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

INTENCJE MSZALNE 20.06 – 26.06

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 maja 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 20 czerwca

17:00 + Teofil Zalewski – rocznica 
urodzin oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące

18:00 + Magdalena Buja – 4 rocznica 
śmierci oraz + Danuta Bolda – 6 
rocznica śmierci

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od mieszkańców ul. Jaśminowej

WTOREK – 21 czerwca

17:00 + Bronisław Kamiński, Jerzy 
Pliński i Wiktor Jeka

18:00 + Mirosław Serwa

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od Służby Liturgicznej

ŚRODA – 22 czerwca

17:00 + Brunon Borski

18:00 + Jan, Józef, Stanisława 
Lessnau

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od od mieszkańców ul. Zielonej

CZWARTEK – 23 czerwca

17:00 + Paweł i Rozalia Goyke

18:00 + Wanda i Jan Wierzbowscy

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od od mieszkańców ul. Zielonej

PIĄTEK – 24 czerwca

17:00 + Jan i Agnieszka Mach

18:00 + Jan Baran i Marta Baran

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od od mieszkańców ul. Zielonej

SOBOTA – 25 czerwca

15:30 + Msza Święta Ślubna

17:00 + Ojciec Jan i teść Jerzy

18:00 + Ojcowie Zygfryd oraz Tadeusz

NIEDZIELA – 26 czerwca

8:00 + Rodzice Hintzke i Bystram i 
brat Zbigniew

10:30 + Jadwiga i Michał Jeka – 
rocznica urodzin Jadwigi

16:00 + Jan Pliński – 40 rocznica 
śmierci

Intencja na Czerwiec :
Ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne 
znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali 
formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, 
jaką mają pełnić.



1 CZYTANIE:  (Za 12,10-11)
2 CZYTANIE: (Ga 3,26-29)
EWANGELIA:  (Łk 9,18-24)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  XII NIEDZIELE ZWYKŁA 

19 CZERWCA 2016 r. 

 

       XII NIEDZIELA ZWYKŁA

   

Ks. Sławomir Skoblik

W tym słynnym dialogu z dzisiejszej Ewangelii, Jezus przeprowadził swoisty sondaż: za kogo 
uważają Go ludzie. Wyniki tego sondażu były potrzebne Jezusowi do trzech celów: do 
przetestowania wiary Apostołów, do sprostowania błędnych wyobrażeń Mesjasza i do 
ukazania ideału chrześcijańskiego życia. Cele te są nadal aktualne i warto dać Chrystusowi 
szansę, aby mógł je zrealizować względem nas samych. Spróbujmy więc przeprowadzić 
wspólnie ten eksperyment.W punkcie wyjścia zbadajmy swoje przeciętne, bezrefleksyjne 
opinie o Jezusie. A więc: Syn Boży, Zbawiciel, Bóg-Człowiek, Odkupiciel Człowieka, Druga 
Osoba Trójcy Świętej… Są to czywiście odpowiedzi poprawne, stoi za nimi autorytet i wiara 
Kościoła. Ale są to zarazem odpowiedzi beznamiętne i martwe, odpowiedzi, które nic nie 
kosztują, nie znaczą i na nic nie wpływają. Tymczasem Jezus chce, aby ta odpowiedź była 
zarazem wyznaniem wiary, żeby coś z niej wynikało.I dlatego w drugim etapie naszego 
eksperymentu spróbujmy zdobyć się na chwilę modlitwy i refleksji, otwórzmy się na 
działanie Ducha Świętego i pozwólmy, aby teraz On podsunął nam odpowiedź. Być może, 
będzie ona brzmiała identycznie co do słów, ale zawartość treściowa każdego słowa 
prawdopodobnie będzie teraz zupełnie inna. Nie będą to już bowiem tylko katechizmowe 
cytaty, lecz osobiste wyznania wiary. Poznać je można po tym, że towarzyszy im miłość, 
ufność, wewnętrzny pokój i radość, poczucie, że Jezus jest blisko i że nie jestem Mu 
obojętny.Ale to jeszcze nie koniec. Takie osobiste wyznanie wiary trzeba jeszcze rozwinąć 
poprzez refleksję i konfrontację ze Słowem Bożym. Owocem tego będzie lepsza znajomość 
Boga, zbliżenie się do Prawdy. Albowiem wiara nie wyczerpuje się tylko w poczuciu ufności, 
miłości i bezpieczeństwa. Wiara to także poznanie prawdy o Bogu. Jeśli kogoś kocham, to 
będę pragnąć go coraz lepiej poznać, wiedzieć, kim jest, co lubi, jakie ma poglądy, jak 
wygląda jego życie.Tak samo jest z Jezusem. Kiedy doświadczę Jego żywej obecności, będę 
chciał tę obecność zrozumieć, zobaczyć, co z niej wynika, dowiedzieć się czegoś więcej o 
Nim. Jeśli spotkanie z Jezusem było autentycznym przeżyciem, a nie tylko wzruszającym, 
uczuciowym seansem, powinno ono zaowocować pragnieniem poznania Jezusa i Jego nauki. 
W przeciwnym razie grozi nam zamknięcie się w subiektywnych emocjach, pogoń za 
wzruszeniami, egzaltacja i dziwactwo religijne.Tymczasem Jezus chce, żeby autentyczna 
wiara pociągała za sobą postawę trzeźwego i konsekwentnego wypełniania Bożej woli. 
Dlatego najpierw daje przykład sam na sobie: Mesjasz to ten, który wypełnia do końca wolę 
Bożą – nawet, jeśli oznacza ona krzyż – a nie idol i maskotka tłumów. Mesjasz ofiarowuje 
człowiekowi swoją miłość i dar zbawienia, ale oczekuje twardej wiary i posłuszeństwa. Bez 
tego nie da się przyjąć zbawienia, ani iść Bożą drogą.Ci, którzy chcą naśladować Chrystusa, 
muszą być gotowi wziąć swój krzyż i upodobnić swoje życie do życia Zbawiciela. Wymaga to 
na pewno samozaparcia i wielkiego zaufania do Boga. Trzeba bowiem będzie zrezygnować z 
wielu ludzkich wyobrażeń i pragnień, mitów i złudzeń. Chrystus je zdemaskował i skorygował 
swoją nauką, objawieniem prawdy o sobie, o człowieku, o życiu i zbawieniu. Kto tę prawdę 
przyjmie i zrozumie, znajdzie moc do przezwyciężenia największych przeszkód i dźwigania 
najcięższego krzyża. Bo będzie wiedział, że Chrystus idzie z nim. 

