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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 01.02 -07.02

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

PONIEDZIAŁEK – 01 lutego

17:00 + Monika, Grzegorz i 
Elżbieta Fiszer

WTOREK – 02 lutego

8:00 - O zdrowie i 
błogosławieństwo

16:00 + Helmut i Jerzy

17:00 + Dziadkowie Buja i 
Becker

ŚRODA – 03 lutego

17:00 + Rodzice chrzestni z 
obojga stron

CZWARTEK – 04 lutego

17:00 + Jan i Agnieszka 
Mach

PIĄTEK – 05 lutego

17:00 + Za dusze w czyśćcu

SOBOTA – 06 lutego

17:00 + Grzegorz Konkol

NIEDZIELA – 07 lutego

8:00 + Józef, Anna, Franciszek 
Styn oraz Marek i Augustyn 
Goyke

10.30 - O Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

16:00 + Irena, Barbara, Józefa 
Bolda

  IV niedziela zwykła

 



1 CZYTANIE: (Jr 1,4-5.17-19)
2 CZYTANIE: (1 Kor 12,31-
13,13)
EWANGELIA: (Łk 4,21-30)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

31 STYCZNIA 2016 r. 

 

IV Niedziela Zwykła

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

1. Wtorek - Święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. 
odprawiamy o godz. 8:00, 16:00 - dla dzieci i 17:00. Na każdej 
Mszy św. poświęcamy gromnice. Jest to Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego.

2. Środa - św. Błażeja. Po Mszy udzielamy błogosławieństwa 
za przyczyną św. Błażeja, orędownika i opiekuna w chorobach 
gardła.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy 
piątek i pierwsza sobota lutego.

- pierwszy piątek - odwiedzanie chorych od godz. 9:00. 
Spowiedź dla dzieci o godz. 16:00. Ze względu na zimę, 
dzieci przystąpią do komunii św. bezpośrednio po 
spowiedzi św. w piątek jest wspomnienie św. Agaty. 
Poświęcamy chleb, wodę i sól.

- sobota - wspomnienie Świętych Męczenników Pawła Miki i 
Towarzyszy.

4. Przyszła niedziela - o godz. 14.15 Różaniec Róż 
Różańcowych. Będziemy modlili się o dialog wiary 
chrześcijańskiej i ludów Azji.

5. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W piątek o godz. 
17:45 bardzo proszę Państwa z ul. Gościnnej, Poprzecznej i 
Strażackiej.

Jest to jedna z najbardziej dramatycznych scen Ewangelii i tragicznych momentów w życiu Jezusa: 
został On odrzucony przez swoich najbliższych: rówieśników i ziomków. Po nieprzychylnym Betlejem i 
rzezi Niewiniątek, stanowiło to kolejną zapowiedź tego, co później dopełni się pod pałacem Piłata i na 
Kalwarii, i w tylu jeszcze miejscach i momentach ludzkich dziejów. Człowiek nie chce Boga! Bóg 
umiłował człowieka i oddał swego Syna z miłości, a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej 
miłości, nie chce Boga! Czy to możliwe?Ano możliwe i chyba sami niejednokrotnie byliśmy świadkami 
czy wręcz uczestnikami takiego buntu przeciw Bogu. Z czego to wynika? Co pcha człowieka do takiej 
rozpaczliwej i tragicznej decyzji? Warto chyba się nad tym zastanowić.Wszystko rozpoczęło się w raju, 
kiedy to człowiek skuszony przez szatana po raz pierwszy sprzeciwił się Bogu. Grzech raz posiany, 
rozkrzewił się wszędzie i wszystko przerósł swymi śmiercionośnymi kłączami. Nieufność człowieka 
wobec Boga i związany z tym lęk, przeszły na wszystkich ludzi, rodząc nienawiść i agresję. Grzech 
pierworodny: nie potrzebuję Ciebie, nie chcę! Sam będę o sobie decydował! Czyż i dziś nie 
rozpoznajemy wokół siebie i w sobie takiej postawy?Ale Bóg sie nie zniechęca, Jego miłość jest 
cierpliwa i gotowa na wszystko. Najpierw posyła patriarchów, potem proroków, wreszcie swego Syna, 
w nadziei, że Jego uszanują. Nic z tego, a nawet wręcz przeciwnie: to dopiero doprowadza człowieka 
do wściekłości! Ta wściekłość ma swoje wyraźne i jednoznaczne źródło właśnie w nienawiści do Boga. 
Dlatego właśnie Jezus musiał umrzeć, bo był Synem Bożym i głośno to wyznał. A człowiek nie chce 
Boga tak blisko siebie. No, w niebie niech już sobie ten Bóg będzie, ale tu, u nas, na ziemi? Przenigdy! 
Niech wraca skąd przyszedł!Czyż nie echo takiej postawy słyszymy w dzisiejszej Ewangelii? Zrazu 
chętnie Go słuchali, bo schlebiała im Jego mądrość, pewnie przypisali ją także swojemu wpływowi i 
zasługom. Ale gdy tylko Jezus przytoczył mesjańskie proroctwo Izajasza, natychmiast zmienił sie 
nastrój. Oni chcieli mieć Jezusa na swoją małą, ludzką miarę. Chcieli mieć Jezusa do spełniania życzeń i 
zaspokajania codziennych potrzeb. Chcieli mieć Jezusa na posyłki, na każde zawołanie. A gdy Jezus nie 
chciał się do nich dostosować, gdy najpierw chciał ich wiary, wtedy Go odrzucili.Chyba dobrze 
wiedzieli i przeczuwali, dlaczego Go nie chcą. Albowiem wiara jest rzeczą trudną, jeśli ktoś siebie 
uznaje za pępek świata. A tak myśleli Żydzi. Pogańska wdowa i Syryjczyk Naaman, byli dla nich wielkim 
zgorszeniem i kamieniem obrazy: jak Bóg mógł przedłożyć pogan ponad swój Naród? Jak Jezus może 
obcych cenić wyżej niż swoich współziomków? Jak Bóg śmie kazać im czekać i wierzyć? To my sami 
będziemy decydować, co Bóg ma zrobić i kiedy! A jak nie, to wynocha!Taki jest człowiek: chce, by jego 
wola liczyła się najbardziej, chce być panem samego siebie. Czy my jesteśmy lepsi? Każdy sam musi 
sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli potrafimy odpowiedzieć szczerze, mamy otwartą drogę do 
przebaczenia i wiary; jeśli uniesiemy się pychą i buntem, dołączymy do nazaretańczyków i tych spod 
krzyża.A Bóg pomimo to nie traci cierpliwości. Czeka na każdego z nas, aż zrozumiemy i zechcemy Go z 
zaufaniem przyjąć. Czy przyjmiemy?


