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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 07.03 - 13.03

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 7 marca

17:00 + Feliks oraz Zygfryd 
Becker

18:00 + Zmarli z rodzin Gollnik i 
Bigott

19:00 - O powrót do zdrowia 
Marcina

WTOREK – 8 marca

17:00 + Brunon Borski

18:00 + Jan Pliński oraz 
Augustyn

ŚRODA – 9 marca

17:00 + Stanisław i Łukasz Necel 
oraz rodzice i bracia Krukowscy

18:00 + Jerzy Buja - rocznica 
śmierci oraz Bożena, Magdalena 
i Ignacy

CZWARTEK – 10 marca

17:00 + Elżbieta - rocznica 
urodzin

18:00 + Józef Ciskowski - 
rocznica śmierci oraz matka i 
ojciec

PIĄTEK – 11 marca

17:00 + Kamil Styn - rocznica 
urodzin

18:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące

19:00 - O powrót do zdrowia dla 
Marcina

SOBOTA – 12 marca

17:00 + Rodzice Agnieszka i 
Józef Czapp oraz bracia Józef i 
Stefan oraz siostra Rozalia

18:00 + Marek Goyke - 4 
rocznica śmierci

NIEDZIELA – 13 marca

8:00 + Franciszek i Henryka 
Ceynowa

10:30 - W intencji ofiarodawców 
budowy

16:00 + Zmarli z rodzin Behmke 
i Potrykus



1 CZYTANIE:  (Joz 5,9-12)
2 CZYTANIE:  (2 Kor 5,17-21)
EWANGELIA: (Łk 15,1-3.11-
32)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

06 MARZEC 2016 r. 

 

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

IV Niedziela Wielkiego Postu

Jest to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych fragmentów całej Biblii i w ogóle literatury. W 
zasadzie tekst ten nie ma żadnych precedensów w całych dziejach ludzkiej twórczości, a jeśli 
się nam z czymś kojarzy, to na pewno ten kojarzony tekst jest inspirowany tą przypowieścią. 
Tekst ten musi mieć boskie pochodzenie, gdyż żaden człowiek poza Wcielonym Bogiem nie 
byłby zdolny czegoś takiego wymyśleć. W miłosierdziu ojca jest bowiem zawarta wolność i 
miłość na miarę boskiej wszechmocy, a nie ludzkiej małoduszności. Ludzkie myślenie i 
odruchy reprezentuje brat syna marnotrawnego, natomiast ich ojciec to obraz Boga.Co jest 
najbardziej charakterystyczne dla tej przypowieści, to całkowicie zaskakująca i 
nieprzewidziana reakcja ojca. Wszystkiego moglibyśmy się spodziewać, tylko nie tego! 
Nawet mamy wiele słusznych argumentów przeciwko takiemu postępowaniu: że 
rozzuchwala, że uczy nieodpowiedzialności, że jest niesprawiedliwe i krzywdzące wobec 
starszego, porządnego syna. Według naszych ludzkich pojęć i myślenia, są to argumenty 
słuszne. Ale myślenie i sposoby działania Bożego są inne.Na szczęście inne! Albowiem 
wszyscy, choć może w różnym stopniu, przypominamy tego marnotrawnego syna i wszyscy, 
w mniejszym lub większym stopniu, potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Niech nam się nie 
wydaje, że jesteśmy w sytuacji tego porządnego syna i że wszystko należy nam się samo 
przez się! To jest chyba największe nieporozumienie ludzkiego myślenia i pomyłka w ocenie 
samych siebie.Bierze się ona chyba stąd, że próbujemy mierzyć grzech naszą ludzką, 
prawniczo-sądową miarą, przeliczając go na konkretne szkody, przekroczone paragrafy 
przykazań, zmarnowane pieniądze. Jednakże grzech to nie jest sprawa nadużyć w 
buchalterii, lecz zranionej miłości Boga! Co było największym bólem ojca: stracone pieniądze 
czy lekceważenie i zawód, jaki sprawił lekkomyślny syn? Straty materialne czy tęsknota i 
troska o ukochane dziecko? Do Boga trzeba zawsze przykładać miarę miłości, a nie naszych 
ludzkich kalkulacji i wymiernej sprawiedliwości typu: „oko za oko”. Taką postawę przyjął 
starszy syn.Być może powodem, dla którego bardziej jesteśmy skłonni stanąć po jego stronie 
i jego rozumieć jest to, że chyba bardziej utożsamiamy się z nim, niż z tym młodszym. 
Uważamy, że jesteśmy w porządku, że z wszystkiego się rozliczyliśmy, nic nie 
zmarnowaliśmy, nikogo nie zabiliśmy, no, co najwyżej wymawia się te imiona święte czy 
zaklnie, ewentualnie zje kiełbasę w piątek. Jesteśmy porządni i Bóg powinien stanąć po 
naszej stronie, a nie zajmować się tymi wszystkimi grzesznikami. Do czarta z nimi! Kary na 
nich nie ma, oby z piekła nie wyszli! Przebaczyć im? Nigdy!Czy nie za pochopnie potępiamy 
innych i nie za łatwo stawiamy się po stronie zbawionych? Czy nie za szybko powołujemy się 
na nasze rzekome zasługi i wyglądamy nagrody? Czyż nie lepiej byłoby jednak zrezygnować 
ze swoich wątpliwych atutów, a zdać się na miłość i miłosierdzie Boga? Co jest pewniejsze: 
moje skromne oszczędności czy nieskończone skarby Boga, bogatego w miłosierdzie? Co 
daje większe szanse na wieczność: moja „porządność” czy miłość Boga? Na czym mogę 
bardziej polegać: na swojej bezgrzeszności czy na przebaczeniu Ojcowskiego serca? Co 
rokuje większe nadzieje?

1) Dzisiaj o godz. 14:15 odmówimy Różaniec Róż 
Różańcowych. Będziemy modlili się za rodziny 
przeżywające trudności, aby otrzymały wsparcie, a dzieci 
mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

2) Pod chórem są skarbonki na jałmużnę wielkopostną i 
na kwiaty do Grobu Pańskiego. W zakrystii sprzedajemy 
paschaliki wielkanocne.

3) Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu też w 
sobotę o godz. 18:30 proszę mieszkańców ul. 
Władysławowskiej 48 - 78, Jarzynowej, Chłopskiej i 
Koralowej.

4) Od 1 marca do 31 marca w Szkole Podstawowej w 
Chłapowie odbywa się rekrutacja dzieci do oddziałów 
przedszkolnych oraz klas pierwszych. Dotyczy to 4 
latków i 5 latków, które mogą być zapisane do zerówki i 6 
latków, które obowiązkowo muszą iść do zerówki.


