
Drodzy bracia i siostry,

Wiara zapewnia nas, że królestwo Boże w sposób tajemniczy jest już obecne na ziemi 
(por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konst. Gaudium et spes, 39); jednak także w naszych 
czasach musimy z bólem stwierdzić, że napotyka ono przeszkody i siły wrogie. 
Nieustanie rozdzierają ludzkość gwałtowne konflikty i rzeczywiste wojny; kolejno 
następują po sobie niesprawiedliwości i dyskryminacje; trudno przezwyciężyć 
nierówności gospodarcze i społeczne w skali lokalnej czy też ogólnoświatowej. A 
cenę za to płacą przede wszystkim ludzie ubodzy i znajdujący się w gorszej sytuacji.

Społeczeństwa najbardziej zaawansowane gospodarczo rozwijają w swoim łonie 
skłonność do pogłębionego indywidualizmu, która w połączeniu z mentalnością 
utylitarną i pomnożona przez sieć medialną wytwarza „globalizację obojętności”. W 
tym scenariuszu migranci, uchodźcy, przesiedleńcy i ofiary handlu ludźmi stali się 
symbolami wykluczenia, ponieważ oprócz trudności, jakie pociąga za sobą sam ich 
stan, często są obciążani osądem negatywnym, traktującym ich jako przyczynę 
bolączek społecznych. Postawa wobec nich stanowi dzwonek alarmowy, ostrzegający 
przed upadkiem moralnym, który grozi wówczas, gdy przyznaje się miejsce kulturze 
odrzucenia. Istotnie na tej drodze każdej osobie, która nie mieści się w kanonach 
sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej grozi marginalizacja i wykluczenie.Z 
tego względu obecność migrantów i uchodźców – podobnie jak ogólnie osób 
bezradnych – stanowi dzisiaj zachętę do przywrócenia pewnych istotnych wymiarów 
naszej egzystencji chrześcijańskiej i naszego humanitaryzmu, którym grozi uciszenie 
w pełnym wygody stylu życia. Dlatego właśnie „chodzi nie tylko o migrantów”, to 
znaczy: interesując się nimi interesujemy się także sobą, wszystkimi; otaczając ich 
troską, rozwijamy się wszyscy; słuchając ich, udzielamy głosu również głosu tej części 
nas, którą być może trzymamy w ukryciu, ponieważ nie jest ona dzisiaj dobrze 
widziana.„Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). Chodzi nie tylko o 
migrantów: chodzi również o nasze lęki. Nikczemności i obrzydliwości naszych 
czasów powiększają „nasz lęk przed «innymi», nieznanymi, zepchniętymi na 
margines, cudzoziemcami […]. Zauważamy to szczególnie dzisiaj, w obliczu przybycia 
migrantów i uchodźców, którzy pukają do naszych drzwi w poszukiwaniu opieki, 
bezpieczeństwa i lepszej przyszłości. To prawda, lęk jest uzasadniony, również 
dlatego, że brakuje przygotowania do tego spotkania” (Omelia, Sacrofano, 15 
febbraio 2019). Problemem nie jest fakt, że mamy wątpliwości i obawy. Problem 
pojawia się wówczas, gdy te lęki determinują nasz sposób myślenia i działania do 
tego stopnia, że sprawiają, iż stajemy się nietolerancyjni, zamknięci, a może nawet –
nie zdając sobie z tego sprawy – stajemy się rasistami. W ten sposób lęk pozbawia 
nas pragnienia i zdolności do spotkania się z bliźnim, osobą inną niż ja; pozbawia 
mnie szansy spotkania się z Panem (por. Homilia podczas Mszy św. w Światowym 
Dniu Migranta i Uchodźcy, 14 stycznia 2018 r., w: L’Osservatore Romano, wyd. pl. n. 
2/(400)2018, s. 44).„Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę 
mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5, 46). Chodzi nie tylko o 
migrantów: chodzi również o miłosierdzie. Poprzez uczynki miłosierdzia okazujemy 
naszą wiarę (por. Jk 2, 18). A najwznioślejszym miłosierdziem jest to, które dokonuje 
się wobec osób, które nie są w stanie się odwzajemnić, a być może nawet nie są w 
stanie podziękować. „Gra toczy się o to, jakie oblicze pragniemy sobie nadać jako 
społeczeństwo, a także o wartość każdego życia. […] Postęp naszych narodów […] 
zależy przede wszystkim od zdolności do tego, by dać się poruszyć i wzruszyć tym 
ludziom, którzy pukają do drzwi i swoim spojrzeniem dyskredytują i pozbawiają 
władzy wszystkie fałszywe bożki obciążające i zniewalające życie. Są to bożki, które 
obiecują złudne i ulotne szczęście, budowane na obrzeżach rzeczywistości i na 
cierpieniu innych” (Przemówienie w diecezjalnym Caritas w Rabacie, 30 marca 2019 
r.).„Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy 
go zobaczył, wzruszył się głęboko” (Łk 10,33). Chodzi nie tylko o migrantów: chodzi o 
nasze człowieczeństwo. Tym, co pobudziło Samarytanina, który dla Żydów był kimś 

