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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 18.04 – 24.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 18 kwietnia

17:00 + Grażyna 
Szczodrowska - od 
uczestników pogrzebu

18:00 - Do Opatrzności Bożej 
o zdrowie w rodzinie

WTOREK – 19 kwietnia

17:00 + Magdalena Mientke

18:00 + Józef i Jadwiga 
Płomień

ŚRODA – 20 kwietnia

17:00 + Zygfryd oraz rodzice 
Becker

18:00 + Józef - rocznica 
śmierci, Stefan i Maria Sałek

CZWARTEK – 21 kwietnia

17:00 + Anna, Feliks, Józef

18:00 + Rodzice Józefa i 
Bernard oraz siostra Urszula

PIĄTEK – 22 kwietnia

17:00 + Stanisław i Anna 
Ciskowscy oraz Mateusz i 
Salomea Grzegórscy

18:00 + Grażyna 
Szczodrowska - od 
mieszkańców ul. 
Gospodarskiej i sąsiadów 
oraz za zmarłego Kazimierza 
Ciskowskiego

SOBOTA – 23 kwietnia

17:00 - W intencji parafian

18:00 + Ojciec Leon Mach i 
dziadkowie Plińscy

NIEDZIELA – 24 kwietnia

8:00 + Barbara i Franciszek 
Jeka i ich rodzice

10:30 - O zdrowie i 
błogosławieństwo w 25 
rocznicę ślubu Teresy i 
Tadeusza

16:00 + Ojciec Leon Mach

IV Niedziela wielkanocna

       

,,To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili''

,,Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
palmy''

,,Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 
one za Mną i Ja daję im życie wieczne …''



1 CZYTANIE: (Dz 13,14.43-
52)
2 CZYTANIE: (Ap 7,9.14b-17)
EWANGELIA: (J 10,27-30)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELE WIELKANOCNA

17 Kwietnia 2016 r. 

 

IV Niedziela Wielkanocna

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

Dzisiejszy fragment został wyjęty z tzw. mowy Jezusa o Dobrym Pasterzu. Jezus przy pomocy 
bardzo sugestywnego i czytelnego – przynajmniej w owych czasach – obrazu, objawia nam kim 
jest i jaka jest Jego rola względem nas. Jest to rola pasterza, dobrego pasterza.Dzisiaj, w czasach, 
gdy oduczono nas dobrze pracować i szanować pracę, a zwłaszcza szanować ludzi, dla których 
pracujemy, ten epitet – „dobry” – może się wydawać cokolwiek niezrozumiały. Tym bardziej, że 
nie bardzo już chyba wiemy, na czym w ogóle polega praca pasterza, a co dopiero mamy znać 
takie niuanse, jak „dobry” pasterz.Pasterz ma przede wszystkim troszczyć się o owce. W 
dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy raczej, że ma dbać, by szybko przybierały na wadze, 
dawały dużo wełny i wysokoprocentowego mleka oraz miały gęstą skórę na kożuch. Traktujemy 
owce jedynie w kategoriach ekonomiczno-użytkowych. Jednakże dla Żydów owce, a jeszcze 
bardziej baranki, miały wartość szczególną, i to wcale nie tylko kulinarną. Było to zwierzę 
ofiarne, to znaczy takie, które składano Bogu w ofierze jako dar, zadośćuczynienie czy ofiara 
zastępcza. Każdy Żyd pamiętał, że baranek był miłym Bogu darem Abla, że zastąpił w krytycznej 
chwili Izaaka, że krew baranka paschalnego ocaliła ich przodkom życie w niewoli egipskiej. 
Bohater przypowieści, którą Natan opowiedział Dawidowi, tak kochał swoją owieczkę, że spała z 
nim na jednym posłaniu.Stosunek Żydów do tych zwierząt był bardzo serdeczny i ciepły. A 
zarazem wiedzieli też, że była to podstawa ich utrzymania i wyżywienia. I dlatego potrafili 
szanować i cenić każde jagnię. W swojej przypowieści o zaginionej owcy Jezus mówi, że pasterz z 
poświęceniem chodzi za nią po górach i chaszczach, a gdy ją znajduje, bierze z czułością na 
ramiona i sprasza przyjaciół, by dzielić z nimi radość.Trzeba to wszystko chociaż trochę wiedzieć, 
żeby zrozumieć, co to znaczy być dobrym pasterzem. To nie tylko bezpiecznie prowadzić owce 
po górach, karmić, poić i myć, lecz także kochać, mówić do nich, traktować je z czułością, w 
sposób osobisty i prawie intymny. Oczywiście, dobrze rozumiemy, że tak można traktować 
jedynie człowieka, a nie zwierzę. I właśnie tak traktuje nas Jezus.Zna nas. To nie znaczy tylko, że 
wie o nas wszystko; byłoby to dość przygnębiające, gdybyśmy wiedzieli, że gdzieś ktoś śledzi 
każdy nasz krok, a sam pozostaje dla nas niewidzialny. „Znać” w języku biblijnym oznacza bliską i 
serdeczną więź miłości, obustronne zaufanie i otwarcie się na siebie, odsłonięcie swego wnętrza, 
oznacza coś, co łączy męża i żonę w najintymniejszych momentach. Dlatego ci, których Jezus 
zna, ufają Mu, idą Jego drogą, słuchają Jego głosu, bo wiedzą, że to daje im gwarancje 
bezpieczeństwa, umożliwia życie w pokoju i miłości, bez lęku przed śmiercią na wieki.A ta 
gwarancja jest w Bogu. W tym momencie Jezus nie powołuje się tylko na siebie – nikt z uczniów 
nie rozumiał wtedy jeszcze, co to znaczy, że Jezus jest Synem Bożym – lecz na Boga. Zarazem 
utożsamia się z Ojcem: należeć do Jezusa, to tyle samo, co należeć do Boga. Miłość i zaufanie 
uczniów do Jezusa, jest zarazem miłością do Boga. W tym momencie Jezus ukazuje, że nie ma tu 
żadnej różnicy, że jedno i drugie jest tym samym, że On i Bóg to jedno! Jezus jest Dobrym 
Pasterzem, który prowadzi do Ojca i właśnie dlatego może zagwarantować nam życie wieczne, 
bo Bóg jest większy od wszystkiego. Czy to nie wspaniałe, że nasz los jest w tak dobrych i 
pewnych rękach?!

1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania do 
Służby Bożej w Kościele.

2. Dzisiaj przypada 8 rocznica nominacji Księdza 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia na Metropolitę 
Gdańskiego.Także dzisiaj jest 33 rocznica święceń 
biskupich Księdza Arcybiskupa Seniora Tadeusz 
Gocłowskiego.

3. Sobota - Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i 
Męczennika, Głównego Patrona Polski i Archidiecezji 
Gdańskiej. W Parafii we Władysławowie odpust. Suma o 
godz. 11:30.

4. W przyszłą niedzielę wolontariusze z Hospicjum w 
Pucku, będą przed kościołem zbierali ofiary dla Hospicjum.

5. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu 
w piątek po wieczornej Mszy św. proszę Państwa z ul. 
Jarowej, Maszoperii i Żeromskiego.

6. Zmarła p. Elżbieta Bolda z ul Górniczej. Pogrzeb odbył 
się we czwartek. Dobry Jezu, a nasz Panie....


