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

INTENCJE MSZALNE 24.10 – 30.10

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 października 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –31 października

17:00 +  Dziadek Stanisław Radtke – 
rocznica urodzin oraz babcia Stanisława

18:00 +  Wojciech Chmielewski

WTOREK –01 LISTOPADA

08:00  + + Magdalena i Ignacy Buja 
oraz Danuta, Maria, Jerzy i Bożena

10:30 +  Anna i Józef Hincka, Helena
 Bolda i Janusz Olszewski

14:00  +  Genowefa Brezińska od 
przyjaciół Opola (na cmentarzu)

ŚRODA – 02 LISTOPADA

8:00 + Wanda i Antonina 
Wierzbowscy – rocznica śmierci

17:00 + + Według intencji Ojca Świętego

18:00 + Za wszystkich wiernych zmarłych

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław
 Wett (1 gregoriańska)

CZWARTEK –03 LISTOPADA

17:00 + Ryszard Otrompka i jego rodzice, 
mama Genowefa oraz dziadkowie z 
obojga stron 

18:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław
 Wett (2 gregoriańska)

PIĄTEK – 04 LISTOPADA

17:00 +  Dusze w czyśćcu cierpiące    

18:00 +Siostry z 1 Róży 
Różańcowej

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (3 gregoriańska)

SOBOTA –05 LISTOPADA

17:00 + Siostry z 4 Róży 
Różańcowej

17:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett i Genowefa Brezińska od 1 
Róży Różańcowej

18:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (4 gregoriańska)

18:00 + Ernestyna Cybula – od 5 
Róży Różańcowej
  
NIEDZIELA – 06 LISTOPADA

08:00 +   Irena, Barbara, Józefa Bolda

08:00 + Genowefa Ciskowska od 
uczestników pogrzebu

10:30 + Jadwiga i Józef Płomień

10:30 + Krystyna

16:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (5 gregoriańska)

16:00 + Rodzice oraz Ludwika i 
Franciszek

Dołącz do nowo powstającej Rady Rycerzy Kolumba

Dołącz do nowo powstającej Rady Rycerzy Kolumba przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w 
Chłapowie

Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja charytatywna i 
bratnia skupiająca praktykujących katolików – mężczyzn. Obecnie liczy ponad 1.8 miliona 
członków. Został założony przez Sługę Bożego, księdza Michała McGivney w 1882 roku. 
Naszej działalności przyświecają idee miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu. 
Odważnie stoimy w obronie naszej wiary i wartości moralnych. Święty Jan Paweł II mówił: 
„Rycerze Kolumba to prawa ręka Kościoła”. Jednym z naszych zadań jest wspieranie naszych 
biskupów i księży.Nazwa Rycerze Kolumba wywodzi się od odkrywcy Ameryki Krzysztofa 
Kolumba, który był symbolem  ewangelizacji oraz od słowa „rycerze” aby podkreślić 
rycerskie szlachetne ideały miłosierdzia i służby Kościołowi i państwu.Jak przypomina Św. 
Jakub „Wiara bez czynów martwą jest”, dlatego angażujemy się w działalność charytatywną, 
aby ulżyć losowi tych, którzy doświadczyli w życiu mniej szczęścia. Przykładem niech będzie 
nasza akcja pozyskania i przekazania wózków inwalidzkich do Szpitala w Wejherowie, do 
Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, pozyskanie środków i zakup nowego obuwia zimowego 
dla będących w potrzebie dzieci i młodzieży z terenu naszej parafii czy też pomoc, w ramach 
akcji „Bilet Dla Brata”, młodzieży z Kazachstanu pragnącej wziąć udział w Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie. Podejmujemy różne działania w celu zdobycia środków na 
działalność charytatywną, na pomoc potrzebującym.Rozumiejąc jak bardzo istotna jest 
rodzina, jako najmniejsza i jednocześnie najważniejsza komórka społeczna, Rycerze Kolumba 
działają na rzecz rozwoju i umacniania rodziny. Organizują rekolekcje dla rodzin i małżeństw, 
poradnie rodzinne i pomoc materialną. Jesteśmy organizacją liczącą się w działalności na 
rzecz obrony życia poprzez własne działania jak i też przez wspieranie innych organizacji. W 
wielu miejscowościach Rycerze są współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny.Rycerze 
Kolumba to patrioci przywiązani do swojej Ojczyzny. Jedną z przyczyn założenia naszego 
Zakonu była chęć podkreślenia faktu, ze katolicy to dumni obywatele swojego państwa. 
Rycerze Kolumba propagują patriotyzm i formują w duchu patriotyzmu młodzież i obywateli. 
Bierzemy udzia w uroczystościach patriotycznych i organizujemy spotkania 
patriotyczne.Działalność Rycerzy Kolumba skoncentrowana jest w sześciu sferach: Kościół 
(parafia), społeczność, rodzina, obrona życia, młodzież oraz wzajemna pomoc. To 
podstawowe obszary działania Rycerzy, chociaż nasza działalność nie ogranicza się tylko do 
nich.Już niedługo – 6 listopada 2016 roku – będziemy z wizytą u Was aby zaprosić mężczyzn, 
którzy ukończyli 18 rok życia, aby dołączyli do nas i utworzyli Radę Rycerzy Kolumba przy 
kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie.Więcej informacji o nas i  naszej działalności 
można uzyskać u proboszcza ks. Sławomira Skoblika, na ogólnopolskiej stronie internetowej 
Rycerzy Kolumba www.rycerzekolumba.com lub stronie internetowej gdańskiej Rady 
Rycerzy Kolumba www.rycerzekolumbagdansk.pl.



