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

INTENCJE MSZALNE 27.02 – 05.03

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

VIII Niedziela Zwykła   26  lutego 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 27 LUTEGO

17:00 + Rodzice: Maria, 
Franciszek Plińscy oraz Maria, 
Józef, Stefan

17:30 +  Genowefa Brezińska
 (28 gregoriańska)

WTOREK – 28 LUTEGO

17:00 + Agnieszka, Franciszek Hincke, 
Bronisław

17:30 +  Genowefa Brezińska 
(29 gregoriańska)

ŚRODA – 01 MARCA Rekolekcje 
POPIELEC

09:00 + Kamil Styn w dniu
             Urodzin

11:00 - 

17:00 + Rodzice: Józefina i Teodor Bolda 
oraz teściowie: Wanda i Paweł Konkel 

17:00 + Małgorzata Dettlaff oraz Michał 
Augustyna Plińscy

18:00 + Genowefa Brezińska 
(30 gregoriańska)

18:00 - O odzyskanie budowy i podział 
działki

CZWARTEK – 02 MARCA Rekolekcje

09:00 - 

17:00 + Anna i Roman Potrykus, dziadkowie 
z obojga stron

17:00 + Brunon Hincke, rocznica śmierci

PIĄTEK – 03 MARCA Rekolekcje

09:00 + Jan Breziński od 
mieszkańców ul. Korsarskiej, 
przyjaciół i znajomych

17:00 +  Andrzej Goyke i Ryszard 
Kowalewski

18:00 + Dziadkowie: Potrykus i 
Ceynowa

SOBOTA – 04 MARCA

17:00  + Rodzice: Baran i Dettlaff

18:00  + Kazimierz Domaszk, 
Genowefa i Jan Brezińscy

NIEDZIELA – 05 MARCA

08:00 + Z rodziny Byczkowskich

10:30 + Rodzice, siostra, brat, 
szwagrowie i Józef Aremke

16:00 + Andrzej Okólski w 1 
rocznicę śmierci

16:00 + Mirosław Serwa

 Rekolekcje Wielkopostne 1-4 III

1 III Popielec

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych i obrzędem posypania głów 
popiołem
11.00 – Msza św. dla dzieci szkoły podstawowej z nauką i obrzędem posypania głów 
popiołem
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 – Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem, po Mszy św. nowenna do 
MBNP
18.00 –Msza św z nauką rekolekcyjną  dla dorosłych i obrzędem posypania głów 
popiołem;
19.15 – nauka stanowa dla kobiet

2 III Czwartek po Popielcu

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.00 -10.45 – Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele
11.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – nabożeństwo pokutne nauką dla dzieci szkoły podstawowej  i spowiedź dla 
dzieci klas IV-VI
17.00 – Msza św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19.15 – nauka stanowa dla mężczyzn

3 III Pierwszy Piątek Miesiąca

8.15-9.00 – Spowiedź św.
9.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.00 -12.00 – odwiedziny chorych
11.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji z nauką dla dzieci szkoły podstawowej
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży
16.30-18.00 – Spowiedź św.
17.00 -  Msza św
17.30 – Droga Krzyżowa dla dorosłych
18.00  - Msza św. na zakończenie rekolekcji z nauką rekolekcyjną dla dorosłych



1 CZYTANIE: (Iz 49,14-15)
2 CZYTANIE: (1 Kor 4,1-5)
EWANGELIA: (Mt 6,24-34)

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA VIII NIEDZIELE ZWYKŁA

26 LUTEGO 2017 r.

 

1. Jutro na 19:00 zapraszamy do kościoła rodziców kandydatów do 
bierzmowania. Bierzmowanie odbędzie się w naszej parafii dzień później niż 
podałem, czyli 1 czerwca. W związku z tym osoby, które mają na ten dzień 
ustalone godziny intencji mszalnej proszone są o kontakt z księdzem 
Proboszczem w biurze parafialnym od poniedziałku do piątku między 15:30-16:30 
w celu ich przesunięcia.

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Tego 
dnia podczas liturgii na znak pokuty posypujemy głowy popiołem i wsłuchujemy 
się w słowa: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Podejmujemy w tym 
okresie post, modlitwę i jałmużnę, na które „Katechizm” wskazuje jako na 
najważniejsze dobre uczynki. Tego dnia katolików od 14 roku życia obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, zaś osoby od 18 do 60 roku życia 
obowiązuje ponadto post ścisły, czyli 3 posiłki, w tym raz do syta. W Środę 
Popielcową rozpoczynamy czas rekolekcji dla dorosłych i dzieci. Program 
podany został w biuletynie już w zeszłą niedzielę i na stronie WWW. Zechciejmy 
dobrze ten czas wykorzystać, aby właściwie przeżyć cały Wielki Post.