obcym, aby się zatrzymać – było współczucie będące uczuciem, którego nie można 
wyjaśnić tylko na poziomie racjonalnym. Współczucie dotyka najbardziej wrażliwych 
strun naszego człowieczeństwa, powodując nieodparty impuls, aby „stać się bliźnim” 
dla tych, których widzimy w trudnej sytuacji. Tak jak nas naucza sam Jezus (por. Mt 9, 
35-36; 14, 13-14; 15,32-37), okazanie współczucia oznacza rozpoznanie cierpienia 
drugiego i natychmiastowe przejście do działania, aby ukoić, uzdrowić i ocalić. 
Okazanie współczucia oznacza zapewnienie przestrzeni dla czułości, którą dzisiejsze 
społeczeństwo przeciwnie – często każe nam tłumić. „Otwarcie się na innych nie 
zubaża, ale wzbogaca, pomaga bowiem być bardziej ludzkim: uznawać siebie za 
aktywną część większej całości i przyjmować życie jako dar dla innych; postrzegać 
jako cel nie swoje interesy, ale dobro ludzkości” (Przemówienie w meczecie w Baku, 
w Azerbejdżanie, 2 października 2016 r., w: L’Osservatore Romano wyd. pl. n. 10 
(386)/2016, s. 28).

Piątek  25  Października

17:00 + Wujek Jan Glembin

18:00 + Paweł Behmke od rodziny i 

przyjaciół

Sobota  26  Października

17:00 +Brat Andrzej, Stanisław  i 

Tadeusz

18:00 + Anna, Feliks, Józef

Niedziela  27  Października

XXX Zwykła

08:00 + Jan Breziński w 3 r. śm. oraz 

Genowefa

10:30 + Walenty Hincke, z rodziny 

Hincke

16:00 + Dziadek Leon i dusze w 

czyśćcu cierpiące
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INTENCJE MSZALNE 21.10 - 27.10

  

Poniedziałek  21 Października

17:00 + Anna w r. ur. oraz brat 
Rafał i Manfred Krampichowski

18:00 + Marta Baran i Jan w 14 r. 
śm.

Wtorek  22 Października
Św. Jana Pawła II

17:00 + Paweł Behmke od 
przyjaciół i znajomych

18:00 + Maria od siostry

Środa  23 Października

17:00 - Rubinowe Gody Longiny 
i Leona

18:00 + Rodzice: Rozalia, Feliks 
oraz rodzeństwo Buja

Czwartek  24 Października

17:00 + Stanisław Jankowski

18:00 + Paweł Behmke od 

uczestników pogrzebu

 

Ks. Wojciech Węgrzyniak O co włąsciwie nam chodzi?

Rozumiem tych co się wkurzają na księży, bo ja też czasem jestem wkurzony na świeckich.

Wkurzam się na to, że przychodzą chrzcić dzieci, publicznie przyrzekają, że wychowają 
dziecko w wierze a nie uczą ich potem ani modlitwy ani nie przyprowadzają na msze św. 
niedzielne .

Wkurzam się na to, że potrafią robić wesele z I Komunii a rok później wypisują dziecko z 
religii, bo Pan Bóg już nieważny.

Wkurzam się na to, że prosząc o zaświadczenie na chrzestnego kłamią, że są praktykującymi 
katolikami.

Wkurzam się na to, że mają czas na setki zajęć, ale Bogu poświęcają mniej czasu niż 
znajomym na fejsie.

Wkurzam się, że ze ślubu robią rozdanie oskarów a po roku kombinują jakby załatwić 
"kościelny rozwód".

Wkurzam się, że nie donoszą na policję pedofilów a mają pretensje, że nie donosili biskupi.

Wkurzam się, że żal im choćby złotówki na ofiarę, a potem mają pretensje, że pracownicy w 
kościele są słabo opłacani.

Wkurzam się o to, że choćbym wszystkie pieniądze rozdał, to i tak będą gadać o pieniądzach 
księży.

Wkurzam się na to, że choćby 1000 księży harowało dla cudzych dzieci to i tak wszyscy nas 
winią za grzechy jednego.

Wkurzam się, że nawet za takie małe rzeczy jak choćby ta z naszej wspólnoty. Co roku, każdy 
ma potwierdzić, że chce zostać na następny rok we wspólnocie. Jak nie chce zostać, to ma 
napisać tylko w mailu, że odchodzi. I co roku ponad 20 osób nie jest w stanie napisać nawet 
jednego słowa.

