
Piątek  02 listopada
Dzień zaduszny

08:00 + Rodzice, siostry, dusze w czyśćcu cierpiące

08:00 + Krystyna, Jerzy oraz brat Zbigniew w 
rocznicę śmierci

17:00 + Zmarli członkowie V róży

18:00 + Wanda i Antonina Wierzbowscy w 
rocznicę śmierci

18:00 + Ojciec Józef, Antoni, brat Jan, Mirella i 
Józef

Sobota 03 listopada

17:00 + Siostry z 1 róży

18:00 + Jerzy i Maria Ceynowa

Niedziela 04 listopada
XXXI zwykła

08:00  +  Irena, Barbara, Józefa Bolda
 
10:30 + Rodzice: Frank i Remer
 
16:00 +  Rodzice oraz dziadkowie Kowalik

  

  

  

 

XXX  NIEDZIELA ZWYKŁA   28.10.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 29.10 – 04.11

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      Poniedziałek  29  października

17:00  +  Marcin Kuś w 1 rocznicę śmierci o d kolegów i 
koleżanek z pracy

17:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

18:00 – W intencji Konrada z okazji 18 urodzin

18:00  – Dziękczynna z okazji 1 rocznicy ślubu

Wtorek  30  października

17:00 – O Boże błogosławieństwo dla V róży różańcowej

17:00 + Lucyna, Roman, Tadeusz Lachowscy

18:00 +  rodzice i bracia: Tomasz i Jacek Krukowscy

18:00 +  Anita Łazaj od uczestników pogrzebu
 

 Sroda  31  października

17:00 +  Joanna i Juliusz Potrykus i dziadkowie z obojga 
stron

17:00 +  Mama Anna, ojciec Józef, Helena i Janusz

18:00 + Rodzice: Maria i Leon Dettlaff

18:00 + Czesław Słomkowski i Zenon Cała

Czwartek  01  listopada
      Wszystkich Świętych     

08:00 + członkowie z róży męskiej

08:00 + teściowie: Janina i Leon, rodzice: Janina i 
Eugeniusz

10:30 + Magdalena, Ignacy Buja oraz Maria, Danuta, 
Jerzy Bożena

10:30 -

14:00 (na cmentarzu) – Marta i Jan Baran

 

  

Kult Świętych c.d

Katolicyzm odrzuca protestanckie lub antytrynitarne negowanie 
kultu świętych na podstawie biblijnego wersetu św. Pawła, który w 
liście do Tymoteusza mówi o Jezusie Chrystusie jako jedynym 
pośredniku między Bogiem a ludźmi (1 Tm2, 1–5, Biblia 
Tysiąclecia), ponieważ celowość proszenia świętych o 
wstawiennictwo znajduje potwierdzenie w Księdze Apokalipsy:
 „A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech 
Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze 
pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych”. (Ap 5, 8 BT).  „I 
przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na 
żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy 
wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem”. (Ap 8, 
3 BT).  „I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki 
anioła przed Bogiem”. (Ap 8, 4 BT).

Z tych trzech wersetów biblijnych wynika, że modlitwy świętych 
przekazywane są Bogu:

1) przez aniołów;

2) przez Starców (czyli ludzi wierzących w Jezusa i żyjących w 
łasce Bożej).

W ujęciu katolickim werset Ap 5, 8 to biblijny dowód na to, że 
modlitwy zanoszone są Bogu przez pośrednictwo Świętych w 
niebie. Natomiast wersety Ap 8, 3-4 wskazują, że modlitwy 
kierowane do Boga są zanoszone za pośrednictwem aniołów i 
świętych.

Katolicka nauka o wstawiennictwie i inwokacji świętych została 
określona przez Sobór Trydencki, który naucza, że święci, którzy 
królują w niebie razem z Chrystusem, ofiarowują swoje modlitwy do 
Boga dla ludzi. Dobre i pożyteczne jest zwracanie się do świętych 
oraz odwołanie się do ich modlitw i pomocy dla uzyskania łask od 
Boga poprzez Jezusa Chrystusa.

Źródło: Wikipedia



1 CZYTANIE: (Jr 31, 7-9) 
2 CZYTANIE: (Hbr 5, 1-6) 
EWANGELIA: (Mk 10, 46b-52) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXX NIEDZIELE ZWYKŁĄ

28 października 2018 r.
Kult Świętych

W katolicyzmie szczególny szacunek należy 
się Maryi, jako matce Jezusa Chrystusa, która 
według katolików z uwagi na brak grzechu 
pierworodnego (niepokalane poczęcie) i 
uczynkowego jest najwyższym wzorem 
świętości (poza Trójcą Świętą).

Kult świętych w katolicyzmie oznacza przede 
wszystkim zwracanie się do świętych z 
prośbami o wstawiennictwo i wyproszenie w 
ten sposób łask u Boga. Każda modlitwa 
adresowana do świętych faktycznie polega na 
zwróceniu się do Boga.

Celami tego kultu są: chwała Boża, 
umocnienie świętości ludu Bożego, przykład 
do naśladowania i wstawiennictwo przed 
Bogiem. Do świętych można zwracać się z 
prośbą o wstawiennictwo do Boga. Kult 
świętych jest ucieleśnieniem wiary w 
nierozłączną wspólnotę całego mistycznego 
Ciała Chrystusa, to znaczy Kościoła 
pielgrzymującego, oczyszczającego się w 
czyśćcu i chwalebnego w niebie.

⦁     Dobiegł końca Tydzień Modlitw w intencji misji, a przed nami dni szczególnej 
modlitwy za zmarłych. Do puszki na cele misyjne zebraliśmy 415 pln.

⦁ Dobiega też końca październik. Na ostanie nabożeństwa różańcowe zapraszam w 
poniedziałek, wtorek i środę.

⦁     W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 8.00 i 10.30. 
Nie ma natomiast w tym dniu Mszy św. o godz. 16.00. Procesja z modlitwą za 
zmarłych na cmentarzu we Władysławowie rozpocznie się o godz. 13.15 przy 
tamtejszym kościele. Po zakończeniu procesji ok. 14.00 w centralnej części 
cmentarza zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych. Proszę pamiętać o 
obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy świętej.

⦁ Natomiast w piątek 2 listopada w Dzień Zaduszny Msze św. o 8.00, 17.00 i 18.00. W 
tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem odwiedzę 
chorych z posługą sakramentalną. Spowiedź święta od godz.16.00. W pierwszą 
sobotę miesiąca o godz. 17.00 Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi.

⦁ Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego za 
zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma 
wielowiekową już tradycję. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych ratuje dusze z 
czyśćca. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać od 1 do 8 listopada raz 
dziennie nawiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując 
Komunię św. oraz odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną 
modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

⦁ W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z 
wypominkami znajdujące się przy wyjściu, można składać w zakrystii, w kancelarii 
bądź na tacę. Złożone przy tej okazji tradycyjne ofiary, tego roku przeznaczamy na 
fundusz budowlany. Różaniec wypominkowy odprawiany będzie od 2 do 8 
listopada codziennie o godz. 17:30.

⦁ W przyszłą niedzielę comiesięczne spotkanie Żywego Różańca – o godz. 14.15 i 
wspólny różaniec z wypominkami.

⦁     Przy wyjściu do nabycia Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn.

Na dni pamięci o naszych bliskich zmarłych niech nam Pan Bóg błogosławi.

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik
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