
II NIEDZIELA ADWENTU                                                      10.12.2017 r.

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

INTENCJE MSZALNE 11.12 – 17.12

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 11 Grudnia

06:30 +  Maria. Ksawery, Antoni, 
Helmut

17:00 + Ignacy Buja w rocznicę śmierci 
oraz Magdalena 

Wtorek  12 Grudnia
            
06:30 +  Andrzej Goyke, dziadkowie z 
obojga stron

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy

Sroda 13 Grudnia
 Św. Łucji 

   
06:30 + Franciszka i Jan Plińscy

17:00 + Teodor i Marcjanna Jeka

Czwartek 14 Grudnia
        Św. Jana od Krzyża

06:30 + Mama Lidia Nikityn 

17:00 + Z rodziny Mach i Plinskich

Piątek  15 Grudnia
   
06:30 + Roman Jeka od uczestników 
pogrzebu

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

 Sobota 16 Grudnia
             
06:30 +  Michał i Rozalia Kędzierscy

17:00 + Józef Kromlicki

 III Niedziela Adwentu
17 Grudnia

08:00  + Małgorzata Dettlaff w 
rocznicę śmierci
  
08:00 -

10:30 + Józef Ciskowski w 18 
rocznicę śmierci

10:30 -

16:00 +  Rodzice: Aniela i Feliks 
Ciskowscy

16:00 –  

Początki pomocy katolikom na Wschodzie

a) pomoc ukryta i nieoficjalna

Nie sposób podać kompletnego opisu początków pracy Kościoła katolickiego na Wschodzie. 
Nie prowadzono w początkowym okresie statystyk czy badań socjologicznych. Było to 
niemożliwe, a nawet zakazane i karalne. Początkowo świadczona była pomoc w formie 
ukrytej i nieoficjalnej. Wiele zgromadzeń zakonnych i poszczególnych osób życia 
konsekrowanego &#x2013; widzac ogromne spustoszenie w dziedzinie religii przez system 
sowiecki, z jednej strony oraz autentyczne pragnienie jej rozwoju, z drugiej strony ; zakładało 
w ukryciu własne wspólnoty na Wschodzie. Wykonywały one ogromną pracę zgodnie z 
własnym charyzmatem. Jednakże brakuje pisemnych opracował na ten temat. Najwięcej 
możemy dowiedzieć się z wywiadów z kapłanami i siostrami zakonnymi, które tam pracowały 
w tych trudnych dla kościoła czasach.Ważnym elementem ukrytej i nieoficjalnej pracy w 
Kościele na Wschodzie była współpraca z osobami konsekrowanymi w Polsce. Wiele osób 
wyjeżdżało na Wschód przewożąc w ukryciu książeczki do nabożeństw, różańce, medaliki i 
inne przedmioty kultu. Często graniczyło to z prawdziwym cudem Bożej Opatrzności, że przy 
tak wielkich kontroli granicznej udawało się przewozić różnorodne pomoce religijne dla tych, 
którzy nieoficjalnie pracowali na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie.

b) pomoc zorganizowana

Od pierestrojki zmieniła się sytuacja Kościoła katolickiego, prawosławnego i 
greckokatolickiego na Wschodzie oraz innych związków wyznaniowych. Wystarczy 
wspomnieć takie fakty, jak: powstanie struktur kościelnych, utworzenie nowych diecezji z 
nominacji nowych księży biskupów, otwarcie nowych seminariów duchownych i uczelni 
katolickich. Wybudowano wiele nowych świątyń, wyremontowano zniszczone światynie, 
gorliwa praca kapłanów i sióstr zakonnych zaczęła wydawać pozytywne owoce w postaci 
powołań rodzimych. Wraz z uzyskaniem wolności religijnej działalność ewangelizacyjnch 
rozpoczynają ruchy kościelne i stowarzyszenia wiernych świeckich, którzy przybywają z 
pomocą do diecezji na zaproszenie miejscowego Ordynariusza. Wydawane się księgi 
liturgiczne i czasopisma katolickie na ubytek własnych diecezji i miejscowych parafii oraz 
domów zakonnych. Uzyskana w większym stopniu wolność religijna przekłada się na większe 
zaangażowanie wiernych w życie Kościoła itp. To wymaga wsparcia przede wszystkim Kościoła 
w Polsce, który naprawdę angażuje się coraz bardziej w pomoc dla Kościoła katolickiego na 
Wschodzie i to w wieloraki sposób. Nie należy zapomnieć roli instytutów życia 
konsekrowanego.

c) działalność sióstr zakonnych i instytutów świeckich

Można wywnioskować, że liczba sióstr zakonnych pracujących w Kościele katolickim na 
Wschodzie stale wzrasta i wynosi blisko 650 osób. Z ogólnych wiadomości wiemy, że siostry 
zakonne pracujące przeważnie przy parafiach jako katechetki, opiekunki chorych, 
zakrystianki. Niektóre z nich pracują w Kuriach Biskupich, a wiele z nich udziela się w pomoc 
charytatywną i pielęgniarską, zgodną z ich charyzmatem. Także niektóre z zakonów 
klauzurowych zostały przyjęte do diecezji katolickich na Wschodzie. Nie jest ich wielka liczba. 
Ich klasztory znajdują się w Moskwie, Kijowie, Karagandzie w Kazachstanie i w Usolu 
Syberyjskim koło Irkucka. Również Instytuty świeckie w niewielkiej liczbie są obecne na 
Wschodzie. Zgodnie z naturą swego charyzmatu nie prowadzą oni życia wspólnotowego, ale 
dają świadectwo chrześcijańskiego życia poprzez obecnością i pracą, np. Focolarini.

