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INTENCJE MSZALNE 02.01 – 08.01

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi    01 Stycznia 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 02 STYCZNIA

7:30 + Michał i Augustyna 
Plińscy oraz Magdalena i Ignacy 
Buja

WTOREK – 03 STYCZNIA

7:30 + Maria, Augustyn, 
Benedykt Buja oraz Joanna
ŚRODA – 04 STYCZNIA

7:30 + Eugeniusz Doering – 
rocznica urodzin

CZWARTEK – 05 STYCZNIA

7:30 + Monika. Grzegorz, 
Elżbieta Fiszer

 

PIĄTEK – 06 STYCZNIA  
Święto Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli)

08:00 +  Franciszek i Barbara 
Jeka

10:30 + Z rodziny Bigott i 
Golnik

16:00 + Augustyna i 
Franciszek

SOBOTA –07 STYCZNIA

07:30 + Ksiądz proboszcz 
Wiesław Wett

08:00 + Jan Glembin w 
dniu urodzin

08:30 + Janina Kaczyńska 
w 5 r. śm., rodzice z obojga 
stron

NIEDZIELA – 08 GRUDNIA

08:00 + Stefan, Amelia, 
Eugenia i brat Stefan

10:30 - W intencji 
ofiarodawców budowy

16:00  + Brat Andrzej Pieper

Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

Kościoły chrześcijańskie na Zachodzie obchodzą 6. stycznia 
Święto Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii), zwane popularnie 
Świętem Trzech Króli. Jest to jedne z najstarszych świąt w 
chrześcijaństwie.
Dzień Trzech Króli jest świętem Objawienia Boga światu po grecku 
zwanym Epifaneją. Był on obchodzony już w III w. na pamiątkę 
opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie – Trzej 
Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w 
tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie.
Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego 
wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie – 
25 grudnia i święto Trzech Króli – Objawienia Pańskiego – 6 stycznia. 
Zamyka ono cykl uroczystości religijnych – cykl świąteczny Bożego 
Narodzenia.

W Kościele Katolickim Dzień Objawienia Pańskiego jest dniem 
świątecznym nakazanym. Oznacza to, że wierni są zobowiązani w tym 
dniu uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od 
wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, 
przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z 
należne odpoczynku duchowego i fizycznego.
W Kościele tego dnia święci się złoto i kadzidło (od XV/XVI w.), a także 
kredę (od XVIII w.). Wodę święcono w Jerozolimie już od VI w. Napis 
„K (C) + M + B + bieżący rok” jest różnie interpretowany: „Kasper, 
Melchior, Baltazar”, Christus manisionem benedicat („Niech Chrystus 
mieszkanie błogosławi”) czy Christus multorum benefactor („Chrystus 
dobroczyńcą wielu”). Zwyczaj niewątpliwie nawiązuje do Księgi Wyjścia 
(11,1-13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich domostw krwią 
baranka paschalnego. Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą 
odrzwia swoich mieszkań, proszą Chrystusa o błogosławieństwo, a 
także publicznie wyznają swoją wiarę.



1 CZYTANIE: (Lb 6,22-27)
2 CZYTANIE: (Ga 4,4-7)
EWANGELIA: (Łk 2,16-21)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI, ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
01 STYCZNIA 2017 r.

 

1. Dziś 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz w  50. Światowy Dzień 
Pokoju w imię Boże rozpoczynamy Nowy 2017 Rok w nadziei, że dane nam będzie go 
przeżyć z godnością i po Bożemu. U progu Nowego Roku, trwając w radości płynącej z 
Narodzin Zbawiciela, składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju oraz 
radości płynącej z odkrywania daru Bożej miłości i świadczenia o niej we współczesnym 
świecie. Dzisiejsza Uroczystość kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego. Dziś na Mszach 
św. czytane jest sprawozdanie duszpasterskie, którego treść zamieszczona jest w 
biuletynie.
2.W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi przed 
Mszą św. Jest to jednocześnie Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. jak w każdą 
niedzielę. Stałych zgłoszonych chorych odwiedzą z posługą sakramentalną w pierwszy 
piątek lutego. Bardzo bym chciał, abyśmy jak parafia spotkali się na wspólnym 
kolędowaniu w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Chciałbym, aby kolędy prowadziły 
poszczególne rodziny. Proszę zgłaszać się do mnie, aby zachować porządek i móc 
przygotować kolędę na rzutnik. Mile widziane instrumenty. Rodzinne kolędowanie nie jest 
formą jakiegoś konkursu, ale festiwalem chwały dla Nowonarodzonego Jezusa. Pan 
organista zadba o profesjonalnym sprzęt nagłaśniający.
3. W przyszłą niedzielę o godzinie 14:15 w spotkanie w kościele Żywego Różańca. 
Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres liturgiczny Bożego Narodzenia, ale wystrój 
kościoła pozostanie tradycyjnie do 2 lutego.
4. Jutro, 2 stycznia rozpoczynamy w naszej parafii „Kolędę”. Z planem kolęd można się 
zapoznać na stronie internetowej parafii i w biuletynie. Kolęda rozpocznie się po Koronce 
w dni powszednie, w soboty o 13:00, w niedziele o 17:30. W czasie kolęd nie ma 
katechezy dla bierzmowanych, spotkania młodzieżowego. Z racji, że jest to moja pierwsza 
kolęda w Chłapowie, żeby nikogo nie pominąć prosiłbym o każdorazowe odprowadzenie 
mnie przez przyjmujących do następnego domu. Proszę pamiętać o przybraniu stołu, o 
kartach kolędowych, dzieci i młodzież o zeszytach z religii, dzieci o książeczce z 
obrazkami z Mszy świętych niedzielnych. Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej 
modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych domów oraz pogłębienia więzi pomiędzy 
duszpasterzem i parafianami. Już teraz dziękuję za życzliwe przyjęcie. Tradycyjne Ofiary 
składane podczas Kolędy przeznaczone są na potrzeby i budowę kościoła. W czasie 
trwania kolęd nie ma Mszy świętych wieczornych. Są ranne o 7:30.
5.Zapraszam do żłóbka na chwilę modlitwy i dziękuję za ofiary złożone przy okazji 
nawiedzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
6. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Intencje na 2018 rok będę przyjmował po 
kolędach od 31 stycznia.
7. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności † Jana Glembin z ulicy 
Władysławowskiej. Pogrzeb 3 stycznia o godz. 11:00. Wieczny odpoczynek racz…