Wkurzam się z powodu jeszcze wielu innych spraw.

I co mam zrobić? Zrezygnować z kapłaństwa? Powiesić się? Pisać co tydzień jacy świeccy są 
beznadziejni? Protestować przed domami tych, co nie chodzą do kościoła chociaż 
przyrzekali?

Nie. Nie. Nie.

Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale w Kościele jest wystarczająco dużo Boga i dobrych 
ludzi, żeby miłość przezwyciężała wkurzenie. I tylko ode mnie zależy czy będę żył życiem tych 
co mnie wkurzają, czy jednak przemogę się, żeby postawić na patrzenie w stronę dobra. To 
nie jest chowanie głowy w piasek. To jest decyzja, żeby zły duch nie byłe moim Tyranem i 
Zniewolicielem.
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Tydzień w Wiecznym Mieście 9-16 września

Początek września upłynął przedstawicielom naszej parafii i wspólnoty w Otominie w 
słonecznej Italii. Na zaproszenie pochodzącego ze starzyńskiej parafii  ks. proboszcza 
Andrzeja Siega wspólnie skorzystaliśmy z oferty biura Kaszub Travel i udaliśmy się na 
lotniczą pielgrzymkę do środkowych Włoch.

Sercem wyjazdu było nasze spotkanie z papieżem Franciszkiem i Eucharystia przy grobie św. 
Jana Pawła II. Duch pielgrzymki wybrzmiał nie tylko w codziennej Eucharystii z homilią w 
wyjątkowych dla katolików miejscach jak: Bazylika Matki Bożej Większej, kościół św. 
Wawrzyńca w Rzymie, sanktuarium O. Pio w San Giovani Rotondo, sanktuarium Cudu 
Eucharystycznego w Lanciano, czy bazylika św. Franciszka w Asyżu ale także w posłudze 
przewodników, wspólnej modlitwie i śpiewie podczas dość długich tras przejazdu 
autokarem.

Choć nie wrzucałem monet do fontanny di Trevi, wróciłem po raz piąty do wiecznego miasta 
po dziesięciu latach. Dla wielu spośród pielgrzymów było to pierwsze spotkanie z 
Panteonem, Koloseum, placami czy Forum Romanum i na pewno wycisnęło głębokie znamię 
w pamięci.

Ja powróciłem do Polski  oczarowany katedrą w Sienie, górną bazylią św. Franciszka w Asyżu 
i krzywą wieżą w Pizie. Te rzeczywistości widziałem po raz pierwszy.

Choć nie ma już polskiego papieża pośród żywych to subtelność i gościnność witającego 
rodaków każdego czwartku w bazylice św. Piotra kardynała Krajewskiego – kustosza pamięci 
po papieżu Wojtyle, cmentarz polskich żołnierzy na Monte Casino, polskie księgi liturgiczne i 
polscy kapłani pracujący w San Giovani Rotondo i w Asyżu pozwalają nam się tam czuć 
dobrze i nie tylko jechać w jedną stronę z ziemi włoskiej do polskiej.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik

1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Według danych 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, na świecie pracuje około 
2000 polskich misjonarzy. Blisko połowa polskich misjonarzy 
pracuje w Afryce. Na misjach przebywa 13 polskich biskupów -
posługują m.in. w Brazylii, Boliwii, Kamerunie, Kazachstanie, 
na Madagaskarze i Papui Nowej Gwinei.

2. W kalendarzu liturgicznym we wtorek przypada wspomnienie 
św. Jana Pawła II.

3. W dalszym ciągu zapraszamy na nabożeństwa różańcowe 
codziennie o godz. 17.30, dzisiaj po Mszy św. o 16.00. Dzieci 
zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 16.00. 

4. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, 
przy wyjściu kościoła wyłożone są kartki z wypominkami, które 
będzie można składać na tacę lub w kancelarii. Złożone przy tej 
okazji ofiary przeznaczamy na inwestycje budowlane. Bardzo 
proszę o czytelne wypełnianie wypominek najlepiej w 
mianowniku. Nie umieszczamy na wypominkach imion i 
nazwisk osób błogosławionych i świętych, a także tych, których 
proces beatyfikacyjny trwa tzw. sług Bożych, jak kard. Stefan 
Wyszyński.

5. Przy wyjściu u ministrantów do nabycia aktualna prasa 
religijna. Dziś zbiórka do puszki przed kościołem  na cele 
misyjne.

6. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z 
letniego na zimowy.

7. Polecam waszej pamięci ofiary dobrowolne na sprzątanie 
kościoła 

8. Dzisiaj liczenie wiernych w kościołach w Polsce. Proszę o 
wychodzenie powoli głównymi drzwiami, aby ministranci 
zdążyli wszystkich policzyć.

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim 
błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Pamiętajmy w 
modlitwie o misjach. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik – proboszcz parafii
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