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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO na V Światowy Dzień Ubogich (fragment) 

 

«Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7). Jest to zaproszenie, aby nigdy 

nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra. W tle możemy 

dostrzec starodawne przykazanie biblijne: «Jeśli będzie u ciebie ubogi 

któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, 

Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej 

ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze 

mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. […] Chętnie mu udziel, 

niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, 

błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. Ubogiego 

bowiem nie zabraknie w tym kraju» (Pwt 15, 7-8.10-11). W te słowa 

wpisuje się również Apostoł Paweł, kiedy zachęca chrześcijan należących 

do wspólnot przez niego założonych, aby pomagali ubogim z pierwszej 

wspólnoty w Jerozolimie i by czynili to «nie żałując i nie czując się 

przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg» (2 Kor 9, 7). Nie 

chodzi o to, by uspokoić sumienie poprzez danie jakiejś jałmużny, ale 

raczej o przeciwstawienie się kulturze obojętności i niesprawiedliwości, 

którą często praktykuje się w stosunku do ubogich. W tym kontekście 

dobrze jest pamiętać o słowach św. Jana Chryzostoma: «Ci, którzy są 

hojni, nie mogą domagać się od biedaka rozliczenia z jego postępowania, a 

jedynie powinni poprawić jego sytuację oraz zaspokoić potrzebę. Biedni 

mają tylko jedną obronę: swoje ubóstwo i stan potrzeby, w jakim się 

znajdują. Nie pytaj go o nic innego; ale nawet gdyby był najbardziej złym 

człowiekiem na świecie, jeśli brakuje mu niezbędnego pożywienia, 

uwolnijmy go od głodu. […] Miłosierny człowiek jest portem dla 

potrzebujących: port przyjmuje i uwalnia od niebezpieczeństwa 

wszystkich rozbitków; bez względu na to, czy są to źli ludzie, czy dobrzy, 

czy jacykolwiek inni, którzy są w niebezpieczeństwie, port chroni ich w 

swojej zatoce. Dlatego też wy również, kiedy zobaczycie człowieka na 

ziemi, który znajduje się w ubóstwie jak rozbitek na morzu, nie 

osądzajcie, nie proście o rachunek z jego postępowania, ale uwolnijcie go 

od nieszczęścia» (Mowa o ubogim Łazarzu, II, 5). 

PONIEDZIAŁEK 15 Listopada 

 

08:00  + dusze w czyśćcu cierpiące 

 
17:00 + dziadkowie i rodzice Jeka 

 
17:00 + Oskar Elend (gregoriańska 9) 

 

18:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy 

 

18:30 + Józef, Mirosław Leszek 

 

WTOREK 16 Listopada 

MB. Ostrobramskiej 

 

08:00 - Dziękczynna za ocalenie z wy-

padku 

 

17:00 + z rodzin Goyke: Anna i Andrzej, 

Gertruda Reszke 

 

18:00 + rodzice: Frank i Renusz 

 

19:00 + Oskar Elend (gregoriańska 10) 

 

ŚRODA  17  Listopada 

Św. Elżbiety Węgierskiej 

 

17:00 - O zdrowie w 80 urodziny mamy 

 
18:00 + Józef Renusz, z rodziny Renusz 

 

19:00 + Oskar Elend (gregoriańska 11) 

 

CZWARTEK 18 Listopada 

Bł. Karoliny Kózkównej 

 

08:45  - Dziękczynna z okazji rocznicy 
ślubu 

 

17:00  - O Boże błog w rodzinie 

 
18:00 +  rodzice: Aniela i Zygfryd 

Krukowscy oraz bracia Tomasz i Jacek 

Krukowscy 

 

18:00 + Oskar Elend (gregoriańska 12) 

PIĄTEK 19 Listopada 
 

08:00 - O Boże błogosławieństwo i 

opiekę MB. w rodzinie 

 

17:00 +  Teodor i Marta Gollnik 

 

17:00  - 

 
18:00 + Oskar Elend (gregoriańska 13) 

 

18:00 - O Boże błog. w rodzinie 

 

 

SOBOTA  20 Listopada 

Św. Rafała Kalinowskiego 

 

17:00 + Radtke: Stanisław w r. ur. i 

Stanisława /ona/ 

 

17:00 +  Oskar Elend (gregoriańska 14) 
 

18:00 + mąż i ojciec Paweł Behmke  

 

18:00 + Potrykus:  Anna i Roman w rocz. 

śm. 

 

XXXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

21 Listopada  Chrystusa Króla 

 

08:00 +  (Do Miłosierdzia Bożego) 

matki z II Róży Różańcowej, Ks. W. 

