
 

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.Scholastyka urodziła się jako siostra bliźniaczka św. 

Benedykta we Włoszech. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. 

Benedykta. W podziemiach kościoła zachowana jest część muru, który stanowił dom 

rodzinny św. Scholastyki i św. Benedykta.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.Według relacji św. Grzegorza Wielkiego, zapisanej w jego II Księdze „Dialogów”, 

trzeciego dnia po śmierci siostry, św. Benedykt ujrzał jej duszę w postaci białej gołąbki, 

unoszącej się do nieba. Posłał natychmiast braci po jej ciało i złożył je w grobie, który w 

kościele swego klasztoru dla siebie przygotował. Benedykt zmarł w kilka lat po śmierci 

siostry. 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V Niedziela Zwykła – 6 lutego 2022 r. 

 

1. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.  

2. W tym tygodniu wspominamy w czwartek św. Schola-stykę,  w piątek 

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. 

3. Z tyłu kościoła u ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego i nasz 

parafialny biuletyn. 

4. Rekolekcje parafialne odbędą się w stałym terminie w pierwszym 

tygodniu Wielkiego Postu. 

5. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana, dzisiaj zbiórka do puszki na 

ogrzewanie kościoła. 

ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

 

Zapowiedzi przedślubne: 

 Paweł Piotr Reszke, kawaler, zam. Chłapowo, ul. Władysławowska 

58 

 Justyna Magdalena Konkel, panna, zam. Chłapowo, ul. 

Władysławowska 58 

 

PONIEDZIAŁEK 7 Luty 

 

17:00  + Anna w rocz. śm. 

 

17:30 + Jan Agnieszka Mach 

 

WTOREK 8 Luty 

 

17:00 + Paweł Behmke 

 

17:30 - w intencji Beby Mőrk 

 

ŚRODA  9 Luty 

 

06:30 +  Zenon Cała, rodzice z obojga 

stron 

 

17:00 +  Stanisław Necel w rocz. ś. 

oraz + z rodziny 

 

CZWARTEK  10 Luty 

Św. Scholastyki 

 

08:45  +  Zbigniew Bolda   
 

17:00 +  Józef i Magdalena Kromliccy 

PIĄTEK 11 Luty 

NMP z Lourdes 

 

17:00 +  Jan i Berta Ciskowscy 

 

17:30 -  O łaskę zdrowia dla Rafała z 

Mielca od przyjaciół 

  

SOBOTA  12 Luty 

 

17:00 + Aleksandra Krukowska w r. 

śm. 

 

VI  NIEDZIELA zwykła 

13 Luty 

 

08:00 +  ojciec Tadeusz 

 

10:30 -  w intencji ofiarodawców 

budowy 

 

16:00 - O dar nieba dla Waldemara 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 602 574 613   WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 
Numeru parafii konta 58 8349 0002 0030 2696 2000 0010 

http://www.parafia.chlapowo.pl/


Fragment orędzia papieskiego na XXX Światowy Dzień 

Chorego 

 

Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby 

skupić naszą uwagę na miejscach opieki. W ciągu wieków 

miłosierdzie wobec chorych doprowadziło do otwarcia przez 

wspólnotę chrześcijańską niezliczonych "gospód dobrego 

Samarytanina", gdzie przyjmowano i leczono chorych 

wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tych, którzy nie mogli znaleźć 

odpowiedzi na swoje potrzeby zdrowotne z powodu ubóstwa, 

wykluczenia społecznego lub trudności w leczeniu niektórych 

chorób. Największą cenę w tych sytuacjach płacą przede 

wszystkim dzieci, osoby starsze i najbardziej wrażliwe. 

Miłosierni jak Ojciec, liczni misjonarze, głosząc Ewangelię, 

budowali szpitale, przychodnie i ośrodki opieki. Są to cenne 

dzieła, dzięki którym chrześcijańska miłość nabierała kształtu, a 

miłość Chrystusa, o której świadczyli Jego uczniowie, stawała 

się bardziej wiarygodna. Myślę przede wszystkim o ludziach w 

najbiedniejszych częściach świata, gdzie czasami trzeba 

pokonywać duże odległości, aby znaleźć placówki medyczne, 

które pomimo ograniczonych środków oferują to, co jest 

dostępne. Przed nami jeszcze długa droga, a w niektórych 

krajach otrzymanie odpowiedniego leczenia pozostaje luksusem. 

Potwierdza to, na przykład, ograniczona dostępność szczepionek 

przeciwko Covid-19 w najbiedniejszych krajach, ale jeszcze 

bardziej brak możliwości leczenia chorób, które wymagają 

znacznie prostszych leków. 

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie katolickich 

instytucji opieki zdrowotnej: są one cennym skarbem, który 

należy chronić i wspierać; dzięki nim dzieje Kościoła 

wyróżniają się bliskością wobec najbiedniejszych chorych i w 

sytuacjach największego zapomnienia.  Iluż założycieli rodzin 

zakonnych potrafiło wsłuchiwać się w wołanie braci i sióstr, 

którzy nie mieli dostępu do opieki lub byli niewłaściwie leczeni, 

i robili wszystko, co w ich mocy, aby im służyć! Także dzisiaj, 

nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, obecność katolickich 

placówek sanitarnych jest błogosławieństwem, ponieważ zawsze 

mogą zaoferować nie tylko opiekę nad ciałem ze wszystkimi 

niezbędnymi kompetencjami, ale także tę dobroczynną miłość, 

dzięki której chorzy i ich rodziny są w centrum uwagi. W czasie, 

kiedy panuje kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest 

uznawane za godne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako 

domy miłosierdzia, mogą być przykładem ochrony i troski o 

każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego początku aż 

po naturalny kres. 

 


