
9  listopada  1732  roku  założył  Zgromadzenie  Najświętszego  Odkupiciela,  zwane
Redemptorystami.  W 1762 został  mianowany biskupem Sant'Agata dei  Goti.  Jako
znakomity pisarz, za życia opublikował dziewięć wydań swojej Teologii moralnej,
oprócz  innych  dzieł  i  listów  nabożnych  i  ascetycznych.  Wśród  jego  najbardziej
znanych dzieł są Chwała Maryi i Droga Krzyżowa, ta ostatnia nadal używana jest w
parafiach  podczas  nabożeństw  wielkopostnych.  Św.  Alfons  Maria  Liguori  został
kanonizowany w 1839 r.  przez papieża Grzegorza XVI oraz ogłoszony doktorem
Kościoła  przez  papieża  Piusa  IX  w  1871  r.  Jeden  z  najpoczytniejszych  autorów
katolickich, patron spowiedników

Jan Chrzciciel Maria Vianney  (fr.  Jean Baptiste Marie Vianney), znany też jako
proboszcz z Ars, (ur. 8 maja 1786 w Dardilly koło Lyonu, zm. 4 sierpnia 1859 w Ars)
−  francuski  ksiądz,  tercjarz  franciszkański,  święty  katolicki.  Od  1905  roku  jest
patronem kapłanów Francji. Od 1929 patron proboszczów katolickich.

Wezwani i posłani

              W tym roku hasłem kościelnej działalności trzeźwościowej jest: „Posłani w 
pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Jest to temat bardzo aktualny. 
Przede wszystkim jest zachętą do wzmożenia wysiłków w dziele troski o wolność 
wewnętrzną Polaków. Od niej bowiem zależy wolność zewnętrzna i przyszłość naszej
Ojczyzny.
              Każdego roku Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych tradycyjnie przygotowuje materiały na Sierpień – miesiąc abstynencji.
Został przygotowany Apel do odczytania w parafiach. Jest również afisz 
okolicznościowy.
              Sierpień, jako miesiąc dobrowolnej abstynencji, to wieloletnia praktyka 
duszpasterska, kontynuowana od czasów bł. kard Stefana Wyszyńskiego, która 
wydała wiele dobrych owoców. Dlaczego sierpień? Bo jest to miesiąc ważnych 
rocznic patriotycznych i świąt maryjnych. Tak wielu Polaków oddało życie broniąc 
Ojczyzny, tak wielu cierpiało. Pytamy dzisiaj, czy stać nas na ten konkretny dar, by 
bronić Ojczyzny przed niebezpieczeństwem zniewolenia wewnętrznego? Czy stać 
nas, aby chronić rodaków przed grzechem pijaństwa.
               Ideę „abstynenckiego sierpnia” niektórzy błędnie interpretują jako ciężki, 
wręcz niezrozumiały obowiązek, a w zamyśle inicjatorów, ma to być dobrowolny dar 
z motywów nadprzyrodzonych i patriotycznych. 
                Jesteśmy wszyscy w Kościele odpowiedzialni za kontynuowanie tej 
spuścizny naszych ojców w obliczu odpowiedzialności przed Bogiem za braci i 
siostry żyjących w naszej Ojczyźnie i na emigracji. Jako ochrzczeni jesteśmy 
wezwani przez Jezusa Chrystusa i posłani, aby budować trzeźwą i wolną Polskę.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Trwa  sierpień –  miesiąc  ważnych  rocznic,  wśród  których  znajduje  się  78.
rocznica  Wybuchu  Powstania  Warszawskiego  [1  VIII],  66.  rocznica
Jasnogórskich  Ślubów  Narodu,  102.  Cudu  nad  Wisłą,  a  także  42.  rocznica
narodzin „Solidarności”. Od 1984 r.  sierpień obchodzony jest  jako  miesiąc
trzeźwości,  bowiem  powagę  tych  wydarzeń,  wielu  podkreśla  m.in.
podejmowaną abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego zachęca nas
jak  co  roku  także  Episkopat  Polski.  Treść  tej  zachęty  publikowana  jest  w
biuletynie parafialnym.

2. W  poniedziałek  przypada  wspomnienie  św.  Alfonsa  Marii  Liguoriego,  w
czwartek przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a – patrona kapłanów,
w sobotę  święto Przemienienia Pańskiego. Pamiętając o obchodzących w tym
tygodniu  swoje  święta,  drogim  Solenizantom  i  Jubilatom  składamy
najserdeczniejsze życzenia.

3. W tym  tygodniu  przypadają  dni  eucharystyczne.  W piątek  przed  południem
odwiedzę stałych zgłoszonych chorych, od 16.00 okazja do spowiedzi św, a po
Mszy św. o  17.00  wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do Serca Bożego.
W sobotę o 16.15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

4. Wszystkich  gości,  których  serdecznie  witamy  zapraszamy  na  Koronkę  do
Bożego Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o
godz. 15.00. W środę w naszej parafii po Mszach świętych Nowenna do MBNP,
a czwartek Godzina Święta – adoracja Najśw. Sakramentu od 9.15-10.15.

5. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć
się w biuletyn, a także nabyć kalendarz na 2023 rok w cenie 25 PLN i ksiązke o
Chłapowie w tej samej cenie

6. W  dni  powszednie  w  lipcu  i  sierpniu  można  wejść  na  wieżę  kościoła  w
Chłapowie,  aby  podziwiać  panoramę  okolicy.  Wejście  jest  płatne  w  postaci
cegiełki na budowę kościoła: odpowiednio 12 PLN i 8 PLN. 



