
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
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INTENCJE MSZALNE 15.08 – 21.08

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

zgłosić w celu korekty.  
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PONIEDZIAŁEK –15 sierpnia

08:00 +  Rodzice Jeka i Brzezińscy 
oraz rodzeństwo z obojga stron

08:00 + Barbara i Franciszek Jeka

10:30 + Rodzice, siostra Teresa, 
szwagrowie: Rona, Józef, Jerzy, Józef 
Aremke

10:30 – O powrót do zdrowia dla babci 
Gieni

20:00 + Anna, Elżbieta, Leon Nadolscy

20:00 + Ojcowie: Antoni i Józef, brat 
Jan, bratowa Irena, szwagier Józef

WTOREK –16 sierpnia

17:00 +Siostra Katarzyna, rodzice z 
obojga stron

18:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy

ŚRODA -17 sierpnia

17:00  +Władysław Styn w 10 rocznicę 
śmierci

18:00  + Władysław Styn w 9 rocznicę 
śmierci

CZWARTEK –18 sierpnia

17:00 – Z rodziny Styn i Marzejon

18:00 + Anna, Feliks, Józef

PIĄTEK –19 sierpnia

17:00 – O zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie

18:00 +Paweł Styn w 13 rocznicę 
śmierci

SOBOTA –20 sierpnia

17:00 +  Andrzej i Leszek Renusz

18:00  +  Jan Budnik i o Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

NIEDZIELA –21 sierpnia

08:00 +Brunon Borski

10:30 + Józef Rietz w rocznicę 
śmierci

20:00 + Ernestyna i Zbigniew Cybula 
oraz zmarli z obojga stron

Wycieczka: Wrocław – Wałbrzych i okolice
Oferta wycieczki: Wrocław – Wałbrzych i okolice – termin 26.09.2016 – 
30.09.2016.

Zakwaterowanie: Hotele we Wrocławiu i Szczawnie Zdroju

Program Wycieczki:

    I. 26.09 – Godzina 5:30 wyjazd z Chłapowa, przyjazd do Wrocławia w 
godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja i wieczorny spacer 
po Rynku.
    II. 27.09 – Śniadanie, Hala Ludowa – miejsce imprez sportowych, koncertów i 
targów między narodowych, Grające Fontanny, Ogród Japoński, Panorama 
Racławicka, Uniwersytet Wrocławski, obiadokolacja i wieczorny spacer po 
Starówce.
    III. 28.09 – Śniadanie, Katedra Wrocławska, Ogród Botaniczny, Sky Tower – 
podziwianie panoramy Wrocławia, przejazd do Świdnicy, zwiedzanie Katedry i 
Świątyni Pokoju, zakwaterowanie w Hotelu w Szczawnie Zdroju obiadokolacja i 
spacer po Uzdrowisku.
    IV. 29.09 – Śniadanie, Przejazd do Krzeszowa i zwiedzanie Opactwa 
Cystersów (zabytek skali światowej), Osówka – podziemne miasto Hitlera w 
Górach Sowich, Starówka Wałbrzyska, Szczawno Zdrój i Jedlina Zdrój – 
zwiedzanie uzdrowisk, obiadokolacja i czas wolny.
    V.30.09 – Śniadanie, Centrum Nauki „Stara Kopalnia” – odrestaurowana 
kopalnia węgla kamiennego, Książ – zwiedzanie największego zamku na Dolnym 
Śląsku, powrót do Chłapowa i przyjazd w godzinach późnonocnych.

Zaplanowane jest uczestnictwo w dwóch Mszach Świętych. Koszt 750 zł., w tym: 
przejazdy autokarem, cztery noclegi, cztery śniadania, cztery obiadokolacje, bilety 
wstępów, opieka pilota.



1 CZYTANIE:(Jr 38,4-6.8-10)
2 CZYTANIE: (Hbr 12,1-4)
EWANGELIA: (Łk 12,49-53)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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               Ks. Sławomir Skoblik

XX niedziela zwykła

1. Jutro przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze 
święte według porządku niedzielnego tj. o godzinie 8:00, 10:30, 20:00. W tę nakazaną 
uroczystość, zwaną także Matki Bożej Zielnej, tradycyjnie błogosławimy przyniesione 
naręcza zbóż i ziół oraz owoce jako wyraz naszej wdzięczności za dary ziemi. Jutro 
obchodzone jest także Święto Wojska Polskiego.

2.W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia: w środę wspomnienie świętego Jacka, 
w sobotę świętego Bernarda z Clairvaux. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego 
tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

3.Pragnę przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele Mszy 
świętej o 16:00. Jest ona przesunięta na godzinę 20:00. Równocześnie 
przypominamy, że sobotnia Msza święta o godzinie 18:00 sprawowana jest z liturgii 
niedzielnej.

4. Wszystkich gości nawiedzających naszą świątynię chciałbym poinformować, że jest ona 
kościołem jubileuszowym, w którym codziennie można uzyskać odpust zupełny i w którym 
także codziennie odmawiana jest o godzinie 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
Spowiedź święta kwadrans przed każdą Mszą świętą.

