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

INTENCJE MSZALNE 10.10 – 16.10

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 09 października 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –10 
października

17:00 +  dziadkowie z obojga stron

18:00 + rodzice: Feliks i Aniela 
Ciskowscy

WTOREK –11 października

17:00 + Franciszka Plińska – 
rocznica śmierci

18:00 + Teofil Zalewski – rocznica 
śmierci, Agnieszka i rodzeństwo 

ŚRODA – 12 października

17:00  + Helena Kaczmarek 
i rodzice z obojga stron

18:00 + Jan, Leokadia i Henryka

CZWARTEK –13 października

17:00 + Walenty Hincka

18:00 +  Mirosława Bolda – rocznica 
śmierci

PIĄTEK – 14 października

17:00 +  Ksiądz Proboszcz 
Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Jarowej

18:00 + Z rodziny Karcz

18:30 + Feliks Konkel w miesiąc 
po śmierci i pogrzebie

SOBOTA –15 października

17:00 + Matka chrzestna 
Jadwiga Bistram

18:00 + Stanisław i Łukasz 
Necel oraz teść Stanisław
  
NIEDZIELA – 16 
października

08:00 + Siostry i rodzice Glembin i 
Potrykus

10:30 –  W pewnej intencji

16:00 + Klara i Ksawery oraz 
Brunon Hincke

We wtorek zapraszamy do kościoła na 19.00 na 
Eucharystię młodzież parafii, zwłaszcza kandydatów do 

bierzmowania, a po niej na spotkanie w salce. Chcemy w 
ten sposób zainaugurować duszpasterstwo młodzieży przy 

naszej parafii.

Inauguracja duszpasterstwa młodzieży przy 
parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK:

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się 
zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we 
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i 
odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.



1 CZYTANIE:  (2 Krl 5,14-17)
2 CZYTANIE: (2 Tm 2,8-13)
EWANGELIA: (Łk 17,11-19)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXVIII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

09 PAŹDZIERNIKA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXVIII niedziela zwykła

1. Przeżywamy XV Dzień Papieski pod hasłem: Bądźcie świadkami Miłosierdzia. W całej 
ojczyźnie w dniu dzisiejszym przeprowadzana jest zbiórka do puszek na rzecz fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Także i u nas ministranci zbierają po Mszy świętej ofiary na 
ten cel.

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada w czwartek 
błogosławionego Honorata Koźmińskiego, w piątek wspomnienie Małgorzaty Marii 
Alacoque (jest to Dzień Edukacji Narodowej), w sobotę świętej Teresy od Jezusa. 
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze 
życzenia.

3. Zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe na godzinę 17:30, dla dzieci o 
godzinie 16:00. Dzisiaj Różaniec wyjątkowo o 14:15 połączony z comiesięcznym 
spotkaniem Żywego Różańca.

4. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, „Rycerz 
Niepokalanej”, i nasz Parafialny Biuletyn.

5. We wtorek zapraszamy do kościoła na 19.00. na Eucharystię młodzież parafii, 
zwłaszcza kandydatów do bierzmowania, a po niej na spotkanie w salce. Chcemy 
w ten sposób zainaugurować duszpasterstwo młodzieży przy naszej parafii.

6. Do piątkowego posprzątania kościoła bardzo proszę mieszkańców domu przy ul. 
Władysławowskiej 18-28 i Strażackiej.

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II     

    Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża 
Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża 

Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i 
matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego 

Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę 
dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Amen.

