
 
 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 12 czerwca 2022 roku 

 

 

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy okres 

obowiązkowej komunii św. wielkanocnej.  

2. W poniedziałek przypada wspomnienie sw. Antoniego z Padwy, we 

wtorek wspomnienie biskupa Michała Kozala – męczennika. 

3. W środę 15.06. o godz. 16.00. przed kościołem próba dzieci sy-

piących kwiatki na Boże Ciało. Zapraszamy serdecznie wszystkie chętne 

dziewczynki.  

4. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 8.00, 10.30 i o 

16.00. Po Mszy św. o godz. 10.30 wyruszy tradycyjna procesja. Prosimy o 

zabranie ze sobą książeczek do nabożeństwa, aby śpiewać pieśni 

eucharystyczne. Msza św. w środę o 18.00 z liturgią z Uroczystości Bożego 

Ciała.  

5. W piątek przypada wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego. 

6. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa  o godz. 

17.30 – w Oktawie Bożego Ciała aż do uroczystości Najświętszego Serca 

Bożego - połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła. W przyszłą 

niedzielę Procesja Eucharystyczna po Sumie o godz. 8.00.  

7. U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i 

nasz parafialny biuletyn.  

8. Serdecznie dziękuję za kolektę budowlaną, ofiary do puszki na 

sprzątanie kościoła. 

Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę i 

życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia Pańskiego. 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

Poniedziałek 13 Czerwca 

św. Antoniego 

 

17:00 + Wali i Erwin Stromscy 

 

18:00 - O boże błog.  dla dzieci 

 

Wtorek 14 Czerwca 

bł. Michała Kozala 

 

17:00 + Hincke: Klara i Ksawery oraz Gertruda 

i Brunon 

 

18:00 + Adam i Marta 

 

 Środa 15 Czerwca 

 

06:30 + Genowefa Bięga z ok. urodzin i Stefan 

 

17:00 – O powrót do zdrowia Szymona Dodota 

 

17:00 + Regina Dettlaff w 4 r. śm. 

 

18:00 +  Bystram: Irena, Franciszek, Zbigniew 

 

18:00 +  Regina Dybowska od 5 Róży 

Różańcowej 

 

Czwartek 16 Czerwca 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

Boże Ciało 

 

08:00 - 

 

08:00  + ojciec Zygfryd i Tadeusz oraz 

dziadkowie z obojga stron 

 

10:30 + dusze w czyśćcu cierpiące 
 
10:30+  Regina Dybowska od wnuków 

 

16:00 + Koss: Zofia i Stanisław z okazji 

urodzin 

 

16:00 + Zbigniew Nosek oraz zmarli z rodzin: 

Grzemskich, Żabińskich i Stopińskich 

Piątek 17 Czerwca 

św. Alberta Chmielowskiego 

 

17:00 +   Hincke: Brunon i Gertruda, 

Małgorzata pokrywka w rocz. Jej urodzin, 

Stanisław i Elżbieta 

 

18:00 +  Izabela i O Boże błog. w rodzinie 

 

Sobota 18 Czerwca 

św. Barnaby 

 

17:00 +  Jan Patalas w rocz. sm. 

 

18:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

w rodzinie Necel 

 

Niedziela  19 Czerwca 

Trójcy Świętej 

 

08:00  + Ks.  proboszcz Wiesław Wett od ar 

nieba od IV Rózy Różańcowej 

 

08:00 + ojcowie: Stefan i Hubert 

 

10:30 - Dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośba o dalsze 

 

16:00 +   Jeka: Franciszek w 8 r. śm. i 

Barbara 

 

11:00 -  (Chałupy) – za parafian (47) 

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

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


 

 



Rozważanie VIII  

 

O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY  

 

"Jeśli bowiem pzebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz 

niebieski". (Mt 6,14)  

 

Miłość bliźniego ujawniać się powinna w uczynkach miłosiernych nie tylko względem jego 

ciała, ale i przede wszystkim względem jego duszy. Katechizm wymienia siedem uczynków 

miłosiernych względem duszy bliźniego, nad którymi się teraz zastanowimy, a mianowicie: 

grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych 

pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darowywać i modlić się za żywych i 

umarłych.  

