
Piątek  09  listopada
Rocznica poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej

17:00 + Rodzice chrzestni z obojga stron, dusze w 
czyśćcu cierpiące

18:00 + Ojcowie z obojga stron: Franciszek, 
Stanisław i brat Stanisław

Sobota 10 listopada
Św. Leona Wielkiego

17:00 + Stanisław Heff w dniu urodzin

17:00 -

18:00 +  Izabela Jeka w rocznicę śmierci

18:00 + Anna, Klemens Drążkowscy, Agnieszka i 
Teodor Wanke, Antoni Zimoń

Niedziela 11 listopada
Dzień Niepodległości XXXII zwykła

08:00  + Stefania Sirak w rocznicę śmierci

08:00 – Do Matki Boskiej Swarzewskiej o 
szczęśliwą operację męża i ojca
 
10:30 + W intencji ofiarodawców budowy

10:30 + Leon w rocznicę śmierci Eufemia i Maria 
Trojka
 
16:00 + Siostry różańcowe z III Róży

16:00 -  

  

  

  

 

XXXI  NIEDZIELA ZWYKŁA   04.11.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 05.11 – 11.11

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      Poniedziałek  05 listopada

17:00  +  Józef i Jadwiga Płomień, 
Aleksandra Krukowska

18:00 + Paweł Jeka i wszyscy krewni

Wtorek  06 listopada

17:00 + Z rodziny Necel

18:00 + Maria, Józef, Leon Bolda

 Sroda  07 listopadaa

17:00 + Do Mił. Bożego za zm. matki z II 
Róży, ks. Wiesława, dusze czyśćcowe

18:00 + Małgorzata i Ignacy Potrykus

Czwartek  08 listopada

17.00 + Brunon Hincke w rocznicę urodzin

18:00 + Maria i Antoni Kulik

 

  

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej 
naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze 
wierna, 
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen



1 CZYTANIE: (Pwt 6,2-6)
2 CZYTANIE: (Hbr 7,23-28) 
EWANGELIA: (Mk 12,28b-34) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXXI NIEDZIELE ZWYKŁĄ

04 listopada 2018 r.
Katechizm Kościoła Katolickiego streszcza doktrynę o czyśćcu w punktach KKK 1030 i 1031, 
a o modlitwie za zmarłych w punktach 1032 i 1371.

Uzasadnienie teologów katolickich na podstawie fragmentów Pisma Świętego

W Piśmie Świętym brak wyraźnego wskazania co do istnienia czyśćca (co było jedną z 
przyczyn odrzucenia nauki o czyśćcu przez protestantów i prawosławnych). W Piśmie 
Świętym słowo "czyściec" nie pada ani razu. Teologowie katoliccy odwołują się do tekstu z 
wtórnokanonicznej 2 Księgi Machabejskiej mówiącej o modlitwie i ofierze Judy za 
zmarłych.

Quote-alpha.pngUczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 
dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie 
uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci 
zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i 
niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana 
najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że 
złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.(2 Mch 12,43-46)

Ich zdaniem fragment ten suponuje możliwość odpuszczania grzechów po śmierci i 
celowość przebłagalnych ofiar za tych, którzy "pobożnie zasnęli".

Zdaniem teologów katolickich wzmianki dotyczące czyśćca można znaleźć także w 
księgach protokanonicznych. Powołują się oni na to, że Pismo Święte ukazuje jak wiele 
razy Bóg, chcąc odnowić przymierze ze swoim ludem, ukazywał mu się w ogniu (Rdz 15,17; 
Wj 3,1-2; Lb 9,15; Dz 2,3)

Źródło: Wikipedia

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada w piątek Rocznica Poświęcenia 
Bazyliki na Lateranie, w sobotę wspomnienie św. Leona Wielkiego, w niedzielę Święto 
Odzyskania Niepodległości. Zachęcam do wywieszenia flagi państwowej. Wszystkim 
solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i powierzamy opiece świętych 
Patronów.

2. Z wypominek wpłyneły pieniądze do funduszu budowlanego . Bóg zapłać za złożone 
ofiary. 

3. Różaniec z wypominkami odmawiamy o 17.30 do 8.11, dzisiaj w ramach spotkania 
Żywego Różańca o godz. 14.15. 

4. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny. 

5. W poniedziałek o 19.00 spotkanie Rady Parafialnej, we wtorek o 19.00 spotkanie 
młodzieżowe, w środę o 19.00 katecheza dla III gimnazjum, w piątek o 19.00 spotkanie 
starszych ministrantów, w sobotę o 9.00 spotkanie kandydatów na ministrantów, o 10.00 
zbiórka ministrantów, o 11.00 lektorek a o 11.30 spotkanie Oazy Dzieci Bożych.

6. Druga niedziela listopada jest w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym, który merytorycznie przygotowuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. W bieżącym roku dzień ten przypada 11 listopada i będzie 
obchodzony pod hasłem: „Ocalmy chrześcijan Pakistan Przerwać milczenie”. Za tydzień 
zbiórka do puszek dla cierpiących i prześladowanych chrześcijan. 

7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10.30 poświęcimy książeczki pierwszokomunijne. 
Bezpośrednio po Mszy św. krótkie zebranie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

8. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. 

Niech nam Pan Bóg błogosławi.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik
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