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INTENCJE MSZALNE 26.12 – 01.01

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

NIEDZIELA NARODZENIA PAŃSKIEGO              25 grudnia 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –26 GRUDNIA

08:00 + rodzice: Anna i Stanisław
 i za zmarłe siostry

10:30 + Brunon Hincke

16:00 + Urszula i  Gerard 
Stremel – rocz. śm.

WTOREK –27 GRUDNIA

08:00+ Paweł, Julianna, Łucja

17:00 - Dziękczynna w 2 r. ślubu
 Elżbiety i Dominika 

ŚRODA –28 GRUDNIA

08:00 + Anna – rocz. śm. i Wanda

17:00 + Feliks

CZWARTEK - 29 GRUDNIA

08:00  + Leon i Halina Dettlaff

17:00 - w intencji ks. Sławka z ok.
 urodzin

 

PIĄTEK –30  GRUDNIA

08:00 + Anna Czapp – rocz. ur. i 
Stanisław oraz Stefania Nowik

16:00 - Msza św. ślubna

17:00 – Stanisław Węzeł

SOBOTA –31 GRUDNIA

08:00 + Jan i Genowefa 
Brezińscy od przyjaciół z Opola

17:00- Złote Gody Marii i Pawła 
Jeków

NIEDZIELA – 01 GRUDNIA

08:00 + Jan i Genowefa 
Brezińscy oraz dziadkowie

10:30 - Dziękczynna z okazji 60 
urodzin Romana

16:00  + syn Paweł, ojciec 
Zygmunt, rodzice: Stefan i 
Aurelia oraz siostra Eugenia i 
brat Stefan

 POCHYLENI NAD SŁOWEM i kryjącej 

się w nich rzeczywistej Bożej obecności i siły. 
Niech ten wyjątkowy czas wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 

2017 przyniesie  jak  najobfitsze owoce świętości

                                               Ks. Sławomir Skoblik

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!



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 GRUDNIA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

1. Dziś w Uroczystość Bożego Narodzenia, jutro w święto Św. Szczepana, Msze św. w naszym 
kościele jak w każdą niedzielę. W pierwsze święto zachęcam do duchowej łączności z Ojcem 
Świętym, który o godz. 12. udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Przyjmując je z wiarą można 
uzyskać odpust zupełny. Jutro, w drugie święto taca przeznaczona jest na uczelnie katolickie. 

2.Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy udekorowali świątynię, sponsorowi choinek, dziękuję 
także wszystkim, którzy włączyli się w liturgię Pasterki i Mszy św. wigilijnej oraz za 
piękne uczestnictwo w roratach. Ukoronowaniem rorat będzie dekanalna dwudniowa 
pielgrzymka do Częstochowy w dniach 2/3 czerwca, na którą zapraszam. Wraz z nami w 
pielgrzymce będą uczestniczyć parafianie z Chałup z ks. dziekanem.

3.Drodzy Parafianie Jako Wasz Proboszcz życzę Wam Błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia, pełnych miłości, zgody, ciepła rodzinnego, radości; czego wszystkiego 
możemy doświadczyć  dzięki pięknej ich tradycji  i kryjącej się w nich rzeczywistej Bożej 
obecności i siły. Niech ten wyjątkowy czas wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2017 
przyniesie  jak  najobfitsze owoce świętości

4.We wtorek 27 grudnia we wspomnienie św. Jana Ewangelisty w nawiązaniu do 
chrześcijańskiej tradycji błogosławimy wino. Po wieczornej Mszy św. spotkanie opłatkowe 
ministrantów i lektorek.

5. W środę 28 grudnia po wieczornej Mszy św. spotkanie opłatkowe Żywego Różańca, a w 
czwartek 29 spotkanie po wieczornej Mszy św. Rady Parafialnej.

6. W czwartek 29 XII adoracja Najśw. Sakramentu w godz. 9.15-10.15, na zakończenie której 
odmówimy modlitwę zwieńczającą rok 2016 i  odśpiewamy Te Deum.

7. W Nowy Rok Msze św., jak w każdą niedzielę. Zamiast kazania będzie sprawozdanie 
duszpasterskie.

8. Pragnę poinformować, że wizytę duszpasterską rozpocznę w naszej parafii 2 stycznia. Z 
planem kolęd można się zapoznać na stronie internetowej parafii i w biuletynie. Kolęda 
rozpocznie się po Koronce w dni powszednie, w soboty o 13.00, w niedziele o 17.30. W 
czasie kolęd nie ma katechezy dla bierzmowanych, spotkania młodzieżowego jak i sali 
sportowej dla ministrantów. Z racji, że jest to moja pierwsza kolęda w Chłapowie, żeby 
nikogo nie pominąć prosiłbym o każdorazowe odprowadzenie mnie przez przyjmujących 
do następnego domu. Proszę pamiętać o przybraniu stołu, o kartach kolędowych, dzieci i 
młodzież o zeszytach z religii, dzieci o książeczce z obrazkami z Mszy św. niedzielnych

9.Na koniec zapraszam do adoracji przy żłóbku. Dziękuję za ofiary złożone u aniołka przy 

okazji nawiedzenia przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i na 

dekorację żłóbka.

Data Od 
godziny 

  PLAN KOLĘD 2017
Ulica

2 I 15.10 Zagrodowa i Rodzinna

3 I 15.10 Domowa, Jarowa, Ludzi Morza od Jarowej do 
Zielonej ,Bursztynowa, Wietrzna

4 I 15.10 Maszoperii, Władysławowska 32-46

5 I 15.10 Zielona ,Gościnna

7 I 13.00 Poprzeczna, Strażacka, Przytulna, Gospodarska

8 I 17.30 Władysławowska 19-33

9 I 15.10 Piaskowa, Władysławowska 1-17, Boczna

10 I 15.10 Władysławowska 10-14 i Korsarska, Ludzi Morza do 
Zielonej

11 I 15.10 Władysławowska 45-61

12 I 15.10 Władysławowska 16-30

13 I 15.10 Władysławowska 2-8, Latającego Holendra, Piracka, 
Kliprów

15 I 17.30 Sobótki i Władysławowska 93-115

16 I 15.10 Kopalniana i Solna

17 I 15.10 Władysławowska 65-91

18 I 15.10 Władysławowska 37-43, Jaśminowa

19 I 15.10 Górnicza

20 I 15.10 Władysławowska 48-78, Aroniowa

24 I 15.10 Żeromskiego i dodatkowa

Rodzinne kolędowanie 6 grudnia godz. 17.00

Bardzo bym chciał, abyśmy jak parafia spotkali się na wspólnym kolędowaniu w Uroczystość 

Objawienia Pańskiego. Chciałbym, aby kolędy prowadziły poszczególne rodziny. Proszę zgłaszać się 

do mnie, aby zachować porządek i móc przygotować kolędę na rzutnik. Mile widziane instrumenty. 

Rodzinne kolędowanie nie jest formą jakiegoś konkursu, ale festiwalem chwały dla 

Nowonarodzonego Jezusa. Pan organista zadba o profesjonalnym sprzęt nagłaśniający.


