
Piątek  19 października

17:00 +  Andrzej Okólski, Kazimierz 
Wejher od kolegów

18:00 +  Piotr Dampc w 1 rocznicę 
śmierci 
 

Sobota 20  października
Św. Jana z Kęt 

17:00 +  Jadwiga w rocznicę śmierci, 
Michał 

18:00 + Ksiądz infułat Stanisław 
Bogdanowicz w 1 rocznicę śmierci

Niedziela 21  października
XXIX zwykła

08:00  + Z rodz. Baran: Marta i Jan w 
13 rocznice śmierci
 
10:30 + Kazimierz Poćwiardowski
 
16:00 +  Klara, Ksawery, Brunon, 
Józef Hincke

  

  

  

 

XXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA   14.10.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 15.10 – 21.10

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek  15  października
Św. Teresy od Jezusa

17:00  + Teściowie: Anna i Stanisław Necel, 
mąż Stanisław, syn Łukasz, szwagier Roman 

18:00 +  Matka chrzestna Jadwiga Bistram

Wtorek  16  października
Św. Jadwigi Śląskiej

17:00 + Z rodziny Karcz

18:00 – W pewnej intencji
 

 Sroda 17  października
Św. Ignacego Antiocheńskiego

17:00 – Dziękczynna z okazji 20 rocznicy 
ślubu Lucyny i Tomasza

18:00 + Wojciech Chmielewski w 12 
rocznicę śmierci

Czwartek  18  października
Św. Łukasza    

17:00 – O Boże błog. na czas ciąży i o 
szczęśliwe rozwiązanie dla córki

18:00 + Eugeniusz Doering, Maria, Wiktor 
Doering, Franciszek, Maria Ceynowa, z 
rodziny 
  

 

  

14 października 2018 r.  XVIII Dzień Papieski

Później Papież powiedział:
„Czcij ojca i matkę – powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić 
swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko 
jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny.
Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono 
nieoczekiwanie – mówi się tak: „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani agresorem. 
Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych 
siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. (…) Podstawą prawdziwej 
miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości 
zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo”.
W czasie homilii wygłoszonej w Kielcach św. Jan Paweł II utożsamiając się z nami w 
Ojczyźnie najpierw z pasją przestrzegał przed lekkomyślnym niszczeniem rodziny i wzywał 
do jej odbudowywania.
„Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, 
niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi” – wołał na 
zakończenie homilii w Kielcach św. Jan Paweł II. Wołanie to dzisiaj nadal jest aktualne.
Promocja ojcostwa, której dokonuje św. Jana Paweł II nie stoi w opozycji do innych 
wartości. Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa ludzkiego. Wprost przeciwnie, stanowi 
dla niego wzór i oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane w opozycji do macierzyństwa, czy 
dziecięctwa. W myśleniu Jana Pawła II te wartości są wobec siebie komplementarne, 
wzajemnie się dopełniają i uzasadniają.
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię „Ojciec” 
troszcząc się o nasze zbawienie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należycie 
przeżywać tajemnicę ojcostwa, najpierw poprzez ufne zawierzenie Bogu Ojcu, a w 
konsekwencji właściwe przeżywanie relacji ojcowskich w odniesieniach między ludźmi.
Dzień Papieski jest dla nas zaproszeniem do sięgnięcia po wyżej wspomniane teksty Karola 
Wojtyły. Wczytując się w nie możemy głębiej zrozumieć wewnętrzne inspiracje, motywy, 
jakimi kierował się Papież Polak w swym życiu i działalności, jak pojmował świat. 
Jednocześnie możemy lepiej poznawać Boga, który jest naszym Ojcem. Możemy wreszcie 
dowiedzieć się wiele o naszej ludzkiej kondycji, o współczesnym świecie i jego problemach, 
bo uświadamiamy sobie, iż niezwykła przenikliwość i głębia myśli papieskiej owocuje jej 
aktualnością w nowym tysiącleciu.

Oprac. ks. Paweł Walkiewicz



Chcemy zakupić nową Bożonarodzeniową Szopkę do Kościoła z figurami proporcjonalnymi 
do wielkości naszej świątyni.

1 CZYTANIE: (Mdr 7, 7-11)
2 CZYTANIE: (Hbr 4, 12-13)
EWANGELIA: (Mk 10, 17-30)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXVIII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

14 października 2018 r.

1000 PLN – zabudowa szachulcowa – ………..

600 PLN – tło - ……….

      ----------------------------------------------------

3000 PLN -  Maryja – ks. bp Jan Szkodoń

1500 PLN – św. Józef – państwo Mirosław i MariaTrojka

1400 PLN – Anioł – Rodzina Plinskich

1000 PLN – Król Baltazar – pani Serewa i Renusz

1000 PLN – Król Melchior – państwo Borscy

1000 PLN – Król Kacper- Paweł i Maria Jeka

700 PLN - Pasterz Kuba – Halina i Roman Renusz, Brygida Mach

700 PLN - Pasterz Wojtek – Wojciech i Genowefa Styn

700 PLN – Pasterz Adam – państwo Goyke

400 PLN – cielak Eli – Henryka Necel

400 PLN – osioł Tobi – Elżbieta i Zenon Styn

300 PLN – koza Zuza – Justyna Rietz

300 PLN – osiołek Tuptuś - Łukasz i Justyna Bisewscy

300 PLN - owca Lea – Lucyna Hincka

300 PLN – owca Kruszynka – Jan i Łucja Sirak

⦁ Przeżywamy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa. 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 
św. ofiary na ten cel. 

⦁ W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada w poniedziałek 
wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, we wtorek świętego Jadwigi Śląskiej, w 
środę świętego Ignacego Antiocheńskiego w czwartek świętego Łukasza, w sobotę 
świętego Jana z Kęt. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

⦁ Zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe na godzinę 17.30, w 
niedzielę po Mszy świętej o 16.00, dla dzieci od poniedziałku do piątku o godzinie 
16.00. 

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

⦁ Pod koniec października są wolne intencje Mszy świętych w dni powszednie. 
Intencje można zamawiać w biurze parafialnym. Msze święte gregoriańskie 
w naszej parafii przyjmuję na lipiec i sierpień.

⦁ W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, w tygodniu przy 
wyjściu znajdą się kartki z wypominkami, które będzie można składać na 
tacę lub w kancelarii. Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczamy na inwestycje 
budowlane. Bardzo proszę o czytelne wypełnianie wypominek najlepiej w 
mianowniku. Nie umieszczamy na wypominkach imion i nazwisk osób 
błogosławionych i świętych, a także tych, których proces beatyfikacyjny trwa tzw. 
sług Bożych, jak kardynał Stefan Wyszyński. 

⦁ Miło jest nam poinformować, że zdjęcia z wycieczki przez Tallin i Rygę do 
Petersburga – są już gotowe. Osoby zainteresowane pozyskaniem zdjęć 
proszone są o kontakt z Piotrem Ciskowskim 505 061 164, cisek1@interia.pl 
lub poprzez facebookowy profil.

⦁ W zeszłą niedzielę na budowę kościołów papieskich zebraliśmy 1900 złotych. 
Dzisiaj kolekta budowlana oraz liczenie wiernych. 

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik
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