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

INTENCJE MSZALNE 13.02 – 19.02

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

VI Niedziela Zwykła   12  lutego 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 13 LUTEGO

17:00 +  Genowefa Brezińska 
(14 gregoriańska)

17:00 +  Ojcowie: Tadeusz i 
Franciszek

 17:30 + Ksiądz Wiesław Wett od 
Żywego Różańca

17:30  + Ksiądz Wiesław Wett

WTOREK – 14 LUTEGO

17:00 + Genowefa Brezińska 
(15 gregoriańska)

17:00 + Teściowie i szwagrowie 
Doering

ŚRODA – 15 LUTEGO

17:00 + Ignacy w rocznicę śmierci 
i Małgorzata Potrykus

17:00 +  Genowefa Brezińska
 (16 gregoriańska)

CZWARTEK – 16 LUTEGO

17:00 + Genowefa Brezińska 
(17 gregoriańska)

17:00 + Feliks, Zygfryd Becker

PIĄTEK – 17 LUTEGO

17:00 + Rodzice: Alojzy i 
Anna 

17:00 + Genowefa Brezińska 
(18 gregoriańska)

SOBOTA – 18 LUTEGO

16:30 + Teresa i Stanisław 
Dombke w rocznicę urodzin

17:00  + Rodzice: Agnieszka i 
Józef Czapp, siostra Rozalia, 
brat Józef i Stefan

18:00  + Genowefa Brezińska 
(19 gregoriańska)

NIEDZIELA – 19 LUTEGO

08:00 +  Anna Glembin w 
rocznicę śmierci, i Stanisław

10:30 + Jan i Bronisława 
Styn, Roman

16:00 + Genowefa Brezińska 
(20 gregoriańska)

16:00 + Gerard Jeschke w 
rocznicę urodzin

Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też 
Nowosadami) w powiecie oszmiańskim. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie wstąpił w 1910 
roku do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 roku. W latach 
1914-1918 był wikariuszem w parafii Taboryszki. W 1918 roku wyjechał do Warszawy i podjął studia 
w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył 
magisterium w 1923 roku, a w 1926 roku uzyskał tam tytuł doktora teologii. W latach 1922-1924 
studiował także w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. Od 1919 roku był jednocześnie kapelanem 
wojskowym. W 1924 roku powrócił do rodzimej diecezji, pozostając nadal w duszpasterstwie 
wojskowym, teraz już w Wilnie, aż do 1929 roku. W 1927 roku został mianowany ojcem duchownym 
w Seminarium Duchownym w Wilnie. W 1928 roku otrzymał stanowisko zastępcy profesora na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz wykładowcy w Seminarium 
Duchownym. W 1932 roku zwolniony z funkcji ojca duchownego, poświęcił się głównie pracy 
naukowej. W 1934 roku habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie teologii pastoralnej 
i uzyskał stopień docenta. Pozytywnie zaopiniowany do tytułu profesora, nie uzyskał jednakże 
nominacji, z powodu trudności finansowych istniejących na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Pracy dydaktyczno-naukowej oddawał się aż do zamknięcia Uniwersytetu i 
Seminarium w czasie II wojny światowej. Jego dorobek naukowy z tego okresu ujawnił się w licznych 
publikacjach z dziedziny teologii pastoralnej, homiletyki, katechetyki i pedagogiki. Pozostawił też 
liczne opracowania popularnonaukowe z zakresu problematyki religijno-społecznej. W czasie okupacji 
niemieckiej udało mu się szczęśliwie uniknąć aresztowania i przez dwa i pól roku ukrywał się w 
okolicach Wilna. W 1944 roku po wznowieniu działalności Seminarium Duchownego w Wilnie 
wykładał w nim aż do jego zamknięcia w 1945 roku przez władze radzieckie i relegowania do 
Białegostoku. Jednocześnie udzielał się w duszpasterstwie przy kościele św. Jana, katechizował, 
zorganizował potajemnie kurs katechetyczny. Zagrożony aresztowaniem za tę działalność wyjechał w 
1947 roku do Białegostoku. Tu objął wykłady w Seminarium ze swych specjalności: pedagogiki, 
katechetyki, homiletyki, teologii pastoralnej, teologii ascetycznej. Uczył też języka łacińskiego i 
rosyjskiego. W latach powojennych prowadził intensywną akcję trzeźwościową w ramach 
Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Następnie w latach 1951-1958 zorganizował szereg 
miesięcznych i rocznych kursów katechetycznych dla zakonnic i osób świeckich, a w latach 50. i 60. 
organizował także wykłady otwarte o tematyce religijnej przy parafii farnej w Białymstoku. W 1962 
roku przeszedł na emeryturę, ale poświęcił się pracy duszpasterskiej w kaplicy przy domu zakonnym 
Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej, którą już w 1957 r. rozbudował. W tym czasie czynił 
też starania zbudowania kościoła przy ul. Wiejskiej w Białymstoku. Niemalże do końca swych dni 
uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, pracował naukowo, publikował. Zmarł w domu Sióstr 
Misjonarek przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975r. Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i 
Kościołowi. Wyrózniał się nadzwyczajną gorliwością o chwałę Bożą, wyrażającą się w niezwykłej 
aktywności, osadzonej w głębokim życiu duchowym. Zadziwia róznorodność jego prac. Był 
duszpasterzem parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na 
Uniwersytecie i w Seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr 
zakonnych, kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym, budowniczym kościołów. W jego 
bogatym w wieloraką działalność życiu dominujący i najpiękniejszy rys pozostawiła służba idei 
Miłosierdzia Bożego. Jemu to bez wątpienia przysługuje obok św. Faustyny Kowalskiej zaszczytny 
tytuł Apostoła Miłosierdzia Bożego. Jako jej spowiednik i kierownik duchowy z czasów wileńskich, 
zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. 
Opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowienie święta, przyczynił się do 
namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela, wspóltworzył Zgromadzenie 
Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego. Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu i Kościołowi w 
kapłaństwie oraz świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 roku jego proces beatyfikacyjny na 
szczeblu diecezjalnym, który trwał do 1993 roku. W 2002 roku dokumentacja procesu wraz z obszerną 
biografią ks. Sopoćki, zestawiona w tzw. „Positio”, przekazana została do Kongregacji ds. Świętych w 
Rzymie. W roku 2004 komisja teologów powołana przez Kongregację pozytywnie oceniła 
opracowanie „Positio”, a następnie komisja kardynałów przyjęła i potwierdziła orzeczenie teologów. 
W następstwie tych prac Kongregacji w dniu 20 XII 2004 r. w Watykanie ogłoszony został uroczyście 
w obecności Ojca świętego dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. W grudniu 2007 roku 
zatwierdzony został w Watykanie cud za przyczyną Sługi Bożego. Uroczysta beatyfikacja ks. Michała 
Sopoćki, odbyła się 28 września 2008 roku w Białymstoku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie 
też spoczywają doczesne szczątki Błogosławionego.

