
 

 

 
 

 
Jan Kanty (również Jan z Kęt lub Jan Wacięga; ur. 23 lub 24 czerwca 1390 
w Kętach, zm. 24 grudnia 1473 w Krakowie) – prezbiter, polski święty 
Kościoła katolickiego. Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia, które 
ukończył w 1418 ze stopniem magistra sztuk; potem przyjął święcenia 
kapłańskie. Od 1421 przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną u 
miechowskich bożogrobców. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co 
robił przez resztę życia, oraz głosił kazania. W 1429 zaczął wykładać na 
Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – 
magisterium otrzymał w 1443. Pochowany w kościele św. Anny w Krakowie 
Jan Kanty został beatyfikowany 27 września 1680 (razem z Józefem 
Kalasantym) przez bł. Innocentego XI, a kanonizowany 16 lipca 1767 przez 
Klemensa XIII.W ikonografii bywa przedstawiany w todze, birecie, z lilią 
(którą dostał w czasie wizji od Matki Boskiej), a także ze studentem, 
którego okrywa profesorską togą. 
 

Spacery Historyczne z Przewodnikiem 
 
*Centrum Kultury we Władysławowie przy współpracy z Urzędem Miejskim 
zaprasza mieszkańców i turystów na bezpłatne Spacery Historyczne z 
Przewodnikiem po Władysławowie.* 
Termin:*19 października 2020* 
Godzina:*17:00* 
Miejsce spotkania:*przed Urzędem Miejskim we Władysławowie* 
Czas trwania spaceru:*ok. 60 min.* 
Obowiązują zapisy: *58 674-54-85, 730-788-100, 
promocja@wladyslawowo.pl* 
 
https://wladyslawowo.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/181663/spacery_histo
ryczne_z_przewodnikiem 

PONIEDZIAŁEK 19 Październi-

ka 

Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + Łucja Berta oraz rodzice 

Berta i Glembin 

 

WTOREK 20 Października 

Św. Jana Kantego 

 

17:00 + Jadwiga w rocz. śm. 
 

18:00 - O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

 

ŚRODA  21 Października 

 

17:00 +  Łucja Berta oraz rodzice 

Berta i Glembin 

 

18:00 + Baran: Marta i Jan w rocz. 

śm. 

 

CZWARTEK 22 Października 

Św. Jana Pawła II 

 

17:00 +  matka Irena Cierpisz 

 

18:00 +  ojciec Zygfryd 

PIĄTEK 23 Października 

 

17:00 + rodzice: Rozalia i Feliks 

oraz rodzeństwo Buja 

 

18:00 - O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

 

SOBOTA 24 Października 

 

17:00 - Do MBNP o zdrowie w 

rodzinie 

 

18:00 - Dziękczynna z okazji 20 

rocznicy istnienia V Róży 

Różańcowej 

 

XXX  Niedziela Zwykła 

25 Października 

 

08:00 +  Hubert Jutrowski 

 

9:15 + Zofia, Władysław Frączak, 

Zofia, Zenon, Kazimierz Cała 

 

10:30 + Aleksandra Krukowska 

 

16:00 + Irena, Jan, Agnieszka, Teofil 

Bolda 

 

 

 

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



ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2020 r. 

„Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8) 

 

Drodzy bracia i siostry, 

 
Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za zaangażowanie, z jakim przeżywany był w całym 

Kościele, w październiku ubiegłego roku, Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jestem przekona-

ny, że przyczynił się on do pobudzenia nawrócenia misyjnego w wielu wspólnotach, na dro-

dze wskazanej przez temat: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. 

 

W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię 

Covid 19, to misyjne pielgrzymowanie całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które 

znajdujemy w opisie powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Jest to 

nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać?” (tamże). To powołanie 

pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, jak i 

ludzkości w obecnym kryzysie światowym. „Podobnie, jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła 

nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej 

łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wio-

słowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej łodzi... jesteśmy 

wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem i wołają w udręce: „giniemy” 

(w. 38), tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, 

ale jedynie razem” (Rozważanie na Placu św. Piotra, 27 marca 2020 r.). Jesteśmy naprawdę 

zaskoczeni, zdezorientowani i przestraszeni. Cierpienie i śmierć sprawiają, że doświadczamy 

naszej ludzkiej kruchości; ale jednocześnie wszyscy dostrzegamy silne pragnienie życia i 

wyzwolenia od zła. W tym kontekście, powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich 

ograniczeń ze wzglądu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby,  

wstawiennictwa. Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że przechodzimy od 

bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie. 

