
Na wsiach i w małych miasteczkach, kwiaty zbierane są już od wiosny.
Jak to się stało, że zioła mają taką moc? Matka Boska bowiem, nie umarła, lecz po 
długim życiu zapadła w głęboki sen i została przez anioły zaniesiona do Nieba. W 
swoim grobie zostawiła czczącym jej pamięć, odżywcze i uzdrawiające rośliny. 
Odtąd uznano ją za patronkę ziół, zbóż i innych płodów ziemi. Przyniesione 15 
sierpnia do kościoła bukiety ziół, kwiatów, wianków, zbóż, warzyw czy owoców, są 
wyrazem składania Maryi hołdu, ale również nabierają magicznej i uzdrawiającej 
mocy oraz wyjątkowych ochronnych właściwości. Zwyczaj ten przetrwał do naszych 
czasów od XIII wieku.
Święcenie ziół przede wszystkim jest ważne dla osób, które wierzą w uzdrawiającą 
moc tych cudownych roślin. Jednak czy nie zapominamy o nich, kiedy jesteśmy w 
kiepskiej kondycji psychicznej czy fizycznej? Postarajcie się jak najczęściej 
korzystać z dobroczynnych właściwości roślin. Święcenie ziół jest tradycją, dlatego 
zachęcam do jej praktykowania. W bukiecie, może znajdować się: bylica, piołun, 
dziurawiec, mięta, wrotycz, pokrzywa, nagietek, macierzanka, dziewanna. A także 
makówki, len, konopie, dary z lasu, pól, sadu i ogrodu. Można też dołączyć gałązki 
leszczyny z orzechami, dębinę z żołędziami, jarzębinę, kłosy zbóż, a także warzywa i 
owoce. Oczywiście nie powinno zabraknąć rozmarynu, koniczyny, ruty, melisy, 
macierzanki, kminku i kopru oraz wszystkich innych ziół, które macie teraz na myśli.
Bylica i piołun są niezawodne przeciw czarom. Piołun dodatkowo złagodzi 
dolegliwości żołądkowe. Dziurawiec, przede wszystkim idealny jest na demony, 
chorą wątrobę i oczyszczenie krwi, ran i owrzodzeń. Mięta, podobnie jak piołun, 
wspaniała będzie na żołądek. Cudowny wrotycz świetnie odrobacza. Pokrzywa 
natomiast, idealna na oczyszczenie. Nagietek złagodzi podrażnienia, ponieważ ma 
właściwości łagodzące . Macierzanka i dziewanna odkażają. Rumianek przyda się na 
ból zębów, a polne bratki przede wszystkim uśmierzą bóle brzucha u dzieci. Hyzop 
oczyści płuca. Rozmaryn, borówka, mak, bylica, wrotycz i ruta zapewnią powodzenie
w życiu i można je zastosować w rytuałach do nawiązywania kontaktów z 
zaświatami. Dodatkowo bylica kiedy ją spalicie odpędzi zły los. Ruta ma moc 
ochronną przed czarami i urokiem. Hyzop ma moc oczyszczania z grzechów. 
Koniczyna natomiast da siłę życia domowinkom. Tak jak widzicie, warto zbierać 
zioła, być może przydadzą się już nazajutrz. Ochronią i pomogą w leczeniu. W 
Polsce i w Niemczech, święto Matki Boskiej Zielnej. Natomiast w Czechach, święto 
nazywa się Matki Boskiej Korzennej. W Estonii Matki Boskiej Żytniej.
Wszędzie, uroczystość wiąże się ze święceniem wonnych bukietów lub wianków. W 
zależności od regionu bukiety te nazywane są ograbkami, równiankami, kępkami, 
rózgami czy po prostu zielem.  Agnieszka Wdowczyk
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. 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. W tym tygodniu przypada jutro Uroczystość nakazana Wniebowzięcia NMP - 
odpust we Władysławowie. Msze św. w tym dniu w chłapowskim kościele są 
według porządku niedzielnego. Po mszach sw. błogosławieństwo ziół i kwiatów. 
W środę przypada wspomnienie św. Jacka a w sobotę św. Bernarda. Wszystkim 
solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i 
powierzamy opiece patronów.
3. 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.
4. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn 
parafialny, nabyć kalendarz na 2023 rok w cenie 25 PLN i książkę o Chłapowie 
w tej samej cenie, a przy klęczniku z relikwiami św. Jana Pawła II zaopatrzyć się
za dobrowolną ofiarą w książeczkę promującą Kult Bożego Miłosierdzia.
5. Dla turystów, którzy chcą się włączyć w dzieło budowy kościoła są także z 
tyłu przy szklanej skarbonce wyłożone cegiełki. 
6. W dni powszednie w lipcu i sierpniu można wejść na wieżę kościoła w 
Chłapowie, aby podziwiać panoramę okolicy wraz z całym Półwyspem Helskim.
Wejście jest płatne w postaci cegiełki na budowę kościoła: odpowiednio 12 PLN 
i 8 PLN.
7. Dzisiaj i jutro po Mszach świętych młodzież będzie rozprowadzać przed 
kościołem słodkie przekąski. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele 
budowy kościoła. Cegiełka za jedna słodycz wynosi 5 PLN.
8. Przez całe wakacje w kościele trwa wystawa prac plastycznych, czynna po 
każdej mszy św., zorganizowana przez dzieci i młodzież, a także przez wąska 
grupę dorosłych ze Stowarzyszenia pasjonatów Malarstwa. członkowie w/w 
Stowarzyszenia sa mieszkańcami Chłapowa i okolic. Zachęcamy do jej 



odwiedzenia. Będzie także możliwość nabycia obrazów.
9. Biuro parafialne w wakacje czynne w soboty od 8.00 do 9.00. 

