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Ks. Jan Twardowski „Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?” 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 

Czcigodni Parafianie i Przyjaciele Chłapowskiej Wspólnoty! 

 

W duchu tego wiersza  z głębi serca ślę Ci życzenia 

 

- głębokiej wiary, że Bóg z miłości stał się człowiekiem; 

 

- doświadczenia w te święta w gronie najbliższych wspólnoty z 

tymi, 

których więzami krwi kochamy; 

 

- wiele uśmiechu i radości podczas wspólnych rozmów rodzinnych, 

śpiewu kolęd i obdarowywania się prezentami; 

 

-  

pięknych wspomnień przy stole o tych którzy współtworzyli 

historię Waszego życia, a jeśli trzeba to łezki wdzięczności dla tych 

których w tym roku pożegnaliśmy, 

w połączeniu z darem modlitwy ks. Proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 20 Grudnia 

06:30 + Bigot: Anna w r. ur. i 

Bolesław 

 

07:30 + Józef Jeka w 20 r. śm.  

 

WTOREK 21 Grudnia 

 

06:30 + Hincke Stanisław w dniu 

ur., rodzice i rodzeństwo z obojga 

stron 

 

07:30 -  Do Matki Bożej z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o rozwiązanie proble-

mów w rodzinie 

 

ŚRODA  22 Grudnia 

 

06:30 + ojciec Leon 

 

07:30 + Józefa /ona/ i Michał 

Motyka, Maria Święs     
 

CZWARTEK  23 Grudnia 

 

06:30 - Dziękczynna z okazji 

urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo  na dalsze lata 

 

07:30 + dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

 

PIĄTEK 24 Grudnia 

Wigilia 

06:30 + rodzice: Józef i Stefania 

w r. śm.     
 

21:00 +  Jan i Marcjanna 

Ceynowa    

 

21:00 + Jakub Jeka od przyjaciół 

z Oświęcimia  

 

24:00 - Za parafian 

 

SOBOTA  25  Grudnia 

Boże Narodzenie 

 

08:00 +   rodzice: Baran i Dettlaff 

 

10:30 - Dziękczynna za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo  w rodzinie 

 

16:00 +  Paweł Behmke 

 

  NIEDZIELA  26 Grudnia 

Św. Rodziny 

 

08:00 +  rodzice: Anna i 

Stanisław, siostry oraz 

dziadkowie z obojga stron 

 

10:30 +  Hincke: Brunon i 

Gertruda 

 

16:00 +  Borscy: Urszula i 

Brunon oraz Michalak: Adela i 

Władysław 

 

 

 

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



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela Adwentu - 19 grudnia 2021 r. 

 

1. Dziś IV Niedziela Adwentu. Do czwartku z racji spowiedzi w dekanacie nie ma wieczornych 

Mszy świętych! Roraty trwają do czwartku  tylko rano o 6.30. W poszczególne dni Wielki Finał 

tegorocznych rorat. Nagrodzimy tych, co mają najpiękniejszy lampion, tego, kto najczęściej gościł 

Maryję w jej figurce w domu, tych, co byli na wszystkich nabożeństwach.  

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

zaproszonych kapłanów. 

3. Biuro parafialne czynne we wtorek  środę, w czwartek nieczynne! 

4. W Wigilię Msza św. o 6.30. O 21.00 Msza św. wigilijna, o północy Pasterka. W pierwszy i 

drugi dzień świąt Msze św., jak w każdą niedzielę. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10.30 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

5. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na utrzymanie parafii, na kwiaty i sprzątanie kościoła i te 

przesyłane na konto parafialne.. Trzy rodziny ufundowały świeczniki i świece do ołtarza. Zabłysną 

nam w Święta Bożego Narodzenia. Bóg zapłać! 

6. Dzisiaj po Mszy św. o 10.30 katecheza dla kandydatów do sakramentu bierzmowania. Dzisiaj 

także po Mszach św. w przedsionku kościoła nasze lektorki rozprowadzają pierniki świąteczne i 

sianko na stół wigilijny. 

