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CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

INTENCJE MSZALNE 21.12 -27.12

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

PONIEDZIAŁEK – 21 grudnia

6:30 + Anna Czapp – rocznica 
urodzin oraz Stanisław

WTOREK – 22 grudnia

6:30 – Msza Święta dziękczynna 
za łaski mijającego roku

ŚRODA – 23 grudnia

6:30 + Józef Jeka – 14 rocznica 
śmierci

CZWARTEK – 24 grudnia (Wigilia 
Bożego Narodzenia)

6:30 + Jan i Marcjanna Ceynowa

21:00 + Bonifacy – rocznica 
śmierci i Krzysztof Goyke

24:00 – W intencji parafian

PIĄTEK – 25 grudnia (Boże 
Narodzenie – I dzień Świąt)

8:00 + Stanisław Dombke – 
11 rocznica śmierci

10:30 – W intencji parafian

SOBOTA – 26 grudnia (Boże 
Narodzenie – II dzień Świąt)

8:00 + Brunon Hincke

10:30 + Rodzice Anna i 
Stanisław oraz siostra Bożena

16:00 + Gerard i Urszula 
Stremel – rocznica śmierci

NIEDZIELA – 27 grudnia

8:00 + Ojciec Leon i teściowie

10:30 + Dziadkowie Potrykus, 
Stremel i Stemscy

16:00 – O błogosławieństwo 
dla Ewy

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, Niech Cię kochamy nad 
życie;
niech miłością odwdzięczamy Miłość, której doznawamy.

W Roku Świętym Miłosierdzia,
który mówi nam „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 

wasz jest miłosierny”
życzę, by Bóg, który zajaśniał wielką chwałą 

Miłosierdzia w Betlejem,
obdarzył nas, nasze rodziny,

naszą parafię dobrem rozlewającym się na cały 
świat ze żłobka.

Niech tego dobra nie zagaszą żadne przeciwności.
Wesołych Świąt Narodzenia Pańskiego.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett
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1 CZYTANIE: (Mi 5,1-4a)
2 CZYTANIE: (Hbr 10,5-10)
EWANGELIA: (Łk 1,39-45)
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Bóg jest ponad wszelkimi schematami, konwenansami i oczekiwaniami, nie mieści się w 
żadnych ludzkich wyobrażeniach i przewidywaniach, zawsze nas zaskakuje swoimi planami. 
Zarazem Jego oryginalność nie ma w sobie nic z krzykliwego, dziwacznego i spektakularnego 
efekciarstwa, którym ludzie próbują nas nieraz szokować. Doskonała prostota Boga, która 
wciąż na nowo przyprawia nas o zdumienie i uwielbienie, nie ma nic wspólnego z żądzą 
popularności, lecz wypływa z doskonałej wolności Boga.Wszyscy oczekiwali Go w świątyni, 
wyglądali anielskich hufców, spodziewali się koronacji i tryumfalnego panowania, wielkiego i 
głośnego zwycięstwa, które cały świat powaliłoby u stóp Izraela. Co najciekawsze: wszystko 
to faktycznie się wykonało, ale w jakże inny, ukryty i niespodziewany sposób. Wszystkie 
ludzkie szyki i rachuby się poplątały.A raczej rozplątały. Bo o ileż prościej zbliżyć się do 
Dzieciątka złożonego w pieluszkach na sianie, wespół z pasterzami i roześmianymi dziećmi, 
niż gdyby trzeba było ubiegać się o protekcję, audiencje, z onieśmieleniem przemierzać 
królewskie komnaty. O ileż łatwiej żyć, wiedząc, że Bogu było jeszcze trudniej. I ile nadziei i 
otuchy spływa do naszych serc, gdy przekonujemy się, że pieniądze, zaszczyty i stanowiska 
nie są wcale potrzebne.Prostota i skromność, z jaką objawiło się przyjście Zbawiciela, są dla 
nas znakiem, że to, co największe, nawet przełom czasów, może dokonać się w sposób 
zupełnie niepozorny, niezauważony przez wielkich tego świata. Tylko ludzie cisi, prości i 
pokorni, ludzie prawdziwie mądrzy, którzy rozumieją mowę traw na łące i gwiazd na niebie, 
tylko oni się spostrzegli.Trzeba wielkiej wrażliwości serca i umysłu, by dostrzec Boga, 
zwłaszcza Boga w człowieku. Ale niczego więcej! A więc każdy, kto tylko chce, ma dostęp do 
Boga. Nie tylko do Boga, także do tego, co dobre, prawdziwe, piękne, co ma jakąś 
autentyczną i autonomiczną wartość.I to jest światło nadziei, wielka szansa dla każdego, bo 
okazuje się, że wcale nie trzeba tak wiele, że zawsze można zrobić coś dobrego. Bez wielkich 
nakładów, inwestycji, uprawnień można osiągnąć nadzwyczajne efekty, choć może nie aż tak 
efektowne i spoktakularne. Bo Bóg gotów jest pomóc każdemu, w każdych okolicznościach: 
tak jak kiedyś przyszedł do nas w zwykłej stajni, o nic nie pytając, o nic się nie prosząc. Po 
prostu: przyszedł, żeby z nami być.Nie musimy nic robić, aby ta wspólnota z Bogiem się 
urzeczywistniła. Musimy tylko pozwolić Bogu, aby On działał. Bóg jest bardzo tolerancyjny: 
nie zraził się zamkniętymi na głucho drzwiami betlejemskich domów, nie przestraszył się 
chłodu i niewygód betlejemskiej stajenki, nie uląkł się nawet krzyża! Ale boi się ludzkiej 
obojętności, bo wie, że przez nią człowiek skazuje się na pustkę i samotność życia bez Boga –
a On nie chce naszej krzywdy. Przed dwoma tysiącami lat, w Betlejem, ludzie jeszcze o tym 
nie wiedzieli; my dzisiaj – wiemy. Dlatego nie powtarzajmy ich błędu. Otwórzmy drzwi 
Chrystusowi!

1.W ubiegłą niedzielę zbieraliśmy kolektę budowlaną, która wyniosła 
5.200 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

2. Wtorek – spowiedź świąteczna w naszej parafii: rano od godz. 
9:00 do 10:00, po południu od godz. 16:00 do 18:00.

3. Czwartek – Wigilia Bożego Narodzenia. Obowiązuje nas post. 
Odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną od godz. 9:00. O 
godz. 21:00 odprawimy wieczorną Mszę Świętą Wigilijną z myślą o 
tych, którym trudno uczestniczyć w Pasterce o godz. 24:00.

4. Piątek – Narodzenie Pańskie. Post nie obowiązuje. Kto uczestniczy 
w Pasterce, nie ma obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w ciągu 
dnia. Nie odprawiamy Mszy Świętej o godz. 16:00.

5. Sobota – św. Szczepana, męczennika. Jest to dzień Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Kolekta jest przeznaczona na tę uczelnię. 
Msze św. w sobotę odprawiamy według porządku niedzielnego.

6.Przyszła niedziela – po wieczornej Mszy św. Róże Różańcowe mają 
swój opłatek.

7. Ze względu na Boże Narodzenie, w tym tygodniu opuszczamy 
sprzątanie kościoła.

8. W gablocie wywieszony jest plan kolęd.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett


