
 
 

Zapowiedzi przedślubne: 

• Oskar Jakub  Lemke, kawaler, zam. Starzyński Dwór 

• Aleksandra Małgorzata Bigott, panna, zam. Chłapowo 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

VIII Niedziela Zwykła             

 
1. Dziś rozpoczyna się 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  

 

2. W tym tygodniu 2 marca przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna czas Wielkiego 

Postu. W Popielec obowiązuje post ścisły, który polega na spożyciu jednego posiłku do syta w 

ciągu dnia. Pozostałe dwa posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje 

wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Wszystkich od 14. roku życia w tym dniu 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze św. z posypaniem głów popiołem 

o 6.30, 17.00 i 18.00. 

3. W czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 9.15-10.15. 

4. W pierwszy piątek miesiąca odwiedzę przed południem stałych zgłoszonych chorych z 

posługą sakramentalną, zaś od 15.15  jest okazja do spowiedzi św. W pierwszy czwartek 

wieczorna miesiąca Msza św. wotywna o Eucharystii, zaś w piątek o 17.00. Msza św. wotywna 

o Sercu Bożym połączona z nabożeństwem eucharystycznym. W piątek zapraszamy na 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzieci i młodzież na godz. 16.00, dorosłych na 17.30. W tym 

dniu przypada święto Kazimierza Królewicza. 

6. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 15.00 zapraszamy na  Gorzkie Żale z 

kazaniem pasyjnym poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia  

7. W Wielkim Poście ponadto podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: post, 

modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna okazja do tego, by także w hojnym geście miłości 

podzielić się z najbardziej potrzebującymi. Dlatego, jak co roku możemy przy wyjściu z 

kościoła złożyć do skarbony jałmużnę wielkopostną.  

8. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 8 PLN, a także za 

symboliczną ofiarę biuletyn parafialny. 

9. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca o godzinie 14.15. Za tydzień rozpoczną się 

rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Rafał Masztalerz z diecezji świdnickiej. Ks. 

Rafał jest zaangażowany w dzieło Nowej Ewangelizacji, jest także Misjonarzem Miłosierdzia. 

ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 28 Luty 

 

07:00  +Józef, Agnieszka Heft 

 

17:00  + Paweł Jeka 

 

18:00 + Andrzej Okólski, rodzice z obojga 

stron 

 

WTOREK 1 Marca 

 

17:00 - 

 

17:00 + Eugeniusz Makuch 

 

18:00 + Ignacy, Małgorzata Potrykus 

 

18:00 -  

 

ŚRODA  2 Marca 

Popielec 

 

06:30 + z rodziny Byczkowskich 

 

06:30 + Jeka: Jakub i Czesław 

 

17:00 + Brunon Hincke w rocz. śm. 

 

17:00 + Józef Łukasz (naz.) 

 

18:00 +  ojciec Józef i matka Krystyna 

 

18:00 +  Siniczyn: Arkadiusz i Andrzej 

 

CZWARTEK  3 Marca 

 

17:00  +   Hincke: Halina i Jan w rocz. ich 

ur. 
 
18:00 + Plinscy: Franciszka /ona/ i Jan 

 

PIĄTEK 4 Marca 

Św. Kazimierza 

 

17:00  +  Kazimierz Domaszk, Brezińscy: 

Jan i Genowefa 

 

18:00 +  Kazimierz Perliński 

 

SOBOTA  5 Marca 

 

17:00 +  Jerzy Sarna 

 

18:00 +  Poćwiardowscy: Kazimierz i 

Magdalena 

 

  NIEDZIELA 6 Marca 

I Wielkiego Postu 

REKOLEKCJE 

 

08:00 + Józef w r. śm. oraz Lessnau:  Jan i 

Stanisława /ona/ 

 

08:00 - O Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla rodziców 

 

10:30 +  rodzice: Baran, Maria Hintzke, 

dziadkowie z obojga stron 

 

10:30 + Franciszek, Henryka /ona/ 

Ceynowa, Aleksandra /ona/ Józef Wittstock 

 

16:00 +  Jerzy Buja w r. śm. oraz Bożena 

 

16:00 +  babcia Wanda Treder 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 602 574 613   WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 
Numeru parafii konta 58 8349 0002 0030 2696 2000 0010 

http://www.parafia.chlapowo.pl/


Co roku w ostatnią niedzielę przed Popielcem rozpoczyna się w 

Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość, trwający do kolejnej 

soboty. 

