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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 07.05 – 13.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 7 maja

 
17:00 + Franciszek Hincke i Mirosława Bolda 

18:00 + Andrzej i Leszek Renusz

Wtorek 8  maja
Św. Stanisława biskupa

17:00 + Urszula, Łucja i Jan

18:00 +  Irena, Franciszek Bystram i brat 
Zbigniew

Sroda 9 maja

17:00 - – Przez wstawiennictwo Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla sióstr z I Róży

18:00 -  W intencji członkiń V Róży 
Różańcowej

18:45 + Ryszard Ciskowski w 1 rocznice 
smierci

Czwartek 10 maja

17:00 + z rodzin Fiszer i Trzebiatowskich  

18:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy oraz 
dziadkowie 

 

  

Piątek  11 maja

17.00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

18.00 + Magdalena Buja 

Sobota 12 maja

17:00 +  Stanisława i Jan Lessnau

18:00 + Aleksandra Krukowska

       Wniebowstąpienie      
Niedziela  13 maja

08:00 + Jan Ceynowa z okazji urodzin

10:30 + Rodzice Remer i Frank 

16:00 + Brunon Borski

  

 

8 maja – uroczystość św. Stanisława, biskupa i 
męczennika  C.D.

Większość polskich diecezji czci św. Stanisława jako głównego 
patrona. Papież Jan XXIII w 1963 roku ustanowił św. Stanisława – 
wraz ze św. Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski 
– pierwszorzędnym patronem Polski.

Relikwie św. Stanisława spoczywają w katedrze na Wawelu. W 
ikonografii chrześcijańskiej św. Stanisław jest przedstawiany jest w 
stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są miecz i palma 
męczeńska. Bywa ukazywany z orłem – godłem Polski.

Tradycja procesji z relikwiami św. Stanisława sięga średniowiecza. 
Pierwsza procesja odbyła się po kanonizacji biskupa Stanisława w 
1253 roku. W ciągu wieków utrwalił się zwyczaj przejścia z relikwiami 
Świętego w niedzielę po 8 maja, czyli w oktawę uroczystości 
patronalnej św. Stanisława.

W tym roku archidiecezja krakowska przygotowuje się do 
uroczystości św. Stanisława przez nowennę ku jego czci, która jest w 
tych dniach odprawiana w katedrze na Wawelu oraz we wspólnotach 
parafialnych. Tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę odbędzie się 
w niedzielę 14 maja. Procesja wyruszy z katedry o godz. 9.00. Ojca 
Świętego będzie reprezentował nuncjusz apostolski w Polsce abp 
Salvatore Pennacchio. Mszy św. na Skałce będzie przewodniczył abp 
Marek Jędraszewski, który również wygłosi homilię.

„Niech jak najliczniejszy udział w procesji ku czci św. Stanisława, 
będzie świadectwem naszej dojrzałej wiary i wdzięczności wobec 
Boga, który jest bogaty w Miłosierdzie. Naśladując przykład świętych 
– Stanisława i Jana Pawła II, postępujmy drogą świętości, dając 
odważne świadectwo wiary i przynależności do Kościoła” – 
zaapelował do wiernych metropolita krakowski.

KAI



1 CZYTANIE: (Dz 10, 25-26. 34-
35. 44-48)
2 CZYTANIE: (1 J 4, 7-10)
EWANGELIA: (J 15, 9-17)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  VI NIEDZIELE WIELKANOCNA 

6 maja 2018 r. 

Szósta Niedziela Wielkanocna 

  

    
    
   
 
●     Dziś o 14.15 spotkanie Żywego Różańca połączone z Koronką do 

Bożego Miłosierdzia i nabożeństwem majowym.
●     Zapraszam w tygodniu na nabożeństwo majowe o 17.30, dzieci od 

poniedziałku do piątku o 16.00.
●     We wtorek przypada Uroczystość świętego Stanisława Biskupa 

Męczennika. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 
składamy serdeczne życzenia.

