
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V Niedziela Zwykła – 7 lutego 2021 r. 

 

1.  Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.  

2. W tym tygodniu biuro parafialne czynne tylko we wtorek! 

3. W tym tygodniu wspominamy w środę św. Scholasty-kę,  w czwartek 

MB z Lourdes. Jest to światowy dzień chorego.  Z racji pandemii 

sakrament chorych udzielany jest w domu na zaproszenie kapłana. Pan 

Łukasz wyraża gotowość odwiedzania z Komunią świętą chorych w 

każdą niedzielę. Zainteresowanych chorych można zgłosić w zakrystii, 

bądź w biurze parafialnym. 

4. Z tyłu kościoła u ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego i 

nasz parafialny biuletyn. 

5. Rekolekcje parafialne odbędą się w stałym terminie w pierwszym 

tygodniu Wielkiego Postu. 

6. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. 

 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 8 Luty 

 

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy 

 

18:00 - 

WTOREK 9 Luty 

 

17:00 +Stanisław Necel w r. śm. 

oraz zmarli z rodziny 

 

18:00 -  Dziękczynna z prośbą o 

Boże błog. w rodzinie Jeka z ok. 30 

rocz. ślubu 

 

ŚRODA  10 Luty 

Św. Scholastyki 

 

17:00 +  Józef Kromlicki 

 

18:00 - za parafian (8) 

 

CZWARTEK 11 Luty 

NMP z Lourdes 

  
08:45 - O światło Ducha Świętego 

dla Marcina 

 
 17:00 +  brat Grzegorz Konkol 

 

18:00 - w intencji chorych i 

niepełnosprawnych w naszej 

parafii  (13) 

 

 

PIĄTEK 12 Luty 

 

17:00 +  Aleksandra Krukowska w 3 

r. śm. 

 

18:00 - Dziękczynna za dar 

rodzicielstwa z prośbą o zdrowie i 

Boże błogosławieństwo w rodzinie 

 

SOBOTA  13 Luty 

 

17:00  + ojciec Tadeusz Szczygielski 

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

14 Luty 

 

08:00 +  bracia Jeka: Leon  i  Jan 

 

9:15 - 

 

10:30  -  w intencji ofiarodawców 

budowy kościoła (9) 

 

16:00 +  Bolda: Jan, Irena, Barbara, 

Józefa /ona/ 

 

 

 

 

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



ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 r. 

Cz. 1 
 Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8). Relacja 

zaufania u podstaw opieki nad chorymi 
 
Drodzy Bracia i Siostry! 
Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, które odbędą się 11 lutego 2021 r., we 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, to odpowiedni moment, by zwrócić 
szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach 
przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli 
kierujemy w szczególności do tych, którzy na całym świecie cierpią z powodu skutków 
pandemii koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym i usuniętym na margines 
wyrażam moją duchową bliskość, zapewniając o trosce i miłości Kościoła. 
1. Temat tego dnia czerpie inspirację z fragmentu Ewangelii, w którym Jezus krytykuje 
obłudę tych, którzy mówią, ale nie czynią (por. Mt 23, 1-12). Kiedy wiara sprowadza się do 
pustej retoryki, nie angażując się w historię i potrzeby drugiego, wówczas brakuje spójności 
między wyznawaną wiarą a prawdziwym życiem. Jest to poważne zagrożenie. Dlatego Jezus 
używa mocnych wyrażeń, aby ostrzec przed niebezpieczeństwem popadnięcia w 
bałwochwalstwo samego siebie i stwierdza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście” (w. 8). 
Krytyka, którą Jezus kieruje do tych, którzy „mówią, a nie czynią” (w. 3) jest zbawienna 
zawsze i dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest odporny na zło obłudy, zło bardzo poważne, 
które uniemożliwia nam rozwój jako dzieci jedynego Ojca, powołane do życia powszechnym 
braterstwem. 
Wobec sytuacji potrzeby brata i siostry, Jezus przedstawia wzór zachowania całkowicie 
przeciwny obłudzie. Proponuje, by zatrzymać się, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i 
osobistą relację z drugim człowiekiem, poczuć dla niego czy dla niej empatię i wzruszenie, 
zaangażować się w jego cierpienie do tego stopnia, by zatroszczyć się o niego w posłudze 
(por. Łk 10, 30-35). 
 
2. Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie 
wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż jesteśmy 
stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy 
chorzy, niepewność, strach a niekiedy przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. 
Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych 
zdolności ani od naszego „zatroskania” (por. Mt 6, 27). 
 