1 CZYTANIE:  (Mdr 11,22-12,2)
2 CZYTANIE: (2 Tes 1,11-2,2)
EWANGELIA: (Łk 19,1-10)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXXI NIEDZIELE ZWYKŁĄ
30 PAŹDZIERNIKA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXXI niedziela zwykła

1. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego dziś gościmy o. misjonarza z Gdańska ze zgromadzenia oo. 
oblatów. Głosi Słowo Boże, a po Mszach rozprowadza kalendarze misyjne na 2017 rok. Do 
puszek na misje w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 300 złotych.

2.Dobiega też końca październik. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy dziś po Mszy świętej o 16:00, 
w jutro dzieci na 16:00, dorosłych na 17:30.

3. Zapraszamy jutro do kościoła na godz. 19:30 na przygotowane przez dzieci i młodzież 
nabożeństwo: Holy wins – Święty zwycięża.

4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada w we wtorek Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej W tym dniu Msze święte w 
naszym kościele o 8:00 i 10:30. Około 13:10 z kościoła we Władysławowie wyruszy procesja na 
cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy w intencjach naszych zmarłych. Po procesji około godziny 
14:00 na cmentarzu zostanie odprawiona  Msza święta żałobna. We wtorek w dzień zaduszny. Msze 
święte o godzinie 8:00, 17:00, 18:00 i 18:30. W czwartek przypada wspomnienie świętego Karola 
Boromeusza. Jest to pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu 9:15-10:15 
w salce na plebanii. Okazja do spowiedzi świętej  w pierwszy piątek od godz. 15:30-17:00. Przed 
południem odwiedzę chorych z Komunią św. W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godzinie 
10:30 poświęcenie książeczek pierwszokomunijnych i oddanie dzieciom własnoręcznie 
zrobionych różańców, a także spotkanie Żywego Różańca o godzinie 14:15. W przyszłą niedzielę 
także gościć będziemy Rycerzy Kolumba, którzy podzielą się z nami swoim charyzmatem 
działania w Kościele.

5. WYPOMINKI: W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z wypisanymi 
imionami naszych bliskich zmarłych można przynosić do zakrystii, biura parafialnego, wtedy 
wyznaczę dzień odczytywania wypominek, lub w kopercie złożyć na tacy podczas kolekty. Różaniec z 
wypominkami będzie odmawiany o 17:30 w oktawie Wszystkich Świętych (2-8 listopada), w niedzielę 
6 listopada w ramach spotkania Żywego Różańca o godzinie 14:15.Złożone przy tej okazji tradycyjne 
ofiary, tego roku przeznaczamy na budowę kościoła. W najbliższym czasie w planie jest wykończenie 
zaplecza zakrystii nad kostnicą, uporządkowanie kostnicy i wymiana okien, aby przygotować je pod 
witraże. Na ten cel przeznaczone będą też ofiary z opłatków.

6. Przez cały miesiąc listopad jest odprawiana w naszym kościele, zamówiona przez Żywy Różaniec 
Msza święta gregoriańska w intencji śp.Księdza proboszcza Wiesława Wetta.

7. Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Kto uzyska 
odpust zupełny za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać 
raz dziennie do 8 listopada nawiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski uświęcającej i 
przyjmując Komunię świętą oraz odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną 
modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

8. Do posprzątania kościoła w sobotę po południu proszę parafian zamieszkałych w domach przy ul. 
Władysławowskiej 93 – 115 i Sobótki.

