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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 04.01 - 10.01

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 4 stycznia

17:00 + Augustyn i Feliks Buja 
oraz chrzestna Anna Roemer

WTOREK – 5 stycznia

17:00 + Eugeniusz Doering - 
rocznica urodzin

ŚRODA – 6 stycznia - 
Objawienie Pańskie

8:00 + Franciszek i Barbara Jeka

10:30 + Augustyna i Franciszek

10:30 + Stanisław i Łukasz Necel

16:00 + Alina Podsiadło

16:00 + Wiktoria i Tomasz oraz 
Adela i Józef

CZWARTEK – 7 stycznia

17:00 + Anna, Elżbieta i Leon 
Nadolscy

PIĄTEK – 8 stycznia

17:00 + Michał i Augustyna 
Plińscy oraz Magdalena i 
Ignacy Buja

SOBOTA – 9 stycznia

17:00 + Brunon Borski

NIEDZIELA – 10 stycznia

8:00 + Siostra Bożena - 15 
rocznica śmierci

10:30 - W intencji 
ofiarodawców budowy

16:00 + Irena, Agnieszka, 
Teofil Bolda



1 CZYTANIE:(Syr 24,1-2.8-12) 
2 CZYTANIE: (Ef 1,3-6.15-18)
EWANGELIA: (J 1,1-18)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
na II niedziela po Narodzeniu Pańskim

03 STYCZNIA 2016 r. 

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. Dzisiaj jest pierwsza niedziela stycznia. O godz. 14:15 
odmówimy Różaniec Róż Różańcowych. Będziemy modlili 
się, by dialog między ludźmi wyznającymi różne religie 
przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
2. Środa - Objawienie Pańskie. Msze św. odprawiamy jak w 
niedziele. Błogosławimy kredę i kadzidło.
3. Przyszła niedziela to Chrzest Pański. Kończy się okres 
Narodzenia Pańskiego.
4. Plan kolęd:
- niedziela - ul. Władysławowska 2 - 14, Kliprów i Albatrosa
- poniedziałek - ul. Władysławowska 53 - 77 i Rodzinna
- wtorek - ul. Władysławowska 16 - 46
- środa - ul. Gospodarska - od godz. 17:00
- czwartek - ul. Jarzynowa, Chłopska, Wichrowa, Aroniowa, 
Koralowa, Władysławowska 48 - 78
- piątek - ul. Władysławowska 79 - 113 i Sobótki
- sobota - ul. Zielona i Ludzi Morza - od ul. Zielonej
5. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu 
w piątek  - proszę Państwa z ul. Górniczej i Zagrodowej.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

Czym jako chrześcijanie winniśmy się różnić w życiu, tak na co dzień, od innych? Zdziwicie 
się, gdy powiem, że powinniśmy być mądrzejsi. Nasze spojrzenie na świat, na trudne sprawy, 
na życie winno być pełniejsze, doskonalsze, mądrzejsze.Tak być powinno. W życiu należy 
kierować się nie mądrością ludzką, ale Bożą. Nie przesadzę, gdy powiem, że dzieje 
chrześcijanina, dzieje każdego z nas, to historia współpracy ludzkiej słabości z Bożą 
mądrością. O tym mówią nam dzisiejsze czytania.Słowa prologu św. Jana można odczytać i 
tak: „Na początku była Mądrość, a Mądrość była u Boga i Bogiem była Mądrość. Wszystko 
przez nią się stało, bez niej nic się nie stało /.../. Mądrość zamieszkała wśród ludzi, do swoich 
przyszła, a swoi jej nie przyjęli”.Myślę, że nikogo nie obrażę, gdy posłużę się porównaniem. 
Pustą, zarozumiałą kobietę pokochał bardzo mądry, taktowny mężczyzna. Zawarli ślub. Mąż 
zamieszkał z żoną przekonany, że potrafi kierować ich wspólnym życiem, aż do pełnego 
szczęścia. Był pewny, że żona go zrozumie, że uzna jego racje... Kobieta chciała jednak 
rządzić sama. Mąż musiał siedzieć cicho. Ustępował przez długi czas sądząc, że się opamięta, 
że dostrzeże pomyłkę. Upominał, zwracał uwagę na bezsensowność takiego postępowania, 
aż w końcu usłyszał: „Jak ci się nie podoba, to sobie idź!” I poszedł. Żona go nie zrozumiała. 
Ciasna głowa odrzuciła mądrość.Podobnie było z nami. Bóg zamieszkał w nas, ale powiedzmy 
sobie szczerze, czy chcieliśmy, by On był z nami? Czy chcieliśmy otworzyć się na Jego 
mądrość? Jak często liczyliśmy się z Jego wolą? Ileż to razy stawialiśmy na swoim?Dlaczego 
dziś, w dwudziestym wieku, odważam się mówić do was o Ewangelii? Dlatego, bo ufam, że 
każdy chce być mądry, że każdy jest gotów przyjąć do domu mądrego Przyjaciela. Jak 
planując małżeństwo czekaliście na zamieszkanie razem ze współmałżonkiem wiedząc, że 
ubogaci was swoją miłością, tak trzeba, byście przyjęli na mieszkanie Bożą Mądrość.Gdy ona 
wami pokieruje, wygracie życie, odkryjecie wielkie szczęście płynące z kontaktu z kochającą 
Mądrością. Jej oczami zobaczycie świat, innych ludzi, siebie... Wówczas wszystko nabierze 
zupełnie nowej wartości.