Ks. Sławomir Skoblik

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI, ŚWIATOWY 
DZIEŃ POKOJU

Często słyszymy narzekanie na brak czasu. Tysiące ludzi ciągle się usprawiedliwia brakiem czasu 
na modlitwę, na zajęcie się rodziną, na opiekę nad chorymi, na odpoczynek dla siebie. 
Podświadomie wszyscy czujemy, że tak być nie powinno. Chodzi o zbyt wielkie sprawy —
modlitwa, rodzina, bliźni, ojczyzna, własne zdrowie, a jednak krótkie oświadczenie: „nie mam 
czasu” w oczach własnych i cudzych usprawiedliwia brak troski o te wartości. Czy jednak takie 
oświadczenie usprawiedliwia w oczach Boga? A czyjaż to wina, że nie mamy czasu? Czyżby Bóg 
stworzył za krótki dzień? Człowiek wierzący wie, że takie ustawienie sprawy nie ma sensu. Mamy 
dość czasu, by wykonać, i to dokładnie, wszystko, czego oczekuje od nas Bóg. On wyznaczył 
zadania, On zna nasze możliwości i On daje czas. U Niego wszystko jest idealnie wyliczone co do 
sekundy. Jeśli nam brakuje czasu, nie jest to wina Boga tylko nasza.Jest rzeczą oczywistą, że nie 
potrafimy zrobić wszystkiego, co chcielibyśmy uczynić, nawet gdybyśmy pracowali dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. Im więcej będziemy pracowali, tym więcej zadań będzie czekało na 
wykonanie. Praca to moloch, który może połknąć człowieka. Taka jest prawda o pracy. 
Tymczasem Bogu wcale nie chodzi o to, byśmy czynili dużo dobrego, ale o to, byśmy wykonali 
dobro, którego On od nas oczekuje.Gdzie jest zatem klucz do właściwego wykorzystania czasu? 
Dlaczego jedni czynią wiele dobra, a nigdy nie narzekają na brak czasu, inni zaś czynią niewiele, a 
czasu ciągle im brakuje. Odpowiedź jest stosunkowo prosta: Czas ma ten, kto kocha.Zakochani 
zawsze znajdą czas dla siebie, nawet w największym nawale pracy. Potrafią zorganizować 
spotkanie, porozmawiać, napisać list... Mąż kochający żonę zawsze znajdzie dla niej czas. Matka 
kochająca dzieci zawsze ma dla nich czas. Przyjaciel, mimo zajęć, zawsze zatrzyma się przy 
chorym przyjacielu. Pierwszym znakiem wygasającej miłości jest brak czasu dla tych, których 
kochamy. Miłość nigdy nie pozwoli zasypać się tysiącami doczesnych trosk, ona zawsze w pokoju 
i radości umie zachować właściwą hierarchię wartości.Dlaczego tylko miłość potrafi właściwie 
wykorzystać czas? Bo tylko ona jest w stanie przekroczyć granicę czasu i zamienić go w 
wieczność. Ten, kto nie kocha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla bliźniego, ani wbrew pozorom 
dla siebie. Jeżeli zaś kocha, to czas rozmnaża się w jego rękach jak chleb w rękach Jezusa, gdy 
karmił tysiące ludzi. Ten chleb był łamany i rozdawany ręką Wiecznej Miłości. Ludzie, którzy 
prawdziwie kochają, potrafią jedną godziną swego życia nakarmić wielu.Ta refleksja nad 
wykorzystaniem czasu jest szczególnie potrzebna na progu Nowego Roku. Jego godziny szybko 
będą przepływać przez nasze ręce i serca. Jakże wiele mamy do zrobienia. Jakże ambitne plany 
snują się po głowach ludzi młodych, silnych, zdrowych. Jak precyzyjnie zamierzają oszczędzać siły 
chorzy, słabi, w podeszłym wieku. Dwanaście nowych miesięcy to wielka szansa dla każdego z 
osobna i dla całego narodu. Warto pamiętać, że nie zabraknie nam czasu wyłącznie wówczas, 
gdy wykorzystamy go w duchu miłości. Ona jedna potrafi granice czasu przesuwać w wieczność.


