
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela Wielkiego Postu – 7 marca 2021 r. 

1. 2 marca papież Franciszek mianował nowego arcybiskupa metropolitę 

gdańskiego w osobie Tadeusza Wojdy pallotyna -dotychczasowego metropolity 

białostockiego. Dziękujemy papieżowi za nowego Ojca diecezji.  

2. Dziś przypada 79 rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa Konstanty-na 

Dominika, a w środę 50 rocznica śmierci biskupa gdańskiego Edmunda 

Nowickiego, a w sobotę 8 rocznica wyboru papieża Franciszka. Pamiętamy w 

modlitwie o żywych i zmarłych naszych pa-sterzach. 

3. Dziś o 14.15 spotkanie Żywego Różańca, po nim Gorzkie Żale. 

4. W tym tygodniu biuro parafialne czynne tylko we wtorek. 

5. U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 6 PLN i za 

symboliczną ofiarę biuletyn parafialny. Jest też miesięcznik dla dzieci Anioł Stróż 

w cenie 6,50 PLN. Są także paschaliki na świą-teczny stół w cenie 10 PLN. Z tyłu 

kościoła są wyłożone skarbonki na rodzinną jałmużnę wielkopostną. 

6. Na pomoc polskim misjonarzom zebraliśmy 450 PLN.  

7. Polecam waszej uwadze i ofiarności sprzątanie kościoła. Za tydzień kolekta 

budowlana. 

Życzę wszystkim owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i 

nawrócenia. Niech nam Bóg błogosławi. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 8 Marca 

 

17:00 +  Franciszka /ona/ i  Jan 

Plinscy 

 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

(g. 8.) 

 

WTOREK 9 Marca 

 

17:00 + Feliks i Aniela Ciskowscy 

 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

(g. 9.) 

 

ŚRODA  10 Marca 

 

17:00 + Józef Ciskowski w rocz. 

śm. oraz rodzice Ewa i Józef 

 

18:00 +  Magdalena Poćwiardowska 

(g. 10.) 

 

CZWARTEK 11 Marca 

 

08:45 + Ks. Wiesław Wett 

 
17:00 +  Brygida, Feliks, Maria 

Trzebiatowscy 

 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

(g. 11.) 

PIĄTEK 12 Marca 

 

17:00 +  rodzice: Czapp i 

Ciskowscy, Ryszard i Janusz   

 

18:00 + Magdalena Poćwiardowska 

(g. 12.) 

 

SOBOTA  13  Marca 

 

17:00 +  z rodziny Czapp: Stanisław w 

13 r. śm. oraz Anna i Stefania Nowik 
 

18:00 +  Magdalena Poćwiardowska 

(g. 13.) 

 

NIEDZIELA IV Wielkiego Postu 

14  Marca 

 

08:00 + Stefan. Marta, Andrzej 

Mudlaff 

 

9:15 +  Magdalena Poćwiardowska 

(g. 14.) 

 

10:30 - w intencji ofiarodawców 

budowy kościoła (13) 

 

16:00 +  Zygfryd oraz Feliks Buja 

 

 

 

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



1. Ojciec umiłowany 

Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem 
Jezusa. Jako taki „stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego”, jak 
mówi św. Jan Chryzostom (7). 

Św. Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że 
„uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia 
i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu 
prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego ży-
cia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości 
w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, 
w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu” (8). 

Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, św. Józef jest ojcem, który zaw-
sze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na ca-
łym świecie poświęcono mu wiele kościołów; że wiele instytutów zakonnych, 
bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię; że 
od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych 
było jego gorliwymi czcicielami, wśród nich Teresa z Avila, która przyjęła go 
jako swego adwokata i pośrednika, często powierzała mu siebie 
i otrzymywała wszystkie łaski, o które prosiła; zainspirowana swoim do-
świadczeniem, Święta zachęcała innych do tej pobożności (9). 

W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do św. 
Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, 
a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony (10). 

Ufność ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu: „Ite ad Ioseph”, które 
odwołuje się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, 
a on odpowiedział: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 
41, 55). Chodziło o Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany z zazdrości 
przez swoich braci (por. Rdz 37, 11-28) i który – według narracji biblijnej – 
stał się później rządcą Egiptu (por. Rdz 41, 41-44). 

Jako potomek Dawida (por. Mt 1, 16-20), z którego korzenia miał się naro-
dzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana (por. 2 
Sm 7), oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem 
między Starym a Nowym Testamentem. 

2. Ojciec czuły 

Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień „w mądrości, w latach 
i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, 
tak i on „uczył Go chodzić, biorąc Go za rękę: był dla Niego, jak ojciec, który 

podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić” (por. Oz 
11, 3-4). 

Jezus widział w Józefie czułość Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak 
Pan się lituje nad tymi, co się Go boją” (Ps 103,13). 

Józef z pewnością słyszał jak rozbrzmiewały w synagodze, podczas modli-
twy psalmami słowa, że Bóg Izraela jest Bogiem czułości (11), że jest dobry 
dla wszystkich a „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 
9). 

Historia zbawienia wypełnia się „w nadziei, wbrew nadziei” (por. Rz 4, 18) 
poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, 
co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów 
jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Paweł mówi: „Aby 
zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla cia-
ła, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. 
Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi po-
wiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali»” 
(2 Kor 12, 7-9). 

Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy nauczyć się ak-
ceptować naszą słabość z głęboką czułością (12). 

Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, pod-
czas gdy Duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest 
najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie pal-
cem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej 
niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości. Jedy-
nie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela (por. Ap 12, 10). Dlatego 
ważne jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie Po-
jednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet Zły może 
powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że 
Prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obej-
muje, wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miło-
sierny ojciec z przypowieści (Łk 15, 11-32): wychodzi nam na spotkanie, 
przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas 
ucztę, z uzasadnieniem: „ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się” (w. 24). 

Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego 
plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje 
również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomno-
ści, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinni-
śmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć 
wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie. 


