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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 30.04 – 06.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 30 kwietnia

 
17:00 + Józef Hincka

18:00 –  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
w rodzinie Necel

Wtorek 1 maja

17:00 + Ojciec Paweł w dniu urodzin
        
18:00 +  Leon Mach

Sroda 2 maja

17:00 + Jerzy Ceynowa w dniu urodzin

18:00 +  Rodzice: Anna i Stanisław oraz 
siostra Bożena

Czwartek  3maja
NMP Królowej Polski

08:00 +  Rozalia Ciskowska, Hubert Jutrowski

10:30 – W intencji dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodzin

16:00 – Za wstawiennictwem świętego Jana 
Pawła II o zdrowie i opiekę dla wszystkich 
członków Żywego Różańca w naszej parafii

 

  

Piątek  04 maja

17.00 +  Marta i Jan Baran

18.00 + Bronisław Brudzisz w rocznicę 
śmierci

18:00 + Anna Necel w 1 rocznicę śmierci

Sobota 5 maja

08:00 + Ryszard Otrompka w 15 rocznicę 
śmierci

16:00 – W intencji strażaków
               

17:00 +  Grzegorz Borski oraz Agnieszka 
i Antoni Barlarz

18:00 + Łucja Berta z okazji urodzin i jej 
rodzice

       VI Niedziela Wielkanocna        
 6 maja

08:00 – O błogosławieństwo Boże dla 
żywych członków różańca

10:30 + Ojciec Czesław Potrykus

16:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla sióstr III róży

  

 

 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej 
Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia 
królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Uroczystość 
została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I 
wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził 
je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. 
święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i 
doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo 
stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która 
przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.W czasie najazdu szwedzkiego, 1 
kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej 
Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał 
się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej 
święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić 
w państwie sprawiedliwość społeczną.
Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej 
Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony 
Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie 
powtórzyli.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 
8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano 
za koronację Maryi na Królową Polski.Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe 
wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym 
samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.Po 
uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z 
prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 
maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań 
króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez 
papieża Benedykta XV.
W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający 
wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej 
Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej 
Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam 
właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano 
wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na 
kolejne 1000 lat.Dokładnie dziś mija 50 lat od wypowiedzenia na Jasnej Górze 
Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność 
Kościoła w Polsce i na świecie.

Pobrano z Deon



1 CZYTANIE: (Dz 9, 26-31)
2 CZYTANIE: (1 J 3, 18-24)
EWANGELIA: (J 15, 1-8)
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●  We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszam w tygodniu na 

nabożeństwo majowe o 17.30, dzieci od poniedziałku do piątku o 
16.00.W ramach nabożeństwa dla dorosłych będziemy poznawać 
najnowszą encyklikę papieża Franciszka.

●  W tym tygodniu 1 maja spowiedź święta dla dzieci 
pierwszokomunijnych i ich krewnych o godzinie 10.00.

●  W środę przypada wspomnienie św. Atanazego, zaś w piątek św. 
Floriana.

●  W czwartek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Porządek Mszy świętych niedzielny. O 10.30 – 15 
dzieci przystąpi po raz pierwszy do Komunii Świętej. Polecam dzieci 
modlitwie wiernych. O 17.00 nabożeństwo majowe, wspólne 
zdjęcie i rozdanie pamiątek.

●  W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do południa odwiedzę 
stałych zgłoszonych chorych, po południu okazja do spowiedzi 
świętej od 15.30 z przerwą na nabożeństwo majowe dla dzieci. 
Msza święta o 17.00 będzie wotywną o NSPJ, po niej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i modlitwy pierwszopiątkowe. Z racji 
długiego weekendu ks. arcybiskup udzielił dyspensy od pokarmów 
mięsnych.

●   W sobotę o 16.00 wyjątkowa uroczystość – Msza święta w intencji 
naszych strażaków, a po niej poświęcenie nowego sztandaru.

● U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i 
Biuletyn Parafialny.
 Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Matemblewa. 
Pielgrzymka odbędzie się 14 maja. Koszt autokaru 35 złotych.

● W przyszłą niedzielę o godzinie 14.15 spotkanie Żywego Różańca 
połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia i litanią loretańską.

Ks. Sławomir Skoblik

1 maja - dzień św. Józefa patrona robotników - jest jednym z najnowszych 
świąt w Kościele katolickim. Zostało ustanowione w 1955 roku przez papieża 
Piusa XII. Papież nadał w ten sposób religijne znaczenie obchodzonemu 
corocznie od 1890 roku świeckiemu Świętu Pracy.
1 maja w Kościele podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju 
każdego człowieka. Tego dnia, oprócz nabożeństw w intencji środowisk 
robotniczych odprawianych w całym kraju, odbędzie się też ogólnopolska 
pielgrzymka ludzi pracy do kolegiaty św. Józefa w Kaliszu.

Jan Paweł II ogłoszoną w 1981 roku encyklikę "Laborem exercens" poświęcił 
pracy. Podkreślił w niej m.in. znaczenie jakie ma ona w życiu człowieka. 
Według papieża praca "winna być środkiem utrzymania i pomnażania 
dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka". Jan Paweł II omówił także 
uprawnienia pracowników oraz rolę i zadania związków zawodowych.

Do Polski kult św. Józefa dotarł na przełomie XI i XII wieku, ale największy jego 
rozwój nastąpił w XVII i XVIII wieku. Kult ten propagowali karmelici i siostry 
wizytki.

Obecnie centralnym ośrodkiem kultu św. Józefa jest kolegiata jego imienia w 
Kaliszu. W Polsce jest ok. 270 świątyń pod wezwaniem św. Józefa, w tym 
kilkanaście - św. Józefa Robotnika.

Święty Józef jest patronem licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych 
noszących jego imię. To także patron cieśli, stolarzy, rzemieślników, inżynierów, 
grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, 
umierających. Wzywany jest także w przypadku chorób oczu i w sytuacjach 
beznadziejnych, zwłaszcza braku dachu nad głową. Do św. Józefa modlą się 
narażeni na pokusy.

Świętego Józefa jako patrona obrali sobie też polscy kapłani - więźniowie 
obozu koncentracyjnego w Dachau. Złożyli oni w 1945 roku przysięgę, że w 
przypadku oswobodzenia, co roku będą spotykać się w miejscu kultu świętego 
Józefa w Kaliszu, by mu dziękować za ocalenie.

Całe swe życie św. Józef ciężko pracował. Ewangelie określają go mianem 
faber, przez co rozumiano wyrobnika - rzemieślnika naprawiającego narzędzia 
rolnicze, przedmioty drewniane itp.
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