 

I znów na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus chce nam zaserwować kolejną poradę z zakresu 
dobrego wychowania i towarzyskiej ogłady: pamiętaj o wdzięczności! Niewątpliwie ma rację. 
Poczucie wdzięczności jest wyrazem nie tylko dobrych manier, ale i wielkości człowieka, jego 
bezinteresowności i szlachetności. Wdzięczność jest człowiekowi niezbędna – bez niej grozi nam 
kompletne zdziczenie i skomercjalizowanie wszystkich dziedzin życia.Bez wdzięczności nie ma 
bowiem miłości, poświęcenia, bezinteresowności. Albowiem wszystko to opiera się na darze, a 
dar jest tam, gdzie nie ma pieniędzy, zysku, zapłaty. Biedny jest człowiek, który uważa, że 
wszystko jest handlem, że za wszystko trzeba płacić, który zawsze domaga się dla siebie zapłaty i 
sam skrupulatnie reguluje swoje rachunki. Wielu jest takich, którzy nie chcą zaciągać żadnych 
zobowiązań ani długów wdzięczności, gdyż boją się bliższej więzi z drugim człowiekiem; 
rozliczenia gotówkowe regulują wszystko i zwalniają od niematerialnych zobowiązań. 
Zapominają oni jednak, że nie wszystko da się kupić za pieniądze, nade wszystko zaś miłości. 
Wielu jest też takich, którzy nie potrafą być wdzięczni innym, gdyż są chciwymi egoistami i 
sądzą, że wszystko im się należy za darmo, na mocy prawa i sprawiedliwości. Obojętnie jak by na 
to nie patrzeć, brak wdzięczności jest cechą, która degraduje człowieka i podkopuje fundamenty 
ludzkiego świata i życia.To samo dotyczy także Boga i naszych relacji z Bogiem. Biada 
człowiekowi, który chciałby tu wprowadzić zasady kupna-sprzedaży, który chciałby z Bogiem 
handlować, zamiast zdać się na Jego łaskę, hojność i dar. Wbrew pozorom, taka kupiecka 
postawa względem Boga jest bardzo częsta. Wynika ona z pychy, która domaga się, aby Bogu 
niczego nie zawdzięczać, aby nie być od Niego zależnym i za wszystko Mu zapłacić. Często 
źródłem takiej postawy jest to, człowiek sam nigdy nie doświadczył bezinteresownego daru, 
wypływającego z miłości, że za każdą rzecz lub uczucie musiał zawsze płacić lub zdobywać je 
własnym wysiłkiem. Takiemu człowiekowi – bez jego winy – obce jest poczucie wdzięczności; nie 
wie on także czym jest bezinteresowność i miłość.Trudno powiedzieć, co zaważyło w przypadku 
tych dziewięciu uzdrowionych. Może tak bardzo byli zaślepieni swoim cierpieniem i pragnieniem 
zdrowia, że poza tym marzeniem niczego więcej nie widzieli ani nie chcieli? Trudno ich za to 
winić – można tylko współczuć, że zapatrzeni we własne marzenia, nie dostrzegli szansy, jaka się 
dla nich zrodziła, gdy spotkali Jezusa. Tak bywa, gdy człowiek spodziewa się tylko tego, co 
uważa, że mu się samo należy lub że go na to stać: nie potraf przyjąć niczego, co jest darmowym 
darem i wypływa z łaski. W przypadku trędowatych, tym nadprogramowym darem było 
zbawienie i łaska wiary.Tylko ostatni trędowaty zrozumiał, co się tam naprawdę stało. Tylko on 
potrafł zobaczyć nie tylko to, co dostał, ale także i to, co naprawdę zostało dane – miłość! 
Pozostali skupili się na prezencie – jak dziecko, które dostało czekoladę od kochającej mamy i 
szybko ucieka do kąta, aby ją samemu zjeść. Miłości matczynej nie zauważyło, a więc i nie 
potrafło przyjąć.Czy nie tak bywa i z nami? Czy nie jesteśmy skupieni tylko na swoich 
pragnieniach i życzeniach, albo na sukcesach – które chociaż wypływają z łaski, to jednak 
przypisujemy je sobie? Czy zaślepieni tym wszystkim nie zapominamy o najważniejszym – o 
miłości Boga, który nam to wszystko daje? A ta miłość znaczy więcej niż wszystkie bogactwa 
świata.


