
 

 

 
 

 
Kartka z kalendarza 

 
Adam (hebr.         Āḏām „człowiek” / „mężczyzna”, 
por. hebr.          āḏōm „czerwony”, od koloru ziemi, z której został ulepio-

ny; arab.  مآد  Ādam) i Ewa (hebr.         Ḥawwā „budząca życie”; arab.  حواء  Ḥawwā’) – 
według relacji biblijnych, zawartych w Księdze Rodzaju, pierwsi ludzie. Podobną 
historię zawiera tradycja manichejska; wzbogacona o dodatkowe elementy została 
też zawarta w Koranie. 

Księga Rodzaju zawiera dwie tradycje odnośnie do stworzenia pierwszych ludzi – 
według starszej Bóg najpierw stworzył Adama, a następnie z jego żebra tworzy 
Ewę; według młodszej obydwoje zostali stworzeni szóstego dnia. 

Adam i Ewa mieli mieszkać w Edenie; Bóg zakazał im jedynie kosztowania owocu 
z drzewa poznania dobra i zła. Za namową węża-kusiciela Ewa i Adam złamali 
zakaz. Za ten grzech Bóg ukarał ich wygnaniem z ogrodu i przekleństwem. 

Księga Rodzaju z imienia wymienia trzech synów Adama i Ewy: Kaina, Abla i Seta. 

Święty Szczepan, właśc. Stefan, gr. στέφανος, stephanos (korona, wie-
niec), cs. Apostoł pierwomuczenik i arcydiakon Stefan –
 święty katolicki oraz apostoł Kościoła prawosławnego, zwany pierwszym męczen-
nikiem (gr. Protomartyr, cs. pierwomuczenik). Święty ten wymieniany jest w Modli-
twie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego. Szczepan, jak wszy-
scy pierwsi chrześcijanie, z pochodzenia był Żydem. Był zwierzchnikiem grupy 
nazywanej hellenistami. Szczepan, odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskie-
go, stworzył warunki do jego rozpowszechnienia. Pragnął zreformo-
wać judaizm poprzez powrót do jego korzeni (z wyjątkiem przykazań dotyczących 
świątyni i kultu ofiarnego). Zginął ok. 36 roku ukamienowany przez miejscową 
społeczność żydowską w Jerozolimie. 

Występuje w Dziejach Apostolskich jako pierwszy z siedmiu diakonów pomagają-
cych apostołom Jezusa Chrystusa, 
obok Prochora, Filipa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelity. 

PONIEDZIAŁEK  21 Grudnia 

 

06:30 + Stanisław Hincke w dniu ur. 

oraz rodzice i rodzeństwo z obojga 

stron 

 

07:15 + Genowefa i Jan Brezińscy 

 

WTOREK 22 Grudnia 

 

06:30 - (rez.) 
 

07:15 + Zdzisław Naróg 

 

ŚRODA  23 Grudnia 

 

06:30 + Marcjanna i Jan Ceynowa 

 

07:15  + Urszula i Gerard Stremel 

 

CZWARTEK 24 Grudnia 

 

06:30 - 

 

07:15 – 

 

21:00 + Jan i Marcjanna Ceynowa 

 

PIĄTEK 25 Grudnia 

Boże Narodzenie 

00:00 - za parafian 

 

08:00 + Dombke: Teresa i Stanisław 

w r. śm. 

 

9:15 - O łaskę zdrowia i wypełnienie 

woli Bożej dla Mieczysława przez 

wstawiennictwo  MB. Swarzewskiej 

 

10:30  - Dziękczynna za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błog. MB. dla 

Borskich  i Pieper oraz w pewnej 

intencji o zdrowie 

 

16:00 + mąż i ojciec Paweł Behmke    

 

SOBOTA 26 Grudnia 

Św. Szczepana 

 

08:00 + rodzice: Anna i Stanisław, 

siostry oraz dziadkowie z obojga stron 

 

9:15 + ks. Edward w msc. po śm. 

