
 
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 XXII Niedziela Zwykła – 28 sierpnia 2022 r. 

 

1. Do końca sierpnia w godzinach 18.45-20.45  można wejść na wieżę kościoła 

w Chłapowie, aby podziwiać panoramę okolicy.  

2. W czwartek rozpoczęcie roku szkolnego.  Msza św. o 8.00. Kwadrans przed 

Mszą św. okazja do spowiedzi świętej.  

3. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. W I piątek od godz. 

9.00 odwiedzę z posługą sakramentalną stałych zgłoszonych chorych. 

Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.00. Po Mszy św. o 17.00. 

wystawienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię do Serca Bożego. 

4. W piątek przypada wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego.  

5. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 zbiórka ministrantów w salce na plebanii, 

O  godz.  10.00 spotkanie lektorek/ ) 16.15 nabożeństwo ku czci 

Niepokalanego Serca Maryi. 

6. Od przyszłej niedzieli obowiązuje porządek mszy św. niedzielnych w ciągu 

roku szkolnego. 

7. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15 w kościele. 

8. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn 

parafialny.  

9. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone cegiełki informujące o 

poczynionych i bieżących inwestycjach. Jakby ktoś chciał z wczasowiczów 

złożyć anonimowo ofiarę na budowę kościoła na tacę, czy przesłać na konto, 

może je wziąć ze sobą.  

10. Polecamy Waszej pamięci skarbonkę na sprzątanie kościoła. 

11. W niedzielę 11 września na Mszy św. o 10.30 poświęcimy tornistry i 

przybory szkolne. W niedzielę 11 września o 9.45 w kaplicy przy zakrystii 

spotkanie dla rodziców dzieci klas III, które w przyszłym roku kalendarzowym 

przystąpią w naszej parafii do I Komunii św. 

 

Poniedziałek 29 Sierpnia 

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + ojciec Paweł Pieniążek w r. śm. 

 

Wtorek  30 Sierpnia 

 

17:00 + Paweł Pieniążek w 19 r. śm. od syna z 

rodziną 

 

18:00 + syn Jarosław w dniu ur. 

 

 

Środa 31 Sierpnia 

 

17:00 +  Helena Gospodarczyk 

 

17:00 +  rodzice z obojga stron   
 

18:00 - O nawrócenie zatwardziałych 

grzeszników 

 

18:00 + Anna i Leon Nadolscy, Elżbieta 

 

Czwartek  1 Września 

 

08:00 - w intencji dzieci i nauczycieli 

rozpoczynających rok szkolny 

 

08:00 - Dziekczynno-błagalna z okazji 36 

rocznicy urodzin Ani o Boże błogosławieństwo 

dla całej rodziny 

 

17:00 - O zdrowie dla syna i o Boże błog. w 

rodzinie 

 

17:00 +  Jan i Grzegorz Konkol 

 

18:00 +  Józef  Wrosz od sąsiadów 

 

18:00 + rodzice chrzestni z obojga stron: Jeka i 

Kobierzyńscy 

Piątek  2 Września 

 

17:00 +   rodzice: Michał i Franciszka 

/ona/; z rodziny Jeka 

 

17:00  +  Leon i Józefa /ona/ Konkol 

 

18:00 +  dziadkowie: Kobierzyńscy i Jeka 

 

18:00 +   Józef  Wrosz od znajomych 

 

Sobota 3 Września 

św. Grzegorza Wielkiego 

 

17:00 +  Maria i Leon Bolda 

 

18:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla mamy w dniu urodzin 
 

18:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Niedziela  4 Września 

XXIII zwykła 

 

08:00   - O Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla Tomasza i Danuty 

 

10:30 +  Jeka: Michał z ok. ur. i Jadwiga 

 

16:00 +   rodzice Goyke: Anna i Andrzej, 

wujek Józef, z rodziny Goyke i Jeka 

 

 

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/


Zapowiedzi przedślubne : 

 

 Maciej Jan Becker, kawaler z Chłapowa  

 Kinga Janina Rybandt, panna z Pucka 

 

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY 

NA ROK 2022 

 

WRZESIEŃ 

 

O zniesienie kary śmierci 

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i 

godność osoby, została zniesiona w 

ustawodawstwie wszystkich państw świata. 

 

Siostry i Bracia! 

 

Trzymana w Waszych dłoniach Boża Iskra to praktyczna pomoc 

duszpasterska i katechetyczna, w poznawaniu Słowa Bożego. 

Poręczne karty na każdą niedzielę roku szkolnego zostały 

stworzone z myślą o najmłodszych uczestnikach Eucharystii i 

zajęć szkolnych z lekcji religii. Zawarte w fiszkach fragmenty 

Ewangelii słyszymy w niedziele i uroczystości w trakcie Mszy 

świętej. Teksty wraz z prostym wyjaśnieniem i przystępnie 

dobraną formą tłumaczą i obrazują kluczowe lub trudne do 

zrozumienia przez dzieci słowa. Mogą być one istotną pomocą dla 

kapłanów czy katechetów pracujących z najmłodszymi jak 

również dla rodziców, którzy czytają Biblię ze swoimi pociechami. 

Myślę, że zadania i rebusy do wykonania zawarte na każdej karcie 

zachęcą dzieci do aktywniejszego słuchania czytań mszalnych lub 

większego angażowania się w czasie lekcji. Polecam tę dobrą 

inicjatywę, która stanowi interesującą formę pomocy w głoszeniu 

Ewangelii. Wszystkim, którzy będą z tych pomocy korzystać, 

błogosławię na owocne poznawanie i przyjmowanie Bożego Słowa. 

 

Ks.  Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC 

 

 „Boża iskra. Odkryj tajemnice Biblii" to ciekawa 

uzupełniająca propozycja dydaktyczna do nauki religii w 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w roku szkolnym 

2022/2023. Systematyczne zaznajamianie uczniów z 

fragmentami Ewangelii niedzielnych bez wątpienia przyczynia 

się do rozwijania świadomości religijnej uczniów, a 

zastosowanie krótkich testów sprawdzających wiedzę, z 

elementami rywalizacji konkursowej, jest interesującym 

pomysłem na zainteresowanie dzieci Biblią. Bogata szata 

graficzna i przystępny język ciekawie dopełniają całości 

zestawu edukacyjnego dla tej grupy wiekowej. Wszystkim 

czytelnikom należy życzyć systematycznego zaprzyjaźnienia się 

ze Słowem Bożym i owocnego wzrastania w wierze. 

 

 Ks. prof. Wojciech Cichosz 