7. Dla turystów, którzy chcą się włączyć w dzieło budowy kościoła są także z tyłu
przy szklanej skarbonce wyłożone cegiełki. 

8. Za tydzień Spotkanie Żywego Różańca   o godz. 14.15 w kościele.

9. Po niedzielnych  mszach  lektorki  będą  rozprowadzać  pod kościołem słodkie
przekąski. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele budowy kościoła.
Cegiełka za jedną słodycz wynosi 5 PLN.

10.Przez całe wakacje w kościele będzie wystawa prac plastycznych,  czynna po  
każdej  Mszy  Świętej,  zorganizowana  przez  dzieci  i  młodzież,  a  także  przez
wąską grupę dorosłych ze Stowarzyszenia Pasjonatów Malarstwa. Członkowie
w/w  Stowarzyszenia  są  mieszkańcami  Chłapowa  i  okolic.  Zachęcamy  do
odwiedzenia jej. Będzie także możliwość nabycia obrazów.

11.Biuro parafialne w wakacje czynne w soboty od 8.00 do 9.00.   

            Porcjunkula (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu) − kaplica 
pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał 
w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od 
Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Na podarowanym terenie powstały szałasy 
pierwszych naśladowców św. Franciszka. Kościółek stał się po śmierci świętego 
miejscem jego kultu. Dzisiaj znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej.
           Odpust Porcjunkuli  w Kościele katolickim oraz zakonach i zgromadzeniach 
franciszkańskich obchodzony jest 2 sierpnia w uroczystość patronki Porcjunkuli 
Matki Bożej Anielskiej.
            Św. Franciszek z Asyżu gorąco prosił Boga o łaskę zbawienia wszystkich 
ludzi. Objawili mu się Jezus i Maryja, obiecując mu, że kto z wiernych chrześcijan 
nawiedzi kapliczkę Porcjunkuli pw. Matki Bożej Anielskiej od I nieszporów, czyli 
zachodu słońca 1 sierpnia do II nieszporów, czyli zachodu słońca 2 sierpnia 
(Uroczystość Matki Bożej Anielskiej), ten dostąpi łaski odpustu zupełnego 
odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy i darowania przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, ale musi się z nich szczerze wcześniej wyspowiadać, 
otrzymując ważnie sakramentalne rozgrzeszenie. Ponieważ trudno było wiernym z 
odległych stron świata spełnić te warunki, więc Kościół zatwierdził, że Odpust 
Porcjunkuli mogą dostąpić wszyscy bracia i siostry należący do któregoś z trzech 
zakonów franciszkańskich, którzy od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 
sierpnia nawiedzą dowolny kościół franciszkański, przy którym pełnią posługę 
duchową zakonnicy franciszkańscy.
             Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 
rozciągnął przywilej uzyskania odpustu pełnego najpierw na franciszkanów, później 

benedyktynów i na cały Kościół.
             Każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi swój kościół franciszkański 
bądź parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje 
odpust zupełny.
             Warunki uzyskania odpustu za nawiedzenie kościoła to stan łaski 
uświęcającej oraz modlitwa w intencjach (ogólnej i ewangelizacyjnej), w których w 
danym miesiącu modli się papież.

Intencje Mszalne:  1-7 VIII 2022   

PONIEDZIAŁEK
św. Alfonsa M. 
Liguoriego
1 VIII

17.00
18.00
18.30

+ dusze w czyśćcu cierpiące
+ Paweł Jeka (gregoriańska 4)
- Dziękczynna za dar życia Szymona z prośbą o 
szybki powrót do zdrowia

WTOREK

2 VIII

17.00
18.00
18.30

+ Regina Dybowska od sąsiadów i znajomych
+ Paweł Jeka (gregoriańska 5)
- Dziękczynna za dar życia Szymona z prośbą o  
szybki powrót do zdrowia

ŚRODA
3 VIII

08.00
17.00
18.00

+ 40 r. śm. Lucyny Myślisz i Marii Podreckiej
+ Paweł Jeka (gregoriańska 6)
+ Ernestyna i Zbigniew Cybula; z obojga stron

CZWARTEK
św. Jana Marii 
Vianney'a
4 VIII

08.45
17.00
18.00

+ znajomi: Ryszard i Stefania, z rodziny Goyke
+ Paweł Jeka (gregoriańska 7)
+ rodzice chrzestni z obojga stron

PIĄTEK
5 VIII

17.00
18.00

+ Jerzy Sarna w 1 r. śm.
+ Paweł Jeka (gregoriańska 8)

SOBOTA
Przemienienie 
Pańskie
6 VIII

17.00
18.00

+ Paweł Jeka (gregoriańska 9)
+ Łukasz i Stanisław Necel oraz teściowie

NIEDZIELA
XIX zwykła

7 VIII

08.00
10.00

+ Urszula, Łucja, Jan i Józef
+ Jan, Augustyn Czapp w r. śm. i Marta

11.30
20.00

+ Roman Potrykus z ok. ur. i Anna
+ Paweł Jeka (gregoriańska 10)
Kartka z kalendarza

Alfons  Maria  Liguori  (ur.  27  września  1696  w  Marianelli  koło  Neapolu,  zm.  1
sierpnia  1787  w  Pagani  koło  Neapolu)  –  włoski  duchowny  katolicki,  założyciel
redemptorystów, biskup, kaznodzieja, poeta, kompozytor, prawnik, święty Kościoła
katolickiego, doktor Kościoła.


