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INTENCJE MSZALNE 20.03 – 26.03

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 – 20 MARCA Św. 
Józefa

17:00 +  Jan Breziński od 
mieszkańców ul. Korsarskiej, 
przyjaciół i sąsiadów

18:00 +  Józef Renusz i zmarli z 
rodziny Renusz

WTOREK – 21 MARCA

17:00 +   Rodzice: Józefa, Józef,
     Franciszek i Anna

18:00 +  Zofia, Franciszek Szomborg

ŚRODA – 22 MARCA

17:00 + Stanisław Wiśniewski

18:00 + Bolesław Bigott w roczn. 
śmierci

CZWARTEK – 23 MARCA 

17:00 +  Z rodziny Renusz

17:00 + Jan Glembin od sąsiadów, 
znajomych i krewnych

18:00 +  Rodzice: Czapp i Ciskowscy

18:00 +  Babcia Józefina, + z rodziny 
Bolda

PIĄTEK – 24 MARCA

17:00 – Do MBNP i Judy 
Tadeusza z podziękowaniem i 
prośbą o dalszą opiekę

17:00 + Anna, Feliks, Józef

18:00 +  Maria i Leon Bolda

18:00 +  Rodzice: Franciszka i 
Michał Jeka

SOBOTA –25 MARCA 
Zwiastowanie Pańskie

17:00  +  Wali Stromska w 
rocznicę śmierci

18:00  +  Maria i Zygmunt Szwaba

NIEDZIELA – 26 MARCA

08:00 +  Ojcowie: Stefan Mudlaff i 
Hubert Jutrowski

10:30 -   Dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla rodziny 
Felkner i Leśniewskich

16:00 + Rozalia i Franciszka 
Plińskie

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Co to jest duchowa adopcja?

Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 
Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, 
pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa 
dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą
modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę
Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie 
adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego 
wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o 
pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-
Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

Wiedza i podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru 
popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro". Wiedza i 
podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Osobom, 
które popełniły grzech aborcji, czy "in vitro", lub w jakiś sposób w niej uczestniczyły, 
Duchowa Adopcja przywraca równowagę ducha i usuwa udrękę sumienia (syndromu 
postaborcyjnego).

Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w 
rodzinie poczucie więzi, wzajemnej mi łości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie 
zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu.

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno 
być składane w sposób uroczysty w kościele. Duchowa adopcja może być podjęta 
jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po 
wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję
powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone 
aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej 
Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często 
stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia 
łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca 
wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania 
adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i 
wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić
przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy 
Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

Źródło
http://www.duchowa-adopcja.pl/



1 CZYTANIE: (Wj 17,3-7)
2 CZYTANIE: (Rz 5,1-2.5-8)
EWANGELIA: (J 4,5-42)
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1. Trwa okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy przemieniające nas 
dobre uczynki: post, modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna okazja do tego, by 
także w hojnym geście miłości podzielić się z potrzebującymi poprzez „jałmużnę 
postną”, pomagając w ten sposób najbardziej potrzebującym. Skarbonka na 
Jałmużnę i na kwiaty do Grobu Pańskiego znajduje się pod chórem.
2. Przed tygodniem, w II Niedzielę Wielkiego Postu w tzw. Niedzielę „Ad 
Gentes” podczas Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 
zbieraliśmy na pomoc polskim misjonarzom na realizację dzieł 
ewangelizacyjnych i humanitarnych. Bóg zapłać za ofiary na cele 
budowlane. Trwa malowanie na plebanii jak i prace w kaplicy za 
prezbiterium.
3.Dziś oraz w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o godzinie 15:15.
4. Jutro przypada przeniesiona z niedzieli uroczystość świętego Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W przyszłą sobotę przypada uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości życia i Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Podczas Mszy świętej o 17:00 będzie można złożyć 
przyrzeczenia duchowej adopcji. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej modlitwie. 
Czym jest Duchowa adopcja? Informacje na jej temat zostały zamieszczone w 
biuletynie, który wraz z Gościem Niedzielnym można nabyć tradycyjnie u 
ministrantów. Są także jeszcze paschaliki na świąteczny stół.
5. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową: dla dzieci i młodzieży o godzinie 
16:00, dla dorosłych o 17:30. Z udziałem w wielkopostnych nabożeństwach Drogi 
Krzyżowej oraz Gorzki Żali związany jest przywilej odpustu zupełnego
6. Z racji prowadzonych w dwóch parafiach rekolekcji w tym i przyszłym 
tygodniu ksiądz proboszcz będzie dostępny w biurze parafialnym w czwartek i 
piątek od 15:30 do 16:30
7. Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza mieszkańców Chłapowa na 
zebranie wiejskie – 28 marca 2017 roku do remizy.
8. Zebranie Rady Parafialnej 3 kwietnia o godzinie 19:00 na plebanii.
9. Zachęcamy do przynoszenia na plebanię fantów na loterię w ramach 
festynu parafialnego, który odbędzie się 20 maja.
10. W przyszłym tygodniu zmiana czasu. Z soboty na niedzielę śpimy krócej.

