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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 08.01 – 14.01

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 08 Stycznia

06:30 + Mąż Eugeniusz Doering 
w 6 rocznicę śmierci

Wtorek  09 Stycznia
           
06:30 + Brat Andrzej, brat 
Tadeusz i Stanisław

Sroda 10 Stycznia

06:30 + Maria Ceynowa w 3 
rocznicę śmierci

  Czwartek 11 Stycznia

06:30 +  Brunon Hincke, 
Stanisław Pokrywka w rocznicę 
śmierci

Piątek 12 Stycznia
   
06:30  + Ryszard Otrompka, 
rodzice i teściowie

Sobota 13 Stycznia
                      

06:30 + Jan Glembin

 Niedziela  14 Stycznia

08:00 + Siostra Bożena w 
rocznicę śmierci
  
10:30 – W intencji ofiarodawców 
budowy 

16:00 +  Rodzice: Joanna i Juliusz 
Potrykus

  

 

MODLITWA O POKÓJ OJCA ŚWIĘTEGO PAWŁA VI

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot 
Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej 
chwały, błogosławimy Cię i składami Ci dzięki. Boś 
nam zesłał Jezusa Twego ukochanego Syna, 
uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą 
wszystkiego zbawienia, źródłem wszystkiego 
pokoju, więzią wszelkiego braterstwa. Składamy Ci 
dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które Twój Duch 
pokoju wzbudził w naszych czasach, aby zastąpić 
nienawiść miłością, nieufność zrozumieniem, 
obojętność solidarnością. Otwórz jeszcze bardziej 
nasze umysły i nasze serca na konkretne potrzeby 
miłości wszystkich naszych braci, abyśmy się 
stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju. Pomnij, 
Ojcze Miłosierdzia, na wszystkich, którzy się trudzą, 
cierpią i umierają usiłując nadać światu charakter 
bardziej braterski. Niech Twoje Królestwo 
sprawiedliwości, pokoju i miłości ogranie ludzi 
wszelkich ras i języków. A ziemia niechaj napełnia 
się Twą chwałą. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.



1 CZYTANIE: (Iz 42,1-4.6-7)
2 CZYTANIE: (Dz 10,34-38)
EWANGELIA: (Mk 1,6b-11)
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 I Tydzień zwykły

●     W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończącą w 
liturgii okres Bożego Narodzenia, ogarniamy szczególną 
modlitwą naszych szafarzy sakramentu chrztu, rodziców i 
chrzestnych – tych wszystkich, którzy przekazali nam wiarę, a 
także tych którzy w minionym roku zostali ochrzczeni w 
naszej wspólnocie.

●     Dzisiaj o 14:15 comiesięczne spotkanie Żywego Różańca, a 
po nim spotkanie opłatkowe w salce.

●     Gratuluję, a jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w rodzinne kolędowanie.

●     Po błogosławieństwie na koniec Mszy świętej w dalszym 
ciągu zapraszam do adoracji przy żłóbku. Dziękuję za ofiary 
złożone przy okazji nawiedzenia szopki przeznaczone na 
utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

●     W przyszłą niedzielę o godzinie 11.30 spotkanie na plebanii 
organizatorów zabawy karnawałowej.

●     W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.
●     Przypominam, że biuro parafialne w czasie kolęd czynne 

jest w dni powszednie bezpośrednio po rannej Mszy świętej.
●     W tym tygodniu pożegnaliśmy Franciszka Boldę z ul. 

Górniczej. Przeżył lat 71. Msza święta od uczestników 
pogrzebu odprawiona zostanie 21 stycznia o godzinie 8.00.

Na koniec prośmy Nowo narodzonego Zbawiciela, by nam 
błogosławił i umocnił w wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych 
dziś odnowionych. 

Ks. Sławomir Skoblik

  
Bóg mnie kocha

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrztu Chrystusa w Jordanie i przy tej okazji 
chciałbym przypomnieć jedną z podstawowych prawd naszej chrześcijańskiej 
wiary, dotyczącą chrztu świętego. Bardzo prosty obrzęd polania czy 
zanurzenia człowieka w wodzie z wymówieniem słów: „Ja ciebie chrzczę w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” zawiera bogatą treść i jest 
najdonioślejszym wydarzeniem w naszym życiu. Był to moment, w którym 
Bóg oczyścił nas z grzechu pierworodnego, a równocześnie wyznał swoją 
miłość w odniesieniu do każdego z nas. Bóg wtedy powiedział te same słowa, 
które słyszymy nad brzegiem Jordanu: „Tyś jest mój Syn, w Tobie mam 
upodobanie”, Syn, którego kocham.

W momencie chrztu św. rozpoczyna się, w miarę jak człowiek dorasta, wielka 
przygoda świadomego spotkania z Bogiem na płaszczyźnie miłości. Cała 
nasza wartość jest właśnie w tym, że Bóg nas kocha. Gdy chrzcimy dziecko 
niedorozwinięte, którego często wstydzą się nawet rodzice, pamiętajmy, że 
Bóg się go nie wstydzi, Bóg wyznaje swoją miłość do niego, i to miłość 
wieczną. Bóg każdego z nas kocha. To jest prawda, którą gdybyśmy potrafili 
przeżyć tak, by ona wstrząsnęła nami do głębi, to życie nasze uległoby 
całkowitej przemianie. Cóż bowiem można przeżyć piękniejszego i 
wspanialszego nad prawdę, że Bóg mnie kocha. Nie jestem sam, jestem 
otoczony wieczną miłością Boga. Bóg nigdy nie będzie się mnie wstydził, Bóg 
nigdy we mnie nie zwątpi. Prawdziwa miłość nie wątpi. Bóg ze swą miłością 
się nade mną pochyla, tą miłością otacza mnie od rana do wieczora i od 
wieczora do rana, tą miłością mnie prowadzi. Jest to tajemnicza miłość, 
często dla nas, szukających w miłości tylko przyjemności i szczęścia, 
niezrozumiała. Jest to twórcza miłość Boga, która prowadziła Chrystusa, 
Syna Jednorodzonego aż na Golgotę, nie po to, aby Go tam zostawić 
zmiażdżonego, ale po to, aby Go doprowadzić do chwały. Często i nas miłość 
Boga prowadzi przez trudne odcinki drogi, przez cierpienie, ale zawsze 
prowadzi do chwały. To jest chrześcijaństwo, Bóg mnie kocha, Bóg jest moim 
Ojcem.

Ks. Edward Staniek
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