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

INTENCJE MSZALNE 05.09 – 11.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04 Września 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –05   września

17:00 + Brunon Borski

18:00 + Adam i Marta Jeka

WTOREK –06 września

17:00 + Cecylia Kubicka – 24 
rocznica śmierci oraz rodzice z 
obojga stron

18:00 + Jan i Marta Baran

ŚRODA – 07 września

17:00 + Marian i Małgorzata Bigott

18:00 + Anna, Franciszka i Kamil 
Styn

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od Żywego Różańca

CZWARTEK –08 września

17:00 + Gertruda Ciskowska – 
rocznica śmierci i Klemens 
Ciskowski

18:00 + Tekla Bolda

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett

PIĄTEK – 09 września 

17:00 + Ciocia Tekla Bolda, jej 
mąż Franciszek, syn Franek

18:00 + Michał, rocznica 
urodzin i Jadwiga Jeka

SOBOTA –10 września

14:00 – Msza święta ślubna

17:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie 
Bolda i Darznik

18:00 + Anna i Bolesław Bigott

NIEDZIELA – 11 września

8:00 + Irena, Agnieszka, Teofil 
Bolda

10:30 – W intencji 
ofiarodawców budowy

16:00 + Ojciec Andrzej, wujek 
Józef i zmarli z rodziny Jeka i 
Goyke

Oferta wycieczki: Wrocław – Wałbrzych i okolice – termin 
26.09.2016 – 30.09.2016.

Zakwaterowanie: Hotele we Wrocławiu i Szczawnie Zdroju

Program Wycieczki:

    I. 26.09 – Godzina 5:30 wyjazd z Chłapowa, przyjazd do 
Wrocławia w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i wieczorny spacer po Rynku.
    II. 27.09 – Śniadanie, Hala Ludowa – miejsce imprez sportowych, 
koncertów i targów między narodowych, Grające Fontanny, Ogród 
Japoński, Panorama Racławicka, Uniwersytet Wrocławski, 
obiadokolacja i wieczorny spacer po Starówce.
    III. 28.09 – Śniadanie, Katedra Wrocławska, Ogród Botaniczny, 
Sky Tower – podziwianie panoramy Wrocławia, przejazd do 
Świdnicy, zwiedzanie Katedry i Świątyni Pokoju, zakwaterowanie w 
Hotelu w Szczawnie Zdroju obiadokolacja i spacer po Uzdrowisku.
    IV. 29.09 – Śniadanie, Przejazd do Krzeszowa i zwiedzanie 
Opactwa Cystersów (zabytek skali światowej), Osówka – 
podziemne miasto Hitlera w Górach Sowich, Starówka Wałbrzyska, 
Szczawno Zdrój i Jedlina Zdrój – zwiedzanie uzdrowisk, 
obiadokolacja i czas wolny.
    V.30.09 – Śniadanie, Centrum Nauki „Stara Kopalnia” – 
odrestaurowana kopalnia węgla kamiennego, Książ – zwiedzanie 
największego zamku na Dolnym Śląsku, powrót do Chłapowa i 
przyjazd w godzinach późnonocnych.

Zaplanowane jest uczestnictwo w dwóch Mszach Świętych. Koszt 
750 zł., w tym: przejazdy autokarem, cztery noclegi, cztery 
śniadania, cztery obiadokolacje, bilety wstępów, opieka pilota.



1 CZYTANIE: (Mdr 9,13-18b)
2 CZYTANIE: (Flm 9b-10.12-
17)
EWANGELIA: (Łk 14,25-33)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXIII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

04 WRZEŚNIA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXIII niedziela zwykła

 1. W dniach 16 i 17 września br. odbędzie się doroczna Pielgrzymka Ludzi Morza na 
Jasna Górę. W programie: Apel Jasnogórski, Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny, Prelekcja: Ratowanie życia na 
morzu jako przesłanie Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa na Wałach 
Jasnogórskich. Bliższe informacje w gablotce.

2. W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców dzieci klas III, które 
w tym roku szkolnym przystąpią w naszej parafii do sakramentu pokuty i 
eucharystii, o godz. 13.45 spotkanie w kościele w sprawie parafialnego wyjazdu 
na Dolny Śląsk, zaś o 14.15 comiesięczne spotkanie Żywego Różańca. Dzisiaj 
także wieczorna Msza św. o godz. 16.00.