Grzech pijaństwa należy do najdawniejszych i najbardziej w świecie 

rozpowszechnionych. Episkopat Polski w ślubowaniach 

jasnogórskich umieścił szczególnie przyrzeczenie leczenia się z tej 

wady. W tym również celu ogłasza co roku Tydzień Trzeźwości, aby 

u progu Wielkiego Postu przypomnieć o tym problemie i szukać 

nowych środków zaradczych. Od kilkunastu lat Zespół ds. 

Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski 

proponuje, aby tydzień ten obejmował ostatnie dni karnawału, aby 

zachęcić do umiarkowania podczas zabaw. Z kolei początek 

Wielkiego Postu ma zachęcić do podjęcia postanowień abstynencji. 

W tych dniach Kościół modli się za tych, którzy wychodzą z 

alkoholizmu. Pamiętamy również o tych, którzy pomagają bliskim 

nadużywającym alkoholu i o pracownikach lecznictwa odwykowego. 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość jest realizowany w ramach 

duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego, które stawia sobie na 

celu wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec 

alkoholików, wychowanie do trzeźwości, kształtowanie nowych 

obyczajów i osobisty przykład abstynencji i modlitwy. 

W ostatnich latach szczególnie palącym problemem w Polsce jest 

dość powszechne przyzwolenie na wsiadanie za kierownicę 

samochodu po spożyciu alkoholu. Warto z okazji tego Tygodnia 

uwrażliwiać na te kwestie, abyśmy wszyscy odpowiedzialnie mogli 

zadbać o bezpieczeństwo na drogach. 

 

W Polsce istnieje wiele ruchów, grup i wspólnot, które przez troskę o 

trzeźwość wychowują do dojrzałej wiary. To m.in. Krucjata 

Wyzwolenia Człowieka i Dziecięca Krucjata Niepokalanej. Pomoc 

duszpasterską osobom uzależnionym niesie Ośrodek Apostolstwa 

Trzeźwości w Zakroczymiu czy Licheńskie Centrum Pomocy 

Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W każdej diecezji wyznaczeni są 

także duszpasterze trzeźwości. 

 

Proponowany program Tygodnia w parafiach: 

 

»» niedziela - modlitwa za tych, którzy rezygnują z używania 

napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi 

»» poniedziałek - modlitwa za rodziny alkoholików i pijaków 

»» wtorek - modlitwa za należących do ruchów, stowarzyszeń i 

pracujących w organizacjach apostolstwa trzeźwości 

»» Środa Popielcowa - modlitwa za uczestników spotkań w grupach 

samopomocowych (AA, Al-Anon, Al-Ateen, DDA) 

»» czwartek - modlitwa za pracowników lecznictwa odwykowego i 

instytucji pracujących nad trzeźwością narodu 

»» piątek - modlitwa za nauczycieli i wychowawców 

»» sobota - modlitwa za kapłanów i świeckich apostołów trzeźwości 

 

Święty Kazimierz (właśc. Kazimierz Jagiellończyk; ur. 3 

października 1458 w Krakowie, zm. 4 marca 1484 w Grodnie) – 

polski królewicz, syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety 

Rakuszanki, od 1481 namiestnik królewski w Koronie Królestwa 

Polskiego; święty Kościoła katolickiego (1602), patron Polski i 

Litwy. 


