
 
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Święto Chrztu Pańskiego  8 stycznia 2023 r. 

 
1. W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego, kończące w liturgii okres 

Bożego Narodzenia, ogarniamy szczególną modlitwą naszych szafarzy 

sakramentu chrztu, rodziców i chrzestnych – tych wszystkich, którzy 

przekazali nam wiarę, a także tych którzy w minionym roku zostali 

ochrzczeni w naszej wspólnocie.  

 

2. Dziś po Mszy św. o 10.30. w salce na plebanii spotkanie oazy zaś 

około 15.00  Żywego Różańca. Zapraszamy wszystkich członków i 

sympatyków tych grup na wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem. 

 

3. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w rodzinne kolędowanie. 

 

4. U ministrantów do nabycia za dobrowolną ofiarą biuletyn 

parafialny i Gość Niedzielny w nowej cenie 10 PLN. 

 

5. Po błogosławieństwie na koniec Mszy św., w dalszym ciągu 

zapraszam do adoracji przy żłóbku. Dziękuję za ofiary złożone przy okazji 

na-wiedzenia szopki przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia 

Pańskiego w Betlejem i te składane do skarbonki na sprzątanie kościoła. 

Dziękuję za dzisiejszą kolektę budowlaną. Za tydzień zbiórka do puszki na 

ogrzewanie kościoła! 

 

Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam 

błogosławił i umocnił w wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych. 

 

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik 

Poniedziałek 9 Stycznia 

 

06:30 + Irena, Jan, Agnieszka, 

Teofil Bolda 

 

07:15 +Buja: Magdalena, Ignacy 

oraz dziadkowie Buja i Plinscy    

 

Wtorek  10 Stycznia 

 

06:30 + Maria i Augustyn Buja, 

Magdalena Poćwiardowska   

 

Środa 11 Stycznia 

 

06:30 +  Gertruda i Brunon 

Hincke i Stanisław Pokrywka w r. 

sm. 

 

7:00 +  ks. Marian Raichel w 2 r. 

sm. 

 
Czwartek  12 Stycznia 

 

06:30 + Maria i Jerzy Ceynowa 

 

08:45 +   Marcin w rocz. śm., 

dusze w czyśćcu cierpiące 
 

  

Piątek  13 Stycznia 

 

06:30  +  Kazimierz Perliński 

w r. śm. 

 

Sobota 14 Stycznia 

 

06:30 +   Eugeniusz Doering w rocz. 

śm., rodzice, teściowie, Jerzy, 

Kazimierz Doering 
 

17:00 +  Bięga:  Genowefa w r. 

śm i Stefan   

 

Niedziela   II zwykła 

15 Stycznia 

 

08:00   - O Boże błog. w 

rodzinie 

 

10:30 -  w intencji żywych i 

zmarłych ofiarodawców 

budowy kościoła i za parafian  
 

16:00  +   Felkner: Jadwiga w 

10 r. sm i Aleksander 

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/


Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w Bawarii. Miał dwójkę 

rodzeństwa – brata Georga, który także był księdzem i zmarł w 2020 r. oraz siostrę Marię, która była jego 

gosposią aż do śmierci w 1991 r. Rodzina przyszłego papieża kilkukrotnie musiała się przeprowadzać. 

Według doniesień medialnych powodem była antynazistowska postawa ojca. Jako nastolatek Joseph wraz 

z rodziną zamieszkali w Traunstein na granicy z Austrią. 

 

Ratzinger w 1939 r. wstąpił do niższego seminarium duchownego, które jednak ze względu na działania 

wojenne musiał opuścić. Przyszły papież w wieku 14 lat został zapisany do Hitlerjugend, co było 

obowiązkowe w tamtych czasach. Gdy skończył 16 lat, został wcielony do wojska, gdzie służył m.in. jako 

wartownik i telefonista. Przyszły papież otrzymał przydział do koszar Wermachtu i służył na różnych 

posterunkach wokół Traunstein. Pod koniec wojny zdezerterował. W latach 1946-1951 studiował filozofię 

i teologię na Uniwersytecie w Monachium oraz w szkole wyższej we Freisingu. Wraz z bratem Georgem 

przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1951 r. W 1953 r. ks. Ratzinger uzyskał tytuł doktora teologii. 

