
 

 

 

 

 

Kartka z Kalendarza: 

 

Jan urodził się w Dukli k. Krosna ok. 1414 r. w rodzinie mieszczańskiej 

Dźwigów, w domu przy ul. Kaczyniec, na tzw. Wyższym Przedmieściu. 

Uczył się w rodzinnym mieście, a później w Krakowie. W młodości 

przebywał w pustelni na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie koło Dukli. 

Opuściwszy pustelnię (ok. 1434) wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych – franciszkanów. Studiował w Krakowie. W zakonie 

pełnił funkcję gwardiana klasztoru w Krośnie w latach 1438–1440, gdzie 

rozbudował świątynię, oraz od r. 1444 we Lwowie i ze względu na swoje 

predyspozycje kaznodziei (w klasztorach franciszkańskich, zgodnie z 

poleceniem założyciela św. Franciszka z Asyżu, kaznodziejami mogli być 

tylko wybitnie zdolni i urobieni wewnętrznie kapłani). Pełnił też urząd 

kustosza kustodii – przełożonego franciszkańskiego okręgu lwowskiego. 

 

W wieku 60 lat przeszedł do surowszej gałęzi Zakonu, zwanej w Polsce 

bernardynami (od imienia św. Bernardyna ze Sieny). Pełnił tam również 

funkcje kaznodziei i spowiednika w klasztorach w Poznaniu i Lwowie. 

Pod koniec życia poważnie chorował i utracił wzrok. Zmarł i został 

pochowany we Lwowie w tamtejszym kościele bernardyńskim. Obecnie 

główne relikwie znajdują się w rodzinnej Dukli. 

PONIEDZIAŁEK  5 Lipca 

 

17:00 + rodzice: Józefa /ona/, Ber-

nard, Eugeniusz Makuch 

 

17:30 + Teresa Rietz w 1 r. śm. 

 

18:00 + Halina Hincke w r. śm. i Jan 

 

WTOREK 6 Lipca 

 

17:00 + Józefa /ona/ w r/ śm., Fran-

ciszek, Stanisław  Wrosz 

 

18:00 +Anna, Stanisław Necel, Ro-

man, Stanisław, Łukasz 

 

ŚRODA  7 Lipca  

 

17:00  +  ojciec chrzestny Stanisław 

 

18:00 +  Paweł Behmke 

 

 

CZWARTEK 8 Lipca 

 

08:45 + Franciszek Jeka i rodzice z 

obojga stron 

 

17:00 +  dziadkowie, babcie z 

obojga stron 

 

18:00  +  Gertruda Hincke 

PIĄTEK  9 Lipca 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 
 

18:00 +  Helena Potrykus w dniu ur. 

 

SOBOTA  10 Lipca 

 

17:00  - O Boże błogosławieństwo dla 

dzieci Mateusza i Dominiki 

 

18:00  + Józefa /ona/ Roman Traud 

 

NIEDZIELA   11 Lipca 
 

08:00 - O zdrowie i Boże błog oraz 

Matki Najświętszej w rodzinie Lidii 

i Brunona 

 

10:00  -  w intencji ofiarodawców 

budowy kościoła 

 

11:30 +  Jan, Józefa Knopp 

 

20:00 +  Leszek, Andrzej Renusz 

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



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  XIV Niedziela Zwykła – 4 lipca 2021 r. 
 
