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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Święto Świętej Rodziny - 26 grudnia 2021 r. 

 

1. Obchodzimy dziś święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dzisiejszy dzień jest szczególną okazją do 

dziękczynienia za dar naszych rodzin.  

2. Jutro przypada wspomnienie św. Jana Apostoła, pojutrze św. Młodzianków, dzień szczególnej modlitwy w intencji 

nienarodzonych. 

3. W tygodniu biuro czynne we wtorek i czwartek o stałej porze. Mszy św. wieczornych od poniedziałku do 

czwartku nie ma. 

4. W piątek  31 grudnia - zakończenie Starego Roku, zapraszam na godz. 17.00 na Mszę św. dziękczynną połączoną 

z nabożeństwem przebłagalnym. We wspólnej modlitwie podziękujemy Bogu za kończący się 2020 rok. Jest to Msza 

św. z liturgią świąteczną, czyni zadośćuczynienie uczestniczenia we Mszy św. w Nowy Rok. Z racji spotkań ro-

dzinnych, prywatek i zabaw udzielam na terenie parafii Chłapowo dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych. 

5. W sobotę 1 stycznia, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz w Światowy Dzień Pokoju, w imię Boże 

rozpoczniemy Nowy 2022 Rok. Msze św. według porządku niedzielnego. Dodatkowa Msza św. o 17.00. Jest to święto 

nakazane.  

6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o 14.15 spotkanie Żywego Różańca w kościele. Z racji epidemii spotkania 

opłatkowego w salce nie będzie. 

7. Po błogosławieństwie zapraszam do żłóbka na chwilę modlitwy. Dziękuję za ofiary złożone przy okazji 

nawiedzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.  

8. Dziękujemy naszym panom za przygotowanie wystroju świątecznego, fundatorowi choinek jak i wszystkim, 

którzy uczestniczyli i współtworzyli tegoroczne roraty.  

9. Po Mszy św. można nabyć podwójny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 10 PLN i za dobrowolną ofiarą nasz 

parafialny biuletyn. 

10. 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 podany jest w Internecie, w gablotce i w biuletynie. 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 duszpasterką 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. 

11. Już dzisiaj zapraszam na wspólne kolędowanie w dniu 6 stycznia. Gościem specjalnym wieczoru będzie chór 

Lutnia z Luzina pod dyrekcją pana dra Tomasza Fopke. 

 

Serdecznie witam gości przybyłych do naszej parafii a dziękując za wspólną modlitwę wszystkim życzę pokoju, a 

także Bożego i rodzinnego przeżywania Okresu Bożego Narodzenia. Prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam 

tu zgromadzonym na ostanie dni Starego Roku błogosławił. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 27 Grudnia 

Św. Jana Ewangelisty 

 

06:30 + Bięga: Genowefa i Stefan w 1 r. 

śm. 

 

07:00 + Paweł Jeka 

 

WTOREK 28 Grudnia 

Św. Młodzianków 

 

06:30 + Wierzbowskie: Anna w r. śm. 

oraz Wanda 

 

07:00 - Dziękczynna w 1 r. ślubu Ge-

rarda i Ireny 

 

ŚRODA  29 Grudnia 

 

06:30 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

07:15 + Leon i Halina Dettlaff 

 

CZWARTEK  30 Grudnia 

 

06:30 +  Glembin: Jan i Paweł w rocz. 

ich śm. 

 

07:00 -  Do Opatrzności Bożej o łaski 

potrzebne na drodze kapłańskiej dla ks. 

Proboszcza Sławomira 

 

08:45 + Zofia Stasiak-Knopp 

 

 

PIĄTEK 31 Grudnia 

Sylwester 

 

07:00 +  dusze kapłanów w czyśćcu 

cierpiące 

 

08:00 +  z rodzin: Ciskowskich, 

Szczodrowskich, Żywickich, 

Jankowskich   
 

17:00 +  Paweł Jeka w dniu ur. 

  

 

SOBOTA  1 Stycznia 

Św. Bożej Rodzicielki 

 

08:00 + Brygida Czaja z ok ur. 

 

10:30 +  syn Paweł, z rodzin 

Jankowskich, Styn, Wolszon i Płowiec 

 

16:00 + Mirosława Borska w 1 r. śm. 

 

17:00 - Dziękczynna z ok 70 urodzin 

Bernadety   

 

  NIEDZIELA  2 Stycznia 

II po Narodzeniu Pańskim 

 

08:00 +  Eugeniusz Makuch w dniu ur. 