7. Abp Tadeusz Wojda wskazał możliwości przeprowadzenia w tym roku wizyty duszpasterskiej w 

naszej archidiecezji:  

a) Tradycyjna wizyta duszpasterska w domach tych wiernych, którzy wyraźnie o nią poproszą 

("kolęda na zaproszenie"). 

a) Wzorem ubiegłego roku zaproszenie wiernych do kościoła na Mszę św. w intencji 

poszczególnych parafian (np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej). 

b) Połączenie dwóch poprzednich form, czyli zorganizowanie Mszy św. dla wiernych z 

poszczególnych rejonów parafii oraz odwiedziny tych osób, które wyraźnie o to poproszą. 

W związku z brakiem "regularnej" wizyty kolędowej abp Wojda zasugerował, by zaprosić osoby, 

które wprowadziły się niedawno do parafii na spotkanie w biurze parafialnym w celu zapoznania 

ich ze sprawami duszpasterskimi oraz zaproszenia do czynnego udziału w życiu Kościoła. 

W związku z powyższym, tych, którzy z racji epidemicznych boją się przyjąć księdza i 

ministrantów po kolędzie, zapraszam w Nowym Roku po 9 stycznia na Msze św. dla 

poszczególnych rejonów parafii o 16.30. Zostaną one odprawione w intencji parafian. Ich 

harmonogram podam w najbliższym czasie. Po Mszy św. zostaną rozdane buteleczki z wodą 

święconą i  obrazki kolędowe z modlitwą błogosławieństwa domów, którą po powrocie z kościoła 

niech odmówi senior rodziny  i pokropi wodą święconą dom. Przy tej okazji będzie można złożyć 

ofiarę kolędową, którą przeznaczamy w części na utrzymanie parafii i na cele budowlane, na 

kontynuację prac przy elewacji kościoła, jak i będzie możliwość tradycyjnego wsparcia funduszu 

ministranckiego.  

Jednocześnie do tych domów, których gospodarze poprzez wyraźną deklarację wyrażą chęć 

przyjęcia kolędników, udam się z wizytą duszpasterską po Mszy św. około 17.30 odpowiednio do 

harmonogramu kolęd. Proszę chęć przyjęcia kolędy wyrazić smsem, mailem lub bezpośrednio u 

mnie w zakrystii do 9 stycznia. Mój numer telefonu: 602 574 613. Stacjonarny telefon został 

wyłączony. 

8. Przy wyjściu można nabyć nowy numer podwójny Gościa Niedzielnego, biuletyn parafialny. 

Można jeszcze nabyć opłatek w zakrystii. Świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom już nie ma. 

Kwotę 100 pln, pozyskaną ze sprzedaży świec, przekazałem  do punktu Caritas we 

Władysławowie. 

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy Jakuba Jekę z ulicy Władysławowskiej. Zapatrzony świętym 

namaszczeniem przeżył lat 85. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

 

Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku. 

Dwieście lat później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza 

wigilijna jest niewątpliwie echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania 

posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. 

Gdy w drugiej połowie IV w. Synod w Laodycei zabronił biesiadowania w świątyniach, 

zwyczaj ten przeniósł się do domów wiernych. W Polsce Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce 

po przyjęciu chrześcijaństwa, choć na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w. 

Wigilia (łac. czuwanie) – pierwotnie oznaczała straż nocną i oczekiwanie. W słowniku 

kościelnym nazywa się tak dzień poprzedzający większe święto. Dawniej w każdą wigilię 

obowiązywał post. Do stołu wigilijnego siadano, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. Miała ona 

przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów do Betlejem. W polskiej 

tradycji to ojciec rodziny lub najstarszy wiekiem rozpoczynał wieczerzę modlitwą, 

odczytaniem opisu narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza. Następnie dzielono się 

opłatkiem i składano sobie życzenia. Pod choinką ustawia się często żłóbek, dla 

upamiętnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Układa się pod nią także prezenty dla 

najbliższych. Wigilia w polskiej obyczajowości jest świętem rodzinnym. Podobnie jak w 

Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie wśród katolików łacińskich, 

w Czechach i na Słowacji. Nieznany poza terenami dawnej Rzeczypospolitej jest zwyczaj 

łamania się opłatkiem. 

Po wigilii katolicy udają się tradycyjnie na pasterkę. Pasterka jest pamiątką z pierwszych 

wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. 

Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia sprawowano w Betlejem. W Rzymie zwyczaj ten 

znany był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego, pasterkę odprawiano przy żłóbku 

Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej. Charakter tej liturgii tłumaczą pierwsze słowa 

invitatorium, wprowadzenia do Mszy: „Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon". 


