
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Poniedziałek 8 Sierpnia 

św. Dominika 

 

08:00 + Maria Pieniążek w 5 r. sm. 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + Paweł Jeka (gregoriańska 11) 

 

Wtorek  9 Sierpnia 

św. Teresy Benedykty od Krzyża 

 

17:00 + rodzice oraz dziadkowie Kowalik i Czesław 

 

18:00 + Paweł Jeka (gregoriańska 12) 

 

18:30 - Dziękczynna za dar życia Szymona z prośbą 

o szybki powrót do zdrowia 

 

Środa 10 Sierpnia 

św. Wawrzyńca 

 

07:00 –  O siłę w zmaganiu się z chorobą , cierpliwe 

znoszenie bólu i opiekę Maryi  dla Karoliny 

 

08:00 - w intencji Ks. Proboszcza oraz całej parafii o 

opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże w 

realizacji wszelkich działań budowlanych  i 

duszpasterskich 

 

17:00 + Mirosław i Józef Serwa 

 

17:00 +  Józefa /ona/  w r. sm., Franciszek, Stanisław 

Wrosz, dziadkowie z obojga  stron Józef  Wrosz 

 

18:00 + Paweł Jeka (gregoriańska 13) 

 

18:00 + Berta Ciskowska 

 

Czwartek  11 Sierpnia 

św. Klary 

 

08:45 +   Zbigniew Bolda 

 

17:00 + Kazimiera Konkel od uczestników pogrzebu 

 

17:00 + rodzice, siostry, Maria, Teresa i brat Józef 

 

18:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 

rodzinie 

 

18:00 +  Paweł Jeka (gregoriańska 14) 

Piątek 12 Sierpnia 

św. Maksymiliana Kolbe 

 

17:00 +  Wojciech Bolda od uczestników 

pogrzebu 

 

17:00  + Jan, Agnieszka Mach 

 

18:00 + Elżbieta Janusz /nazwisko/ 

 

18:00 +  Paweł Jeka (gregoriańska 15) 

 

Sobota 13 Sierpnia 

 

17:00 +  Brygida i Jan Czaja, Łucja i 

Teodor Gojke 

 

18:00 +  Paweł Jeka (gregoriańska 16)  
 

Niedziela  14 Sierpnia 

 

08:00  +  dziadkowie: Marta i Józef 

Glembin 

 

10:00 - w intencji ofiarodawców budowy 

kościoła 

 

11:30 +   Franciszek, Henryka /ona/ 

Ceynowa 

 

20:00 +  Paweł Jeka (gregoriańska 17) 

 

 

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

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


OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

XIX Niedziela zwykła – 7 sierpnia 2022 r. 

 

1. Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, wśród których znajduje się 77. rocznica Wybuchu 

Powstania Warszawskiego [1 VIII], 65. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu, 101. Cudu nad Wisłą, a 

także 41. 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 Episkopat Polski.  

 

2. Dziś  Żywego Różańca o godz. 14.15 w kościele. 

 

3. W tym tygodniu przypada w poniedziałek wspomnienie św. Dominika, we wtorek-święto 

Teresy Benedykty od Krzyża - patronki Europy, w środę wspomnienie św. Wawrzyńca, w czwartek św. 

Klary, w piatek św. Maksymiliana Kolbe.  Pamiętając o obchodzących w tym tygodniu swoje święta, 

drogim Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia 

 

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, w czwartek od 9.15-10.15 Godzina Święta – adoracja 

Najśw. Sakramentu. 

 

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 książkę 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. Po niedzielnych mszach  lektorki będą rozprowadzać pod kościołem słodkie prze-kąski. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele budowy kościoła. Cegiełka za jedną słodycz wynosi 5 

PLN. 

 

9. 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. 