Wett 
 
08:00 + rodzice i teściowie: Gertruda, 

Roman Wysoccy, Anna i Brunon Wrosz 

 

10:30 +  z rodziny Jeka i Lessnau  

 
10:30 + Agnieszka, Augustyn, Antoni, z 

rodz. Bisewskich   
 

16:00 +  Oskar Elend (gregoriańska 15)  

 
16:00 +  Elżbieta, Stefan Czapp   

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



Biblijne rekolekcje na rozpoczęcie Adwentu: Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej 

zaprasza na trzydniową sesję biblijną zatytułowaną „Z domu niewoli do ziemi 

obietnicy”. Spotkanie odbędzie się w dniach 26-28 listopada w Ośrodku Warzenko, 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Sesję, w czasie której będziemy omawiać Księgę 

Wyjścia, poprowadzi ks. dr Krzysztof Napora - biblista z KUL-u. Szczegóły i zapisy na 

http://www.szkolabiblijna.gda.pl 

Fundacja Radość Ewangelii zaprasza na rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego 

„Popękane serce. I co dalej? 5 kluczy do wolności”, które odbędą się w Gdańsku- 

Sobieszewie dniach 25- 28 listopada. Informacje i zapisy na: https://radoscewangelii.p 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ile dobra może się wydarzyć przy zwykłym spotkaniu, wie na pewno Samarytanka, która 

w siedzącym przy studni Żydzie spotkała samego Boga. Ich rozmowa zaowocowała 

nawróceniem miasta i przemianą serc uczniów. A zaczęło się od spotkania przy studni, 

aby ugasić pragnienie... Kościół rozpoczął Synod o Synodalności czyli spotkanie o 

spotykaniu się; rozmowę o słuchaniu; podjął drogę do umiejętności chodzenia razem.. 

Wydarzenie to ma mieć zasięg powszechny i dotyczy wszystkich ochrzczonych. Odbywać 

się będzie do października 2023 roku, lecz styl synodalny ma pozostać w Kościele na 

stałe. Nie ma bowiem prostszej metody na budowanie relacji między Bogiem a ludźmi i 

ludźmi między sobą, jak spotkanie, wzajemne słuchanie i wspólne rozeznanie. Te trzy 

czynności odpowiadają tytułowi synodu: komunia, uczestnictwo, misja [wyjścia do 

świata]. Celem tego duchowego procesu jest przywrócenie mentalności synodalnej w 

Kościele, obecnej w Nowym Testamencie i praktykowanej najbardziej w pierwszym 

tysiącleciu chrześcijaństwa. Dzięki niej duchowni i świeccy przypomną sobie o wspólnej 

odpowiedzialności za Kościół, właściwej dla swojego powołania. Takie nastawienie 

sprawia, że Kościół stanie się bardziej czytelnym sakramentem zbawienia „dla nas i 

całego świata”. Zwłaszcza u początku procesu mogą pojawić się obawy, niepewności i 

lęki. Pamiętajmy, że kiedy stoi się w miejscu to każda droga może wydawać się za 

trudna, a jej cel niewyraźny. Ruszając możemy dostrzec, że nie idziemy sami i że z 

każdym krokiem Duch Święty odkrywa przed nami coraz to nowe inspiracje i udziela 

odpowiedzi na wcześniej zadawane pytania. Część wiernych skacze pod niebo, część lęka 

się o upadek Kościoła. Obie skrajne postawy może ostudzić rzetelna lektura Dokumentu 

przygotowawczego, Vademecum i dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej 

„Synodalność w życiu i misji Kościoła” z 2018 roku. Tekst: ks. Krystian Wilczyński 

Wszystkie te dokumenty, a także bieżące informacje dotyczące przebiegu synodu w 

naszej diecezji umieszczane będą na stronie www.diecezja.gda.pl w zakładce: Synod o 

synodalności. Podajemy też adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących synodu: 

duszpasterstwo@diecezjagdansk.pl 

1. Z racji obchodzonego w Kościele już V Światowego Dnia Ubogich (14 listopada br.) 

zachęcamy do włączenia się do akcji „#PomorzeUbogim Pomożesz?”. Zapraszamy tych, 

którzy chcą się przyłączyć lub wspierać działania podejmowane wobec osób ubogich i 

bezdomnych, jak również wszystkie grupy, organizacje, parafialne Caritas, które chcą 

nawiązać kontakt z innymi grupami w celu wymiany doświadczeń, współpracy i 

rozwijania mądrej pomocy. Informacje o akcji na stronie: https://radoscewangelii.pl 

2. Caritas prosi o zbiórkę rękawiczek dla osób potrzebujących. Przygotowaną i 

zapakowaną odzież należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do: Centrum 

Wolontariatu Caritas AG, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot. Można również 

dostarczyć rękawiczki do parafialnych Caritas. Zbiórka potrwa do dnia 10 grudnia br. i 

część zebranych rękawic zostanie przekazana w formie świątecznych paczek. 

 

Ogłoszenia Parafialne 2021-11-14 

XXXIII Niedziela Zwykła 

1. Dobiega końca rok liturgiczny. Dzisiaj obchodzony jest V Światowy Dzień Ubogich pod 

hasłem: “Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7) i Dzień Solidarności z Kościołem 

prześladowanym. Po Mszach świętych  zbiórka do puszek na fundację Pomoc Kościołowi 

w Potrzebie. 

 

2. W bieżącym tygodniu wspominać będziemy we wtorek NMP Ostrobramską, w środę 

przypada wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, w czwartek bł. Karoliny Kózkówny, w 

sobotę św. Rafała Kalinowskiego. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze 

życzenia imieninowe.  

 

3. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 PLN, w którego egzemplarz 

tradycyjnie można zaopatrzyć się z tyłu kościoła, podobnie za dobrowolną ofiarą w 

biuletyn parafialny.  

 

4. W związku z obowiązkowym dniem skupienia dla kapłanów naszej archidiecezji 

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. Są 

jeszcze wolne trzy intencje mszalne na Sumę odpustową. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 


