
Piątek  30  listopada

17:00 +  Aleksandra i Józef Wittstock

18:00 +  Stanisław w 5 rocznicę śmierci 
oraz Józefa i Franciszek Wrosz

Sobota 01 grudnia

17:00 +  Mąż Bronisław Dybowski

18:00 + Bogdan i rodzice Obiegło

Niedziela 02 grudnia
I Adwentu

08:00 + Anna w dniu urodzin, Stanisław 
Czapp oraz Stefania Nowik

10:30 + Andrzej Goyke, Zygmunt 
Szmandt i Tomasz Szmandt
 
16:00 +  Brunon Borski
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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 26.11 – 02.12

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

Poniedziałek  26  listopada

17:00 + Maria i Feliks Trzebiatowscy

18:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące, 
Augustyn i Marek Goyke

Wtorek  27  listopada

17:00 + Rozalia Guz i Józef Hincka

18:00  + Józefa i Ksawery Jeka

 Sroda  28  listopadaa

17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Ojciec chrzestny Franciszek Plinski

Czwartek  29  listopada

17.00  -  

17:00 +  Aniela i Feliks Ciskowscy

18:00 + Stanisław Hincke w 4 rocznicę śmierci oraz 
rodzice i bracia z obojga stron

18:00 -

 

  

    
         

      

K o m u n i k a t

Rekolekcje dla osób żyjących w związkach 
niesakramentalnych

Ojcowie dominikanie serdecznie zapraszają na 
coroczne rekolekcje dla tak zwanych małżeństw 
niesakramentalnych.Rozpoczęcie Mszą w 
poniedziałek 3. grudnia o godz. 19.00 w KAPLICY 
KRÓLEWSKIEJ w GDAŃSKU przy ulicy ŚW. DUCHA, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Mariackiej. 
Ciąg dalszy we wtorek i środę również o godz. 
19.00. Rekolekcje wygłosi o. Krzysztof Pałys, 
dominikanin z Warszawy.



1 CZYTANIE: (Dn 7,13-14) 
2 CZYTANIE: (Ap 1,5-8) 
EWANGELIA: (J 18,33b-37) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

25 listopada 2018 r.

    

⦁     W dzisiejszą niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla obchodzimy doroczny 
Dzień Modlitwy za Gdańskie Seminarium Duchowne. W tym dniu w szczególny 
sposób modlimy się w intencji powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego, 
dziękując za te powołania, którymi Pan Bóg nas obdarza.

⦁     W tym w najbliższy piątek obchodzimy Święto Andrzeja Apostoła.

⦁     Są wolne intencje na najbliższe dni. Można je zamawiać w zakrystii

⦁     Przy wyjściu do nabycia nowy numer pisma „Gość Niedzielny” i nasz 
parafialny biuletyn.

⦁     Jutro 19.00 w salce na plebanii spotkanie z Radą Parafialną wszystkich, 
którzy chcą się zaangażować w Parafialną Zabawę Karnawałową.

⦁     W zeszłą niedzielę na Kościół w Pakistanie zebraliśmy do puszek 300 
złotych. Bóg zapłać za złożone na ten cel ofiary.

⦁     W przyszłą I niedzielę Adwentu spotkanie Żywego Różańca o godzinie 
14.15.

⦁     W dzisiejszą uroczystość patronalną Gdańskiego Seminarium Duchownego 
módlmy się także w intencji powołań do służby w Kościele:

Panie Jezu Chryste, polecam Ci Gdańskie Seminarium Duchowne, wszystkich, którzy 
tę wspólnotę stanowią: Księdza Arcybiskupa, wychowawców, wykładowców, 
pracowników świeckich, a szczególnie kleryków przygotowujących się do przyjęcia 
święceń kapłańskich. Proszę Cię, Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty. 
Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, spraw, by 
wszyscy, którzy poszli za Tobą, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje 
Mistyczne Ciało – Kościół i byli solą dla ziemi i światłością dla świata. Maryjo, uproś 
dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego 
serca oraz ducha służby na miarę naszych czasów. Wychowawczyni powołań 
kapłańskich, módl się za nami!

