. Muczenica Łukija Sirakuzskaja (ur. ok. 281 w 

Syrakuzach na Sycylii, zm. 13 grudnia 304 tamże) – dziewica i męczennica, święta Kościoła 

katolickiego i prawosławnego. Jej imię wymienia się w kanonie Mszy Świętej (I Modlitwa 

Eucharystyczna). 

 

Jan od Krzyża, hiszp. San Juan de la Cruz, właśc. Juan de Yepes y Alvarez (ur. 24 czerwca 

1542 w Fontiveros koło Ávili w Hiszpanii, zm. 14 grudnia 1591 w Úbedzie) – hiszpański 

poeta, ważna postać kontrreformacji, mistyk, karmelita i prezbiter, święty Kościoła 

katolickiego, anglikańskiego, czczony przez Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce, 

odnowiciel i doktor Kościoła. 

Święty Jan od Krzyża był reformatorem zakonu karmelitów. Jest uważany, wraz z Teresą z 

Ávili, za założyciela karmelitów bosych. Jest również znany ze swych dzieł literackich. 

Zarówno jego poezja, jak i rozważania nad wzrostem duszy są uważane za szczyt dzieł 

mistycznych i zaliczane do najwybitniejszych osiągnięć hiszpańskiej literatury. 

 

Kościół w stanie wojennym 

 

Pół godziny po oficjalnym ogłoszeniu stanu wojennego (rano o 6.30) bp Bronisław 

Dąbrowski i ks. Alojzy Orszulik złożyli oficjalny protest na ręce szefa Urzędu do Spraw 

Wyznań, Jerzego Kuberskiego. Dwa dni później, 15 grudnia, formalny komunikat ogłosiła 

Rada Główna Episkopatu Polski, w którym biskupi stwierdzili twardo: „Nasz ból jest bólem 

narodu sterroryzowanego przez wojskową siłę”. Hierarchowie oświadczyli również, że 

„poczucie moralne społeczeństwa zostało poważnie ugodzone dramatycznym ograniczeniem 

praw obywatelskich”, a decyzja o stanie wojennym to „cios dla społecznych oczekiwań i 

nadziei”. W komunikacie znalazł się również apel o uwolnienie osób internowanych i 

przywrócenie możliwości działania „Solidarności” oraz innym związkom zawodowym. Już w 

dniu ogłoszenia stanu wojennego prymas Polski podczas Mszy św. w kościele jezuitów na 

Starym Mieście w Warszawie nawoływał: „Nie podejmujcie walk Polak przeciw Polakowi”. 

A 17 grudnia, przygnębiony śmiercią górników na Śląsku, w kazaniu głoszonym w katedrze 

w Gnieźnie wyraził błaganie do Matki Najświętszej, „ażeby więcej nie przelało się już krwi 

niż ta, która dotychczas się wylała”. Prymas postanowił, że komunikat Episkopatu nie 

zostanie odczytany w parafiach, ale w 11 diecezjach w niedzielę 20 grudnia, i tak przekazano 

go wiernym. Nie skończyło się na samych słowach. Przeciwnie, Kościół bardzo zaangażował 

się w „walkę bez przemocy”, która stanowiła ideę przewodnią NSZZ „Solidarność”. Mało kto 

wie, że wśród ponad 10 tys. internowanych znaleźli się także kapłani: ks. Leon Kantorski z 

Podkowy Leśnej i ks. Stanisław Małkowski z Warszawy. Wprawdzie po interwencji 

Episkopatu zwolniono ich obu, ale nie oznaczało to końca represji wobec duchownych. Ks. 

Bolesław Jewulski  z Połczyna Zdroju został skazany na karę 3,5 roku więzienia za to, że 20 

grudnia 1981 r. wygłosił płomienne kazanie potępiające stan wojenny i prześladowania. 

Niektórzy księża wprost informowali wiernych o godzinach nadawania audycji Radia Wolna 

Europa, a nawet instruowali ludzi, jak znaleźć odpowiednią częstotliwość. Poza zwolnionym 

z internowania ks. Małkowskim robił tak ks. Czesław Sadłowski ze Zbroszy Dużej. Ten sam, 

którego już w 1970 r. sąd w Grójcu skazał na trzy miesiące aresztu za „prowadzenie 

działalności rozrywkowej bez zezwolenia”. Tymczasem ów kapłan od jesieni 1969 r. 

wyświetlał w domach rolników filmy o treści religijnej. W raportach Służby Bezpieczeństwa 

podkreślano, że właściwie w każdej diecezji i każdym dekanacie działają księża głoszący 

„wrogie kazania”. Mimo stałej i zmasowanej inwigilacji ze strony SB, częstych zatrzymań i 

przesłuchań, zastraszania i zniesławiania księży, organizowania prowokacji, nagrywania i 

spisywania kazań, urządzania procesów sądowych — w obiektach Kościoła toczyło się 

podziemne życie. Schronienie znajdowali tam ukrywający się działacze opozycji, 

kolportowano zakazaną prasę i literaturę, prowadzono porady prawne i wykłady, zbierano 

datki na represjonowanych, rozdzielano dary (żywność, leki i odzież) z zagranicy, a nad całą 

sferą charytatywną czuwał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i 

Ich Rodzinom, kierowany przez bp Władysława Miziołka. W świątyniach odbywały się Msze 

św. za Ojczyznę, organizowano patriotyczne koncerty i wystawy, często z udziałem znanych 

aktorów. Nawet wystrój grobów wielkanocnych stał się formą manifestacji. Bezpieka w 

Przasnyszu „wytropiła” na przykład dekorację, której elementem był wózek dziecięcy z 

krzyżem, kajdanami oraz czerwoną plamą symbolizującą przelaną krew. 

Ale Kościół zapłacił także prawdziwą krwią swoich kapłanów za ich zaangażowanie na rzecz 

prawdy, wolności i ludzkiej godności. Politolog Andrzej Grajewski, były członek Kolegium 

IPN, ustalił, że od 13 grudnia 1981 r. do ostatnich dni PRL doszło do siedmiu zabójstw księży 

współpracujących z opozycją antykomunistyczną. Ofiarami funkcjonariuszy SB lub 

„nieznanych sprawców” kojarzonych ze służbami PRL byli: ks. Jerzy Popiełuszko, ks. 

Stanisław Niedzielak, ks. Sylwester Zych, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Stanisław Palimąka, 

ks. Antoni Kij i ks. Stanisław Kowalczyk (o. Honoriusz). 