d) praca zakonów męskich

Najwięcej jednak w Kościele katolickim na Wschodzie pracuje przedstawicieli męskich 
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. W roku 2005 pracowało 
w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i krajach byłego bloku komunistycznego 639 
księży i braci (3 biskupów, 579 księży i 60 braci). Liczba ta wzrasta, przy czym niektóre zakony 
mają już własne jednostki administracyjne, np. dominikanie i karmelici(kapucyni) w Kijowie. 
Warto też dodać, że zgłasza się coraz więcej kandydatów z miejscowych parafii, co budzi 
nadzieją na odrodzenie się Kościoła katolickiego na Wschodzie. Istnieją już miejscowe 
diecezjalne seminaria duchowne i zakonne domy formacyjne, np. pallotyni koło Lwowa. Gdy 
chodzi o rodzaj pracy zakonów męskich w większości jest to praca na parafiach, ale z 
zaznaczeniem własnego charyzmatu. Należy stwierdził, że coraz częściej prowadzone są 
prace, zgodne z charyzmatem danej rodziny zakonnej. Na przykład praca charytatywna 
(stołówki dla dzieci i młodzieży z rodzin rozbitych), praca wśród chorych, praca wydawnicza, 
szkoły ewangelizacyjne, poradnie psychologiczne, praca w środkach społecznego przekazu.

To tylko niektóre prace i dzieła prowadzone przez męskie zgromadzenia zakonne. To 
wszystko odbywa się we współpracy z miejscowymi Biskupami, duchowieństwem oraz we 
wspópracy ze zgromadzeniami żeńskimi.



 

1 CZYTANIE: (Iz 40,1-5.9-11)
2 CZYTANIE: (2 P 3,8-14)
EWANGELIA: (Mk 1,1-8) 
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Pielgrzymka na Świętą Warmię | 24-25.04.2018 r.
Zapraszam na pielgrzymkę na Świętą Warmię – 24-25 kwietnia 
2018 roku.

Trasa: Chłapowo – Elbląg – katedra św. Mikołaja – Frombork – 
archikatedra Wniebowzięcia NMP– Pieniężno – Muzeum 
misyjne – Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich 
– Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Bożej Pokoju – Św. 
Lipka – Sanktuarium – Reszel – zamek biskupów warmińskich 
– Olsztyn – zamek kapituły warmińskiej, katedra św. Jakuba – 
Gietrzwałd – Sanktuarium – Chłapowo.

Koszt około 280- 290 PLN – obejmuje płatne wstępy do katedry 
we Fromborku, zamków w Olsztynie, Reszlu i Lidzbarku 
Warmińskim oraz do Muzeum Misyjnego w Pieniężnie, 2 
obiadokolacje, śniadanie, nocleg w Domu Pielgrzyma w Świętej 
Lipce (Pokoje z łazienkami 2,3,4 osobowe), koncert organowy, i 
przejazd autokarem i opłaty parkingowe, ubezpieczenie NW. 
ilość osób 52.

Wycieczka do Petersburga | 09.2018 r.

We wrześniu 2018 roku zapraszamy na wycieczkę przez Tallin 
i Rygę do najpiękniejszej stolicy europejskiej – Petersburga.

Paszport obowiązkowy.

Szczegółowy plan wycieczki na naszej internetowej stronie 
parafialnej.

1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jakikolwiek sposób w uroczystość 
odpustową ku czci św. Barbary i tym, którzy wzięli w niej udział. Dziękuję sponsorom za 
przygotowanie tradycyjnego św. Mikołaja dla dzieci. 

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XVIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi 
na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w 
krajach Europy Wschodniej, dlatego przy wyjściu ministranci zbierają ofiary do puszek na tę 
pomoc. 

3. W tym tygodniu wspominamy w środę św. Łucję, w czwartek św. Jana od Krzyża, a pod 
koniec tygodnia przypada 47 rocznica Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu.

4. W adwencie zapraszam do udziału w roratach, które w naszej parafii będą odprawiane od 
poniedziałku do soboty: we wtorki, czwartki, soboty o  6.30, w poniedziałki, środy i piątki o 
17.00. Hasło tego rocznych rorat: Strażnik skarbów. Do udziału we wspólnych roratach wraz z 
małym Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich o 
przyniesienie lampionów lub świec. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy 
najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony.

5. Parafialna zabawa karnawałowa odbędzie się w remizie OSP 20 stycznia. Zapisy w sklepie u 
pana Daniela. Koszt od pary 200 złotych. Jutro na plebanii o 19.00 spotkanie organizacyjne.

6. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, „Biuletyn parafialny” 
świece „Caritas” na stół wigilijny w cenie 6 PLN za małą i 17 pln za dużą.

Zapraszając do dobrego przeżycia adwentu m. in. przez udział w roratach, życzę wszystkim 
dobrego tygodnia. Prośmy Boga, by nam na ten czas błogosławił.
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