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

INTENCJE MSZALNE 12.09 – 18.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 Września 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –12   września

17:00 + Elżbieta i Jan Bolda

18:00 - O błogosławieństwo i zdrowie
 w rodzinie

WTOREK –13 września

17:00 - - O błogosławieństwo w 50-e 
urodziny Katarzyny

18:00 +Władysław Styn w rocz. 
urodzin 

ŚRODA – 14 września

17:00 + Jan, Stanisława, Józef
 Lessnau 

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

CZWARTEK –15 września

17:00 + Genowefa Brzezińska 

18:00 +  Maria Sałek i Józef Zych

PIĄTEK – 16 września 

17:00 - O zdrowie i 
błogosławieństwo w rodzinie Styn 

18:00 +  Józef Hincka w rocz. śm.

SOBOTA –17 września

17:00 – Władysław Styn z ok. 
urodzin

18:00 - O zdrowie i błog. w 
rodzinie w 39 rocz. ślubu

19:00 + rodzice: Agnieszka i Józef 
Czapp i siostra Rozalia, bracia 
Stefan i Józef

NIEDZIELA – 18 września

8:00  + Hildegarda i Józef Styn 
oraz zmarli dziadkowie

10:30 + Teofil Zelewski – rocz. śm.

16:00 - Do MB Swarzewskiej o 
zdrowie i błog. Boże dla dzieci



1 CZYTANIE: (Wj 32,7-11.13-
14)
2 CZYTANIE: (1 Tm 1,12-17)
EWANGELIA:  (Łk 15,1-32)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXIV NIEDZIELE ZWYKŁĄ

11 WRZEŚNIA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXIV niedziela zwykła

1. Rozpoczyna się tydzień wychowania, o którym słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę w 
Liście episkopatu. 
 
2. W dniach 16 i 17 września br. odbędzie się doroczna Pielgrzymka Ludzi Morza na 
Jasna Górę. Bliższe informacje w gablotce i na stronie internetowej parafii. 

3. Dzisiaj taca budowlana z przeznaczeniem na ocieplenie dachu świątyni i montaż 
małych okien pod witraże. Bóg zapłać.

4. Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii w 
bieżącym roku szkolnym 18 września po Mszy św. o 10.30 w kościele. To 
zaproszenie kieruję do młodzieży klas II i III gimnazjum. Spotkanie dla rodziców 
młodzieży bierzmowanej w tą samą niedzielę po mszy św. o 16.00.

5. Spotkanie ministrantów młodszych w sobotę o godz. 10:00 w salce ministranckiej. 
W sobotę na godz. 11:00 do salki parafialnej zapraszam dziewczęta od czwartej 
klasy wzwyż, które chciałyby posługiwać w liturgii słowa w czasie mszy św., 
zwłaszcza o 10.30.

6. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia jutro Wspomnienie Najśw. Imienia Maryi, 
we wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, w środę Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego, we czwartek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, w piątek 
wspomnienie męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa. 
Solenizantom i Jubilatom obchodzącym w tym tygodniu swoje święto składamy 
serdeczne życzenia wielu Bożych łask i wstawiennictwa świętych patronów.

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

8. Do piątkowego posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domówul. Gościnnej i 
Poprzecznej.

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża 
Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża 
Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i 
matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla 
osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Amen.

 

