
Piątek  14 września
Podwyższenie Krzyża Świętego 

17:00 - Do MB Swarzewskiej o zdrowie i błog. 
Boże dla dzieci 

18:00 + Franciszek Jeka i rodzice z obojga stron 
 

Sobota 15 września 
MB. Bolesnej 

15:30 -Ślub

17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 + Maria w rocz. śm. i Józef

Niedziela 16 września
XXIV zwykła

08:00  + Józef Hincka w rocz. śm.

10:30 + Brunon Borski

16:00 + Irena Bolda 
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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 10.09 – 16.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek 10 września

17:00 + Zofia Banach w 1 r. śm.

18:00 + Feliks

Wtorek 11 września

17:00 - Dziękczynna  z okazji 10 
rocznicy ślubu Piotra i Emilii 

18:00 + Aleksandra Krukowska  

 Sroda 12 września

17:00 + Izabela i Paweł

18:00 + Helena Kaczmarek i rodzice z 
obojga stron

Czwartek  13 września

17:00 + Kazimierz Poćwiardowski

18:00 - O zdrowie i Boże błog. w rodzinie  

 

  

Dekanalna Pielgrzymka do Kalisza 

w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym 

poświęconym osobie św. Józefa 

10-12 X 2018

Toruń – Licheń – Kalisz – Gniezno - Strzelno

2 noclegi, 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania

Koszt 390 złotych 

10 X

Wyjazd z Helu 4.40, Jastarni o 5.00, Kuźnicy 5.20, Chałup 5.40, Władysławowa 6.00, 
Chłapowa 6.20.

10.00 - Msza św. w Toruniu w Sanktuarium Jana Pawła II

11.00 - 14.00 - pobyt w Toruniu: Starówka, katedra, kościół NMP,  obiad

16.00 - przyjazd do Lichenia, zakwaterowanie, Różaniec, kolacja

11 X

7.00 – Msza św. 

8.00 - śniadanie

9-12 - pobyt w Licheniu (Droga Krzyżowa na Golgocie) zwiedzanie, obiad

15.00 - Kalisz zwiedzanie katedry, wieczór w sanktuarium, kolacja, nocleg

12 X

7.00 - Msza św

8.00 - śniadanie i wyjazd

11.oo – nawiedzenie sanktuarium maryjnego w Biechowie - różaniec

13.00 - 16.00 - pobyt w Gnieźnie, bazylika prymasowska i obiad

17.00 - przystanek w Strzelnie 



1 CZYTANIE: (Iz 35, 4-7a)
2 CZYTANIE: (Jk 2, 1-5)
EWANGELIA: (Mk 7, 31-37)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXIII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

09 września  2018 r.

1. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnienia: w 
czwartek św. Jana Chryzostoma, w piątek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sobotę 
wspomnienie NMP Bolesnej.  Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia 
składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

2. Dziś po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców dzieci klas III, które w tym roku szkolnym 
przystąpią w naszej parafii do sakramentu pokuty i eucharystii. 

3. W najbliższą środę o 19.00 w salce na plebanii kolejne spotkanie przed bierzmowaniem 
dla uczniów III klasy gimnazjum.

4. W najbliższą sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów w salce na plebanii, na godz. 
9.00 zapraszam chłopców chętnych do włączenia się w grono ministrantów, a o 11.00 
spotkanie lektorek.

5. W dniach 10-12 października planowana jest dekanalna pielgrzymka dla uczczenia św. 
Józefa do Torunia, Lichenia, Kalisza i Gniezna. Koszt 390 pln.

6. Polecam Waszej uwadze Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn. Tam program 
pielgrzymki do Kalisza. Trwają zapisy w godzinach biura parafialnego.

7. Zachęcam zwłaszcza gości-wczasowiczów do nabycia kalendarza parafialnego – pamiątki 
z pobytu w Chłapowie. Cena 20 PLN to cegiełka na budowę kościoła. Jest do nabycia także 
książka o Chłapowie, wydana z okazji 25-lecia Parafii. Jej koszt 25+ - to forma cegiełki na 
budowę kościoła. 

8. Dzisiaj kolekta budowlana. Bóg zapłać za złożone ofiary. Udało się przez czas wakacji 
zebrać pieniądze na okna na zapleczu kościoła (ściana północna), podłogę w kaplicy za 
prezbiterium i spłatę ostatniej raty za drzwi. W Kolejnym etapem budowy kościoła będą 
prace na wieży: wymiana okien, montaż poręczy na klatce schodowej oraz 
uporządkowanie schodów. W przyszłym roku po sezonie zamierzamy ocieplić i 
wytynkować południową ścianę kościoła. Jesienią tego roku będą uporządkowane schody 
na plebanię i część okien oraz dołożone dwie kamery monitoringu na kościele.

Witając wszystkich Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim radosnego 
i owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik

List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania
 Wewnętrzny kompas

Rozeznawanie powołania nie opiera się na prostych podpowiedziach 
przychodzących z zewnątrz. Chodzi w nim raczej o ustawienie wewnętrznej 
busoli, która umożliwi w każdej życiowej sytuacji odkrycie najlepszej z dróg.

W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: 
„Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z 
ducha tego świata lub z ducha diabła?”. Ojciec święty udziela następującej 
odpowiedzi: „Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko 
dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także 
darem, o który należy prosić” (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete 
et exsultate166).

Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest 
Bóg. Ten, który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc 
najwłaściwszym Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać w konkretnej 
sytuacji. Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu 
powołania konieczne jest spotkanie z Biblią. Papież Benedykt XVI napisał: 
„W młodości pojawiają się nieodparte i szczere pytania na temat sensu 
własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Na te pytania 
tylko Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź. (…) Powinniśmy pomóc 
młodym ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, 
aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść” (Benedykt 
XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini 104).

Posiadanie wewnętrznego „kompasu”, umożliwiającego spokojne 
rozeznawanie i dojrzałe podejmowanie decyzji, konieczne jest szczególnie 
dziś, gdy człowiek jest narażony na oddziaływanie tak wielu zewnętrznych 
czynników, związanych chociażby z mediami elektronicznymi. „Wszyscy, 
ale szczególnie młodzi ludzie – pisze papież Franciszek – są narażeni na 
nieustanny zapping
 [skakanie po kanałach telewizyjnych]. Można poruszać się w dwóch lub 
trzech przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie w 
różnych wirtualnych wydarzeniach. Bez mądrości rozeznania łatwo 
możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami chwilowych 
tendencji” (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate167). 
Ktoś z czytających te słowa przyznał: „rzeczywiście, ostatnio przyłapałem 
się na tym, że oglądam mecz w telewizji, na laptopie mam włączony kolejny 
odcinek serialu i jednocześnie »esemesuję« z kimś na komórce”.
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