
 

 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIV Niedziela Zwykła – 5 lipca 2020 r. 

1. W liturgii tego tygodnia przypada  w poniedziałek wspomnienie Ma-rii Teresy Ledóchowskiej, w środę 

wspomnienie św. Jana z Dukli, w sobotę święto św.  Benedykta – opata, patrona Europy, Wszystkim 

solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i polecamy opiece świętych 

patronów. 

2. Doroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w Swarzewie przypada w tym roku w dniach 18 i 19 

lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 19 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem ks. bisku-

pa. W tym roku z racji pandemii nie będzie pielgrzymek pieszych. Centralna Msza św. dla pielgrzymów w 

sobotę o godz. 17:00.  

3. Biuro parafialne czynne w godzinach urzędowania.  

4. W czwartek Godzina Święta od 9.15 do 10.15. 

5. Za tydzień taca będzie przeznaczona na cele budowlane. Zbieramy na ocieplenie i tynkowanie ściany 

południowej kościoła wraz z wieżą.  

6. U ministrantów w przedsionku kościoła do nabycia Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn za 

symboliczną ofiarę. Do nabycia także materiały kleryckie i nasz parafialny kalendarz na 2021 rok w cenie 

20 PLN. 

7. Dziękuję klerykowi za świadectwo powołania, księdzu Aleksandrowi za pomoc w posłudze sakramen-

talnej i Wam za ofiary na funkcjonowanie GSD oraz te składane do puszki na budowę kościoła i na jego 

sprzątanie. 

Ks. Sławomir Jan Skoblik - proboszcz 

Zapowiedzi przedślubne: 

Tomasz Chludziński, kawaler, zam. w Łomży  

i Sylwia Monika Koss, pana, zam. w Chłapowie 

PONIEDZIAŁEK  6 Lipca 

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 

 

17:00 +  Józefa /ona/ w rocz. śm., Franciszek, 

Stanisław Wrosz, dziadkowie z obojga stron 

 

17:00 +  Anna, Stanisław Necel, Roman, 

Stanisław, Łukasz 

 

18:00 + rodzice: Pelagia, Mieczysław Kar-

czewscy, siostra Irena, Łukasz Korda, z rodzi-

ny 

 

18:00 + Kamil Styn, Anita Łazaj, rodzice z 

obojga stron 

 

WTOREK  7 Lipca 

 

17:00 + Jan Poręba w 3 r. śm. 

 

17:00 + Paweł Behmke 

 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

 

18:00 + Ks. Wiesław Wett od III Róży 

 

ŚRODA  8 Lipca 

św. Jana z Dukli 

 

17:00 +  z rodzin: Styn i Marzejon 

 

17:00 +  rodzice Konkol: Józefa /ona/ i Leon 

 

18:00 +  brat Stefan, siostra i rodzice 

 

18:00 +  rodzice: Pelagia, Mieczysław 

Karczewscy, siostra Irena, Łukasz Korda, z 

rodziny 

CZWARTEK 9  Lipca 

 

17:00 +  Gerard oraz rodzice: Józef  i Monika 

 

17:00 + Franciszek Jeka i rodzice z obojga 

stron 

 

18:00 + Maria Książyk w 1 r. śm. 

 

18:00 +  rodzice: Pelagia, Mieczysław 

Karczewscy, siostra Irena, Łukasz Korda, z 

rodziny 

PIĄTEK 10 Lipca 

 

17:00 +  Katarzyna oraz rodzic: Władysława 

/ona/ i Augustyn 

 

18:00 +  rodzice: Pelagia, Mieczysław 

Karczewscy, siostra Irena, Łukasz Korda, z 

rodziny 

 

SOBOTA 11 Lipca 

Św. Benedykta 

 

17:00 +  Jan i Józefa /ona/ Knopp 

 

18:00 +  matka Agnieszka, żona Marianna 

 

 

XV  Niedziela Zwykła 

 12 Lipca 

 

08:00 -  O zdrowie i błog. Boże i Matki 

Najśw. w rodzinie Lidii i Brunona 

 

10:00 -  w intencji ofiarodawców budowy 

kościoła 
 
11:30  + Maria i Łukasz Budnik 

 

20:00 -  Dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze w rocznicę ślubu 
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bł. Maria Teresa Ledóchowska (ur. 29 kwietnia 1863 w Loosdorf, zm. 6 

lipca 1922 w Rzymie) Jej działalność polegała przede wszystkim na 

niesieniu pomocy misjom, intensywnej pracy publicystycznej i 

odczytowej oraz budzeniu powołań misyjnych w krajach europejskich. 