 

10:30 +  Zbigniew Bystram    
 

16:00 +  ojciec Zygfryd 

 

 

 

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



 

Gościnna, Zielona, Domowa 10  I 

Władysławowska 47-61 /nieparzyste 

i Władysławowska 16-30 /parzyste/; 
11  I 

Albatrosa, Kliprów; 

Władysławowska 10-14 /parzyste/, 

Korsarska 

12  I 

Jaśminowa, Władysławowska 35-45 

/nieparzyste/; Piaskowa , 

Władysławowska 3,5,21-33 

/nieparzyste/, Boczna, Dolna 

13  I 

Władysławowska 2-8 /parzyste/, 

Latającego Holendra, Żeromskiego, 

Piracka, 

14  I 

Władysławowska  93-115 

/nieparzyste/ Sobótki,  

Modrzewiowa, Głogowa 18,22, 

Jeżynowa 

15  I 

Solna, Kopalniana, Przytulna, 

Strażacka, Poprzeczna, Rodzinna, 

Zagrodowa 

17  I 

Władysławowska 48-78/parzyste/,  

Koralowa, Wąska, Wichrowa, 

Chłopska 

18  I 

Górnicza,  Gospodarska 19  I 

Ludzi Morza , Wietrzna, Jarowa, 

Jodłowa, Bursztynowa, 

Przybrzeżna, Maszoperii 

20  I 

Władysławowska 63-91 

/nieparzyste/ i Władysławowska 32-

46 /parzyste;/ 

21  I 

27 XII Jan Ewangelista, Jan Apostoł, Jan Teolog, grec. Ιωάννης, cs. Apostoł i ewangielist 

Ioann Bogosłow (zm. ok. 100 r. w Efezie) – jeden z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, 

syn Zebedeusza i Salome, brat Jakuba Większego (Starszego) Apostoła. Według starodawnej 

tradycji chrześcijańskiej stał za napisaniem Ewangelii i Apokalipsy św. Jana oraz 3 listów w 

Nowym Testamencie, choć według współczesnej egzegezy ostatecznej redakcji mogli 

dokonać już jego uczniowie. Święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, 

ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej 

(Communicantes) Kanonu rzymskiego. 

Święto Świętych Młodzianków, Męczenników (także Dzień Niewinnych Dzieci 

Betlejemskich) – święto liturgiczne obchodzone w Kościele katolickim 28 grudnia. 

 

Święto to obchodzone jest dla upamiętnienia Rzezi Niewiniątek dokonanej na rozkaz 

namiestnika Galilei Heroda w Betlejem (Mat 2, 16 BT). Młodziankowie – dzieci – oddając za 

Boga życie, otrzymali chrzest krwi i zasłużyli u Boga na podwójną aureolę: dziewictwa i 

męczeństwa. Kolekta mówi, że Młodziankowie obwieścili chwałę Bożą nie słowem, lecz 

śmiercią. 

 

Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych. 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – święto maryjne obchodzone 1 stycznia w 

Kościele katolickim, podkreślające aspekt macierzyństwa Maryi związany z jednym z 

najstarszych dogmatów Kościoła o Bożym Macierzyństwie Maryi (gr. Theotokos) Pierwszy 

dogmat maryjny uznający Maryję za Bożą rodzicielkę został oficjalnie włączony do kanonu 

Kościelnego na soborze w Efezie w 431 roku. Wiązał się on ze sporem między biskupami 

Kościoła, nestorianami i monofizytami. Kościół apelował i przeforsował ideę dwóch 

pierwiastków istniejących równolegle w Chrystusie – ludzkiego i boskiego. Tym samym 

Maryja stawała się matką Boga, a nie tylko Chrystusa. Niegdyś było to święto Jezusa – święto 

Obrzezania Pańskiego, które Cerkiew prawosławna i Kościół anglikański nadal świętują, 

potem Uroczystość Imienia Jezus, która do dziś obchodzona jest w wielu Kościołach 

protestanckich. Obecnie w Kościele katolickim jest to święto maryjne, jednak pośrednio 

dotyczy Jezusa, bo czci się Marię jako Jego Matkę. 

 

Święto istnieje oficjalnie od 1931 roku, kiedy Pius XI włączył je do obrzędów na pamiątkę 

soboru w Efezie. Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. 

Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi 

uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. Wybrano ostatni dzień w oktawie Bożego 

Narodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych na cześć Jezusa, złożyć 

odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. 