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik – proboszcz

Potęga prawdy

Chrześcijanin ma nad sobą dwie władze. Jako obywatel podlega władzy państwowej, a 
jako ochrzczony podlega władzy religijnej. Zdarza się, że w konkretnych sytuacjach istnieje 
rozbieżność między decyzjami jednej i drugiej władzy, a człowiek musi dokonać między 
nimi wyboru, co wcale nie jest takie łatwe. Otóż, w takich konfliktowych układach istnieje 
tylko jedna szansa bezbłędnego dokonywania wyboru i podejmowania zawsze słusznych 
decyzji. Trzeba dostrzec trzecią władzę. W rzeczywistości bowiem ponad władzą 
państwową i religijną jest Bóg. Tylko Jego wymaganie i prawo są słuszne. Bóg zaś 
sprawuje władzę w imię prawdy.Ktokolwiek podejmuje decyzje w imię prawdy, zawsze 
postępuje słusznie, bez względu na to, czy bezpośrednia władza — świecka czy religijna —
za decyzje ukarze go czy też nagrodzi.Chrystus też miał nad sobą trzy władze. Państwową 
reprezentował w Galilei Herod, w Judei Piłat, a daleko w Rzymie Tyberiusz. Religijną 
reprezentował w Jerozolimie Kajfasz i Sanhedryn. Popadł w konflikt z jedną i drugą, i obie 
władze wydały na Niego wyrok śmierci. Został jednak wierny Ojcu.Wierność prawdzie 
czyni człowieka wewnętrznie wolnym od wszelkiej doczesnej władzy, bo prawda jest 
ponad władzą. To ona władzę osądza — nagradza lub wydaje na nią wyrok. Gdyby Kajfasz i 
Piłat uniewinnili Chrystusa, otoczyliby władzę chwałą i ugruntowaliby jej autorytet. Skoro 
zaś wydali na Niego niesprawiedliwy wyrok, to prawda oskarża ich przez wieki i będzie 
oskarżać w wieczności.Każda władza wie, że o wartości jej podwładnych decyduje stopień 
umiłowania przez nich prawdy. Wie o tym nawet wówczas, gdy za mówienie prawdy, dla 
niej niewygodniej niszczy podwładnego. I wbrew wszelkim pozorom wierność 
podwładnych prawdzie jest w interesie władzy. Często się mówi, że władza ma wpływ na 
podwładnych, zapominając, że i podwładni mają wpływ na władzę. Ich wierność prawdzie 
jest w stanie tak ustawić ludzi sprawujących władzę, że i oni muszą się z prawdą liczyć. 
Rzecz jasna, jednostkę wierną prawdzie można lekceważyć, ale już grupy ludzi ceniących 
wyżej wierność prawdzie niż życie, nie da się zlekceważyć. Stają się oni głosem sumienia 
danej społeczności.Warto zauważyć, że Chrystus nie wzywa ani Piłata, ani Kajfasza do 
wierności prawdzie. Wyznaje jedynie przed nimi z naciskiem, że On jest i pozostanie 
wierny prawdzie, nawet za cenę życia. „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Jest rzeczą znamienną, że na kartach Ewangelii nie znajdujemy ani jednej wypowiedzi 
Jezusa, w której sugerowałby potrzebę zmiany władzy państwowej czy świątynnej. Nigdy 
nie wystąpił z wezwaniem do rewolucji, mimo że wszyscy na to czekali. Swoją postawą 
wierności prawdzie wskazał jednak drogę jedynego, skutecznego oddziaływania na 
władzę i możliwość zamiany nie tyle jednego władcy na innego, ile wewnętrznej 
przemiany człowieka sprawującego władzę, przez wprowadzenie go na drogę szacunku dla 
prawdy.Piłat i Kajfasz mieli najwartościowszego podwładnego, jaki kiedykolwiek żył na 
ziemi. Ponieważ zdradzili prawdę, wydali na Niego wyrok śmierci. W rzeczywistości 
jednak to prawda wydała na nich wyrok. Gdziekolwiek prawda zostanie naruszona, tam 
sprawa nie zostaje jeszcze definitywnie zamknięta, nawet gdy obrońcy prawdy ponoszą 
śmierć. Ostatnie słowo bowiem należy zawsze nie do władzy, ale do prawdy.

Chrystus Król — rządzi światem w imię miłości, a sądzi świat w imię prawdy. Dlatego On 
jest jedynym, sprawiedliwym Władcą świata.

Ks. Edward Staniek
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