●     W przyszłą niedzielę Uroczystość Rocznicy I Komunii świętej o 
godzinie 10.30. Spowiedź święta dla dzieci klas IV i ich najbliższych 
w sobotę o godzinie 15.30.

●     Już dzisiaj zapraszam na uroczystości z okazji Srebrnego 
Jubileuszu naszej parafii. Rozpoczną się one w Dzień Matki 26 maja 
o godzinie 13.00 Mszą świętą. Po eucharystii, której przewodniczyć 
będzie arcybiskup metropolita gdański będzie tort urodzinowy i 
festyn.

●     W tym roku z racji jubileuszu parafii nie wyruszy z naszego 
kościoła tradycyjna piesza pielgrzymka do Wejherowa na 
Uroczystość Trójcy świętej.

●     Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Matemblewa. 
Pielgrzymka odbędzie się 14 maja. Koszt autokaru 35 złotych.

●     Przy wyjściu u ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa 
Niedzielnego” i nasz parafialny biuletyn.

●     W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

Na przeżywanie kolejnych dni wielkanocnych i przygotowanie do 
Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego niech nam Bóg błogosławi. 

Ks. Sławomir Skoblik

8 maja – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
głównego patrona Polski. Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu 
moralnego”.

Biskup krakowski był gorliwym duszpasterzem. Zginął z ręki króla Bolesława 
Śmiałego, kiedy sprawował Mszę świętą w kościele św. Michała na Skałce. Jego 
ofiara przyczyniła się do zainicjowanie tradycji niezależności Kościoła od władz 
państwowych i budowy jego samodzielnego autorytetu w życiu publicznym, która w 
Polsce była kontynuowana przez kolejne wieki, w odróżnieniu od wielu innych krajów.

Św. Stanisław ze Szczepanowa urodził się ok. 1030 roku. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1060 roku, a dwanaście lat później, po śmierci biskupa Lamberta około 1070 
roku został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy i 
bezkompromisowy. Konflikt, który wybuchł pomiędzy królem Bolesławem a bp. 
Stanisławem – jego powód do dziś nie jest w pełni jasny. Chodziło zapewne o krytykę 
za strony biskupa niemoralnego życia monarchy oraz o obronę poddanych przed jego 
surowością i brutalnością Rządów.

Biskup Stanisław został zabity przez króla podczas Mszy św., którą celebrował 11 
kwietnia (lub 8 maja) 1079 roku w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie. Ciało 
biskupa zostało poćwiartowane. Kult św. Stanisława rozpoczął się z chwilą 
przeniesienia jego zwłok na Wawel, w 10 lat po śmierci. 8 września 1253 roku papież 
Innocenty IV dokonał uroczystej kanonizacji biskupa Stanisława w bazylice św. 
Franciszka w Asyżu. W Polsce ogłoszono to na ogólnonarodowej uroczystości w 
Krakowie 8 maja 1254 roku. Kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu 
rozbitego na dzielnice państwa polskiego. W 1595 r. papież Klemens VIII rozszerzył 
liturgiczną uroczystość św. Stanisława na cały Kościół.

Jak twierdzą historycy, książęta piastowscy poczynając od Mieszka I aż do XII wieku 
sprawowali rządy w sposób okrutny, nie licząc się ze swymi poddanymi, i dopiero 
otwarty bunt bp. Stanisława i wspierających go możnowładców zmienił tę tendencje. 
Od tego momentu można również mówić o kształtowaniu się niezależnego od władzy 
świeckiej autorytetu Kościoła na ziemiach polskich, a wręcz o narodzinach tradycji, że 
Kościół ma prawo do występowania w roli „autonomicznego sumienia” w życiu 
publicznym, a nie jako religijne ramię wspierające władców. Ta właśnie tradycja 
naznaczyła całą późniejszą historię Polski i Rzeczypospolitej. A rozwijający się kult św. 
Stanisława, w kolejnych wiekach umacniał ją, co okazało się zbawienne dla narodu w 
czasach opresji oraz totalitaryzmów.
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