
 
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XV Niedziela Zwykła – 12 lipca 2020 r. 

1. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i stosowanie zaleceń epidemicznych w postaci noszenia maseczek 

w obiektach zamkniętych, czyli także w kościele.  

2. Wszystkich gości, których serdecznie witamy zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, która 

jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o godz. 15.00. W środę w naszej parafii po Mszach świę-

tych Nowenna do MBNP, zaś w czwartek od 9.15-10.15 adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypomi-

namy, że spowiedź w naszej parafii jest tylko przed Mszą św. 

3. W środę przypada wspomnienie św. Bonawentury, w czwartek przypada wspomnienie NMP z Góry 

Karmel. 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. 

biskupa Centralna Msza św. dla pielgrzymów w sobotę o godz. 17:00. W tym roku z racji pandemii nie 

odbędzie się tradycyjna piesza pielgrzymka. 

2. Są wolne intencje na bieżący tydzień. Intencje na bieżący tydzień zamawiamy w zakrystii, na pozostałe 

dni w biurze parafialnym. 

5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz parafialny biuletyn. Do nabycia 

także nasz parafialny kalendarz na 2021 rok w cenie 20 PLN. 

6. Polecam waszej uwadze skarbonkę z ofiarami na rzecz sprzątania kościoła. 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo 

Ks. Sławomir Jan Skoblik – proboszcz 

Zapowiedzi przedślubne : 

Tomasz Chludziński, kawaler, zam. w Łomży  

i Sylwia Monika Koss, pana, zam. w Chłapowie 

.  

 

PONIEDZIAŁEK  13  Lipca 

Św. Andrzeja Świerada i Benedykta 

 

17:00 +  Zygfryd Becker w 15 r. śm. 

 

17:00 -  O zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

 

18:00 +  dziadkowie Bystram, Hintzke, z 

rodziny 

 

18:00 - 

 

WTOREK  14  Lipca 

 

17:00 - 

 

17:00 + Helena i Wincenty Knopp 

 

18:00 + Paweł Ceynowa oraz bracia: Józef, 

Jan, Franciszek, Małgorzata 

 

18:00 - 

 

ŚRODA  15  Lipca 

Św. Bonawentury 

 

17:00 +  Joanna i Julian Potrykus oraz Paweł 

 

17:00 +  Waleria i Józef Tessmer 

 

18:00 +   Do Mił. Bożego za + Franciszek 

Bolda w r. śm. 

 

18:00 - 

CZWARTEK 16  Lipca 

M.B. Szkaplerznej 

 

17:00 +  Małgorzata Potrykus w 5 r. śm i 

ojciec Ignacy 

 

17:00 - 

 

18:00 +  Maria Ceynowa i Jerzy 

 

18:00 +  Bronisław Dybowski w dniu ur. 

PIĄTEK 17 Lipca 

 

17:00 +   Jan, Marianna, Roman, Piotr 

Stasiak 

 

17:00 + dziadkowie i babcie z obojga 

stron 

 

18:00 -  Dziękczynna w 1 r. ślubu Jacka i 

Angeli 

 

18:00 - 

 

SOBOTA 18 Lipca 

 

17:00 +  Brunon Hincke i Małgorzata 

Pokrywka w rocz. śm. 
 

18:00 +  Tadeusz Ceynowa z ok. urodzin od 

uczestników jego pogrzebu 

 

 

XVI  Niedziela Zwykła 

 19 Lipca 

 

08:00 +  Urszula, Łucja, Jan i Józef 

 

10:00 + Zdzisława Naróg od koleżanki Marysi 
 
11:30  - 

 

20:00 +  Zofia, Roman Knop 

 

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



Święci tygodnia 

 

Andrzej Świerad żył w początkach XI wieku. Według tradycji 

pochodził z południowej Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego 

klasztoru świętego Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Po jakimś 

czasie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z 

surowej pokuty. Zmarł około roku 1030-1034. 

Benedykt, towarzysz i uczeń św. Andrzeja, mnich z tego samego 

klasztoru świętego Hipolita, pozostał nadal w pustelni po śmierci 

mistrza i prowadził również surowe życie. Trzy lata później został 

zamordowany przez zbójców. 

Relikwie obydwu świętych spoczywają w katedrze w Nitrze. 

Giovanni Fidanza, bo tak właściwie nazywał się św. Bonawentura, 

urodził się około roku 1221 w Bagnoregio niedaleko Viterbo, we 

Włoszech. Legenda głosi, że jako maleńkie dziecko został cudownie 

uzdrowiony przez wstawiennictwo św. Franciszka.W latach 1236-

1242 studiował filozofię na fakultecie sztuk wyzwolonych 

uniwersytetu paryskiego. Do franciszkanów wstąpił właśnie w Paryżu 

około roku 1243. Następnie, pod czujnym okiem Aleksandra z Hales, 

podjął studia teologiczne. Już w roku 1248 został bakałarzem 

biblijnym, a w 1250 komentatorem Sentencji Piotra Lombarda. Trzy 

lata później został nominowany na profesora w szkole 

franciszkańskiej w Paryżu. Dopiero w 1257 roku został oficjalnie 

mianowany profesorem uniwersytetu paryskiego. Nie mógł jednak 

podjąć zajęć akademickich, jako że tego samego roku, 2 lutego został 

wybrany generałem zakonu franciszkańskiego. Ze względu na jego 

zaangażowanie w uporządkowanie oraz reorganizację zakonu, który 

po śmierci św. Franciszka ogromnie się rozrósł, Bonawenturę 

nazwano drugim założycielem zakonu. Napisał dwa życiorysy 

Biedaczyny z Asyżu (Legenda major oraz Legenda minor). W 1273 

roku został biskupem Albano oraz kardynałem. Umarł 15 lipca 1274 

roku podczas obrad Soboru w Lyonie, którego był jednym z głównych 

organizatorów. W Lyonie został też pochowany. W 1588 roku papież 

Sykstus V wyniósł go do godności Doktora Kościoła.Św. Bonawentura 

został nazwany przez tradycję scholastyczną Doktorem Serafickim, 

ponieważ cała jego twórczość była przeniknięta ideą miłości, którą to 

w Średniowieczu symbolizował chór anielski zwany Serafinami. Był 

pisarzem bardzo płodnym - pozostawił po sobie liczne traktaty 

teologiczne i pisma okolicznościowe. Jego główne dzieła to 

Breviloquium, Itinerarium mentis in Deum oraz Hexaemeron. Doktor 

Seraficki był myślicielem wszechstronnym - filozofem, teologiem oraz 

mistykiem. Znał dość dobrze dzieła Arystotelesa, jednak był 

zdeklarowanym augustynikiem. Uważał, że poznanie racjonalne, 

chociaż konieczne i pożyteczne, jest jednak samo w sobie 

niewystarczające do poznania Boga oraz najistotniejszych problemów 

egzystencji ludzkiej. Za św. Augustynem twierdził, że jedynie rozum 

oświecony wiarą może wznieść się ku wyżynom poznania tego co 

istotne. Był przeciwnikiem tworzenia teorii dla samych teorii. 

Zdaniem Bonawentury prawdziwa teologia musi mieć charakter 

praktyczny, a to znaczy, że powinna służyć człowiekowi w jego 

działaniu i uczyć go miłości do Boga i bliźniego. 

 


