
Piątek  23  listopada

17:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 - 
Sobota 24 listopada

Męczenników Koreańskich

17:00 + Marta i Adam Jeka

18:00 + Rozalia i Feliks

Niedziela 25 listopada
Chrystusa Króla

08:00 + Franciszek Gojke

08:00 - Za parafian

10:30 + Babcia Józefina, z rodziny Bolda
 
16:00 –  O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 
rodzinie
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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 19.11 – 25.11

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

Poniedziałek  19  listopada

17:00  + Roman Plinski

17:00 + Józef Renusz, z rodziny Renusz

18:00 - O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Necel w 7 r. śm.

18:00 +  siostry z 4 róży

Wtorek  20  listopada
Św. Rafała Kalinowskiego

17:00 - 

17:00 -  O zdrowie i Boże błog. w rodzinie

18:00 + Roman Potrykus w rocznicę śmierci

18:00 -
 Sroda  21  listopadaa

Ofiarowanie NMP

17:00 -

17:00 + Z rodziny Radtke: Stanisław i Stanisława

18:00 – Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu 

18:00 -

Czwartek  22  listopada
Św. Cecylii 

17.00  -  

17:00 + dziadkowie z obojga stron: Bięga i Potrykus

18:00 +  ojciec Zygfryd oraz dziadkowie z obojga stron

18:00 -

 

  

    
         

      

Fragment orędzia papieża Franciszka na II Światowy Dzień Ubogich:

W pomocy ubogim nie chodzi o odegranie pewnej roli, by uzyskać 
pierwszeństwo działania, ale to, byśmy mogli pokornie przyznać, że to 
Duch Święty sugeruje gesty, które są znakiem odpowiedzi i bliskości 
Boga. Kiedy znajdujemy okazję, aby zbliżyć się do ubogich, musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że pierwszeństwo należy do Niego, gdyż to On 
otworzył nasze oczy i nasze serce na nawrócenie. Ubodzy nie 
potrzebują osób, które działają aby zadowolić najpierw siebie. Ubodzy 
potrzebują miłości, która potrafi się ukryć i zapomnieć o wyrządzonym 
dobru. Prawdziwym pierwszym planem działania jest Pan oraz ubodzy. 
Ten, kto oddaje się na służbę, jest narzędziem w ręku Boga, aby ukazać 
Jego obecność i Jego zbawienie. Wspomina o tym św. Paweł pisząc do 
chrześcijan w Koryncie, którzy rywalizowali ze sobą pod względem 
charyzmatów, szukając tych najbardziej prestiżowych: „Nie może więc 
oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: 
«Nie potrzebuję was».” (1 Kor 12, 21). Apostoł czyni ważną uwagę 
podkreślając, że członki ciała, które wydają się słabsze, są właśnie 
najbardziej potrzebne (zob. w. 22); „a te, które uważamy za mało godne 
szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto 
szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, 
a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują.” (w. 23-24). 
Dając podstawowe nauczanie o charyzmatach, Paweł poucza wspólnotę 
także o ewangelicznej postawie wobec jej najsłabszych i najbardziej 
potrzebujących członków. Z dala od uczucia pogardy i litości wobec 
nich; uczniowie Chrystusa są powołani raczej, aby okazać im szacunek, 
dać im pierwszeństwo w przekonaniu, że są oni znakiem prawdziwej 
obecności Jezusa wśród nas. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25,40).



1 CZYTANIE: (Dn 12,1-3) 
2 CZYTANIE: (Hbr 10,11-14.18) 
EWANGELIA: (Mk 13,24-32) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXXIII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

18 listopada 2018 r.

    

O co proszę? O głębokie pragnienie życia z Jezusem na wieczność

Jezus objawia mi prawdę o końcu świata. Poproszę Go na wstępie medytacji o 
głębokie przeżycie prawdy o Jego ostatecznym przyjściu. Jest to fakt, który niechybnie 
nastąpi.

Popatrzę na moją codzienność: na zajęcia, które wykonuję, sprawy, którymi się 
przejmuję, troski, cierpienia... To wszystko kiedyś się skończy. Liczyć się będzie tylko 
wieczność. Jak często o tym myślę? Czy mam zdrowy dystans do moich codziennych 
spraw?

Wyobrażę sobie scenę końca świata, którą opisuje Jezus (ww. 24-27). Będę 
kontemplował Syna Bożego, który pośród spadających gwiazd i wstrząsów nieba 
przychodzi w obłokach z mocą i chwałą. Zobaczę, jak wysyła aniołów, aby zebrali Jego 
wybranych z wszystkich stron świata.

Zwrócę uwagę na przeżycia, jakie wywołuje we mnie to wydarzenie. Jakie uczucia 
przeważają: oczekiwania, radości, pokoju? A może niepewność i lęk? Jezus przywołuje 
dla mnie tę scenę, aby pokazać wieczną wartość mojego życia.

Będę prosił mojego Anioła Stróża, aby trwał przy mnie w ostatniej chwili mojego 
ziemskiego życia; aby przyszedł po mnie, kiedy Jezus wysyłać będzie aniołów po 
swoich wybranych. Odnowię pragnienie zażyłej więzi modlitewnej z moim Aniołem 
Stróżem.

Tylko Ojciec wie, kiedy nastąpi przyjście Jego Syna (w. 32). Zostawił mi słowo Jezusa, 
które nie przemija. Trwanie w Jego słowie pomoże mi odczytać znaki nadchodzącego 
końca i przygotować się na przyjście Jezusa (ww. 28-32).

W żarliwej modlitwie zwrócę się do Ojca, aby pomógł mi żyć słowem przychodzącego 
Jezusa. Będę Go prosił, aby posyłał mi codziennie dobrego anioła i budził we mnie 
pokój i radość oczekiwania na przyjście Pana. Będę wyznawał Mu z miłością: „Poza 
Tobą nie ma dla mnie dobra” (Ps 16, 2).

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. Dobiega końca rok liturgiczny. Dzisiaj przeżywamy 33 niedzielę 
zwykłą w ciągu roku.  Za tydzień niedziela Chrystusa Króla,  która jest 
świętem patronalnym Gdańskiego Seminarium Duchownego. 

2. W bieżącym tygodniu wspominać będziemy we wtorek św. Rafała 
Kalinowskiego, w środę przypada wspomnienie Ofiarowania NMP, w 
czwartek św. Cecylię, w sobotę wspomnienie męczenników 
koreańskich. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze 
życzenia imieninowe. 

3. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”, w którego egzemplarz 
tradycyjnie można zaopatrzyć się z tyłu kościoła, podobnie za 
dobrowolną ofiarą w biuletyn parafialny.

4. Dzisiaj zbiórka na  pomoc chrześcijanom prześladowanym w 
Pakistanie.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik – proboszcz
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