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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 24.07 – 30.07

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 24 Lipca Św. Kingi

17:00 + Rozalia Kozerok, gr. 15

17:00 + Aniela Jeka w 14. R. śm

18:00 +  Joanna i Juliusz Potrykus.

18:00 + Ks. prob. Wiesław Wett, gr. 22

Wtorek 25 Lipca Św. Jakuba Apostoła

17:00 + Rozalia Kozerok, gr.16

17:00 +  Ks. prob. Wiesław Wett, gr. 23

18:00 + Teściowie: Elżbieta i Leon Frank

18:00 + Roman i Anna Necel 

Sroda 26 Lipca Św. Joachima i Anny

17:00 + Anna w dniu im., Stanisław, Stefania 
Nowik, Franciszek Blok w 2 r. śm.

17:00 + Rozalia Kozerok, gr. 17

Chałupy + Ks. prob. Wiesław Wett, gr. 24  

18:00 +Anna Bigott w darze na imieniny i 
Bolesław

Czwartek 27 Lipca

17:00 + Rozalia Kozerok, gr. 18

17:00 +  Ks. prob. Wiesław Wett, gr. 25 

18:00 + Anna Necel

18:00 +  Anna, Brygida, Hubert Jutrowscy 

Piątek 28 Lipca

17:00 + Krzysztof w rocz. śm., Bonifacy 
Goyke

17:00 + Ks. prob. Wiesław Wett, gr. 26

18:00 + Jan Budnik w rocz. śm.

18:00 + Rozalia Kozerok, gr. 19 

Sobota 29 Lipca  Św. Marty

17:00 + Ks. prob. Wiesław Wett, gr. 27

18:00 +  Rozalia Kozerok, gr. 20

Niedziela 30 Lipca

08:00 + Irena, Maria, Franciszek i 
Stanisław

10:00 +  Dziadkowie z obojga stron     

11:30 + Rozalia Kozerok, gr. 21

20:00 + Ks. prob. Wiesław Wett, gr. 28

ŚWIĘTY KRZYSZTOF

Ur. prawdopodobnie w Licji, zm. ok. 250 tamże – męczennik, święty Kościoła katolickiego i 
prawosławnego, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.Jest świętym znanym głównie z 
legend, choć badania historyczne dowodzą, że pochodził z Azji Mniejszej i poniósł męczeńską 
śmierć za panowania Trajana Decjusza, ok. 250 roku.

Według świeckich podań ludowych był olbrzymem: miał cztery metry wzrostu i niezwykłą siłę, 
dzięki której przenosił pielgrzymów przez rzekę. Na popularnych wizerunkach przedstawiany jest 
z Dzieciątkiem Jezus na barkach. Wedle legend święty zapadł się w dno rzeki pod ciężarem 
Dziecka. Wtedy ono rzekło: Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz pomagając 
innym.

Kult św. Krzysztofa rozwinął się z końcem V wieku.

Krzysztof stał się patronem mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, 
biegaczy i żeglarzy, podróżników i pielgrzymów, jest również patronem dobrej śmierci –
szczególnie na Wschodzie, a obecnie patronuje kierowcom. Wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim obchodzone jest 25 lipca.

W dzień świętego Krzysztofa odbywa się w niektórych parafiach poświęcenie pojazdów 
(autosacrum).Tego samego dnia w polskim Kościele obchodzony jest Dzień Bezpiecznego 
Kierowcy z inicjatywy m.in. Duszpasterstwa Kierowców , a tydzień w którym on przypada 
obchodzony jest jako Tydzień św. Krzysztofa.Cerkiew prawosławna wspomina męczennika 9/22 
maja, tj. 22 maja według kalendarza gregoriańskiego.



 

1 CZYTANIE: (Mdr 12,13.16-19)
2 CZYTANIE: (Rz 8,26-27)
EWANGELIA: (Mt 13,24-43)

XVI Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XVI NIEDZIELE ZWYKŁA

23 LIPCA 2017 r.
•    

•   Dziś gościmy w naszej parafii zespół MASSUANA. Z tyłu kościoła można 
nabyć nowa płytę oraz książkę o zdrowiu pt.; Księga zdrowia-stop dla 
raka. Lider zespołu Tomasz Dorniak zaprasza na wykład o swoim 
wyleczeniu o godz. 16:00 w niedzielę 23 lipca oraz w poniedziałek 24 
lipca o 11:00.

Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną: „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn.

Jeszcze tylko przez dwa dni zapraszamy do obejrzenia wystawy  przygotowanej 
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” poświęconą bł. Ks. Jerzemu 
Popiełuszce. W zakrystii można nabyć u ks. Sebastiana płytę CD z 
kazaniami duszpasterza świata pracy.