Choroba narzuca pytanie o sens, które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które 
szuka nowego znaczenia i nowego kierunku dla egzystencji, a które niekiedy nie od razu 
może znaleźć odpowiedź. W tych żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są w stanie nam 
pomóc przyjaciele i krewni. 
 
Symboliczna pod tym względem jest biblijna postać Hioba. Jego żona i przyjaciele nie 
potrafią towarzyszyć mu w nieszczęściu, wręcz przeciwnie, oskarżają go, potęgując jego 
samotność i zagubienie. Hiob wpada w stan opuszczenia i niezrozumienia. Ale właśnie 
poprzez tę skrajną kruchość, odrzucając wszelką obłudę i obierając drogę szczerości wobec 
Boga i wobec innych, sprawia, że jego uporczywe wołanie dociera do Boga, który w końcu 

odpowiada, otwierając przed nim nową perspektywę. Potwierdza, że jego cierpienie nie jest 
naganą ani karą, nie jest też stanem oddalenia od Boga ani oznaką Jego obojętności. Zatem z 
poranionego i uzdrowionego serca Hioba wypływa ta tętniąca życiem i wzruszająca 
wypowiedź, skierowana do Pana: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię 
wzrokiem” (42, 5).       
Franciscus                                                   kartka z kalendarza 
 
Święta Scholastyka z Nursji, wł. Scolastica da Norcia, cs. Prepodobnaja Schołastika 
Nursijskaja, ihumenija (ur. ok. 480 w Nursji, zm. 10 lutego 542 lub 543 na Monte Cassino) – 
benedyktynka (OSB), ksieni, dziewica i święta Kościoła katolickiego, anglikańskiego i 
prawosławnego. Urodziła się jako siostra bliźniaczka św. Benedykta we Włoszech. 
 
Scholastyka od początku towarzyszyła bratu w podróżach i naśladowała jego tryb życia, 
poświęcony Panu Bogu. Kiedy św. Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, święta 
założyła podobny dla niewiast – klasztor benedyktynek. Do dnia dzisiejszego istnieją tam 
dwa klasztory na wzgórzach w pobliżu Subiaco: w Plombariola – żeński klasztor św. 
Scholastyki i męski klasztor św. Benedykta. 
 
Podobnie działo się na Monte Cassino, gdzie Scholastyka zmarła w wieku ok. 62 lat. 
Matka Boża z Lourdes – tytuł Marii, matki Jezusa, wprowadzony przez Kościół katolicki na 
pamiątkę objawień maryjnych w Lourdes, oficjalnie uznanych przez Kościół katolicki za 
autentyczne. Począwszy od 11 lutego 1858 roku 14-letnia wiejska dziewczyna Bernadette 
Soubirous doświadczyła serii objawień „Pięknej Pani”. Wydarzenia te miały miejsce w grocie 
Massabielle, niedaleko Lourdes. 25 marca 1858 roku, podczas 16. objawienia, w święto 
Zwiastowania, Piękna Pani powiedziała: Ja jestem Niepokalane Poczęcie.... Objawienia 
zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes, Laurence'a w 1862. 
 
Bernadetta Soubirous od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku doświadczyła w sumie 18 
objawień. Świadkami objawień i dziwnego zachowania się dziewczyny byli okoliczni 
mieszkańcy, zbierający się w grocie na odpoczynek. Podczas objawień w grocie pojawiło się 
źródło wody.Od momentu pojawienia się źródła zanotowano 6784 przypadki 
niewytłumaczalnych uzdrowień po obmyciu się w jego wodzie. 67 spośród nich Kościół uznał 
za cudowne. Ostatnim uznanym, 67. cudem było uzdrowienie Anny Santaniello w 1952. W 
okresie późniejszym dla wygody pielgrzymów zbudowano kamienne wanny, w których 
można się zanurzyć, a wokół groty zamontowano krany służące do napełniania naczyń wodą. 
Walenty z Rzymu, również Walenty z Terni (ur. ok. 175 w Interamnie, zm. ok. 268–269 w 
Rzymie) – biskup i męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego, syryjskiego, 
wspominany przez Kościół anglikański i luterański. Walenty z wykształcenia był lekarzem, z 
powołania duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II 
Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom w wieku 
od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są 
legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych 
legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce 
swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała 
wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji 
Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. 
Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r. 

 


