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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 14.03 – 20.03

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 14 marca

17:00 + Stanisław Czapp - 8 
rocznica śmierci i Anna oraz 
Franciszek Blok

18:00 + Bracia Roman i 
Stanisław oraz Łukasz

WTOREK – 15 marca

17:00 + Mąż Jerzy Bolda - 
rocznica urodzin

18:00 + Leon i Aniela Jeka

ŚRODA – 16 marca

17:00 + Julianna i Łucja - 
rocznice śmierci oraz Paweł 
Glembin

18:00 + Irena i Franciszek 
Bystram oraz Zbigniew

CZWARTEK – 17 marca

17:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy

18:00 + Józef Hincka

PIĄTEK – 18 marca

17:00 + Stanisław Dombrowski 
- 25 rocznica śmierci i Klara

18:00 + Brunon Hincke oraz 
Elżbieta, Stanisław i 
Małgorzata Pokrywka

SOBOTA – 19 marca

17:00 + Andrzej Okólski - od 
sąsiadów

18:00 + Józef Renusz i zmarli z 
rodziny Renusz

NIEDZIELA – 20 marca

8:00 + Józef i Marta Jeka

10:30 + Stefan, Marta i Andrzej 
Mudlaff

16:00 + Irena Bolda - 20 
rocznica śmierci



1 CZYTANIE: (Iz 43,16-21)
2 CZYTANIE: (Flp 3,8-14)
EWANGELIA: (J 8,1-11)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

13 Marzec 2016 r. 

 

1) Dzisiaj druga niedziela marca. Kolekta specjalnie na 
budowę. Bóg zapłać. Wykonaliśmy część ocieplenia i 
podbitki dachu. Dalej będziemy prowadzili te prace po 
odpuście Miłosierdzia Bożego.

2) Dzisiaj przypada 3 rocznica wyboru papieża 
Franciszka.

3) Czwartek - o godz. 18:00 nasza młodzież przyjmie 
Sakrament Bierzmowania.

    - próby - poniedziałek i wtorek o godz. 18:30;
    - nabożeństwo pokutne ze spowiedzią świętą - środa - 
godz. 18:45;
    - sprzątanie kościoła do bierzmowania - wtorek godz. 
19:30.
    Bardzo zalecana jest obecność rodziców i świadków na 
próbach.

4) Sobota - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

5) Ponieważ kościół będzie sprzątany do bierzmowania, w 
tym tygodniu opuszczamy wyznaczone sprzątanie.

6) Zmarł pan Andrzej Okulski, pogrzeb odbył się w środę. 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

V niedziela Wielkiego Postu

Istnieją dwie formy samousprawiedliwienia. Jedna polega na zaciekłej obronie ludzi, którzy popełnili zło. 
Kto za wszelką cenę chce obronić i wytłumaczyć Judasza, szuka w tym usprawiedliwienia dla siebie. 
Rozumowanie jest takie: Jeśli można dać rozgrzeszenie Judaszowi z tak wielkiego grzechu, to i ja z moimi 
znacznie mniejszymi na pewno je otrzymam. Usprawiedliwianie innych jest jedną z form 
usprawiedliwiania siebie.Rzecz jasna, nikt się nie przyzna, nawet przed sobą, że usprawiedliwianie ludzi 
złych — warunkami życia, wpływami środowiska, wrodzonymi skłonnościami — stanowi próbę 
usprawiedliwiania siebie. Dokładniejsza jednak obserwacja człowieka łatwo rozgrzeszającego wszystkich, 
ujawnia z reguły tkwiącą w nim podświadomą potrzebę samousprawiedliwienia.Druga forma 
samousprawiedliwienia polega na wręcz odwrotnym zachowaniu. To kamienowanie ludzi złych, 
bezwzględne oskarżanie i domaganie się wielkiej kary dla tego, kto zło popełnił. Takim ludziom się wydaje, 
że jeśli publicznie atakują błędy czy grzechy innych, to sami są od nich wolni. Występując jako stróże 
porządku moralnego uchylają podejrzenie, że sami ten porządek naruszają.Ci, którzy głośno oskarżają 
winnych, najczęściej sami popełniają grzechy innej kategorii. Ten, kto chce kamienować złodzieja, sam żyje 
w cudzołóstwie, a kto chce kamienować cudzołożnika, sam jest donosicielem. Broniąc głośno norm 
moralnych, stara się ukryć swoje świństwa.Droga, którą ukazuje Chrystus, wiedzie środkiem. Ani nie chce, 
byśmy usprawiedliwiali grzeszników, bo to należy do Boga a nie do nas, ani nie chce, byśmy ich potępiali. 
Tylko bezgrzeszny człowiek mógłby wydać sprawiedliwy wyrok na grzesznika. „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień” /J 8, 7/.Każda forma samousprawiedliwienia jest niewłaściwa. W 
pierwszej człowiek stopniowo utwierdza siebie w złu. Nie szuka środków, by pomóc drugiemu. 
Usprawiedliwianie jego postępowania nie jest żadną pomocą, jest krzywdą. Pomoc jest wówczas, gdy 
człowiek porzuca grzech, wchodzi na drogę dobra. Trzeba mu podać rękę i wyciągnąć z bagna, w którym 
tonie, a nie usprawiedliwiać jego fałszywego kroku, pogrążając się razem z nim w grzęzawisku.W drugim 
wypadku człowiek niszcząc winnego, niszczy swoje własne serce. Kamienie, które uderzają w drugiego 
człowieka, zawsze ranią serce tego, kto je rzuca. Prawo uderzenia w człowieka ma Bóg. Jezus przypomina 
oskarżycielom tę prawdę. Winni wpierw spojrzeć w swoje własne serce. On, jedyny sprawiedliwy, który 
mógł ukarać cudzołożnicę, nie potępia jej, lecz odsyła z upomnieniem pełnym miłości: „Idź, a od tej chwili 
już nie grzesz!” /J 8, 11/. Dostrzegł jej grzech, lecz podał rękę, wydobył z grzęzawiska, wyrwał z rąk 
uzbrojonych w kamienie i odesłał wolną.Warto w tej ewangelicznej scenie zwrócić uwagę jeszcze na 
jedno. Usprawiedliwienia u Boga nie uzyskuje się przez tłumaczenie. Ludzie sądzą, że potrafią się przed 
Bogiem wytłumaczyć z wielu grzechów — różnymi okolicznościami, sytuacją, skłonnościami itp. To wielka 
pomyłka. Bóg usprawiedliwia jedynie tych, którzy mają odwagę przyznać się do winy i prosić o 
przebaczenie. Naszego tłumaczenia Bóg na nic nie potrzebuje. On wszystko zna doskonale. On potrzebuje 
uznania winy, naszego żalu. Nie ma co wybierać się do Boga z tłumaczeniem.Kobieta się nie tłumaczyła. 
Stała w poczuciu winy. Oskarżali ją inni. Chrystus przyjął jej milczące wyznanie winy i przebaczył.


