
Piątek  21 września
Św. Mateusza

17:00 + Wanda Kortas od s. Róży

17:00 + Ks. Wiesław Wett

18:00 + Zygfryd oraz rodzice Becker 
 

Sobota 22 września 

16:00 - ślub

17:00 +Ewa Ciskowska oraz syn i mąż

17:00 - Złote Gody

18:00 + Agnieszka w rocz. śm., Jan Mach 

Niedziela 23 września
XXV zwykła

08:00  - Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i 
opiekę w rodzinie 

10:30 + Eugenia Styn w 2 . śm.

16:00 + matka Barbara w r. śm.

  

  

  

 

XXIV  NIEDZIELA ZWYKŁA   16.09.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 17.09 – 23.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek 17 września

17:00 - O zdrowie; do M. Swarzewskiej w pewnej intencji

17:00 + Dziadek Leon, dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 - O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Lessnau (41 rocz. 
ślubu) 

18:00 + Stanisław Karcz w dniu ur. od rodziny Bolda 

Wtorek 18 września
Św. Stanisława Kostki  

17:00 -  Dziękczynno-błagalna

17:00 - O zdrowie i Boże błog, wsparcie MBNP dla Danuty i 
Tomasza Janaszek z okazji 8 r. ślubu

18:00 + Genowefa Ciskowska w 2 r. ślubu

18:00 + Władysław Styn z okazji  urodzin  

 Sroda 19 września

17:00 + Mąż w 1 r. śm

17:00 +  z rodziny Radtke: Stanisława w dniu ur. i Stanisław

18:00 - Dziękczynna z okazji 5 rocznicy ślubu Anny i 
Marcina

18:00 + dziadkowie: Małgorzata i Robert, pradziadkowie: 
Agnieszka i Franciszek

Czwartek  20 września
Św. Męczenników z Korei   

17:00 + Augustyn, Agnieszka, Antoni, + z rodz. Bisewskich

17:00 - O zdrowie i Boże błog z ok. 50 urodzin Jana Styn 

18:00 - Dziękczynna z okazji 5 rocznicy ślubu

18:00 -  O Boże błog.  dla rodziców z obojga stron

  

 

  

Wieczysta adoracja Archidiecezji Gdańskiej 

Chłapowo 26 września 2018 roku

9.00 – 10.00 -  adoracja indywidualna

10.00 – 11.00  – I Róża

11.00 – 12.00 – II Róża

12.00 – 13.00 – III Róża

13.00 – 14.00 – IV Róża

14.00 – 15.00 – V Róża

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

15.15-16.15  - VI Róża

16.15-16.45 - adoracja indywidualna 

Zapowiedzi przedślubne 9-16 IX 2018

Mariusz Leonard Hintzke z Władysławowa  i  
Liza Wiśniewska z Chłapowa



1 CZYTANIE: (Iz 50, 5-9a)
2 CZYTANIE: (Jk 2, 14-18)
EWANGELIA: (Mk 8, 27-35)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXIV NIEDZIELE ZWYKŁĄ

16 września  2018 r.List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania
                          Czynniki, które warto uwzględnić w procesie rozeznawania 

Powołanie jest zawsze związane z jakąś misją, która spełnia się w miłości. Takie wartości, 
jak odniesienie sukcesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie – choć same w sobie 
bardzo ważne – nie powinny stanowić jedynego i głównego kryterium w podejmowaniu 
decyzji dotyczących przyszłości. Viktor Frankl, austriacki psycholog i psychiatra, więzień 
obozów koncentracyjnych II wojny światowej przestrzegał swych studentów: „Nie gońcie 
za sukcesem – im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej 
on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć; musi on z 
czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w 
dzieło większe i ważniejsze od nas samych…” (Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu 
sensu). 
Święty Paweł poucza, że „Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego 
wolą” (Flp 2, 13). W procesie rozeznawania powołania warto więc postawić następujące 
pytania: Jakie są moje najgłębsze pragnienia? Jakie mam zdolności i gdzie je najlepiej 
wykorzystam? W jaki sposób najpełniej będę służył Bogu i drugiemu człowiekowi? 
Rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy – to osoby towarzyszące młodym w 
procesie rozeznawania ich powołania. Mogą to czynić przez rozmowę, dobre rady, dzielenie 
się doświadczeniem, stawianie pytań, a przede wszystkim przez samą obecność. Ilu 
młodych ludzi zafascynowało się życiem małżonków, którzy założyli piękną kochającą się 
rodzinę? Podobnie większość księży spotkała w młodości kapłana, który zachwycił ich 
przeżywaniem swego powołania. Pewnie wielu słuchających teraz tych słów ma przed 
oczyma taką osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto za nią podziękować Bogu. 
Rozeznawaniu powołania służy szczery i pełen ufności dialog człowieka z Bogiem, a 
zwłaszcza prośba o światło Ducha Świętego. Przedmiotem rozmowy młodego człowieka z 
Bogiem powinna być też prośba o dar męstwa. Można przecież dobrze rozpoznać 
powołanie, ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza się dziś dość często, 
chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych wewnętrznie, że pragną podjąć 
wspólne życie, a którym brakuje jednak odwagi, by wyznać sobie miłość w sakramencie 
małżeństwa. Może się też zdarzyć, że ktoś usłyszy głos powołania do kapłaństwa czy życia 
konsekrowanego, a braknie mu odwagi, by wielkodusznie na nie odpowiedzieć i wejść na 
drogę jego realizacji. Jakże ważne jest towarzyszenie młodym w rozeznawaniu ich 
powołania poprzez naszą modlitwę.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
   obecni na 379. Zebraniu Plenarnym    
   Konferencji Episkopatu Polski,Janów 
   Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r.

1. W kalendarzu liturgicznym przypada pojutrze święto św. Stanisława Kostki, zakonnika 
patrona dzieci, młodzieży i naszej ojczyzny, w czwartek wspomnienie męczenników z 
Korei, w piątek święto św. Mateusza Apostoła. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 
tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.

2. W dniach 10-12 października planowana jest dekanalna pielgrzymka dla uczczenia św. 
Józefa do Torunia, Lichenia, Kalisza i Gniezna. Koszt 390 pln. Ostateczny czas zapisów na 
pielgrzymkę do środy w biurze parafialnym. 

3. Polecam Waszej uwadze Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn. Tam znajduje się 
program pielgrzymki do Kalisza i przedruk listu episkopatu na Tydzień Wychowania.

4. W czasie wycieczki do Rosji w parafii urząd Proboszcza za zgodą ks. arcybiskupa 
metropolity sprawuje o. Jordan Konkel OFM. 

5. W kolejne dwie soboty nie będzie zbiórek ministrantów ani lektorek, w najbliższy 
wtorek jest spotkanie młodzieżowe, a w środę katecheza dla uczniów klasy III gimnazjum

Dziękując za wspólną modlitwę życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego 
tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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