10. W tygodniu pożegnaliśmy Marię Hinzke z ul. Jaśminowej. Przeżyła 58 lat.

Kartka z kalendarza
Jacek Odrowąż (herbu Odrowąż, ur. 1183 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 sierpnia
1257 w Krakowie 
polski duchowny katolicki, dominikanin, misjonarz, kaznodzieja, święty 
Kościoła katolickiego oraz historyczny patron Polski. Był pierwszym Polakiem, 
który wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Święty Jacek 
Odrowąż i jego towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. 
Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus, dlatego 
nazywany był Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem 
Północy, Światłem Północy lub Światłem ze Śląska. Wywodził się z możnej 
rodziny o tradycjach chrześcijańskich. Przyjął habit dominikański w Rzymie od 
założyciela zakonu, św. Dominika. Wracając do Polski, wspólnie z towarzyszami
założył klasztory we Friesach, Pradze, Wrocławiu i Kamieniu. Osiadłszy w 
Krakowie, zorganizował klasztor w kościele św. Trójcy, a następnie udał się na 
Pomorze i założył placówkę w Gdańsku. W 1228 roku podążył na Ruś i spędził 
tam około pięciu lat. Z Rusi ponownie udał się na Pomorze, aby nawracać 
Prusów. Ostatnie lata życia spędził w Krakowie. Prowadził życie aktywne, 
wielokrotnie zmieniał miejsce pobytu; kilkukrotnie przemierzył Polskę pieszo. 
Już za życia otoczyła go sława cudotwórcy. Żywił głęboki kult Matki Bożej. 
Walnie przyczynił się do ustanowienia Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce i 
podniesienia poziomu życia religijnego ludności polskiej. Został ogłoszony 
świętym przez papieża Klemensa VIII w 1594 roku. Był siódmym 
dominikaninem i piątym Polakiem wyniesionym na ołtarze.
Bernard z Clairvaux, Bernard de Fontaine. (ur. 1090 w Fontaine-lès-Dijon we 
Francji, zm. 20 sierpnia 1153) – zakonnik cysterski, brat bł. Humbeliny, od 1115 
opat klasztoru w Clairvaux (obecnie w Longchamp-sur-Aujon), doktor Kościoła, 
filozof, uczony, wpływowy teolog XII wieku zwany Doktorem Miodopłynnym 
(łac. Doctor Mellifluus), twórca spekulatywnej mistyki, arcybiskup elekt 
Mediolanu (1135), święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego. Odgrywał dużą
rolę polityczną jako propagator, intelektualista i organizator II krucjaty.
Dzień 15 sierpnia to dzień Wniebowzięcia Maryi, patronki ziół, zbóż, kwiatów i
innych płodów ziemi.
W tym czasie przygotowujemy piękne bukiety z ziół, roślin, zbóż, kwiatów i 
niesiemy je do kościoła w celu poświęcenia.
Święcenie ziół jest wyjątkowe, magiczne i bardzo przydatne.
Przyniesione do kościoła bukiety roślin, są wyrazem składania Maryi hołdu, ale 
również nabierają magicznej i uzdrawiającej mocy oraz ochronnych 
właściwości. Cd na str. 4.

Intencje Mszalne:  15-21 VIII 2022   

PONIEDZIAŁEK
Wniebowzięcie 
NMP
15 VIII

08.00
10.00

11.30
20.00

+ Aleksandra Krukowska
- Dziękczynna za opiekę nad naszymi dziećmi 
    i wnukami
+ Paweł Jeka (gregoriańska 18)
+ dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK

16 VIII

17.00
17.00
18.00
18.00

+ rodzice: Józef, Waleria Tessmar, siostra Alicja
+ Tadeusz Ceynowa
+ Paweł Jeka (gregoriańska 19)
+ rodzice: Aniela, Paweł, brat Jacek, ciocia 
   Anna Muttke, dziadkowie z obojga stron

ŚRODA

św. Jacka
17 VIII

08.00
17.00
17.00
18.00
18.00

- Ryszard Goc
+ Paweł Jeka (gregoriańska 20)
+ Romualda /ona/ Ferdynus w rocz śm.
+ Władysław Styn w rocz. śm.
+ z rodzin Styn i Marzejon

CZWARTEK

18 VIII

08.45

17.00
17.00
18.00
18.00

- Dziękczynno - błagalna z ok. 36 rocznicy ślubu – 
  o Boże błogosławieństwo, o zdrowie i potrzebne łaski 
+ Paweł Jeka (gregoriańska 21)
+ Regina Dybowska od sąsiadów i znajomych
+ Paweł Behmke
+ Józef Wrosz od uczestników pogrzebu

PIĄTEK

19 VIII

17.00

17.00
18.00
18.00

- Dziękczynna za dar życia z prośba o szybki powrót
   do zdrowia Szymona Dodota
+ Paweł Styn w r. śm.
+ Paweł Jeka (gregoriańska 22)
+ Dombke: Teresa i Stanisław

SOBOTA
św. Bernarda
20 VIII

17.00
17.00
18.00

+ Stanisław i Teresa Dombke, Franciszek Hincke
+ Paweł Jeka (gregoriańska 23)
+ dziadkowie i babcie

NIEDZIELA
XXI zwykła

21 VIII

08.00
10.00

+ Stanisław Heft w r. śm.
- Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu

11.30
20.00
20.00

+ Helena Potrykus w 2 r. śm.
+ Paweł Jeka (gregoriańska 24)
+ Rietz: Józef w r. śm. oraz Teresa




