
 

 

 
 

 

Komunikat bp. Jacka Jezierskiego [27 października 2020] 
    

W ciągu ostatnich kilku lat biskupi prosili kilka razy polityków o do-

strzeżenie problemu dzieci nienarodzonych dotkniętych chorobą lub 

wadą organizmu. Ochrona życia ludzkiego na każdym etapie jest 

ważnym zadaniem Kościoła. Nie jest to jednak działanie skierowane 

przeciw komuś. Nasze społeczeństwo jest w stanie przyjąć każde uro-

dzone dziecko i zaopiekować się nim. Jest to również zadanie dla Ko-

ścioła i prowadzonych przez niego dzieł opiekuńczych. Prawo do ży-

cia posiadają także dzieci, u których jeszcze przed narodzeniem 

stwierdzono jakąś wadę lub chorobę. Ważne, aby cierpliwie informo-

wać kobiety, że mogą urodzone dziecko pozostawić w szpitalu lub 

położyć je w oknie życia, bez żadnych konsekwencji dla siebie. Mam 

nadzieję, że dokonujące się zmiany w prawie polskim, stworzą moż-

liwość dla urodzenia się dzieci obciążonych chorobą lub wadą. Dadzą 

też gwarancję i zabezpieczenie ich życia oraz rozwoju przez odpo-

wiednie instytucje, bądź społeczności. Mam szacunek dla wszystkich, 

którzy podjęli trud uczynienia prawa bardziej humanitarnym w trosce 

o bezbronnych. Agresja nie rozwiązuje problemów, emocje również, 

dewastacje świątyń i innych obiektów także. Nie wolno w zmaganiu 

politycznym posługiwać się dziećmi i nieletnimi. To krzywda im wy-

rządzana.   
 

+Jacek Jezierski - administrator archidiecezji gdańskiej 
 

PONIEDZIAŁEK 2 Listopada 

Zaduszki 

06:30 + Marta i Jan Baran 

 

08:00 + Stanisław (gr. 1) 

 

17:00 + rodzice: Felkner i Borscy, 

dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + Jerzy i Maria Ceynowa 

 

WTOREK 3 Listopada 

 

08:00 + Stanisław (gr. 2) 

 

17:00 + Wanda i Antonina Wierz-

bowskie w rocz. ich śmierci 

 

18:00 + rodzice i bracia Tomasz i 

Jacek Krukowscy 

 

ŚRODA  4 Listopada 

Św. Karola Boromeusza 

 

08:00 + Stanisław (gr. 3) 

 

17:00 + do Mił. Boż. matki z II 

Róży Różańcowej, Ks. W. Wett, 

dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  Ryszard Otrompka, rodzice 

i teściowie 

 

CZWARTEK 5 Listopada 

 

08:00 + Stanisław (gr. 4) 

 

17:00 +  Józef, Jadwiga Płomień 

 

18:00 +  siostry z IV Róży 

Różańcowej 

PIĄTEK 6 Listopada 

 

07:30 - Dziękczynna za otrzymane 

łaski z prośbą o bło. Boże i opiekę 

Matki Najświętszej  oraz 

wypełnienie woli Bożej dla 

Sławomira i Joanny w rocz. ślubu 

 

08:00 + Stanisław (gr. 5) 

 

17:00 + rodzice: Otylia i Andrzej w 

r. ur. 

 

18:00 + mąż i ojciec Paweł Behmke 

 

SOBOTA 7 Listopada 

 

08:00 + Stanisław (gr. 6) 

 

17:00 + rodzice: Szymańscy i s. 

Jadwiga 

 

18:00 + Stanisław Heft w rocz. ur. 

 

XXXII  Niedziela Zwykła 

8 Listopada 

 

08:00 + rodzice: Anna i Stanisław 

Glembin oraz siostry i dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 

9:15 + Stanisław (gr. 7) 

 

10:30 - w intencji ofiarodawców 

budowy 
 

16:00 + Borscy: Brunon w dniu ur.  i 

Urszula 

 

 

 

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



Św. Karol Boromeusz 

 

Św. Karol ze szlacheckiej rodziny Boromeuszów urodził się w 

roku 1538 we Włoszech. Studiował w Mediolanie, a potem w Pa-

wii, gdzie uzyskał doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego w 

roku 1559. 

 

Jego wuj, kardynał de Medici, wybrany w tym samym roku na 

papieża (Pius IV), mianował go kardynałem, a wkrótce potem ar-

cybiskupem Mediolanu, mimo iż św. Karol nie był jeszcze księ-

dzem. Święcenia kapłańskie i sakrę biskupią przyjął dopiero w 

roku 1563. 

 

Pozostał w Rzymie i zaczął pilnie pracować dla dobra Kościoła: 

założył Akademię Watykańską, jako papieski sekretarz stanu do-

prowadził do wznowienia Soboru Trydenckiego i do pomyślnego 

jego ukończenia w roku 1563. 

 

Założył w Mediolanie pierwsze na świecie seminarium duchowe, 

odprawił pięć synodów prowincjonalnych i jedenaście diecezjal-

nych. Wizytował klasztory i parafie. 

 

Umarł w Mediolanie 3 listopada 1584 roku roku, gdy opiekował 

się ofiarami wielkiej zarazy. Kanonizowany w roku 1610 przez 

Papieża Pawła V. 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXX Niedziela Zwykła – 1 listopada 2020 r. 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym roku z racji pandemii 

nie będzie Mszy św. o 14.00 na cmentarzu, jest u nas w kościele. 

2. Natomiast w piątek 2 listopada w Dzień Zaduszny Msze św. o 6.30, 

8.00, 17.00 i 18.00. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. 

Przed południem odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Spowiedź 

święta od godz.16.00. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 Msza 

św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi. 

3. W tym tygodniu ponadto wspomnienie św. Karola Boromeusza w śro-

dę. 

4. Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego 

za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolic-

kim ma wielowiekową już tradycję. Kto uzyska odpust zupełny za zmar-

łych ratuje dusze z czyśćca. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać 

od 1 do 8 listopada raz dziennie nawiedzając cmentarz, będąc w stanie 

łaski uświęcającej i przyjmując Komunię św. oraz odmawiając modlitwy: 

Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świę-

tego. 

5. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z 

wypominkami znajdujące się przy wyjściu, można składać w zakrystii, w 

kancelarii bądź na tacę. Złożone przy tej okazji tradycyjne ofiary, tego 

roku przeznaczamy na fundusz budowlany. Różaniec wypominkowy od-

prawiany będzie od 2 do 7 listopada codziennie o godz. 17:30. 

6. W przyszłą niedzielę comiesięczne spotkanie Żywego Różańca - o 

godz. 14.15 i wspólny różaniec z wypominkami. 

7. Przy wyjściu do nabycia Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn. 

Na dni pamięci o naszych bliskich zmarłych niech nam Pan Bóg bło-

gosławi. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