 

10:30 + Brunon Hincke 

 

16:00 +  ojciec Józef, Maria, Stefania 

 

NIEDZIELA 27 Grudnia 

Św. Rodziny 

 

08:00 + ojciec Leon Mach 

 

9:15 - O zdrowie i Boże błog dla 

Wiktorii Bojarowskiej z ok. 85 

urodzin od wnucząt   i prawnucząt 

 

10:30  +  Józef Jeka w r. śm. 

 

16:00 +  rodzice Konkol: Leon i 

Józefa /ona/ 

 

 

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

Rok św. Józefa  DEKRET 
 

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć 

Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 

150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła 

Katolickiego. 

8 grudnia 2020 roku upłynęło 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” 

Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w któ-

rych znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa 

Patronem Kościoła Katolickiego. 

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, 

Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia 8 grudnia 2020 roku 

aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia po-

święconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego 

Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wier-

ni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni reali-

zując wolę Bożą. 

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego 

Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w 

ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat. 

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościo-

ła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblu-

bienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty. 

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Jó-

zefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z 

Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” 

(Mt 13,52). 

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpu-

stów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa po-

przez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Fran-

ciszka. 

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spo-

wiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) 

wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą 

w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Peniten-

cjarię Apostolską. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela Adwentu - 20 grudnia 2020 r. 

 
1. Dziś IV Niedziela Adwentu. Roraty trwają do środy i tylko rano o 6.30. W poszczególne 

dni Wielki Finał tegorocznych rorat. Nagrodzimy tych, co mają najpiękniejszy lampion, tego, 

kto najczęściej gościł Maryję na roratach, tych, co byli na wszystkich nabożeństwach.  

2. Spowiedź przedświąteczna odbędzie się w poniedziałek 21 grudnia od 15.30 do 17.00. 

Będzie dwóch zaproszonych kapłanów. 

3. Z racji spowiedzi w dekanacie biuro parafialne w czwartym tygodniu adwentu będzie 

nieczynne!  

4. W Wigilię Msza św. o 6.30. O 21.00 Msza św. wigilijna, o północy Pasterka. Zachęcam do 

zachowania tradycyjnego postu. W pierwszy i drugi dzień świąt Msze św., jak każdą niedzie-

lę. Z racji epidemii i reżimów sanitarnych w tym roku zachęcam w miejsce Mszy św. wigilij-

nej i Pasterki do skorzystania z Eucharystii w pierwszy dzień świąt o 8.00 i 9.15 oraz o 

16.00. Na tych Mszach św. jest nas zawsze najmniej. 

5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10.30 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

6. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na utrzymanie parafii, na kwiaty i sprzątanie ko-

ścioła i te przesyłane na konto parafialne.  

7. Ksiądz biskup Jacek napisał do diecezjan: Czas adwentu i okres po świętach Bożego Na-

rodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. Księża odwiedzają wówczas katolickie 

rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby 

przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnu-

jemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, 

zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdro-

wie księży. W związku z powyższym w naszej parafii zapraszam w Nowym Roku na Msze 

św. dla poszczególnych rejonów. Zostaną one odprawione w intencji parafian. Ich harmono-

gram znajduje się w kopercie z opłatkiem, którą otrzymaliście. W miejsce homilii przedsta-

wię sprawozdanie duszpasterskie i budowlane. Po Mszy św. zostaną rozdane buteleczki z 

wodą święconą i  obrazki kolędowe z modlitwą błogosławieństwa domów, którą po powrocie 

z kościoła niech odmówi senior rodziny  i pokropi wodą święconą dom. Przy tej okazji bę-

dzie można złożyć ofiarę kolędową, którą przeznaczamy w części na utrzymanie parafii i na 

cele budowlane, na kontynuację prac przy elewacji kościoła, jak i będzie możliwość trady-

cyjnego wsparcia funduszu ministranckiego. 

8. Przy wyjściu można nabyć nowy numer podwójny Gościa Niedzielnego, biuletyn para-

fialny. Można jeszcze nabyć opłatek w zakrystii. Świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-

ciom już nie ma. Kwotę 100 pln  pozyskaną ze sprzedaży świec, przekazałem  do Caritas 

Władysławowa. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 


