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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXII Niedziela Zwykła – 7 listopada 2021 r. 

 

1. Dzisiaj przypada Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. 

Dzisiaj zbiórka do puszek na fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.  

 

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada: we wtorek 

Rocznica Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, w środę wspomnienie św. 

Leona Wielkiego, w czwartek św. Marcina z Tours – Dzień Niepod-

ległości, w piątek św. Jozafata biskupa i męczennika, w sobotę Pierwszych 

Męczenników Polski. Wszystkim solenizantom tego tygo-dnia składamy 

serdeczne życzenia i powierzamy opiece świętych Pa-tronów. 

 

3. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.  

 

4. Polecamy Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn para-

fialny, skarbonkę na sprzątanie kościoła. 

 

5. W związku z obowiązkowym dniem skupienia dla kapłanów naszej ar-

chidiecezji uroczystości odpustowe  ku czci św. Barbary będą miały 

miejsce w niedzielę 5.12. Intencje zamówione na sumę odpustową zostaną 

przepisane na niedzielę na 16.00. 

 

Niech nam Pan Bóg błogosławi.  

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

 

 

Weekendowy kurs przedmałżeński odbędzie się w parafii pw. św. Ojca Pio 

w Gdańsku w dniach 12 -14 listopada 2021 roku. Zapisy tel. 691 787 927 

 

Moderator diecezjalny Żywego Różańca zaprasza członków wspólnoty i 

kapłanów opiekujących się ŻR na diecezjalny dzień skupienia. Odbędzie 

się on w sobotę, 13 listopada w Wejherowie w parafii pw. św. Leona 

(kościół przy rondzie) od godz. 10.00 do 13.30. W planie konferencja, 

różaniec, Eucharystia i agapa. 

PONIEDZIAŁEK 8 Listopada 

 

08:00  + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 + Bunon Hincke w darze na uro-

dziny 

 

18:00 + Brunon Borski z ok. urodzin 

 

19:00 + Oskar Elend (gregoriańska 3) 

 

WTOREK 9 Listopada 

Rocznica Poświęcenia Bazyliki na La-

teranie 

 

08:00 + Brygida Czaja od mieszkańców 

ul. Zagrodowej i Rodzinnej 

 

17:00 + rodzice oraz dziadkowie Kowalik 

 

18:00 + Mirosław  

 

19:00 + Oskar Elend (gregoriańska 4) 

 

ŚRODA  10  Listopada 

Św. Leona Wielkiego 

 

07:00 + Zbigniew Bolda 

 
17:00 + Leon, Eufemia, Maria Trojka 

 

18:00 + rodzice Jaźwińscy i Makuch, 

Eugeniusz Makuch 

 
19:00 + Oskar Elend (gregoriańska 5) 

 

CZWARTEK 11 Listopada 

Św. Marcina/  Dzień Niepodległości 

 

08:45 +  siostry z IV Róży 

 

17:00  + Stefania Sirak w r. śm. 

 

17:00  +  rodzice: Romualda /ona/ i 

Franciszek Ferdynus 

 

18:00 + Izabela w rocz. Śm. 

 

18:00 + Oskar Elend (gregoriańska 6) 

PIĄTEK 12 Listopada 

Św. Jozafata 

08:00 + matka Teresa Rietz z ok. ur. 

 

17:00 + z  róży męskiej 

 
18:00  +  Paweł Jeka i wszyscy krewni 

 
19:00 + Oskar Elend (gregoriańska 7) 

 

 

SOBOTA  13 Listopada 

Pierwszych męczenników Polski 
 

17:00 +  Ryszard Otrompka, rodzice, 

teściowie 

 

18:00 - Cynowe Gody Marka i Gabrieli 

(10 r. ślubu) 

 

19:00 + Oskar Elend (gregoriańska 8) 

 

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

14 Listopada 

Światowy Dzień Ubogich i  Solidarności 

z Kościołem prześladowanym 

 

08:00 +  siostry z III Róży 

 
10:30 +  Oskar Elend (gregoriańska 9) 

 

16:00 +  Stanisław Heft z ok. ur. 

