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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIV Niedziela Zwykła – 12 września 2021 r. 

 

1. Dziękujemy wszystkim za stosowanie się do zaleceń 

epidemicznych w postaci noszenia maseczek, zakrywania ust i 

nosa w obiektach zamkniętych, czyli także w kościele.  

 

2. Rozpoczyna się tydzień wychowania i kwartalne dni modlitw 

za dzieci i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym przypada 

jutro wspomnienie św. Jana Chryzostoma, we wtorek święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego, w środę wspomnienie MB. 

Bolesnej, w czwartek wspomnienie  męczenników Korneliusza i 

Cypriana, w sobotę k święto św. Stanisława Kostki, zakonnika 

patrona dzieci, młodzieży i naszej ojczyzny, Wszystkim 

solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 

 

3. Polecam Waszej uwadze Gość Niedzielny i nasz parafialny 

biuletyn oraz skarbonkę na sprzątanie kościoła. 

 

4. Na pomoc migrantom i uchodźcom zebraliśmy do puszki 900 

PLN. 

 

Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego 

tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 13 Września 

Św. Jana Chryzostoma 

 

17:00 + siostra Anna Szomborg i 

szwagierka Teresa Pieper 

  

18:00 + z rodziny Librackich, 

dziadkowie: Styn, Glembin, Winiar-

scy  i Derezińscy 

 

WTOREK 14 Września 

Podwyższenia Krzyża Świętego 

 

17:00 + Jan, Stanisława /ona/, Józef 

Lessnau 

 

18:00 + rodzice Ciskowscy 

 

ŚRODA  15 Września 

NMP Bolesnej 

 

17:00 - O Boże błog. i zdrowie w 

rodzinie 

 

18:00 -  Do MB. Swarzewskiej o 

zdrowie i opiekę dla dzieci 

 

CZWARTEK 16 Września 

Św. Korneliusza i Cypriana 

 

08:45 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 +  Józef Hincka w rocz. śm. 

 

18:00  +  Maria Sałek, Józef Zych 

 PIĄTEK  17 Września 

 

17:00 -  Dziękczynna w 44 r. ślubu 

 

18:00  + Kazimierz Poćwiardowski 

w r. ur. i jego rodzeństwo 

 

18:30 +  Józef Głowienke, Andrzej 

Okólski  i Klemens Wejher od 

kolegów 

 

SOBOTA  18  Września 

Św. Stanisława Kostki 

 

16:00 - Ślubna 

 

17:00  - Dziękczynna z okazji 60 

urodzin 

 

18:00  +  Katarzyna, oraz rodzice: 

Władysława /ona/ i Augustyn 

 

XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 19 Września 

 

08:00 + Urszula, Łucja, Jan, Józef 

 

10:30 +  z rodzin: Rietz, Styn, Jeka, 

Potrykus 

 

16:00 + Franciszek Jeka i rodzice z 

obojga stron 

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



------------- kartka z kalendarza wrześniowego ------------- 

13. Jan Chryzostom  gr. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (Jan Złotousty), cs. Swiatitiel Ioann 

Złatoust, archijepiskop Konstantinopolskij (ur. przed 350 w Antiochii, zm. 14 września 

407) – biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański, uznawany za największego 

kaznodzieję kościoła Wschodu, doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego i 

prawosławnego. 

Wraz ze świętymi: Bazylim Wielkim i Grzegorzem z Nazjanzu, jest uznawany za 

jednego z największych ojców Kościoła tradycji bizantyjskiej. Zreformował tekst anafory 

liturgii Eucharystii, nazwanej odtąd jego imieniem i odprawianej w Cerkwi prawosławnej 

i Kościołach greckokatolickich w ciągu prawie całego roku liturgicznego. 

16. Korneliusz (ur. w Rzymie, zm. czerwcu 253 tamże) – męczennik i święty Kościoła 

katolickiego, 21. papież w okresie od marca 251 do czerwca 253. Imię świętego 

wymieniane jest w 1. Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego. i Cyprian  łac. 

Thascius Caecilius Cyprianus, cs. Swiaszczennomuczenik Kiprian, jepiskop 

Karfagienskij (ur. ok. 200 lub 210 w rzymskiej prowincji Afryki, zm. 14 września 258 

niedaleko Kartaginy) – biskup Kartaginy i męczennik za wiarę, pisarz apologeta 

chrześcijaństwa, jeden z ojców Kościoła, święty katolicki i prawosławny. Święty ten 

wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego. 

18. Stanisław Kostka herbu Dąbrowa (ur. 28 października 1550 w Rostkowie, zm. 15 

sierpnia 1568 w Rzymie) – polski jezuita, jeden z katolickich patronów Polski, a ponadto 

patron ministrantów, polskich dzieci i młodzieży, stowarzyszenia pod nazwą Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży oraz święty Kościoła katolickiego. 

Podwyższenia Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto obchodzone zarówno w 

Kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, 

na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. 

Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa. 

Przed reformą liturgii wrześniowe święto poświęcone było wspomnieniu "podwyższenia" 

Krzyża, zaś 3 maja cały Kościół czcił pamiątkę jego "znalezienia" (Znalezienie Krzyża 

Świętego). Papież św. Jan XXIII zniósł święto krzyża Chrystusowego obchodzone 3 

maja jako niepotrzebne powtórzenie, a odnowiony kalendarz rzymski jako święto 

Podwyższenia Krzyża przyjął dzień 14 września. Tradycja przypisuje odnalezienie 

Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku. Relikwie 

złożone zostały w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Od tamtej pory były 

uroczyście czczone przez wiernych przybywających z całego świata chrześcijańskiego. 

Okres ten zakończyło zdobycie Jerozolimy 20 maja 614 roku przez króla perskiego 

Chosrowa II Parwiza. Persowie zburzyli świątynię a relikwie Krzyża zabrali z 

Jerozolimy. 

W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte relikwie. 

Cesarz sam wniósł je uroczyście do Jerozolimy wchodząc do miasta przez Bramę Złotą. 

Jak mówi legenda, cesarz niosąc Krzyż ubrany był w drogocenne szaty i nie mógł 

udźwignąć Krzyża aby wejść do miasta. Dopiero kiedy za poradą biskupa Jerozolimy 

Zachariasza zdjął bogaty strój, idąc boso wniósł Krzyż aż do odbudowywanej po 

zniszczeniu Bazyliki. 

Matka Boska Bolesna lub Matka Boża Siedmiobolesna (łac. Mater Dolorosa) – tytuł 

nadawany Matce Bożej, podkreślający jej rolę jako współodkupicielki. Matka Boska 

Bolesna jest m.in. patronką Polski, Węgier i Słowacji. 

Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (w tradycyjnym kalendarzu 

święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny) obchodzone jest w Kościele 

katolickim 15 września, dzień po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. Początkowo 

Kościół katolicki obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: 

  w piątek przed Niedzielą Palmową – Matki Bożej Bolesnej 

    15 września – Siedmiu Boleści Maryi. 

Pierwsze z tych świąt wprowadzono najpierw w roku 1423 w diecezji kolońskiej na 

terenie Niemiec. Nazywano je "Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, 

jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci". Było obchodzone w piątek po 

trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały 

Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową. Ostatnia zmiana kalendarza 

kościelnego zniosła to święto. 

 

Drugie z tych świat czci Bożą Matkę jako Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w 

aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny 

dramatu Maryi i Jej cierpień. Zaczęli to święto wprowadzać serwici. Od roku 1667 

zaczęło się rozszerzać na niektóre diecezje. Papież Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na 

cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież Pius X 

ustalił je na 15 września. 


