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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 06.06 – 12.06

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

X Niedziela Zwykła

       

,,To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili''

PONIEDZIAŁEK – 6 czerwca

17:00 + brat Grzegorz w rocznicę śmierci 
oraz rodzice

18:00 + Maria Hintzke

18:30 - za przyczyną świętej Barbary o 
zdrowie dla księdza Proboszcza od 
mieszkańców ulicy Jaśminowej

WTOREK – 7 czerwca

17:00 + Urszula Lisakowska

18:00 + Ignacy i Małgorzata Potrykus

18:30 - O łaskę zdrowia za wstawiennictwem 
świętego Judy Tadeusza dla księdza 
Proboszcza od męskiej Róży

ŚRODA – 8 czerwca

17:00 + Albert i Wanda Ciepliñscy oraz Jerzy 
i Bernadeta

18:00 + Brunon Borski

18:30 - Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o zdrowie i laski potrzebne w chorobie dla 
księdza Proboszcza od członków Różańca 
Świętego

CZWARTEK – 9 czerwca

17:00 + Jerzy Baranowski w rocznicę śmierci

18:00 + Julianna Jeka w rocznicę śmierci

18:30 - O opiekę Bożą, laski zdrowia dla 
księdza Proboszcza za wstawiennictwem 
Matki Boskiej Swarzewskiej od członków 
Różańca Świętego

PIĄTEK – 10 czerwca

17:00 + Ojciec Jan i teść  Jerzy

18:00 + Teść Stanisław, szwagier 
Łukasz w dniu urodzin oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące

18:00 - O laski zdrowia i siły dla 
księdza Proboszcza przez 
wstawiennictwo Wszystkich świętych 
od członków Różańca Świętego

SOBOTA – 11 czerwca

18:00 + Kamil Styn – rocznica śmierci 
oraz rodzice Styn i Sada

18:30 - Do Miłosierdzia Bożego za 
wstawiennictwem świętej Siostry 
Faustyny o łaskę zdrowia i moc 
wytrwania w chorobie dla księdza 
Proboszcza od Matek i ojców Żywego 
Różańca

NIEDZIELA – 12 czerwca

8:00 + Anna Czapp – 15 rocznica 
śmierci i Stanisław oraz Franciszek 
Blok oraz Stefania Nowik

10:30 - W intencji ofiarodawców 
budowy

16:00 - Rodzice Aniela i Feliks 
Ciskowscy i dziadkowie z obojga 
stron



1 CZYTANIE: (1 Krl 17,17-24)
2 CZYTANIE: (Ga 1,11-19)
EWANGELIA:  (Łk 7,11-17)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  X NIEDZIELE ZWYKŁA 
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       X NIEDZIELA ZWYKŁA