 

W ofierze krzyżowej, w której wypełnia się misja Jezusa (por. J 19, 28-30), Bóg objawia, że 

Jego miłość jest dla każdego i dla wszystkich (por. J 19, 26-27). I prosi nas o naszą osobistą 

gotowość do bycia posłanymi, ponieważ On jest Miłością w odwiecznej dynamice misyjnej, 

zawsze wychodzącej poza siebie samego, aby dać życie. Z miłości do człowieka, Bóg Ojciec 

posłał swego Syna Jezusa (por. J 3, 16). Jezus jest misjonarzem Ojca: Jego Osoba i Jego 

dzieło jest całkowitym posłuszeństwem woli Ojca (por. J 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; Hbr 10, 5-

10). Z kolei Jezus, dla nas ukrzyżowany i zmartwychwstały, pociąga nas w swojej dynamice 

miłości swoim Duchem, ożywiającym Kościół, który czyni nas uczniami Chrystusa i posyła 

nas na misje do świata i do narodów. 

 

„Misja, «Kościół wychodzący» nie jest programem, zamiarem, który należy zrealizować 

wysiłkiem woli. To Chrystus sprawia, że Kościół wychodzi ze swoich ograniczeń. W misji 

głoszenia Ewangelii wyruszasz, ponieważ Duch cię pobudza i niesie” (Senza di Lui non 

possiamo far nulla, LEV - San Paolo, 2019, 16-17). Bóg zawsze miłuje jako pierwszy i z tą 

miłością nas spotyka i nas powołuje. Nasze osobiste powołanie wynika z faktu, że jesteśmy 

synami i córkami Boga w Kościele, będącym Jego rodziną, braćmi i siostrami w tej miłości, 

której świadectwo dał nam Jezus. Wszyscy jednak mają ludzką godność opartą na Bożym 

powołaniu, aby byli dziećmi Bożymi, i by stawali się w sakramencie chrztu i w wolności 

wiary tym, czym są od zawsze w sercu Boga. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

________________________________________ 

XXIX Niedziela Zwykła – 18 października 2020 r. 

Tydzień Misyjny 

 

1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Według danych Komisji Episko-

patu Polski ds. Misji, na świecie pracuje około 2000 polskich misjonarzy. 

Blisko połowa polskich misjonarzy pracuje w Afryce. Na misjach prze-

bywa 13 polskich biskupów - posługują m.in. w Brazylii, Boliwii, Kame-

runie, Kazachstanie, na Madagaskarze i Papui Nowej Gwinei.  

2. W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 

we wtorek św. Jana z Kęt, w czwartek przypada wspomnienie św. Jana 

Pawła II.  

3. W dalszym ciągu zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o 

godz. 17.30, dzisiaj po Mszy św. o 16.00. Dzieci zapraszamy od ponie-

działku do piątku na godz. 16.00.  

4. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, przy 

wyjściu kościoła wyłożone są kartki z wypominkami, które będzie można 

składać na tacę lub w kancelarii. Złożone przy tej okazji ofiary przezna-

czamy na inwestycje budowlane. Bardzo proszę o czytelne wypełnianie 

wypominek najlepiej w mianowniku. Nie umieszczamy na wypominkach 

imion i nazwisk osób błogosławionych i świętych, a także tych, których 

proces beatyfikacyjny trwa tzw. sług Bożych, jak kard. Stefan Wyszyński. 

5. Przy wyjściu u ministrantów do nabycia aktualna prasa religijna. Dziś 

zbiórka do puszki przed kościołem  na cele misyjne. 

6. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego 

na zimowy. 

7. Polecam waszej pamięci ofiary dobrowolne na sprzątanie kościoła. Dzi-

siaj liczenie wiernych w kościołach w Polsce. Proszę o wychodzenie po-

woli, aby ministranci zdążyli wszystkich policzyć. 

 

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionej 

niedzieli i dobrego tygodnia. Pamiętajmy w modlitwie o misjach. 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

 

Ks. Sławomir Skoblik – proboszcz parafii 