Dziękując za wspólna modlitwę, życzymy wszystkim owocnego 
przeżywaniaczasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam 
Bóg błogosławi. Ks. Sławomir Skoblik
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POCHYLENI NAD S OWEM:Ł
Emerytowana nauczycielka. Pracuje jeszcze w zakładzie wychowawczym. Częstuje swe 
pociechy cukierkami. Prosi, by ten, kto ma silną wolę, zjadł cukierka dopiero po zajęciach, a 
na razie zostawił je w zasięgu swojej ręki. Grupa liczy czternaście osób. Połowa zjadła 
cukierki natychmiast. Trzej następni załamują się w trakcie zajęć. Jeden się usprawiedliwia, 
że musiał zjeść cukierka, bo go rozpraszał, myślał tylko o cukierku i nic nie mógł zrobić. 
Czwórka z radością sięga po cukierka dopiero po zajęciach. Nauczycielka ma dla nich słowa 
uznania i w nagrodę otrzymują jabłko podzielone na cztery części.

Rozmawiam z nią prawie dwie godziny. Interesują mnie te konkrety wychowania. 
Zastanawiam się, jak często dzieci mają dziś tak mądrych wychowawców. Chodzi o 
doskonalenie silnej woli i bardzo trudnej, a zarazem bardzo ważnej umiejętności 
umiarkowania. Człowiek bowiem wpada w dwie krańcowości: albo przez nadmiar, albo przez 
brak. Bezpieczna zaś droga prowadzi środkiem.Sytuacje, w jakich można się znaleźć, są 
bardzo różne. Szczęśliwy kto umie bezpiecznie przejść obok pokusy posiadania, dobrowolnie 
rezygnuje z dóbr, jakie są w jego zasięgu. Gdy żołnierze Corteza zdobyli skarbiec Montezumy, 
tak obładowali się złotem, że w drodze powrotnej z racji tego obciążenia stali się łatwym 
łupem tubylców. Stracili nie tylko złoto, ale i życie. Ocaleli jedynie ci, którzy nie tknęli złota.Z 
drugiej strony umiejętność mądrego dzielenia małych zapasów wody na pustyni niejednemu 
człowiekowi uratowała życie. Z cnoty umiarkowania zdajemy egzamin w sytuacjach 
trudnych. Ona zawsze jest częścią mądrości.Izraelici szemrzący przeciw Mojżeszowi z 
powodu zbyt małej ilości wody nie zdają egzaminu z umiarkowania. Nie umieją ograniczyć 
się wyłącznie do tego, co konieczne do życia. Nie umieją poprzestać na małym. Daleko im do 
postawy św. Pawła, który umiał obfitować i umiał biedę cierpieć.

Umiar dotyczy nie tylko wartości doczesnych. Winien on być zachowany również w sferze 
ducha. Okres Wielkiego Postu to czas sprawdzania, w jakim stopniu stać nas na 
umiarkowanie. Wystarczy uważniej, z zegarkiem w ręku obserwować, ile czasu w ciągu dnia 
spędzamy przed telewizorem. Czy nie przeszkadza on w spełnianiu obowiązków? Czy 
oglądanie programu nie dokonuje się kosztem odpoczynku? Czy stać nas na wyłączenie 
telewizora po to, by spokojnie porozmawiać z domownikami, by poczytać dobrą książkę lub 
przemyśleć poważne sprawy?

To samo dotyczy kupna wielu rzeczy. Człowiek umiarkowany zawsze pyta, o ile to jest mu 
potrzebne. Nigdy nie nabędzie rzeczy tylko dlatego, że się mu podobają. Jeśli kupuje rzecz 
potrzebną, płaci drogo, ale kupuje rzecz dobrą, by mogła służyć dłużej. Nieumiarkowany albo 
kupuje, co zobaczy, albo dusi grosze i nic nie kupi, bo szkoda mu wydać pieniędzy.

Umiarkowanie jest potrzebne w każdej godzinie życia. To ono decyduje o mądrym 
wykorzystaniu czasu, pieniędzy, sił. Ono stanowi fundament cierpliwości, spokoju, 
łagodności. Ono promieniuje pokojem i nawet w sytuacjach bardzo trudnych potrafi znaleźć 
rozwiązanie.

Szczęśliwe dzieci, których rodzice znają wartość zasady złotego środka i umieją tę zasadę im 
przekazać. Szczęśliwa młodzież, która spotkała wychowawcę wypełnionego pokojem 
umiarkowania.Fundamentem umiarkowania jest silna wola. To ona potrafi oprzeć się 
pokusie nadmiaru i ona potrafi przeprowadzić człowieka bezpiecznie przez pustynię 
pragnienia, głodu i ubóstwa.Praktyki postne, rezygnacja z części papierosów, z kieliszka 
wódki, z kupna rzeczy niekoniecznych do życia, a więc różne formy wyrzeczenia, to narzędzia 
doskonalące wolę. Osiągają one jeszcze większe rezultaty, gdy są ustawione pozytywnie. 
Nawiedzenie chorych, udział w Gorzkich Żalach, pomoc małżonce lub małżonkowi. 
Świadomie podjęty wysiłek w tym kierunku daje człowiekowi poczucie twórczego 
wykorzystania dnia i wypełnia radością.

Ks. Edward Staniek


