
         XXXIII  niedziela zwykła            15 LISTOPADA 2015r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

INTENCJE MSZALNE 16.11 -22.11

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

Poniedziałek 16.11Poniedziałek 16.11

16:00 – O wytrwałość w chorobie i łaskę 
powrotu do zdrowia

17:00 +Aniela i Feliks Ciskowscy

18:00 +Leon Mach i jego rodzeństwo

Wtorek 17.11Wtorek 17.11

17:00 +Zmarli z rodziny Necel

18:00 +Stefania Sirak- roczn. śmierci18:00 +Stefania Sirak- roczn. śmierci

Środa 18.11Środa 18.11

17:00 +Roman Potrykus- roczn. urodzin

18:00 +Ernestyna Cybula- od Piątej 
Róży Różańcowej

Czwartek 19.11Czwartek 19.11

16:00 +Stanisław Hincke- 1 roczn, 
śmierci

17:00 +Dziadek Stanisław- roczn, Dziadek Stanisław- roczn, 
urodzin i babcia Stanisławaurodzin i babcia Stanisława

18:00+ Zmarli z rodziny Jeka i Lessnau18:00+ Zmarli z rodziny Jeka i Lessnau

Piątek 20.11Piątek 20.11

16:00 – O błogosławieństwo w 
rodzinie Kazimierza i Bogumiły w 17 
roczn. ślubu

17:00 +Zygfryd oraz rodzice Becker

18:00 – O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie

Sobota 21.11Sobota 21.11

17:00 +Dziadkowie Mach i za dusze w 
czyśćcu cierpiące

18:00 +Jan i Roman Potrykus

NIEDZIELA 22.11NIEDZIELA 22.11

8:00 +Rodzice Anna i Stanisław oraz 
siostra Bożena i Grażyna

10:30 +Zmarli z rodziny Zalewskich, 
Felkner i Kubacz

16:00 +Mirosław Serwa

Błogosławiona Karolina Kózkówna 



1 CZYTANIE: 
2 CZYTANIE: (Hbr 10,11-
14.18)
EWANGELIA: (Mk 13,24-32)

XXXIII niedziela 

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  XXXIII    NIEDZIELĘ   

15 LISTOPADA 2015 r. 

1.Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na organizację 
Światowych Dni Młodzieży. Także dzisiaj przed kościołem zbieramy 
ofiary na pomoc Syryjczykom Dziękuję za wszystkie ofiary. Bóg 
zapłać.

2.Święta w tym tygodniu:
-wtorek- św. Elżbiety Węgierskiej
-środa- bl. Karoliny Kózkówny
-czwartek- bł. Salomei
-piątek- św. Rafała Kalinowskiego
-sobota- Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

3.Przyszła niedziela to ostatnia niedziela roku liturgicznego- 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Po mszy św. o godz. 
8:00 wobec Chrystusa Eucharystycznego odmówimy Litanię do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Ofiarowania Rodzaju 
Ludzkiego.

4.Kolekta z ubiegłej niedzieli budowlanej wyniosła 4600zł. Bóg zapłać.

5.Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu bardzo proszę  
mieszkańców ul. Władysławowskiej 2-14, Latającego Holendra, 
Pirackiej, Kliprów i Albatrosa.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett 

 

(Dn 12,1-3)

„Chciałbym przyłożyć głowę do ziemi i zostać nią przykryty jak kołdrą, chciałbym tak zasnąć na wieki i 
obudzić się dopiero przy dźwięku trąby wzywającej na sąd”. Oto wyznanie człowieka czekającego na 
amputację drugiej nogi. Cierpienie może potęgować w człowieku pragnienie śmierci.Autor Księgi 
Daniela traktuje śmierć jako sen, z którego zostaniemy zbudzeni: „jedni do wiecznego życia, drudzy ku 
hańbie, ku wiecznej odrazie”. Dziś najłatwiej można porównać śmierć do narkozy przed operacją. Gdy 
zabieg jest bardzo ryzykowny, pacjent wie, że może się obudzić i wrócić do życia, i może zasnąć na 
zawsze. Ta perspektywa dwu rozwiązań wieczności — życia i hańby, przyjęta z wiarą, kształtuje dzień 
dzisiejszy człowieka.Trzeba przeżyć twórczo „teraz”, by móc czekać na wschód słońca wieczności. W 
jego bowiem blasku zostanie odsłonięte wszystko. Jeśli serce jest wypełnione drogocennymi 
kamieniami i perłami, w świetle tego słońca zajaśnieje blaskiem zdumiewającym wszechświat —
będzie to bowiem bogactwo niepowtarzalne, jedyne, jak niepowtarzalne jest życie człowieka. Jeśli 
jednak serce będzie wypełnione nieprawością, niewyznaną i nieodpokutowaną, okryte hańbą zostanie 
odrzucone na wieki.Dziś wielu fałszywych proroków usiłuje traktować wypowiedź Jezusa o wiecznym 
potępieniu jako przenośnię. Konsekwentnie więc i słowo Boga na temat wiecznego zbawienia należy 
traktować jako przenośnię. Wtedy jednak Ewangelia i Kościół, to najwięksi oszuści świata. Już dawno 
to oszustwo powinno być zdemaskowane, a oszuści winni być surowo ukarani. Realizm wiecznego 
zbawienia i wiecznego potępienia jest głównym motywem bohaterstwa męczenników i heroizmu 
świętych.Nie można z Ewangelii robić wycinanek i przyjmować to, co się podoba, a odrzucać lub 
wkładać między poetyckie wyrażenia to, co nam nie odpowiada. Jezus oświadczył bardzo jasno: 
„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. Wszystkie słowa Chrystusa — te pełne 
błogosławieństwa, nadziei, szczęścia, i te mocne, zawarte w wielokrotnym „biada” i mówiące o 
wiecznym odrzuceniu.Słowa Jezusa trzeba wziąć na serio. Im bardziej na serio zostaną one 
potraktowane, tym głębsza jest wiara przyjmującego i bardziej ewangeliczne jest życie. To słowo 
bowiem kształtuje nasze podejście do dnia dzisiejszego. Jezus też traktuje śmierć jako sen. Stojąc nad 
zmarłą córką Jaira, oświadczył: nie umarła, lecz śpi, i obudził ją swoim słowem. Kiedy Łazarz umarł, 
oświadczył uczniom, że przyjaciel ich zasnął. Przybył więc do grobu, aby go obudzić. Nasza śmierć też 
będzie snem, z którego obudzi nas Chrystus. Czy będzie to początek życia wiecznego, czy wejście w 
krainę hańby wiecznej, zależy wyłącznie od nas, od naszego życia w dniu dzisiejszym.Zawsze 
zastanawia fakt, iż ludzie wyznający swą przynależność do Kościoła, nie chcą na serio traktować 
śmierci jako przejścia do nowego życia. O zmarłych, nawet bliskich, mówią jak o tych, którzy odeszli na 
zawsze. Przecież wiara pozwala na duchowy kontakt z tymi, którzy żyją wiecznie. Wiara pozwala na 
udział w ich życiu. Pożegnanie bliskich przed śmiercią winno być pełne nadziei spotkania z nimi w 
domu Ojca. Śmierć dla wierzącego nie jest kresem, jest snem, w którym następuje pełna regeneracja 
sił i ducha. Powstaniemy ze śmierci wypełnieni energią wiecznego życia.


