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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 28.12 - 03.01

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

PONIEDZIAŁEK – 28 grudnia

17.00 + Anna Wierzbowska - 
rocznica śmierci i Wanda

WTOREK – 29 grudnia

17.00 + Leon i Halina Dettlaff

ŚRODA – 30 grudnia

17.00 + Ojciec Leon Mach i za 
dusze w czyśćcu

CZWARTEK – 31 grudnia 

 17.00 - O błogosławieństwo Boże 
w rodzinie Marii i Pawła

PIĄTEK – 1 Stycznia 
Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki, Maryi

8.00 + Rodzice Maria i Ksawery
 
10.30 - W intencji parafian
 
16.00 + Paweł, ojciec Zygmunt, 
rodzice Aurelia i Stefan, brat 
Stefan i 
 siostra Eugenia
 
16.00 + Anna, Jan, Stanisław 
Bieszk

SOBOTA – 2 Stycznia

17.00 + Stanisław Czapp - 
rocznica urodzin oraz Anna

NIEDZIELA – 3 Stycznia

8.00 + Rodzice Jeka i Brezińscy 
oraz rodzeństwo z obojga stron
 
10.30 + Brat Andrzej Pieper - 15 
rocznica śmierci oraz Stanisław i 
Tadeusz
 
16.00 - Msza św. dziękczynna w 
40 rocznicę ślubu Ewy i 
Mieczysława

     



1 CZYTANIE: (Syr 3,2-6.12-14)
2 CZYTANIE: (Kol 3,12-21)
EWANGELIA: (Łk 2,41-52)

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

27 GRUDNIA 2015 r. 

 

Uroczystość Świętej Rodziny mocno zwraca uwagę na fakt, który często uchodzi z naszej 
pamięci i świadomości: że Chrystus przyszedł na świat i wychował się w rodzinie, jednej z 
wielu miliardów rodzin, jakie żyją na ziemi. Właśnie taki jest zamysł Boga odnośnie 
człowieka: żeby podstawowym środowiskiem życia, wychowania, nauki, pracy, miłości była 
właśnie rodzina. Człowiek nie może żyć zawieszony gdzieś w próżni, zagubiony i samotny w 
bezimiennym tłumie. Dlatego powinien mieć rodzinę. Taką, jaką miał Jezus.Niestety, życie i 
funkcjonowanie wielu rodzin daleko odbiega od wzoru, który pozostawiła nam Rodzina 
Nazaretańska. W konsekwencji dzieci są pozbawione właściwego środowiska wzrostu i 
wychowania. Tym samym zostają prawie nieodwracalnie okaleczone w dziedzinie życia 
emocjonalnego, rodzinnego, społecznego. Tu jest źródło nędzy moralnej i patologii 
społecznych. Ostatecznie cierpi z tego powodu całe społeczeństwo.A więc w najlepiej 
pojętym interesie społecznym leży dobre funkcjonowanie rodziny. Inwestować w rodzinę 
opłaci się bardziej, niż w najlepsze szkoły, świetlice, domy kultury czy zakłady wychowawcze. 
Niestety, ciągle jeszcze dominuje pogląd, że rodzina nie wymaga wsparcia ani 
doinwestowania, że powinna się sama o siebie zatroszczyć. System pomocy i opieki nad 
rodziną jest w Polsce wręcz upośledzony. A co najgorsze, o rodzinę, poza Kościołem, nie ma 
się właściwie kto upomnieć. Rodzina nie ma swojej partii, związków zawodowych ani lobby. 
Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Synod Biskupów pozostaje nadal piękną, ale nieznaną 
teorią. Kongres Rodziny nie potrafił wyjść poza ramy referatów. Rok Rodziny zaznaczył się 
jedynie w kalendarzu imprez.Czy wobec tego rodzina nie ma na kogo liczyć? Nie! Może liczyć 
na opiekę Jezusa, Maryi i Józefa, oraz na samą siebie! To są dwa główne źródła siły i pomocy 
dla każdej rodziny. Jak tę pomoc urzeczywistnić? Warto uważnie wczytać się we wskazówki 
płynące z Ewangelii i z licznych dokumentów Kościoła, dotyczących rodziny, a szczególnie z 
ostatniego „Listu do rodzin” Jana Pawła II. Albowiem najlepszą pomocą, jaką można okazać, 
jest umiejętność właściwego życia i postępowania, szczególnie w zakresie wzajemnej miłości 
małżonków i wychowania dzieci. Jest to trudna sztuka i żeby ją posiąść trzeba posiadać 
pewną wiedzę.Tym, co charakterystyczne w dzisiejszej Ewangelii, to ogromna troska Maryi i 
Józefa o swoje Dziecko. Wydaje się to w zasadzie naturalne, ale w codziennym życiu rodzin, 
tego właśnie najbardziej brakuje. Rodzice niekiedy nie interesują się swoimi dziećmi, albo 
interesują się, ale dopiero wtedy, gdy zaczynają się kłopoty i gdy na w pełni skuteczną 
pomoc jest już trochę za późno. O wiele łatwiej jest zapobiegać zagubieniu się dziecka, niż 
potem szukać go.Ale żeby dziecko się nie zgubiło, trzeba je dobrze znać, wsłuchiwać się w to, 
co mówi, rozeznać i roztropnie zaspokoić jego potrzeby, przede wszystkim zaś potrzebę 
kontaktu i czułości. Rodzice często wyręczają się w tym względzie zabawkami, telewizją, 
szkołą, „kieszonkowym”. Dziecko pozbawione ich bezpośredniej troski i miłości, gubi się w 
tym wszystkim. A z nim gubi się coraz bardziej rodzina.