 

16:00 +  Grażyna Szczodrowska w r. śm. 

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



Fragmenty Nowego Testamentu, które według teologów katolickich mogą potwierdzać istnienie 

czyśćca 

Zdaniem teologów katolickich wzmianki pośrednio wskazujące na istnienie czyśćca można znaleźć 

również w następujących fragmentach Nowego Testamentu: 

 

    tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je 

wypróbuje, jakie jest. Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 

ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. (1 

Kor 3, 13-15) 

Jezus w przypowieści wspomniał o tym, że zmarli potępieni wstawiają się za swoimi bliskimi, którzy 

zostali na ziemi, aby ich ustrzec przed „męką” i próbują uprosić dla nich łaskę nawrócenia: 

 

    „Ojcze Abrahamie – zawołał – zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec 

swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko – odpowiedział Abraham – 

przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu 

pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy 

chcieliby przejść stąd do was, nie mogli, i aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Wtedy 

bogaty powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu 

braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to: 

Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie – nie przestawał prosić bogaty – 

jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham powiedział: Jeśli Mojżesza i 

proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał – nie dadzą się przekonać.” (Łk 16,24-31) 

 

Ogień czyśćcowy oczyszcza więc świętych przed spotkaniem Ognia, który pochłania – Boga. 
 
 Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym (Hbr 12,29) 
 
Jezus naucza o możliwości oddania pewnego długu: 
 

 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał 

sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz 

stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. (Mt 5, 25) 

Jezus naucza również: 

  I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie 

uczyni wam Ojciec Mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Mt 18, 34) 

 

Jezus rozróżniał między „małą” i „wielką chłostą”. 

   Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, 

otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą 

chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od 

niego żądać będą. (Łk 12,47-48) 

 

Jezus mówił także o możliwości odpuszczenia grzechów w „przyszłym wieku”. 

 

 jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw 

Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym [wieku] (Mt 12,32) 

 

Zgodnie z tym, co pisał św. Paweł Apostoł w 6 rozdziale Listu do Rzymian, nasze życie jest 

zatapianiem „starego człowieka”, a więc wyzbywaniem się grzechu. 

Stan duszy w czyśćcu 

 

Czyściec to przejściowy stan, a nie miejsce, który trwa do chwili powszechnego zmartwychwstania. 

Dostępują go dusze osób umierających w łasce, ale które nie są całkowicie oczyszczone (KKK 1030). 

Boże miłosierdzie dopuszcza możliwość oczyszczenia miłości z egoistycznych przywiązań, do których 

doprowadziły popełnione grzechy. Ciężar kary czyśćcowej zależy od rodzaju oraz liczby popełnionych 

grzechów. Oczyszczenie dokonuje się przez „ogień”, który nie jest fizycznej natury, lecz jest bólem 

duchowym wynikającym z uświadomienia sobie miłości Boga i własnych niedoskonałości. Innym 

oczyszczającym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że 

cierpienia czyśćcowe są inne niż piekielne (KKK 1031). Po ukończeniu oczyszczenia dusze z czyśćca 

trafiają do nieba (nie ma możliwości przejścia z czyśćca do piekła). 

Pomoc duszom czyśćcowym 

 

Kościół katolicki podaje do wierzenia, że można pomagać duszom w czyśćcu przez modlitwę, posty (KKK 

1498), odpusty, nieszpory za zmarłych, dobre czyny, odprawianie w ich intencji mszy świętej (zwyczaj 

mszy gregoriańskich) i przystępowanie do Komunii Świętej. W intencji dusz cierpiących w czyśćcu 

wierni mogą również, po spełnieniu ustalonych przez Kościół warunków, uzyskiwać odpusty. 

Wizje czyśćca 

 

Wizję czyśćca miała według „Dzienniczka” także św. Faustyna Kowalska. Tak to opisała w swoim 

Dzienniczku: 

 

    Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu 

mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo 

gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie 

dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie 

ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to 

jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję 

„Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż 

dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny], 

który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z 

duszami cierpiącymi 


