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

INTENCJE MSZALNE 07.12 -13.12

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

Poniedziałek 07.12Poniedziałek 07.12

17.00 + Rodzice Potrykus i 
Behmke oraz Marta

Wtorek - Niepokalane Wtorek - Niepokalane 
Poczęcie Najświętszej Maryi Poczęcie Najświętszej Maryi 
PannyPanny

8.00 + Rozalia i Paweł Goyke

16.00 + Matka Gertruda

17.00 + Maria Hintzke - 22 
rocznica śmierci

Środa 09.12Środa 09.12

17.00 - O zdrowie i opiekę Bożą

Czwartek 10.12Czwartek 10.12

17.00 + Stefania Sirak

Piątek 11.12Piątek 11.12

17.00 + Ignacy - rocznica 
śmierci i Magdalena Buja

Sobota 12.12Sobota 12.12

17.00 + Jan Ciskowski

Niedziela 13.12Niedziela 13.12

8.00 + Jan Baran

10.30 - W intencji 
ofiarodawców budowy

16.00 + Stanisław i 
Łukasz Necel oraz 
rodzice i bracia 
Krukowscy



1 CZYTANIE:(Ba 5,1-9)
2 CZYTANIE:(Flp 1,4-6.8-11)
EWANGELIA:(Łk 3,1-6)
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1. Niedziela - dzisiaj - o godz. 14.15 odmówimy Różaniec Róż 
Różańcowych. Będziemy modlili się za rodziny, które cierpią, aby w 
narodzinach Jezusa odnalazły znak nadziei.

2. Poniedziałek - św. Ambrożego.

3. Wtorek - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Msze św. 
odprawiamy o godz. 8.00; 16.00 i 17.00. Dzieci przychodzą na godz. 
17.00.

4. Przyszła niedziela - kolekta budowlana. Zbieramy na ocieplenie 
dachu. Zawieszenie dzwonów - musieliśmy zmienić firmę. Teraz 
czekamy cierpliwie na swoją kolej. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

5. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu w piątek bardzo 
proszę państwa z ul. Władysławowskiej 48 - 78, Jarzynowej, Chłopskiej 
i Koralowej.

6. Zabawa parafialna - 9 stycznia. Cena od osoby - 100 zł. Zapisy u pani 
Borchmann w sklepie. Zapraszamy.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett 

 

Modlitwa wymaga nie tylko odpowiedniego czasu, w którym Bóg czeka na człowieka, czasu 
spotkania o najdonioślejszym znaczeniu. Modlitwa wymaga również odpowiedniego miejsca. Jezus 
wzywając do modlitwy powiada: „wejdź do izdebki, zamknij drzwi” /Mt 6, 6/. Na czas modlitwy trzeba 
odciąć się od świata, trzeba mieć święte miejsce.Luksusem są samotnie, domy, w których można spędzić 
kilka godzin, dzień a nawet dwa. Dom — pustelnia. We wszystkich religijnych wspólnotach 
odpowiadających na wezwanie Ducha Świętego takie domy obecnie powstają. Członkowie wyłączają się z 
normalnego rytmu pracy i życia, na kilka godzin, dzień lub dwa, by odetchnąć ciszą, by odzyskać rytm 
serca dotlenionego obecnością Boga. Takie domy to potrzeba czasu. Wspólnoty, które to dostrzegły i 
doceniły, już zbierają owoce błogosławione.W innych krajach takie domy organizują środowiska świeckie. 
Nie ma w nich luksusu, jest to, co konieczne do życia. Nikt też, kto szuka pustelni, nie czeka na obfite 
jedzenie i wygody. Potrzebna jest cisza i poczucie bezpieczeństwa.W normalnych warunkach chodzi 
jednak o miejsce święte w mieszkaniu, nawet jeśli to jest mieszkanie jednopokojowe i przeraża swoją 
ciasnotą. W tym mieszkaniu trzeba znaleźć „miejsce” swojej rozmowy z Bogiem. Polega to na ustawieniu 
twarzy w stronę możliwie najmniej rozpraszającą. Można skoncentrować spojrzenie na obrazie religijnym 
lub krzyżu. Niektórzy na czas modlitwy zapalają świece.Jeśli przychodzi do naszego mieszkania gość, to 
nawet przy bałaganie stwarzamy dla niego kącik, przygotowujemy krzesło, nakrywamy skrawek stołu 
serwetą. To przygotowanie jest potrzebne dla spotkania, jest znakiem dostrzeżenia obecności gościa, jest 
potrzebne dla niego i dla nas. Podobnie jest w spotkaniu z Bogiem w moim mieszkaniu, zatrzymuję się 
przy Nim, by spokojnie porozmawiać.Dowartościowanie czasu na modlitwę i znalezienie, a niekiedy 
wprost stworzenie, miejsca na modlitwę stanowi znak dojrzałości religijnej i jest pierwszym warunkiem na 
drodze jej doskonalenia.Człowiek sam winien zatroszczyć się o święty czas w ciągu dnia i sam winien 
przygotować święte miejsce w swoim mieszkaniu. Te święte minuty spotkania z Bogiem promieniują na 
pozostałe godziny dnia, a święte miejsce promieniuje na cały dom.Adwent — czas modlitwy, wezwanie, 
wobec którego nie wolno człowiekowi wierzącemu przejść obojętnie. Oto Niepokalana Matka staje przed 
nami i mówi: nie potraficie nagle uświęcić całego swego życia, nie potraficie w ciągu jednego dnia uświęcić 
całego mieszkania — trzeba to czynić stopniowo. Ten święty czas i święte miejsce spełniają rolę zaczynu, 
który stopniowo przemienia, uświęca wasze godziny i przestrzeń, w której żyjecie. Ja, Niepokalana od 
poczęcia, otrzymałam dar doskonałej świętości. Całe moje życie w każdej sekundzie i cały mój świat w 
Nazarecie, w domu Elżbiety, w Betlejem i w Egipcie, w Galilei i w Jerozolimie, na Golgocie i w Wieczerniku 
był święty. Stało się to na skutek łaski Boga, a nie mojego wysiłku. Wy, moje dzieci, musicie o to 
uświęcenie nieustannie zabiegać. Otrzymujecie dość mocy Bożej, by mimo trudności wam się to 
udało.Ewangelia słowami Izajasza proroka wzywa nas do przygotowania drogi dla Pana, prostowania 
ścieżek dla Niego. Zatroszczenie się o urządzenie na piętnaście minut miejsca spotkania z Bogiem we 
własnym mieszkaniu to realizacja tego wezwania. Porządek, zapalona świeca, ustawiony kwiat przed 
obrazem, pościelone łóżko czy tapczan — miejsce spotkania z Bogiem. Niewiele, a bardzo dużo. W trudzie 
znalezienia czasu na modlitwę i w przygotowaniu miejsca człowiek otwiera serce na samo spotkanie. Tak 
jak przygotowanie mieszkania dla gościa jest już otwarciem ducha na spotkanie z nim. Nie lekceważmy 
drobiazgów, bo w miłości one właśnie są ważne.