W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: jutro Św. Kingę 
Patronkę Samorządowców, we wtorek Św. Jakuba i Krzysztofa. Z tej racji już 
dzisiaj po mszy św. przed kościołem modlitwa za kierowców i poświęcenie 
samochodów oraz wszelkich pojazdów. Będą rozdawane za dobrowolną 
ofiarę przeznaczoną na cele misyjne breloczki ze św. Krzysztofem. Ponadto 
wspominamy  w tygodniu w środę Świętych Joachima i Annę (odpust w 
Chałupach) oraz w sobote św. Martę. Wszystkim solenizantom składamy 
najserdeczniejsze życzenia.

Od poniedziałku do środy są wolne intencje Mszy św.

W czwartek 27 lipca ks. proboszcz zaprasza rodziców dzieci wyjeżdżających z 
nim za miesiąc do Wrocławia na spotkanie organizacyjne. Przynosimy 450 
pln złotych dopłaty do całości wyjazdu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, na początku sierpnia przedstawiciele rady 
parafialnej będą roznosić po parafii opieczętowane koperty na budowę 
kościoła. Dobrowolne ofiary będzie można anonimowo złożyć do koperty i 
położyć w niedzielę na tacę. Przeznaczone zostaną one na prace w kaplicy 
za prezbiterium, dokończenie wymiany okien w kościele i w tejże kaplicy. 
Przymierzamy się także powoli do drzwi do kościoła. Jest ich 7, w tym dwoje 
podwójnych. Dziś w Kuźnicy, za tydzień w Jastarnii, i za dwa tygodnie na 
Helu, następnie w Chałupach i Władysławowie ks. proboszcz głosi kazania i 
zbiera pieniądze na budowę kościoła.

Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę i 
życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia 
Pańskiego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Punkt oparcia

Przeżył trzęsienie ziemi. Uczestniczył w akcji ratunkowej trwającej blisko dwa tygodnie. 
Zapytany, co w tym dramacie przeżył najgłębiej, odpowiedział: świadomość swojej własnej 
słabości i bezradności w sekundach samego trzęsienia ziemi. Tego się nie da przekazać, to trzeba 
przeżyć. W jednym momencie prysło moje poczucie wielkości. Straciłem punkt oparcia. 
Człowiek, któremu ziemia kołysze się pod nogami, a ściany domów stojących obok rozsypują się 
w gruzy, uświadamia sobie, że jest niczym. Rozpaczliwie szuka jakiegoś punktu oparcia, a 
ponieważ go nie znajduje na ziemi, wybiega myślą w stronę nieba. Człowiek bowiem nie potrafi 
żyć bez punktu oparcia.Dobrze, że w sercu naszym jest zakodowany odruch w stronę 
Wszechmogącego Boga. W sytuacji krytycznej on decyduje o znalezieniu oparcia w Bogu. Na co 
dzień tego nie dostrzegamy. Człowiek żyje dumny ze swej władzy i mocy, ale klęski żywiołowe 
zdzierają z nas szatę zarozumiałości, odsłaniając nieubłaganie sromotę naszej duchowej nagości. 
Jesteśmy słabi, bezradni, jeden podmuch huraganu, jedno uderzenie wysokiej fali, słup ognia 
ogarniającego dom wystarczą dla przypomnienia prawdy o naszej kruchej egzystencji.

Wielkość człowieka nie polega na jego panowaniu nad żywiołami, lecz na pokornym uznaniu 
swej ograniczoności i mądrym zachowaniu się w chwili zagrożenia. Nikt nie opanował trzęsienia 
ziemi i jeszcze długo nie opanuje. Może co najwyżej je przewidzieć i odpowiednio zorganizować 
życie, by skutki trzęsienia ziemi były stosunkowo najmniej bolesne.Podobnie rzecz się 
przedstawia w podejściu do „trzęsienia ziemi” osobistego świata, które ma miejsce, gdy nagle 
umiera ktoś bliski, lekarz stawia diagnozę o nieuleczalnej chorobie lub o bliskiej perspektywie 
śmierci, zdradza przyjaciel, rozpada się małżeństwo. Często te „trzęsienia ziemi” osobistego 
świata również uruchamiają ukryty na dnie serca odruch szukania oparcia w Bogu. Bywa, że 
przeżywane nieszczęście prowadzi do odkrycia Wszechmogącego Boga, na Którym można 
budować życie bez obawy o tragiczne skutki „trzęsienia ziemi”.

Autor Księgi Mądrości pięknie wyznaje: „Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, 
wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w 
pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych”. On też uważa, że „Bojaźń Boża jest 
początkiem mądrości”. Zawierzenie Bogu jest oparte o świadomość Jego wszechmocy. 
Szczęśliwy, kto zna z własnego doświadczenia zryw serca szukającego oparcia w Bogu. Nie 
przerazi go kruchość życia i nie straci bogactwa swego serca nawet w godzinie największych 
doświadczeń.

Ks. Edward Staniek