1. Dzisiaj - w niedzielę - po wieczornej Mszy św. Róże Różańcowe mają 
 swój opłatek.
2. Poniedziałek - Święto Świętych Młodzianków Męczenników.
3. Czwartek - ostatni dzień roku 2015. Po Mszy św. o godz. 17.00 
 odprawimy nabożeństwo na zakończenie roku.
4. Piątek - Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. 
 odprawiamy jak w niedziele. Chociaż jest to pierwszy piątek miesiąca, 
 nie będzie odwiedzania chorych, ani spowiedzi dla dzieci. Dzieci niech 
 przyniosą książeczki pierwszopiątkowe  na Mszę św. Po Mszy św. 
 podpiszemy książeczki.
5. Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą stycznia. O godz. 14.15 
 odmówimy Różaniec Róż Różańcowych.
6. Od poniedziałku rozpoczynamy kolędy duszpasterskie - w dni 
powszednie 
 od godz. 15.00, w niedziele od godz. 17.00. Ofiary są przeznaczone na 
 nagłośnienie kościoła.
- poniedziałek - ul. Jaśminowa, Piaskowa, Dolna, Władysławowska 
3 - 23 i Boczna.
 - wtorek - ul. Władysławowska 25 - 29
 - środa - ul. Żeromskiego, Piracka, Latającego Holendra
 - sobota - ul. Władysławowska43 - 51, Kopalniana i Solna
 - niedziela - ul. Władysławowska 2 - 14, Kliprów i Albatrosa
7. Musimy posprzątać kościół. We środę po wieczornej Mszy św. proszę 
 państwa z ul. Władysławowskiej 53 - 77 i Rodzinnej.
8. Zabawa parafialna - 9 stycznia. Cena od osoby - 100 zł. Kto się 
 jeszcze waha, to proszę się zapisać, żebyśmy wiedzieli ile mamy osób. 
 Fundusze z tej zabawy są przeznaczone na ocieplenie poddasza.
9. Bardzo dziękuję za zbudowanie żłobka, za pomysł wystroju. Niech 
 raduje dzieci i wszystkich składających pokłon nowo narodzonemu 
Dziecięciu.

Ks. Wiesław Wett


