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

INTENCJE MSZALNE 17.10 – 23.10

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16 października 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –17 
października

17:00 + Paweł, Marta, Tadeusz, 
Kamil Styn

18:00 – O Boże błogosławieństwo w 
rocznicę ślubu

WTOREK –18 października

17:00  – Złote Gody Gabrieli i 
Stefana oraz 70 urodziny Gabrieli

18:00 + Jan i Halina Hincke oraz 
rodzeństwo z obojga stron

ŚRODA – 19 października

17:00  +  Józef, Florian, Eugenia, 
Stefan

18:00 +  Rodzice z obojga stron 
Potrykus i Funk; o zdrowie dla Anny 
Potrykus

CZWARTEK –20 października

17:00 – W intencji Jolanty i Jerzego 
Styn – o zdrowie i błogosławieństwo 
w rocznicę ślubu

18:00 + Jadwiga i Michał Jeka w 
rocznicę śmierci

PIĄTEK – 21 października

17:00 +   Jan Baran – 11 
rocznica śmierci i Marta

18:00 + Anna, Stanisław Czapp, 
Stefania Nowik oraz Franciszek 
Blok

SOBOTA –22 października

17:00 +  Robert, Zofia Formela

18:00 + Urszula i Gerard 
Stremel – rocznica urodzin
  
NIEDZIELA – 23 
października

08:00 +  Rodzice: Jeka i Brezińscy, 
Genowefa Brzezińska

10:30 + Helena Bolda, Anna i Józef 
Hincka i Janusz Olszewski

16:00 + Ojciec chrzestny Feliks

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK:

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się 
zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we 
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i 
odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Różaniec tajemnice radosne:

    1.Zwiastowanie Najświętszej 
    Maryi Pannie
    2.Nawiedzenie świętej Elżbiety
    3.Narodzenie Pana Jezusa
    4.Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
    5.Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Różaniec tajemnice światła:

    1.Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
    2.Objawienie się Jezusa w Kanie 
    Galilejskiej
    3.Głoszenie królestwa Bożego i
    wzywanie do nawrócenia
    4.Przemienienie Pańskie na górze Tabor
    5.Ustanowienie Eucharystii

Różaniec tajemnice bolesne:

    1.Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
    2.Biczowanie Jezusa
    3.Cierniem ukoronowanie Jezusa
    4.Dźwiganie krzyża na Kalwarię
    5.Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Różaniec tajemnice chwalebne:

    1.Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
    2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa
    3.Zesłanie Ducha Świętego
    4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
    5.Ukoronowanie Maryi na Królową 
    nieba i ziemi



1 CZYTANIE:  (Wj 17,8-13)
2 CZYTANIE: (2 Tm 3,14-4,2)
EWANGELIA: (Łk 18,1-8)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXIX NIEDZIELE ZWYKŁĄ
16 PAŹDZIERNIKA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXIX niedziela zwykła

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada w poniedziałek 
wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego,  we wtorek świętego Łukasza,  
w środę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – kapelana i patrona 
„Solidarności”, w czwartek  błogosławionego Jana Kantego, w piątek 
błogosławionego Jakuba Strzemię, w sobotę przypada liturgiczne wspomnienie 
świętego Jana Pawła II. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy 
najserdeczniejsze życzenia.

2. Zbliża się miesiąc listopad, w którym szczególnie pamiętamy o naszych drogich 
zmarłych. Właściwą dla oktawy Wszystkich Świętych jest modlitwa wypominkowa 
połączona z różańcem za zmarłych. Kartki z wypisanymi imionami naszych bliskich 
zmarłych można przynosić do zakrystii, biura parafialnego, wtedy wyznaczę 
dzień odczytywania wypominek, lub w kopercie złożyć na tacy podczas kolekty. 
Różaniec z wypominkami będzie odmawiany o 17:30 w oktawie Wszystkich 
Świętych (2-8 listopada), w niedzielę – 6 listopada – w ramach spotkania Żywego 
Różańca o godz. 14:15.

3. Przy bocznym wyjściu z kościoła można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, 
Pragniemy poinformować, że w ubiegłą niedzielę zabraliśmy na stypendia dla 
ubogiej młodzieży w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 730 złotych.

4. 27 października (czwartek) od godz. 13:00 w przychodni lekarskiej WŁA-MED. Przy 
ul. Niepodległości 10 we Władysławowie odbędą się badania USG DOPPLER 
przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, USG nerek oraz Eco serca. 
Badania są odpłatne. Cena jednego badania 55 złotych.

5. 30 października będziemy gościć ojca misjonarza z Gdańska ze zgromadzenia oo. 
oblatów. Będzie głosił Słowo Boże, a po Mszach rozprowadzał kalendarze misyjne na 
2017 rok. Ja zaś w tym dniu będę w kościele oo. oblatów w Gdańsku głosił kazania i 
zbierał ofiary do puszek na budowę naszego kościoła.

6. Jutro spotkanie Rady Parafialnej po wieczornej Mszy świętej na plebanii.

7. Do posprzątania kościoła proszę parafian zamieszkałych w domach przy ulicy 
Władysławowskiej 34-46 i Gospodarskiej.

8. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” i „Rycerza Niepokalanej” oraz 
biuletyn parafialny.