Cztery lata później uzyskał tytuł profesora uniwersyteckiego. Wykładał dogmatykę i teologię w Wyższej 

Szkole Filozoficznej i Teologicznej we Freisingu, w Bonn, Münsterze i Tybindze. Od 1969 r. był 

profesorem teologii dogmatycznej i historii dogmatyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie ostatecznie 

został dziekanem i prorektorem. Uczestniczył we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II 

jako główny doradca teologiczny arcybiskupa Kolonii, kardynała Josefa Fringsa. W 1977 r. papież Paweł 

VI powołał ks. Ratzingera na arcybiskupa Monachium i Freisingu, a miesiąc później kreował go 

kardynałem. 

W 1981 r. kard. Ratzinger został mianowany przez papieża Jana Pawła II prefektem Kongregacji Nauki 

Wiary. Został także przewodniczącym Komisji Biblijnej i Papieskiej Międzynarodowej Komisji 

Teologicznej. W latach 1986-92 pracował jako przewodniczący komisji zajmującej się opracowaniem 

nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

W 1998 r. został mianowany prodziekanem, a w 2002 r. dziekanem Kolegium Kardynałów. Pracował też w 

Sekretariacie Stanu, Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, Kongregacji ds. Biskupów i wielu innych. 8 kwietnia 2005 r., kardynał Ratzinger 

przewodniczył mszy świętej podczas pogrzebu Jana Pawła II na placu św. Piotra. 19 kwietnia Joseph 

Ratzinger został wybrany 265. papieżem i przybrał imię Benedykt XVI. Po swoim wyborze zwrócił się do 

wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra słowami: "Umiłowani bracia i siostry. Po wielkim 

papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie – prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. 

Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich 

pomocy, a przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Pana zmartwychwstałego, 

ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza Matka, stoi u 

naszego boku. Dziękuję". 

 

Benedykt XVI odbył w sumie 24 zagraniczne podróże apostolskie. W dniach 25-28 maja 2006 r. odwiedził 

Polskę. Była to jego jedyna wizyta w naszym kraju i druga po Niemczech zagraniczna pielgrzymka 

papieża. Wizyta papieża z Niemiec w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz była 

symboliczna, szczególnie że przyszły papież w swojej młodości był zmuszony do służby w Hitlerjugend. 

W lutym 2013 r. Benedykt XVI ogłosił, że z końcem miesiąca rezygnuje z funkcji biskupa Rzymu i 

odchodzi na emeryturę. Wywołało to powszechne zaskoczenie na całym świecie. 28 lutego o godz. 20 

Benedykt XVI przestał być papieżem. Ostatni raz takie wydarzenia miało miejsce w XIII w. Po rezygnacji 

prosił, żeby nazywać go po prostu "ojciec Benedykt". 

Ustępujący papież przebywał jakiś czas w letniej rezydencji w Castel Gandolfo, aby potem przenieść się 

do ogrodów watykańskich i klauzurowego zakonu Matter Ecclesiae. Benedykt XVI od czasu ustąpienia 

unikał publicznych wystąpień. Pojawiał się jednak czasem na zaproszenie papieża Franciszka. I tak wziął 

udział m.in. w odsłonięciu pomnika Michała Archanioła w Watykanie (2013 r.), kanonizacji papieży Jana 

XXIII i Jana Pawła II (2014 r.), otwarciu drzwi świętych w Roku Miłosierdzia (2015 r.).  

Swoją ostatnią podróż zagraniczną Benedykt XVI odbył w 2020 r., już po wybuchu epidemii 

koronawirusa. Papież emeryt na pięć dni poleciał do Niemiec, gdzie odwiedził swojego umierającego 

starszego brata Georga oraz groby rodziców i siostry. Wydarzenie to wzbudziło wielkie zainteresowanie 

mediów. Świat obiegły wówczas zdjęcia wyraźnie schorowanego Benedykta XVI poruszającego się na 

wózku inwalidzkim. 

 

Pielgrzymko-wycieczka do Krakowa, Częstochowy i Wieliczki | 13-16 czerwca 2023 

 