 3. W przyszłą niedzielę będę nieobecny, gdyż na zaproszenie parafii we 
Władysławowie będę głosił kazania i zbierał wraz z przedstawicielami rady 
parafialnej pieniądze do puszek na budowę naszego kościoła. Msze św. 
poprowadzi wikariusz z Władysławowa. W przyszłą niedzielę taca budowlana z 
przeznaczeniem na ocieplenie dachu świątyni i montaż małych okien pod 
witraże. 

 4. Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii w 
bieżącym roku szkolnym 18 września po Mszy św. o 10.30 w kościele. To 
zaproszenie kieruję do młodzieży klas II i III gimnazjum. Spotkanie dla rodziców 
młodzieży bierzmowanej w tą samą niedzielę po mszy św. o 16.00.

 5. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia we czwartek Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, w piątek wspomnienie Bł. Anieli Salawy, Wszystkim 
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu 
Bożych łask.

 6. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za obecność i zaangażowanie w 
przebieg piątkowej uroczystości wprowadzenia mnie na urząd proboszcza.

 7. Do piątkowego posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przyUl. 
Zielonej i Domowej.

   8. Polecam Waszej uwadze Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn.

Witając wszystkich Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim 
radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy 
Boże błogosławieństwo.

W sierpniu 386 roku, niedaleko Mediolanu, przebywał Augustyn z Tagasty. Przybył do 
ówczesnej siedziby cesarza, by pracować jako profesor. Od lat szukał najwyższych 
wartości w życiu i, mimo że zbliżał się do trzydziestki, nic z tego, co udało się mu znaleźć, 
nie zaspokoiło jego tęsknoty za szczęściem.

W Mediolanie spotkał św. Ambrożego, biskupa wielkiego formatu, który mógł profesorowi 
tej klasy co Augustyn zaimponować. Słuchając jego kazań sięgnął do lektury Pisma 
Świętego. Stopniowo oczy jego otwierały się na wielkie wartości ukazane w Objawieniu a 
przekazywane w Kościele. Spotykał coraz więcej ludzi żyjących Ewangelią, ale ile razy 
zatrzymywał się, by obliczyć, czy jego stać na wędrowanie wskazaną przez Chrystusa 
drogą, dochodził do wniosku, że nie potrafi.

Nie chciał iść na żadne kompromisy. Nie zamierzał upodobniać się do owego 
budowniczego wspomnianego przez Jezusa, który rozpoczął budowę wieży a nie 
skończył. Nie mógł się więc zdecydować na chrzest wiedząc, że jeśli życie nie będzie 
harmonizowało z przyrzeczeniem chrzcielnym, ludzie słusznie zadrwią z niego: „zaczął 
budować a nie skończył”.

Nie chciał też upodobnić się do owego króla, który miał stoczyć bitwę z silniejszym 
przeciwnikiem. Augustyn czuł się słaby. Jego ciało było mocniejsze od jego woli. Wolał 
bitwy nie rozpoczynać, pozostawało mu zatem prosić o warunki pokoju, zgadzając się na 
dalszą niewolę i nieszczęście.

Pewnego sierpniowego dnia ból bezsilnej rozpaczy powalił go na ziemię. Płakał. Nie 
wiedział, jak z tego zaklętego kręgu się wydobyć. Chciał sięgnąć po wielkie wartości, a nie 
miał siły, był za słaby.

Nagle łaska zalała jego serce. Zrozumiał głęboki sens wezwania Jezusa. Pojął, że drogą 
Ewangelii trzeba kroczyć dźwigając własny krzyż, ale nie polegając na własnych siłach, 
lecz na mocy Bożej. Augustyn zrozumiał, że ewangelicznej drogi nikt o własnych siłach 
przebyć nie potrafi, że ona jest zaplanowana jako droga ścisłej współpracy człowieka z 
Bogiem. Szczyt doskonałości, który do tego momentu wydawał się mu nie do zdobycia, 
nagle stał się osiągalny. Wystarczy zrezygnować z obliczeń na miarę własnych sił i 
sięgnąć po pomoc Bożej łaski. Przeżycie było tak głębokie, że Augustyn pod jego 
wpływem zdecydowanie wkroczył na ewangeliczną drogę i wędrował nią ponad 
czterdzieści lat, do końca życia. Warto razem z nim zastanowić się nad naszym 
podejściem do ewangelicznej drogi. Czy nie sprowadzamy jej do naszych możliwości? Czy 
odkryliśmy, że każdy krok na tej drodze przerasta nasze siły i jest możliwy jedynie przy 
ścisłej współpracy z łaską?