 

Chrystus w przypowieści o wdowie przychodzącej do nieuczciwego sędziego ukazuje wartość 
modlitwy prośby zanoszonej w chwili zagrożenia przez zło. Pragnie w ten sposób zapewnić 
słuchaczy, że modlitwa taka z pewnością zostanie wysłuchana. Powtarzane przez nas codziennie 
słowa modlitwy „Ojcze, zbaw nas od złego” można traktować jako pewnego rodzaju 
zabezpieczenie. Codziennie powtarzam Bogu, że gdybym się znalazł w zasięgu oddziaływania zła, 
to Ty, Ojcze, zbaw mnie od jego niszczącego działania. Zupełnie jednak inaczej brzmią te same 
słowa, gdy człowiek faktycznie znajduje się w ręku zła. Wtedy wołanie staje się krzykiem o 
ratunek, posiada charakter sygnału S.O.S.Jezus ma na uwadze taką właśnie sytuację, 
zapewniając, że jeśli Bóg usłyszy wołanie, ów sygnał S.O.S., prędko pospieszy z pomocą i weźmie 
wołającego w obronę.Zło zawsze zmierza do oddzielenia człowieka od Boga, a gdy mu się to 
udaje, niszczy człowieka całkowicie. Jego pierwsze uderzenie boleśnie rani, chcąc nas odciąć od 
Boga. Można powiedzieć, że ostrze zła trafia w nasze połączenie z Bogiem. W tym momencie, 
gdy człowiek zagrożony przez zło zaczyna wołać do Boga o ratunek, tak mocno przywiera do 
Niego, że uderzenia zła zamiast go od Boga oddzielać, „wbijają” go w Niego. Skoro zaś sam 
człowiek szuka ratunku u Boga, to i Bóg wychodzi naprzeciw i otwiera swoje serce, by 
zagrożonego ocalić.Jeżeli człowiek zaatakowany przez zło nie wzywa pomocy, nie wyczekuje jej 
od Boga, to znak, że mu ani na ocaleniu, ani na spotkaniu z Bogiem nie zależy. Najczęściej 
dobrowolnie wybiera drogę życia daleką od Boga.Każde zagrożenie, każde nieszczęście winno 
nas do Boga zbliżać, a nie oddalać. To dlatego ono jest dopuszczone przez Boga. Zawsze też 
stanowi okazję do umocnienia naszej wiary. Jeśli w zagrożeniu uciekamy się do Boga i 
umacniamy swoje więzy z Nim, to po pewnym czasie będziemy wdzięczni Bogu, że pozwolił nam 
przeżyć bolesne dni. Odkryjemy, że znacznie więcej w nich zyskaliśmy, niż wycierpieli, a nawet 
stracili.Wykładnikiem tego wewnętrznego zawierzenia Bogu jest właśnie modlitewna prośba o 
ratunek. Chodzi przy tym szczególnie o modlitwę samego zagrożonego, to ona jest niezawodnie 
skuteczna. Stąd też opanowanie sztuki modlitwy prośby, w chwili zagrożenia przez zło, stanowi 
jeszcze jeden ważny element życia religijnego. Jezus uczy nas tego w Modlitwie Pańskiej, każąc 
wołać „Ojcze, zbaw nas od złego”. Jak modlitwa wdzięczności jest potrzebna do rozwoju życia 
religijnego, tak w chwilach zagrożenia przez zło modlitwa prośby jest potrzebna do ocalenia 
człowieka.Polskie przysłowie „jak trwoga, to do Boga” wcale nie musi być rozumiane jako 
krytyka słabej religijności, która dostrzega Boga jedynie w chwili zagrożenia. Może być bardzo 
ewangelicznym przypomnieniem prawdy o potrzebie nadawania sygnału S.O.S. w stronę nieba 
wtedy, gdy sytuacja jest trudna, a możliwości człowieka niewystarczające do jej 
przezwyciężenia.Często mamy do czynienia z zagrożeniem przez zło — nałogi, rozkład rodziny, 
potęga opinii środowiska, które kradnie lub żyje kłamstwem, niemoralność — wtedy trzeba 
sięgnąć do wytrwałej, wprost naprzykrzającej się Bogu modlitwy, do nadawania sygnału S.O.S. W 
tej wytrwałości jest zawarta wiara w Jego pomoc. Wytrwałość ta gwarantuje również możliwość 
współpracy z łaską, gdy Bóg zacznie jej udzielać.Jako ludzie wierzący częściej prosimy za tymi, 
których zło już osaczyło. Ta modlitwa nie posiada tak zdecydowanej skuteczności, nie odwraca 
bowiem ich serca od zła, nie rzuca ich wprost w ręce Boga. Niemniej jest to modlitwa twórcza, 
gest naszej miłości bliźniego i troski o jego prawdziwe dobro. Często właśnie ta wstawiennicza 
modlitwa przygotowuje akcję ratunkową podjętą przez Boga w celu jego ocalenia. Wielu ludzi 
zostanie zbawionych dzięki modlitwie ich bliskich. Skutki tej wstawienniczej modlitwy objawią 
się dopiero w wieczności. Nie ma modlitwy nieskutecznej.