Nędza wiedzie zwykle w orszaku swoim różne cierpienia, przykrości, gorycze, a często upadek 

ducha, zapomnienie o Bogu i poddanie się występkom. Doświadczenie stwierdza, że wielu 

ubogich szuka pociechy w kieliszku, nie chodzi do kościoła, całymi latami stroni od 

konfesjonału, a stąd dziczeje na duszy. Są tacy, co pracy znieść nie mogą, a inni pracować by 

mogli, ale nie chcą i wolą włóczęgostwo i próżniactwo. Takich trzeba nakłaniać do pracy i w 

miarę możności im pracę wynajdywać; prawdziwie zaś ubogich należy nie tylko wspierać 

jałmużną, ale także podnosić na duchu, nakłaniać ku Bogu, przygotowywać do Sakramentów 

św. itp. U takich jałmużna dla ciała ma być niejako paszportem dla jałmużny dla duszy. Na 

świecie pełno jest cierpień, które są nie tylko owocem grzechu, ale też narzędziem Bożym do 

uświęcenia dusz. Każdy człowiek musi cierpieć, by odpokutować za grzechy, stać się 

podobnym do Zbawiciela na krzyżu. Ale są ludzie, którym się dostaje większa miara tych 

cierpień w udziale, bo tylko taka miara zdoła ich nawrócić, albo oczyścić i udoskonalić. Nie jest 

rzeczą łatwą cierpieć dobrze: dla wielu boleść jest rzeczą straszną. Nie dziw tedy, że niektórzy 

targają się wówczas na własne życie, inni się uskarżają na Boga, a nawet miotają bluźnierstwa, 

a wszyscy oglądają się za pociechą. Toteż miłość bliźniego nakłaniać winna nas, byśmy 

grzesznych upominali, nieumiejętnych nauczali, wątpiącym dobrze radzili i pocieszali 

strapionych.  

 

"Nie odsuwaj się od płaczących i smuć się z zasmuconymi! Nie ociągaj się z odwiedzeniem 

chorego człowieka, albowiem za takie [czyny] będą cię miłować" (Syr 7,34-35), mówi 

natchniony Autor, a Apostoł usilnie prosi o to chrześcijan: "Prosimy was, bracia, upominajcie 

niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie 

cierpliwi" (1 Tes 5,14). W tej praktyce, nieraz nader trudnej, trzeba się wzorować na 

miłosierdziu Bożym, jak mówi Apostoł: "(...)Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w 

każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tą 

pociechą, której doznajemy od Boga" (2Kor 1,3-4).  

Aby skutecznie pocieszać, trzeba mieć serce czułe i wpuszczać do niego chętnie cierpienia 

bliźnich. (...)  

Z uczynków miłosiernych co do duszy dla wielu najtrudniejsze jest krzywdy cierpliwie znosić i 

urazy darować. (...)  

Aby siebie przezwyciężyć pod tym względem, trzeba rozważać miłosierdzie Boże względem 

nas i prosić Boga o pomoc oraz zastanowić się nad wzniosłością i pięknością tej cnoty, która 

jest najwyższą ozdobą człowieczeństwa, najwyższym podniesieniem naszej ludzkiej godności. 

Natomiast żywienie urazy i chęć zemsty za poniżenia i krzywdy jest dowodem zwierzęcych 

popędów oraz świadectwem nikczemności i niskości charakteru. Darowanie uraz to nie 

małoduszność i brak honoru czy męstwa, lecz to dowód wielkoduszności i bogactwa cnoty 

ćwiczonej w nauce Chrystusa, jest to heroiczna cierpliwość i męstwo, co za kamień odpłaca 

chlebem modląc się za prześladowców.(...)  

Pewien człowiek mając trzech przyjaciół, został oskarżony przed sądem o przestępstwo, za 

które groziła mu kara śmierci. Pierwszy przyjaciel od razu go zdradził i opuścił; drugi poszedł z 

nim aż do drzwi izby sądowej, ale bał się, aby go nie wmieszano do sprawy i cofnął się; trzeci 

zaś przyjaciel stanął przed sędzią, dzielnie bronił oskarżonego i uratował mu życie. My 

jesteśmy tym oskarżonym, a przyjaciółmi są dobra ziemskie, które w chwili śmierci 

natychmiast nas opuszczają, następnie nasi krewni i znajomi, którzy nas odprowadzą do 

grobu, ale się cofną - a tylko jeden przyjaciel stanie z nami na Sądzie Ostatecznym przed 

Bogiem i będzie nas bronił: są to uczynki miłosierne.  

 

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).  

 

(Sł. B. ks. M.Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i ludzkim, w: Wielbijmy Boga w Jego 

Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 196-204) 