Prorok Eliasz to jedna z pięknych postaci Starego Przymierza. Niewielu jest ludzi od czasów 
Abrahama do Chrystusa, którzy w sposób tak bezkompromisowy służyliby Bogu. Obdarzony 
wyjątkowym autorytetem moralnym i religijnym, stanął on w obronie czystości wiary, 
cierpiąc prześladowanie zarówno ze strony fałszywych proroków, jak i zdemoralizowanej 
władzy. Wyjątkowa moc cudotwórcza wspomagała go w chwilach krytycznych. Wytrwał w 
pełnieniu woli Boga do końca i w tajemniczych okolicznościach rozstał się z ziemią. Nic więc 
dziwnego, że Żydzi współcześni Chrystusowi dostrzegali w Nim przybyłego powtórnie na 
ziemię Eliasza.Dzieje tego wielkiego proroka mówią o wartości zaangażowania człowieka w 
dzieje zbawienia. Bóg potrzebuje ludzi, którzy całkowicie oddadzą się do Jego dyspozycji. 
Szuka takich, którzy potrafą zaangażować wszystkie siły ducha i ciała w dzieło zbawienia. 
Pod tym kątem spojrzał również na Szawła, niezwykle gorliwego prześladowcę młodego 
Kościoła. Szaweł postawił sobie za cel zniszczyć wspólnotę chrześcijan, i to nie tylko na 
terenie Jerozolimy, lecz i w diasporze. Tymczasem tak zaangażowanego człowieka 
potrzebował Chrystus do rozbudowy swojego Kościoła. Stanął więc przed Szawłem 
zmierzającym do Damaszku i całą jego niszczycielską energię zamienił w siłę twórczą i 
ukierunkował do rozbudowy chrześcijańskiej wspólnoty. Dzięki Pawłowi Kościół zapuścił 
korzenie nie tylko w Antiochii, Koryncie, Rzymie, ale i na terenie Hiszpanii.Paweł znał siebie i 
pamiętał o swoim zaangażowaniu w walce z chrześcijaństwem. Pisze o tym jasno w Liście do 
Galatów. „Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem 
judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w 
żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników”. Kiedy jednak spodobało się 
Bogu, natychmiast rozpoczął głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie.Pan Bóg wysoko ceni 
ludzi z przekonania zaangażowanych w jakieś dzieło. Są oni bowiem gotowi na poświęcenie. 
Dzieło jest dla nich ważniejsze niż oni. Wszystko, czym dysponują – siły, zdrowie, czas, 
pieniądze, nawet życie, wszystko jest przeznaczone dla dzieła ważniejszego od nich. Ta 
zdolność do poświęcenia stanowi niezwykle cenny rys osobowości człowieka. Co więcej, jeśli 
człowiek zaangażuje się w wielką sprawę i sięga po wartości ponadczasowe, to w zmaganiu o 
nie rośnie. Dopiero w pełnym zaangażowaniu mogą być wykorzystne wszystkie talenty i 
krystalizuje się osobowość dużego formatu. Jeśli człowiek nie chce w stu procentach 
zaangażować się w zmaganie o wielkie wartości, nigdy nie urośnie. Może to być 
zaangażowanie w wychowanie własnych dzieci, ale ono musi być. Zawsze bowiem w takim 
zmaganiu człowiek odkrywa swoją słabość i szuka pomocy u Boga. Każde zaangażowanie w 
wielką sprawę zbliża do Boga, i ostatecznie decyduje o kształcie osobowości człowieka.Co 
dziś najczęściej utrudnia pełne zaangażowanie w wielkie wartości? W grę wchodzą trzy 
słabości. Pierwszą z nich jest wygodnictwo. Ten, kto szuka łatwego życia, nigdy nie 
zaangażuje się w zdobywanie wysokich szczytów. Pasja wysokogórskiej wspinaczki wymaga 
wyrzeczenia, na które ludzi wygodnych po prostu nie stać. Drugą przeszkodę stanowi brak 
odwagi. Każde wielkie zaangażowanie jest ryzykiem. W tym zmaganiu można stracić 
wszystko, łącznie z życiem. Takie ryzyko podejmie jedynie człowiek odważny. Trzecią 
przeszkodą uniemożliwiającą pełne zaangażowanie jest niewystarczająca znajmość prawdy o 
wielkich wartościach, dla których można poświęcić życie. Im jaśniej człowiek zna wartość 
skarbu, dla którego żyje, tym łatwiej mu dla niego trudzić się, cierpieć, a nawet 
umierać.Możliwość pełnego zaangażowania w ewangeliczne wartości istnieje zawsze, bez 
względu na sytuację zewnętrzną, w jakiej chrześcijanin się znajduje. Znakiem żywotności 
Kościoła są wychowani przez niego ludzie zdolni i gotowi do pełnego zaangażowania w 
obronę sprawiedliwości, prawdy, miłości. Jeśli Kościół takich ludzi nie wychowuje, powinien 
poważnie zastanowić się nad skutecznością metod swego działania.

   1. Witam wszystkich parafian i gości przybywających do naszej świątyni.
    Pragnę poinformować, że z dniem 30 maja 2016 roku ks. arcybiskup 
metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź skierował mnie (Ks. Sławomira 
Skoblika) do Parafii w Chłapowie do posługi wikariuszowskiej. Bardzo dziękuję 
Księdzu Dziekanowi za przedstawienie mnie Księdzu Proboszczowi w szpitalu i 
Parafianom obecnym na wtorkowej Mszy św. oraz za ciepłe przyjęcie mojej 
osoby w tym dniu ze strony pracowników Parafii oraz Rady Parafialnej.
  
2.  Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za udział w mszach świętych w 
intencji powrotu do zdrowia naszego księdza proboszcza. Jako wspólnota 
parafialna bardzo cieszymy się ze środowej obecności księdza biskupa 
Zbigniewa Zielińskiego i wspólnej modlitwy z nami.
  
3.  Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w oktawie Bożego Ciała i 
aktywnie włączyli się w jej przebieg.
  
  4. Dzisiaj Święto Dziękczynienia. Po Mszach św. przy drzwiach kościoła 
zbierane są ofiary na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie.
 
5.   Z racji mojego dzisiejszego południowego wyjazdu do bazyliki 
Mariackiej, spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w przyszłą niedzielę o 
stałej porze.
 
 6.  W kalendarzu liturgicznym Kościoła w środę przypada Wspomnienie 
świętej Jadwigi Królowej, w piątek wspomnienie bł. Bogumiła biskupa, w sobotę 
św. Barnaby Apostoła.

  7.  Chciałbym poinformować wszystkich gości, że nasza świątynia jest 
kościołem jubileuszowym, w którym codziennie można uzyskać odpust i w której 
codziennie o godz. 15:00 odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.

8. W tym tygodniu o posprzątanie świątyni prosimy mieszkańców domów 
przy ulicy Władysławowskiej od 48 do końca i Koralowej, Jeżynowej, Wąskiej, 
Wichrowej, Chłopskiej, Aronowej.

Ks. Sławomir Skoblik