 

Niezwykle trudną sprawę ukazuje ewangeliczna scena mówiąca o nawiedzeniu przez Jezusa 
domu Zacheusza. Był to celnik, a więc Żyd współpracujący z rzymskim okupantem. Ściągał cło. 
Na podstawie umowy odpowiednią kwotę miał oddać w ręce okupanta. Z nadwyżki, o której 
sam decydował, mógł żyć dostatnio.Już samo wejście w tak bliski kontakt z okupantem stawiało 
celników, w oczach patriotów, na liście podejrzanych. Do tego dochodziło poczucie krzywdy, z 
której oni często wystawnie żyli. Faryzeusze traktowali ich na równi z grzesznikami i nie chcieli 
mieć z nimi żadnego bliskiego kontaktu. Swoją postawą rzutowali na postawę wszystkich 
pozostałych pobożnych Żydów. Sytuacja była delikatna, bo miała wymiar nie tylko społeczno-
polityczny, ale i religijny. Celnicy w oczach pobożnych Żydów byli skompromitowani.Podejście 
jednak Boga do nich było inne. Jego nie interesują opinie ludzkie ani układy polityczne, lecz 
prawość serca. Wśród celników byli ludzie prawego serca. Jednego z nich Jezus uczynił 
apostołem i włączył w grono Dwunastu, łamiąc w ten sposób twarde zasady faryzeuszy i 
narażając się na bardzo ostrą krytykę.Drugie spotkanie opisane w Ewangelii miało miejsce w 
domu celnika Zacheusza. Jest rzeczą godną uwagi, że serce zarówno Mateusza /Lewiego/ jak i 
Zacheusza było otwarte na przyjęcie łaski. Mateusz natychmiast zrezygnował z pracy na cle i 
poszedł za Jezusem. Ta rezygnacja ze współpracy z okupantem, a zarazem z dobrze płatnego 
zawodu, na pewno złagodziła nieco nieżyczliwe dla niego spojrzenie faryzeuszy i opinii 
publicznej. Mateusz chodząc z Jezusem nie był już celnikiem. Ale czy etykietkę kolaboranta 
przyklejoną przez opinię publiczną można kiedykolwiek w życiu odkleić?Spotkanie w domu 
Zacheusza jest znakiem aprobaty, z jaką Jezus odnosi się do będącego w służbie celnika, który po 
spotkaniu wcale nie zrezygnował ze ściągania cła i dalej wykonywał swój zawód. Co więcej, św. 
Łukasz podkreśla, że Zacheusz był zwierzchnikiem celników, co świadczy o tym, że jego 
współpraca z okupantem była jeszcz głębsza niż zwykłego celnika. On bowiem był 
odpowiedzialny za organizację celników. To oni zarabiali na chleb dla siebie, dla niego i na 
podatek dla okupanta. Wydawać by się mogło, że z punktu widzenia patriotyzmu wielkie 
bogactwo Zacheusza nie zostało zdobyte drogą uczciwą. A oto Jezus mu oświadcza, i to 
publicznie: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.Czy 
jest w Ewangelii drugie tak piękne oświadczenie Jezusa? Czy jest człowiek, do którego Chrystus 
w gościnę sam by się wpraszał? Ludzie dostrzegali bardzo bogatego celnika, a Jezus dostrzegał 
jego bardzo bogate serce. Tego serca nie zniszczyło ani bogactwo, ani współpraca z okupantem 
oparta na zasadzie sprawiedliwości. To serce zostało prawe. Świadczy o tym wypowiedź 
rozradowanego Zacheusza, goszczącego Mistrza z Nazaretu. „Panie, oto połowę mego majątku 
daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. I znów pytanie: Kogo w 
Ewangelii stać na takie oświadczenie? Kto potrafi pięćdziesiąt procent wielkiego majątku rozdać 
ubogim, kto potrafi wyrównać krzywdę, dając cztery razy więcej niż szkoda wynosiła? Kto? 
Takich decyzji nie podejmie serce małe. Na ten gest serca Jezus liczył, o to wewnętrzne 
wyzwolenie Jemu chodziło. Zacheusz doświadcza zbawienia, wchodzi na drogę dawania. Zbierał i 
umiał zbierać, skoro był bardzo bogaty. Czynił to drogą sprawiedliwości, bo w swym 
oświadczeniu jasno stwierdza: „jeśli kogo w czym skrzywdziłem”. Widocznie świadomie nigdy 
tego nie uczynił. Ale teraz w spotkaniu z Jezusem dowodzi, że umie być dobry, umie dawać. Jego 
serce jest otwarte na innych, jest wypełnione miłością.Ilu chrześcijan umie spojrzeć na 
kolaborantów oczami Jezusa? Nie każdy kolaborant musi być od razu zdrajcą. Przed takim 
uogólnieniem przestrzega Jezus w domu Zacheusza, przełożonego celników.