Bp Henryk Ciereszko



1 CZYTANIE: (Syr 15,15-20)
2 CZYTANIE: (1 Kor 2,6-10)
EWANGELIA:  (Mt 5,17-37)

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA VI NIEDZIELE ZWYKŁA

12 LUTEGO 2017 r.

 

1. Trwa tydzień Małżeństwa. Zapraszam do włączenia się w 
inicjatywy w naszym dekanacie. Bliższe informacje na ten temat 
są zamieszczone na stronie parafialnej i w gablotce. Ten 
szczególny tydzień kończą Walentynki. W tym dniu (14 lutego) 
przypada święto Patronów Europy- Apostołów Słowian – Cyryla i 
Metodego. Natomiast 15 lutego (w środę) przypada wspomnienie 
błogosławionego Michała Sopoćki, szczególnego czciciela 
Bożego Miłosierdzia, którego relikwie będziemy chcieli sprowadzić 
z archidiecezji białostockiej do naszej parafii i w przyszłości 
wmurować w ołtarz mszalny.

2. Przypominam, że w każdą środę w naszej parafii po Mszy 
świętej odmawiana jest Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, w czwartki w godzinach od 9:15 do 10:15 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, zaś codziennie o 15:00 Koronka do 
Bożego Miłosierdzia.

3. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowali i 
prowadzili Parafialną Zabawę Karnawałową. Mam nadzieję, że ta 
impreza wpisze się na stałe do parafialnego kalendarza.

4. U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa 
Niedzielnego” i biuletyn parafialny.

Ks. Sławomir Skoblik

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: kuria@diecezja.gda.pl

Gdańsk-Oliwa, dnia 8 lutego 2017

Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna

Informacja

KURS LITURGICZNY DLA FOTOGRAFÓW ZAWODOWYCH
I OPERATORÓW KAMER FILMOWYCH

27– 28 lutego 2017

Ze względu na dalsze zainteresowanie Księży Proboszczów, jak również osób 

świeckich zajmujących się fotografowaniem i filmowaniem, Archidiecezjalna Komisja 

Liturgiczna organizuje kolejny specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów 

kamer. 

Osoby chętne do fotografowania i filmowania w kościołach na terenie 

Archidiecezji Gdańskiej proszone są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. Świętojańskiej w 

Gdyni w dniach 27-28 lutego br. (poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.

Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.

Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii

Ks. Edmund Skalski
Przewodniczący Archidiecezjalnej 

Komisji Liturgicznej