Rzadko która z przypowieści mówi nam tyle o Bogu i o człowieku, co opowiadanie o synu 
marnotrawnym. Poprzedzają je dwie inne przypowieści o zagubionej owcy i drachmie, a 
właściwie o radości, jaka towarzyszy ich odnalezieniu. Aby je dobrze zrozumieć, trzeba 
uwzględnić fakt, że Jezus skierował je do grzeszników, którzy Go chętnie słuchali, i do 
faryzeuszów, którzy się tym gorszyli. Dopiero w tym kontekście możemy zrozumieć, że Jezus 
wcale nie chce faworyzować grzeszników czy też lekceważyć dziewięćdziesięciu dziewięciu 
kosztem jednego, lecz wzywa nas do wiary, czyli do przyjęcia zbawienia, darmowo ofiarowanego 
nam przez Boga.Właśnie z tym mamy największy problem: że zbawienie jest za darmo! Nauczeni 
ludzkimi doświadczeniami sądzimy, że na wszystko trzeba sobie zasłużyć czy też zapracować –
uczciwie bądź nieuczciwie – dlatego nie mieści się nam w głowie, że Bóg kocha nas bez względu 
na nasze zasługi czy jakość życia, i jest gotów poświęcić się dla jednego złego tak samo, jak dla 
setki dobrych.Nie można jednak wyciągać stąd wniosku, że wobec tego opłaca się grzeszyć, 
trwonić łaskę i lekceważyć Boga, że dobro i zło są po tych samych pieniądzach, a sprawiedliwi 
mają gorzej. Wnioski z tych przypowieści dotyczą tylko jednego: że Bóg troszczy się o wszystkich 
i nie przekreśla nikogo, oraz że zbawienie nie jest zarezerwowane tylko jako słuszna zapłata dla 
sprawiedliwych, lecz jest Bożą ofertą dla każdego. Mało tego, wobec opornych i niechętnych Bóg 
sam wychodzi z inicjatywą i oczekuje jedynie dobrej woli, resztę biorąc na siebie. Aby wyzbyć 
nas resztek wątpliwości, Jezus na przykładzie Dobrego Łotra ukazuje, jak ta teoria realizuje się w 
praktyce: nawet w ostatniej chwili można przyjąć dar bezwarunkowego i darmowego 
przebaczenia.Wróćmy jednak do tych dziewięćdziesięciu dziewięciu dobrych i porządnego syna. 
W czym oni właściwie zawinili, że za każdym razem Bóg dał pierwszeństwo tym gorszym? Otóż 
zawinili tym, że nie chcieli zaakceptować dobroci Boga. Chcieli narzucić Bogu ludzki sposób 
myślenia i działania: coś za coś, na wszystko samemu trzeba sobie zasłużyć.Zawinili też zbytnią 
pewnością siebie i zbyt wysokim o sobie mniemaniem. Być może, byli sprawiedliwi i dobrzy, być 
może, zachowywali wiernie Boże Prawo i nigdy nie zbaczali z Bożych ścieżek, od rana do 
wieczora wiernie służąc Bogu. Ale czy to wystarczy, aby wypracować równowartość życia 
wiecznego? Czyż nie jest to rzucanie się z motyką na słońce? Choćby ktoś skakał w dal nawet i 
dziesięć metrów i tak nie jest w stanie przeskoczyć na Księżyc. Zbawienie o własnych siłach nie 
leży w naszej mocy! Tylko Bóg może nas przeprowadzić do wieczności i tylko Jego winniśmy o to 
prosić.Faryzeusze chcieli zarezerwować zabawienie tylko dla siebie i sobie podobnych, 
odmawiając go wszystkim innym, których nie stać na spełnienie narzuconej przez faryzeuszów 
normy. Na szczęście Pan Bóg nie musi się stosować do naszych kryteriów i sądów, a ekonomia 
zbawienia nie jest ekonomią „opłacalności” czy sprawiedliwości typu: „oko za oko”, lecz 
wielkodusznej i bezinteresownej miłości.I tu dochodzimy do praktycznej konkluzji: skoro Bóg 
wobec nas kieruje się miłością i hojnością, to i my w swoim postępowaniu winniśmy być 
wielkoduszni, miłosierni, uczynni. Powinniśmy uczyć się miłości nawet nieprzyjaciół, 
przebaczania siedemdziesiąt siedem razy, szukania do skutku zabłąkanej owcy, uczciwej pracy za 
jednego denara. A wtedy usłyszymy: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, a wszystko moje 
do ciebie należy”. To chyba lepiej niż: „Mój syn był umarły, ale ożył”.


