
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Święto Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia 2021 r. 

 

1. Obchodzimy dziś uroczystość odpustową Miłosierdzia Bożego. Msze św. 

o 8.00, 9.15, 10.30 i 11.30 oraz o 16.00 suma odpustowa, którą poprowadzi 

o. Ireneusz z Helu.  

 

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Z tej 

racji w dniu dzisiejszym przeprowadzana jest kwesta do puszek na potrzeby 

diecezjalnej Caritas.  

3. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas i Pracowni Miłosierdzia 

‘’św.o,Pio’’ z serca dziękują wszystkim Parafianą  za otwarte serca,modlitwy 

i wszelkie ofiary. W ramach wdzięczności pragną ofiarować Wam wizerunek 

Jeusa Miłosiernego z życzeniami . Przed Kościołem stoją  Wolontariusze , 

którzy  będąje rozdawać. Żachęcamy do zabrania. 

 

Trwając w radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i 

wdzięczności za obfity dar Bożego Miłosierdzia, przyjmijmy Boże 

błogosławieństwo. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 

 

PONIEDZIAŁEK 12 Kwietnia 

 

 17:00 + Urszula Borska (gr. 9) 

 

18:00 + Brunon Borski w 6 r. śm. 

 

WTOREK 13  Kwietnia 

 

17:00 + Ciskowscy: Aniela i Feliks 

oraz  ich  rodzeństwo 

 

18:00 + Urszula Borska (gr. 10) 

 

ŚRODA  14 Kwietnia 

 

17:00 +  Gertruda Szornak 

 

18:00 +  Urszula Borska (gr. 11) 

 

CZWARTEK 15  Kwietnia 

 

08:45 +  rodzice chrzestni: Jan i 

Agnieszka Mach 

 

17:00 + Czesław Potrykus z ok 3 r. śm. 
 

18:00 +  Urszula Borska (gr. 12) 

PIĄTEK  16 Kwietnia 

 

17:00 +  Ciskowscy: Józef i Jan w 

rocz. śm; Ewa i Józef 
 

18:00 +  Urszula Borska (gr. 13) 

 

SOBOTA  17 Kwietnia 

 

17:00 +  Ojciec Józef i matka 

Krystyna 

 

18:00 +  Urszula Borska (gr. 14) 

 

III NIEDZIELA Wielkanocna   
Biblijna  

18 Kwietnia 

 

08:00 +  Bolda: Tekla i 

Franciszkowie 

 

9:15 +  Jerzy Szymański od 

uczestników pogrzebu 

 

10:30 +   siostra Maria Aremke 

 

11:30 -  O Boże błogosławieństwo 

w rodzinie i dobre przygotowanie 

się do zaślubin 

 

16:00 +  Urszula Borska (gr. 9) 

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



Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny : 
 
To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r. 
„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w 
głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca 
miłosierdziu mojemu - dostąpi go”. W następnych latach Pan Jezus powracał 
do tego żądania aż 14 razy, określając miejsce tego święta w kalendarzu 
liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i 
obchodzenia. „W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i 
niezgłębionym miłosierdziu moim”. 
 
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę 
Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między 
wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i 
zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości 
miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w 
sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, 
sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia 
Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym 
uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia. 
 
Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w 
tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza 
grzeszników. „Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby Święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jak szkarłat”. Tak więc ranga tego święta polega także na tym, 
że nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą otrzymać 
przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z 
wolą Bożą. Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci 
najbardziej zatwardziali. „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im 
ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią 
Miłosierdzia Bożego - zginą na wieki”. 
 
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki 
miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św. „Nie 
znajdzie żadna dusza uspokojenia - powiedział Pan Jezus - dopóki się nie 

zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po 
Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia”. 
 
Niech tegoroczne Święto Miłosierdzia Bożego przyczyni się jeszcze bardziej 
do naszego zaangażowania się w modlitwę oraz dzieła miłosierdzia. Już 
prawie w każdym kościele naszej diecezji znajduje się obraz Jezusa 
Miłosiernego, w wielu parafiach wierni regularnie spotykają się na wspólnej 
modlitwie, to nabożeństwo jednak nie może się w tym zamykać. Trzeba 
odpowiadać miłosierdziem na miłosierdzie, którego Bóg nam udziela, i 
wychodzić naprzeciw drugiego człowieka z wyciągniętą dłonią i radosną 
twarzą. Temu służy Tydzień Miłosierdzia. 
 
Tydzień Miłosierdzia – obchodzony corocznie w Kościele katolickim w Polsce 
tydzień głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia, od 2013 roku 
rozpoczynający się w Święto Miłosierdzia, czyli drugą niedzielę po 
Wielkanocy. Dawniej obchodzony w pierwszym tygodniu października. 
Historia Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23 lutego 1937 roku. Wtedy to 
na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas - 
największej obecnie pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce - 
podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową 
w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze 
państwowe i lokalne oraz media. Przy okazji tych obchodów zbierano 
fundusze na pomoc potrzebującym. Obchody wznowiono w 1945 roku i 
odtąd jest on nieprzerwanie organizowany w Kościele. Obchodzony Tydzień 
Miłosierdzia ma zawsze dwa wymiary. Pierwszy to modlitwa i apostolstwo 
miłosierdzia. Druga płaszczyzna działań ma wymiar konkretnego czynu 
miłosierdzia. W wielu diecezjach odbywa się zbiórka pieniędzy podczas Mszy 
św. Ofiary składane w tym dniu diecezjalne Caritas wykorzystują w ciągu roku 
na pomoc bezdomnym, chorym, dzieciom z ubogich rodzin. Celem Tygodnia 
jest głównie budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, 
bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do 
głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także 
prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu 
pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła 
miłosierdzia. 
 
Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób 
szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki 
prowadzone przez Caritas diecezjalne. 


