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

INTENCJE MSZALNE 22.08 – 28.08

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA    21 SIERPNIA  2016 r.

PONIEDZIAŁEK –22 sierpnia

17:00 – Dziękczynna z okazji 7 
rocznicy ślubu Urszuli i Andrzeja

18:00 + Stanisław Kos w rocznicę 
śmierci

18:00 + Żona Marianna z okazji 
urodzin oraz rodzice z obojga stron

WTOREK –23 sierpnia

17:00 + Teresa Dombke – 3 rocznica 
śmirci, Stanisław Dombke

18:00 +Michał Sirak – rocznica śmierci

18:00 – O zdrowie dla brata Feliksa

ŚRODA -24 sierpnia

17:00 + Wujek Józef i Stanisław

18:00  – Dziękczynna za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze

18:00  + Z rodziny Wanke, 
Drążkowskich, Antoni Zimoń

CZWARTEK –25 sierpnia

17:00 + Maria Byczkowska

18:00 + Z rodziny Brzostowskich, 
Piberów, Olszewskich, Marek 
Hryniewicz, Maria Rościszewska;o 
błogosławieństwo Boże dla kapłanów

18:00– Dziękczynna od rodziny 
Pawłowskich

PIĄTEK –26 sierpnia

17:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

18:00 - Dziękczynna od rodziny 
Wanke

SOBOTA –27 sierpnia

14:00 – Msza ślubna

17:00 – Dziękczynna za szczęśliwy 
pobyt i powrót do domu 
wczasowiczów z Suchej Beskidzkiej  

18:00  + Jan Hincke – rocznica 
śmierci i Halina

NIEDZIELA –28 sierpnia

08:00 + Irena i Barbara Bolda

10:30 +Henryka i Franciszek 
Ceynowa

20:00 + Ojciec Paweł w rocznicę 
śmierci

Wycieczka: Wrocław – Wałbrzych i okolice
Oferta wycieczki: Wrocław – Wałbrzych i okolice – termin 26.09.2016 – 
30.09.2016.

Zakwaterowanie: Hotele we Wrocławiu i Szczawnie Zdroju

Program Wycieczki:

    I. 26.09 – Godzina 5:30 wyjazd z Chłapowa, przyjazd do Wrocławia w 
godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja i wieczorny spacer 
po Rynku.
    II. 27.09 – Śniadanie, Hala Ludowa – miejsce imprez sportowych, koncertów i 
targów między narodowych, Grające Fontanny, Ogród Japoński, Panorama 
Racławicka, Uniwersytet Wrocławski, obiadokolacja i wieczorny spacer po 
Starówce.
    III. 28.09 – Śniadanie, Katedra Wrocławska, Ogród Botaniczny, Sky Tower – 
podziwianie panoramy Wrocławia, przejazd do Świdnicy, zwiedzanie Katedry i 
Świątyni Pokoju, zakwaterowanie w Hotelu w Szczawnie Zdroju obiadokolacja i 
spacer po Uzdrowisku.
    IV. 29.09 – Śniadanie, Przejazd do Krzeszowa i zwiedzanie Opactwa 
Cystersów (zabytek skali światowej), Osówka – podziemne miasto Hitlera w 
Górach Sowich, Starówka Wałbrzyska, Szczawno Zdrój i Jedlina Zdrój – 
zwiedzanie uzdrowisk, obiadokolacja i czas wolny.
    V.30.09 – Śniadanie, Centrum Nauki „Stara Kopalnia” – odrestaurowana 
kopalnia węgla kamiennego, Książ – zwiedzanie największego zamku na Dolnym 
Śląsku, powrót do Chłapowa i przyjazd w godzinach późnonocnych.

Zaplanowane jest uczestnictwo w dwóch Mszach Świętych. Koszt 750 zł., w tym: 
przejazdy autokarem, cztery noclegi, cztery śniadania, cztery obiadokolacje, bilety 
wstępów, opieka pilota.



1 CZYTANIE: (Iz 66,18-21)
2 CZYTANIE: (Hbr 12,5-7.11-
13)
EWANGELIA: (Łk 13,22-30)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXI NIEDZIELE ZWYKŁĄ

21 SIERPNIA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXI niedziela zwykła

1. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają: w poniedziałek NMP Królowej, 
we wtorek świętej Róży z Limy, w środę świętego Bartłomieja, w czwartek świętego 
Ludwika, w piątek 26 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej – nie ma postu, w sobotę wspomnienie świętej Moniki. Wszystkim 
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

2. Wszystkich gości nawiedzających naszą świątynię chciałbym poinformować, że 
jest ona kościołem jubileuszowym, w którym codziennie można uzyskać odpust zupełny 
i w którym także codziennie odmawiana jest o godzinie 15:00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia. Spowiedź święta kwadrans przed każdą Mszą świętą. W czwartki adoracja 
Najświętszego Sakramentu: 9:15-10:15.

3. Do posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. Jarowej i Jodłowej.

4. W najbliższą sobotę o godzinie 10:00 zbiórka ministrantów w salce na plebanii.

5. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii księdza Marcina 
Ciesielskiego, który pracuje na misjach, na Wołyniu, na Ukrainie, a pochodzi z naszej 
Archidiecezji. Na każdej Mszy świętej będzie głosił kazanie; przybliży nam sytuację 
Kościoła na Ukrainie, opowie o swojej posłudze w diecezji łuckiej na Ukrainie. Po Mszach 
świętych przed kościołem będzie zbierał ofiary na rzecz swej pracy misyjnej.