W 1894 roku założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji 

Afrykańskich. Zasługi  Ledóchowskiej na polu misji i walki z 

niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki” (chociaż nigdy Afryki 

nie odwiedziła). 19 października 1975 r. Papież Paweł VI zaliczył ją w 

poczet błogosławionych. 

św. Jan z Dukli (ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29 września 1484 we Lwowie)  

W młodości przebywał w pustelni na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie koło 

Dukli. Opuściwszy pustejąlnię (ok. 1434) wstąpił do Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych – franciszkanów. Studiował w Krakowie. W 

zakonie pełnił funkcję gwardiana klasztoru w Krośnie w latach 1438–

1440, gdzie rozbudował świątynię, oraz od r. 1444 we Lwowie i ze 

względu na swoje predyspozycje kaznodziei (w klasztorach 

franciszkańskich, zgodnie z poleceniem założyciela św. Franciszka z 

Asyżu, kaznodziejami mogli być tylko wybitnie zdolni i urobieni 

wewnętrznie kapłani). W wieku 60 lat przeszedł do surowszej gałęzi 

Zakonu, zwanej w Polsce bernardynami (od imienia św. Bernardyna ze 

Sieny). Pełnił tam również funkcje w klasztorach w Poznaniu i Lwowie. 

Pod koniec życia poważnie chorował i utracił wzrok. Zmarł i został 

pochowany we Lwowie w tamtejszym kościele bernardyńskim.W 1733 

r. papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym. Od 1948 r. 

toczył się proces kanonizacyjny. Kanonizował go papież Jan Paweł II w 

Krośnie 10 czerwca 1997 r 

św. Benedykt z Nursji (łac. Benedictus Nursinus) (ur. ok. 480 w Nursji, 

zm. 21 marca 547 w Monte Cassino) Mając dwadzieścia lat został 

pustelnikiem w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a 

potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu 

uczniów. Odnaleziony po trzech latach, na prośbę pobliskiej wspólnoty 

mnichów, został przełożonym ich monasteru. Jednak surowość jego 

wymagań nie odpowiadała wielu z braci. Wobec nieporozumień z 

pobliskim klasztorem przeniósł się na południe i w roku 529 założył 

klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego 

sanktuarium. Tam właśnie opracował nowy model wspólnoty 

monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: stałości, 

zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa, które do dnia 

dzisiejszego składają benedyktyni. Od imienia świętego zakon 

posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. Benedykt uważał 

swoją regułę za drogę dla początkujących, za szkołę służby Bogu, w 

której nie pragniemy narzucać niczego, co byłoby zbyt ostre lub surowe. 

Reguła została następnie przyjęta przez wiele zachodnich klasztorów (do 

1595 roku wykorzystywało ją ponad 100 zakonów). Oryginał pisanej 

przez lata Reguły spłonął w czasie pożaru klasztoru w Teano w 896 

roku[2]. 

 

Jako mnich Benedykt był człowiekiem praktycznym, szczerym i prostym. 

Łączył w sobie wymagania dyscypliny z szacunkiem dla osoby ludzkiej. 

Nie wiadomo, czy miał święcenia kapłańskie. Katolicy wierzą, iż miał dar 

przepowiadania przyszłości, czynienia cudów oraz uzdrawiania 

modlitwami. Swój zgon miał przepowiedzieć zawczasu. Siostra 

Benedykta – święta Scholastyka – także wsławiła się swoim ascetycznym 

życiem i została zaliczona w poczet świętych. 

 