5. Do posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. Żeromskiego i 
Bursztynowej.

6.W ramach akcji Caritas Tornister Pełen Uśmiechów chcielibyśmy wesprzeć dzieci 
z naszej parafii wyprawką szkolną. Zachęcam darczyńców, którzy wypełnią tornistry 
przyborami. Tornistry przygotowane przez Caritas można odebrać u mnie i wypełnione 
przyborami przynieść do biura parafialnego. Zostaną przekazane uczniom wskazanym 
przez pedagog szkoły.

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i 
życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się 
tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo świętego 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.

Dzisiejsza Ewangelia powinna być otrzeźwieniem i przebudzeniem dla tych wszystkich, którzy 
chcą traktować chrześcijaństwo jako religię świętego spokoju i błogiej szczęśliwości. Chyba 
większość z nas traktuje naukę Chrystusa jako takie ble, ble, ble dla małych dzieci, zbiór 
bajeczek, ładnych obrzędów, bezmyślnych przyzwyczajeń, które nikogo ani ziębią, ani parzą. 
Nieraz są trochę uciążliwe, więc się je opuszcza. Nieraz uprzykrzają życie, to się o nich zapomina. 
I tak jakoś leci: chrzciny, Pierwsza Komunia, ślub, pogrzeb, po drodze Pasterka, kolęda, Popielec, 
Wielkanoc. I to wszystko. Całe życie chrześcijańskie udało się nam szczęśliwie sprowadzić do 
nikomu nie wadzących obyczajów i chodzenia do kościoła. Gdy ktoś wykracza poza ten schemat, 
uznajemy go za fanatyka i dewota, by w ten sposób nie zakłócić sobie lekkiego, łatwego i 
przyjemnego wizerunku katolika. W ten sposób człowiek bardzo skutecznie odgradza się od 
Słowa Prawdy i usypia w błogim samozadowoleniu.Czy o to chodziło Chrystusowi? Na pewno 
nie! On przyszedł rzucić na ziemię ogień, a nie ciepłe kluchy. To my przez swoją niemrawość i 
małoduszność zagasiliśmy żar Jego słów: wielu z nas nie chce, wielu się boi, wielu przyzwyczaiło 
się do dotychczasowej wegetacji i to uodparnia ich na wpływ Słowa. Ale ono nadal płonie pod 
grubą warstwą naszych błędnych przekonań, pogańskich teorii i światowych przyzwyczajeń. I 
jeśli okażemy gotowość autentycznego słuchania i ryzyko zmiany, wtedy w jednym momencie 
zapłonie jasnym blaskiem. I tak jak ogień zapałki ogarnia w mgnieniu oka suchą gałązkę, 
zamieniając ją w płonącą żagiew, tak i Słowo Chrystusa jest w stanie przemienić nas, jeśli tylko 
zechcemy i pozwolimy Mu na to.Właśnie to miało miejsce w początkach głoszenia Ewangelii, w 
pierwszych wiekach życia Kościoła, w licznych okresach odrodzenia duchowego. Także dziś w 
wielu ruchach odnowy traktuje się Słowo Boże poważnie i zobowiązująco, i zaraz wydaje to 
owoce. Widać tam, że Ewangelia potrafi autentycznie wpłynąć na ludzkie życie, diametralnie 
przemienić myślenie, mentalność, motywacje, postępowanie. Wielu ludzi pod wpływem wiary 
zaczyna robić to, co dotąd istniało tylko w sferze mglistych przeczuć w stylu „trzeba by...”. Wiara 
staje się potężnym motorem napędowym sensownego i owocnego życia.Przede wszystkim 
jednak wiara daje nam pewny grunt jasnych, uzasadnionych i niewzruszonych przekonań. 
Gdybyśmy tak szczerze i krytycznie postawili sobie pytanie: w co my właściwie wierzymy, według 
czego kształtujemy swoje myślenie i decyzje, co ma na nas największy wpływ, wtedy okazałoby 
się, że za naszymi wyborami kryją się telewizyjne slogany reklamowe, propaganda, moda, 
artykuły z kolorowej prasy, filmowe postacie. Wydaje się nam, że w swoim myśleniu jesteśmy 
niezależni i nowocześni, tymczasem ulegamy rozlicznym wpływom i manipulacjom, najczęściej 
nieuświadomionym. Dlatego nasza rzekoma wolność okazuje się tylko pozorna.Dopiero prawda 
daje człowiekowi autentyczną wolność. Prawda pozwala rozsądzać, co jest dobre, a co złe, co 
należy wybrać i jak postąpić. Prawda, która nie zna kompromisów z kłamstwami i obietnicami 
tego świata. Człowiek, który tę prawdę znajdzie nie da się już nabrać na rozmaite obiecanki-
cacanki, nie ulega złudzeniom, nie miesza zabobonu z wiarą, nie wierzy w sny i czarne koty, nie 
powtarza bezmyślnie, co mówiła ciotka Kazia i co pisali w „Skandalach”. A przede wszystkim 
człowiek taki wie, w czym może złożyć swoją ostateczną nadzieję i że warto dla niej wszystko 
inne poświęcić. To jest główne źródło siły chrześcijanina. 