 

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

 

11. Za tydzień kolekta budowlana. 

 

Trwają wakacje. Dziękujemy gościom za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i 

owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

 

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik 

 

Wotywa, msza wotywna – w Kościele katolickim jest to msza odprawiana w czyjejś/jakiejś intencji nie 

według formularza przypisanego na dany dzień, lecz według formularza odpowiadającego pobożności 

wiernych lub szczególnej okazji 

Msze wotywne sprawowane są zawsze ze specjalną intencją. Najczęściej bywa nią wspomnienie Męki 

Pańskiej albo oddanie czci konkretnej osobie, zwłaszcza Jezusowi (np. wotywa o Chrystusie Królu), 

Najświętszej Maryi Pannie (np. wotywa o Niepokalanym Poczęciu NMP), a także innym świętym (np. 

wotywa o św. Józefie bądź albo o śś. Apostołach Piotrze i Pawle). 

 

Mszami wotywnymi są zatem m.in.: roraty (odprawiane w okresie Adwentu ku czci NMP), pierwsze 

czwartki miesiąca (podczas których wierni wspominają wydarzenia Wielkiego Czwartku – ustanowienie 

sakramentu kapłaństwa i Eucharystii), pierwsze piątki miesiąca (odprawiane ku czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa) oraz pierwsze soboty miesiąca (odprawiane ku czci Jej Niepokalanego Serca Maryi). 

Ponadto wyróżnia się Msze św. obrzędowe np. z udzielaniem sakramentów i msze św. za zmarłych. 

Kiedy i jaki formularz mszy św. wotywnej, obrzędowej i zmarłych można odprawiać podaje poniższy 

schemat: 

 

TABELA DLA MSZY OBRZĘDOWYCH 

W RÓŻNYCH POTRZEBACH I ZA ZMARŁYCH 

1. Uroczystości obowiązujące V1-D1- 

2. Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Paschy V1-D1- 

3. Triduum Paschalne i Wielki Czwartek V1-D1- 

4. Uroczystości nieobowiązujące, Dzień Zaduszny V1-D1+D2- 

5. Środa Popielcowa, poniedziałek, wtorek 

i środa Wielkiego Tygodnia V1-D1+D2- 

6. Dni Oktawy Wielkanocnej V1- D1+D2- 

7. Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego 

i niedziele zwykle w ciągu roku V1+ V2- D1+ D2- 

8. Święta V1+ V2- D1+ D2- 

9. Dni Adwentu od 17 do 24 grudnia V1+ V2- D1+ D2+D3- 

10. Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego V1+ V2- D1+ D2+D3- 

11. Dni powszednie Wielkiego Postu V1+ V2- D1+ D2+D3- 

12. Wspomnienia obowiązujące V1+ V2+V3- D1+ D2+D3- 

13. Dni Adwentu do 16 grudnia V1+ V2+V3- D1+ D2+D3- 

14. Dni Okresu Bożego Narodzenia 

od 2 stycznia V1+V2+V3- D1+D2+D3- 

15. Dni Okresu Wielkanocnego V1+V2+V3- D1+ D2+D3- 

16. Dni zwykłe w ciągu roku V1+ V2+ V3+ D1+ D2+ D3+ 

V1 – Msze obrzędowe oraz Msze w różnych potrzebach i Msze wotywne, 

odprawiane z polecenia lub pozwolenia ordynariusza miejscowego, gdy 

wymaga tego poważna potrzeba lub dobro dusz (OWMR nr 372 i 374). 

V2 – Msze w różnych potrzebach i wotywne odprawiane na podstawie decyzji 

rektora kościoła lub samego celebransa, gdy domaga się tego prawdziwa 

potrzeba lub pożytek dusz (OWMR nr 376). 

V3 – Msze w różnych potrzebach i wotywne dobierane przez celebransa 

zgodnie z pobożnością wiernych (OWMR nr 373 i 375). 

D1 – Msza pogrzebowa (OWMR nr 380). 

D2 – Msza za zmarłych po otrzymaniu wiadomości o zgonie z okazji 

ostatecznego pogrzebania zmarłego i w pierwszą rocznicę śmierci (OWMR nr 

381). 

D3 – Msza „codzienna” za zmarłych (OWMR nr 381). Kiedy zakazane są D1 i 

D2, to także i D3 jest zakazana. 

+ – wolno 

- – nie wolno 

„Kalendarz liturgiczny diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Rok 2018” s. 16-17 