1. Dziś gościmy wolontariuszy osób sprawnych inaczej, którzy rozprowadzać będą 
swoje czasopisma, modlitewniki. Akcja wspiera dzieci z zapaleniem pęcherzowym 
naskórka i z nowotworem oczu. 
2. W liturgii tego tygodnia przypada  we wtorek przypada wspomnienie Marii Teresy 
Ledóchowskiej, w czwartek wspomnienie św. Jana z Dukli, Wszystkim solenizantom i 
jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i polecamy opiece 
świętych patronów. 
3. Doroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w Swarzewie przypada w tym roku w 
dniach 17 i 18 lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 lipca o godz. 
10:30. Wyjście pielgrzymów spod naszego kościoła 17 lipca (sobota) o godz. 13.30. 
Centralna Msza św. dla pielgrzymów w sobotę o godz. 17:00.  
4. W czwartek Godzina Święta od 9.15 do 10.15. 
5. Tego lata przybywa nowa atrakcja turystyczna w naszym regionie. W dni 
powszednie w lipcu i sierpniu będzie można wejść na wieżę kościoła w Chłapowie, 
aby podziwiać panoramę okolicy. Platforma widokowa umieszczona na 20 metrze 
wysokości wieży, powiększona o 30 metrowe wzniesienie Chłapowa nad poziom 
morza rozszerza perspektywę i pozwala przy optymalnej pogodzie zobaczyć w całej 
krasie Półwysep Helski. Wejście jest płatne w postaci cegiełki na budowę kościoła: 
odpowiednio 12 PLN i 8 PLN. Dla bojących się wysokości, lub nie mogących się 
wspinać, jest przygotowana w internecie namiastka atrakcji w postaci obrazu z 
kamery internetowej:  https://chlapowo.webcamera.pl/. Jest także zamontowana 
luneta. W razie niepogody wieża będzie zamknięta. 
6. U ministrantów w przedsionku kościoła do nabycia Gość Niedzielny i nasz 
parafialny biuletyn za symboliczną ofiarę. Do nabycia także nasz parafialny 
kalendarz na 2022 rok w cenie 20 PLN. 
7. Znany nam ks. Zbigniew Drzał , który kwestuje u nas w wakacje na dzieła, które 
prowadzi  w  Gdańsku-Letniewie znalazł kościół w Aachen, który oddaje swoje 
mienie, gdyż z braku wiernych przerabiany jest na kolumbarium.  Dzięki tej 
inicjatywie otrzymaliśmy 51 dwuletnich ławek od tamtejszej rady parafialnej. 
Dziękuję panom i młodzieży, którzy zadbali o wyniesienie starych i montaż 
przybyłych, a przede wszystkim p. Darkowi Becker, który sprawę pilotował na 
miejscu. W przyszłą niedzielę taca budowlano-inwestycyjna będzie spłatą kosztów 
transportu 1200 euro i drobnych dowodów wdzięczności ofiarodawcom ławek. 
Zbieramy ponadto na ocieplenie i tynkowanie ścian kościoła Na ten cel będą 
przeznaczone także ofiary ze zbiórki wakacyjnej. Po niedzieli znani nam panowie 
rozniosą po parafii koperty na ten cel. W ostatnim czasie pojawiła się nowa tablica 
informacyjna. Dziękuję panu Andrzejowi i Janowi za jej montaż, oraz Wiktorii za 
projekt. Dziękuję ofiarodawcom chodnika do grobu ks. proboszcza. Dziękuję radzie 
sołeckiej na czele z p. sołtysem za umieszczenie lunety na wieży i przekazanie 
dochodu z jej korzystania na cel budowy naszego kościoła. 

Ks. Sławomir Jan Skoblik – proboszcz 
 

Kartka z kalendarza: 
 
Maria Teresa Ledóchowska (ur. 29 kwietnia 1863 w Loosdorf, zm. 6 lipca 
1922 w Rzymie) – polska misjonarka, założycielka oraz pierwsza 
kierowniczka generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra 
Klawera  SSPC), dziewica i błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego.  
Działalność bł. Marii Teresy Ledóchowskiej polegała przede wszystkim na 
niesieniu pomocy misjom, intensywnej pracy publicystycznej i odczytowej 
oraz budzeniu powołań misyjnych w krajach europejskich. Od 1889 
zaczęła publikować szereg artykułów w jednym z katolickich, wiedeńskich 
czasopism na temat misji afrykańskich oraz o ruchu antyniewolniczym. 
Później zajmowała się dodatkiem do tej gazety poświęconemu tej 
tematyce, a od 1890 w Salzburgu wydawała i redagowała pismo misyjne 
"Echo Afryki", które było wydawane w 9. językach. Pismo to doczekało się 
również edycji dla dzieci pod tytułem "Murzynek". 
 
Zimą 1893 wraz z jezuitami napisała statuty Sodalicji św. Piotra Klawera 
dla Misji Afrykańskich, którą założyła w kwietniu 1894 roku uzyskując na 
prywatnej audiencji zgodę od papieża Leona XIII. Organizację 
przekształcono następnie w zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra 
Klawera (patronem zgromadzenia jest hiszpański jezuita, misjonarz i 
apostoł niewolników z XVII wieku). 
 
W 1899 wraz z panną d'Ernst uczestniczyła w kongresie antyniewolniczym 
w Paryżu. W 1900 zorganizowała w Wiedniu podobny kongres, na który 
zaprosiła wielu biskupów misyjnych oraz misjonarzy. 
 
Zasługi bł. Marii Teresy Ledóchowskiej na polu misji i walki z 
niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki” (chociaż nigdy Afryki nie 
odwiedziła). 19 października 1975 r. Papież Paweł VI zaliczył ją w poczet 
błogosławionych, a na prośbę biskupów polskich ogłosił 20 stycznia 1976 
roku patronką dzieła współpracy misyjnej w Polsce. Maria Teresa zmarła 
w Domu Generalnym swojego zgromadzenia, w obecności swoich 
duchowych córek. 10 lipca złożono jej ciało na głównym cmentarzu 
rzymskim przy Bazylice Św. Wawrzyńca. Od 1934 jej ciało znajduje się w 
domu generalnym Sodalicji. 

 

 