6. Zapraszamy na wycieczko-pielgrzymkę parafialną na Dolny Śląsk. Bliższe 
informacje w biuletynie parafialnym, w gablotce i na stronie internetowej parafii.

7. Doceniając dotychczasową pracę jako Wikariusza i Administratora Parafii oraz 
troskę o zdrowie swego poprzednika, a także zdobyte doświadczenie 
duszpasterskie, stsownie do kanonu 523 KPK, mocą dekretu Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź mianuje Księdza mgr. Lic. Sławomira 
Skoblika dotychczasowego Wikariusza Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie 
Proboszczem Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie z dniem 26 sierpnia br.

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i 
życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się 
tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo

Czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pełne obawy pytanie było prawdopodobnie spowodowane 
zbyt ciasnym i jednostronnym zrozumieniem nauki Chrystusa: w duchu prawa Starego 
Testamentu. Faktycznie, jeśli nauczanie Chrystusa pojmiemy tylko w kategoriach sztywnych 
przepisów, które człowiek ma ściśle wypełnić, okażą się one niewykonalne. Ot chociażby to 
słynne zdanie o odcięciu ręki czy nadstawianiu drugiego policzka. Jeśli zinterpretuje się je jako 
przepis prawny, będzie to najsurowsze i najokrutniejsze prawo świata.Ale Chrystus nie chciał 
tworzyć nowego kodeksu, nowego zbioru ścisłych instrukcji, które nie pozostawiłyby ludziom ani 
centymetra wolnej przestrzeni. Jezus sformułował pewne ogólne zasady, wytyczył pewien 
kierunek, dał człowiekowi mapę i kompas i powiedział: trzymaj się tego, jeśli chcesz dojść do 
celu. Dał nam także swego Ducha, który ma nam wszystko przypominać i uczyć nas właściwego 
zrozumienia Jego słów. Przy pomocy rozumu i sumienia oświeconego przez Ducha Świętego 
potrafimy właściwie ocenić swoją sytuację i wybrać rozwiązanie.Ale sama wiedza i nawet dobre 
chęci jeszcze nie wystarczą. Dopiero Duch Święty może uzdolnić człowieka do wypełnienia 
Ewangelii. Bez niego traci Ona w zasadzie swój sens, bo jest niewykonalna. W Ewangelii bowiem 
najważniejsze jest to, że to Bóg wziął w swoje ręce sprawę naszego zbawienia. To nie my mamy 
się zbawić, lecz zbawi nas Bóg. My mamy jedynie przyjąć Jego dar zbawienia i wszystkie 
wynikające stąd konsekwencje.Gdy zrozumiemy to wszystko i zaczniemy wprowadzać w życie, 
wtedy to początkowe pytanie straci swój sens. Człowiek, który zaufa całkowicie Chrystusowi i 
pozwoli się prowadzić Duchowi Świętemu, będzie miał stuprocentową pewność zbawienia. 
Nieraz boimy się tej pewności i uważamy ją za zuchwalstwo, ale świadczy to tylko, że źródła 
zbawienia upatrujemy w sobie samych. Jeśli wiemy, że zbawienie jest darem miłości Boga, 
wtedy raczej zwątpienie okaże się obelgą dla Boga.Jednakże wielu z nas, rozumiejących 
Ewangelię powierzchownie i prawniczo, to pytanie – może w bardziej konkretnej postaci: kto 
będzie zbawiony? czy ja będę zbawiony? – chciałoby postawić i usłyszeć odpowiedź. Ciekawe 
jednak, kto z nas potrafiłby sobie taką odpowiedź wyobrazić. Bo co by to miało znaczyć: tak, ja 
będę zbawiony. Czy wobec tego nie musiałbym się już o nic martwić, bo bilet do nieba miałbym 
w kieszeni? Albo: nie będę zbawiony. Więc nic już w moim życiu nie miałoby mieć sensu? Po 
prostu, takiej odpowiedzi nie ma, bo zależy ona zawsze od naszego aktualnego „kursu”: czy żyję 
z Bogiem, czy bez Boga.I właśnie tak odpowiedział wtedy Jezus i jest to jedyna, sensowna 
odpowiedź: Nie powiem wam, kto będzie zbawiony, ale powiem co ty masz robić, jeśli chcesz 
być zbawiony. Musisz trafić i dopasować się do ciasnych drzwi, to znaczy musisz zrozumieć 
jedno: że Bóg chce cię zbawić! Gdy to zrozumiesz i dowiesz się ze Słowa Bożego w jaki sposób 
chce to zrobić., reszta będzie już stosunkowo prosta. Bóg sam będzie cię prowadził.Jeśli 
natomiast będziesz chciał liczyć na jakieś formalne względy, wątpliwe zasługi czy przywileje, 
wtedy żadne gwarancje ci nie pomogą, bo takich gwarancji nie ma! Pozostanie ci tylko lęk i 
gorączkowe budowanie pozornych zabezpieczeń, które i tak na nic się nie zdadzą.