  1.Trwa miesiąc czerwiec, zatem w dalszym ciągu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe 
odprawiane w kościele codziennie po Mszy świętej o godz.18:00.
  
2.  W liturgii tego tygodnia wspominamy: we wtorek św. Alojzego Gonzagę, w piątek narodzenie 
Świętego Jana Chrzciciela (nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Ponadto w 
czwartek obchodzimy Dzień Ojca. Wszystkim Solenizantom oraz Jubilatom tego tygodnia składamy 
serdeczne życzenia i ofiarujemy dar modlitwy. Pamiętamy także o naszych Ojcach, dla żyjących 
prosząc o Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych o wieczne odpoczywanie.
  
3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9:15-10:15.
 
 4.  W piątek Msza święta kończąca rok szkolno-katechetyczny w kościele o godz. 8:00. Spowiedź dla 
dzieci kończących rok szkolny w czwartek od godz. 15:30 -17:00. Zakończenie roku szkolno-
katechetycznego jest również okazją do podziękowania wszystkim nauczycielom i katechetom za ich 
wychowawczy trud.
 
 5.  Od przyszłej niedzieli przez wakacje nie odprawiamy w niedziele Mszy św. o 16:00 Jest ona 
przeniesiona na godz. 20:00.
  
6.  Wszystkich gości nawiedzających naszą świątynie chciałbym poinformować, że jest ona 
kościołem jubileuszowym, w którym codziennie można uzyskać odpust zupełny i w którym także 
codziennie odmawiana jest o godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 
  7. Msza św. w miesiąc po śmierci naszego śp. księdza proboszcza zostanie odprawiona w naszym 
kościele o godz. 18:30 w dniu 7 lipca. Chcielibyśmy, aby w najbliższym czasie został poświęcony 
nagrobek – pomnik. Wraz z Radą Parafialną ustaliliśmy, że pod chórem jest wystawiona skarbonka 
na ten cel.
 
 8.  Spotkanie świętojańskie Pielgrzymki Kaszubskiej. Uczestników i sympatyków serdecznie 
zapraszamy na tradycyjne spotkanie świętojańskie Pielgrzymki Kaszubskiej w Mechowie w niedzielę 
26 czerwca. O godz. 14:00 Msza św., potem spotkanie przy ognisku, które organizuje ks. Proboszcz z 
Mechowa. Z pozdrowieniem w Chrystusie.

   9. Polecam Waszej uwadze prasę katolicką i nowy biuletyn parafialny.

  10.  Do posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. Władysławowskiej 95-115 i 
Sobótki.
  
11.  Dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia 
Pańskiego.