3. W piątek zapraszamy na pierwszą w tym Wielkim Poście drogę krzyżową: dla 
dzieci o godzinie 16:00, dla dorosłych i młodzieży o 17:30. Jest to pierwszy 
piątek miesiąca, dlatego okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00. Przed 
południem ksiądz Proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną. 
Natomiast w przyszłą niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.15. 
Z udziałem w wielkopostnych nabożeństwach drogi krzyżowej oraz gorzkich żali 
związany jest przywilej odpustu zupełnego. Rekolekcje głosił będzie x Janusz 
Hermann z Gdańska-Chełma, natomiast kazania pasyjne ksiądz Zbigniew 
Kordowski z Jastarni.

4. W sobotę przypada święto Kazimierza Królewicza. Wszystkim solenizantom 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

5. W przyszłą niedzielę o godzinie 14:15 spotkanie Żywego Różańca.

6. Przy wyjściu u ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, 
Małego Gościa Niedzielnego, biuletyn parafialny. 

Na dobry start Wielkiego Postu niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi.

 Ks. Sławomir Skoblik

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Pochyleni nad słowem
Jak to dobrze, że w Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady życia wiarą i miłością, lecz 
również konkretne wskazania, podpowiadając niejako, jak te zasady należy zastosować w życiu. 
Jedna z nich jest ujęta w słowach: „Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o 
siebie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swej biedy” (Mt 6, 34). Jest to recepta na zachowanie 
w życiu ewangelicznie rozumianej wolności.To jest mniej więcej tak, jak z wysyłaniem paczki. 
Codziennie rano otrzymuję do Pana Boga duże pudełko. Mam w nim umieścić bogactwo całego 
dnia. Mogę to pudełko zostawić puste, tracąc przez lenistwo cenne godziny, i mogę je wypełnić 
rzeczami bardzo wartościowymi, marnymi a nawet złymi. Godzina po godzinie, chcę czy nie 
chcę, pudełko się zapełnia. Pan Jezus przypomina, byśmy mieli na uwadze wyłącznie to pudełko, 
które wypełniamy. Z punktu widzenia praktycznego ważnym momentem jest zakończenie dnia. 
Chodzi bowiem o to, by wypełnione pudełko zapakować, zaadresować i wysłać do domu Ojca w 
niebie. Tam gromadzone paczki wszystkich dni życia po naszej śmierci zostaną otwarte i z punktu 
widzenia wartości wiecznych odpowiednio ocenione.Najczęściej popełniany błąd polega na tym, 
że ludzie wieczorem ani nie zamykają paczki, ani jej nie wysyłają na ręce Boga. Zostaje ona 
otwarta przy ich łóżkach, a kiedy następnego dnia rano otwierają oczy obok niej stoi następne 
pudełko, które trzeba pakować. Ponieważ z wczorajszego wiele spraw nie zostało zamkniętych, 
więc wloką się one do następnego. Za dziesięć dni mają już dziesięć otwartych pudełek, 
wszystkie pełne i połączone ze sobą wlokącymi się z dnia na dzień sprawami. Człowiek zaczyna 
się gubić. Sam już nie może zajmować się tym, co było, bo odbije się to źle na tym, co aktualnie 
robi. W tej sytuacji nie zostaje mu nic innego, jak wzywać kogoś, by pomógł zrobić porządek. On 
sam dusi się, brakuje mu wolnej przestrzeni, jest przywalony swoją przeszłością.Drugi prawie 
równie częsty błąd polega na bezpodstawnym martwieniu się o jutro, które nigdy do nas nie 
należy. Martwienie się tym, co będzie, to nic innego jak tracenie cennego czasu dnia dzisiejszego 
i przelewanie domniemanych smutków i goryczy przyszłości w aktualnie pakowane pudełko. Nie 
należy martwić się na zapas.„Dość ma dzień swojej biedy”. Ileż życiowej mądrości jest zawartej 
w tym krótkim zdaniu Chrystusa. Wystarczy to jedno zdanie Ewangelii zrealizować w stu 
procentach, tak jak radzi Jezus, by odkryć smak prawdziwej wolności. Jakże spokojna jest noc 
człowieka, który paczkę minionego dnia odesłał na adres swego wiecznego mieszkania. Jego 
przeszłość jest zawsze uporządkowana, czeka na następny dzień, by go wypełnić dobrem i 
wysłać do Boga. O jutro nie musi się martwić. „Dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się 
będzie”.Najnieszczęśliwsi ludzie na ziemi to ci, którzy od lat nie wysyłają wieczorem 
zapakowanego dnia na ręce Boga. Zagubieni w przeszłości i zatroskani o przyszłość. Niewolnicy 
swego własnego życia.Jeśli każdy mój dzień jest w rękach Ojca, to i ja w każdym momencie mogę 
złożyć w nie swoje własne serce. Na tym polega ewangelicznie rozumiana wolność. I tylko w niej 
można realnie planować przyszłość. Umiejętność życia dniem dzisiejszym jest piękna przez to, że 
człowiek jest gotów zarówno pakować dobro przez sto lat na Ziemi, jak i skończyć pakowanie w 
dniu dzisiejszym. Czynienie dobra w czasie jest dla niego źródłem radości, ale i myśl o 
zakończeniu tego dzieła i spotkaniu z Ojcem w wieczności wypełnia go szczęściem.


