
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).
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Poniedziałek  7 Września
Królowej Różańca
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Pokrywka
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18:00 + teściowie, Roman, 
Stanisław, Łukasz Necel
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17:00 + Ks. Wiesław Wett 
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Drążkowskich

 

Święto Matki Bożej Różańcowej 

Matka Boża Różańcowa – tytuł używany przez wyznawców katolicyzmu w określeniu do 
Maryi. W odmienności od innych tytułów i wezwań maryjnych, ten tytuł nie jest związany z 
określonym wizerunkiem, figurą, sanktuarium, kościołem, a z modlitwą i nabożeństwem 
różańcowym.

Święto Matki Bożej Różańcowej czczone jest 7 października. Dzień ten jest rocznicą bitwy 
pod Lepanto (1571), w której państwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego 
pokonały flotę Imperium Osmańskiego. Papież Pius V ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem 
Matki Bożej Zwycięskiej. Rok późnej, decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na 
Święto Różańca. Papież Klemens XII w 1716 roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi 
na całym świecie, jednocześnie przeniósł świętowanie tego dnia na pierwszą niedzielę 
października. W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 października. Od 1969 roku, decyzją 
Pawła VI, 7 października obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej.

Na świecie znajdują się liczne miejsca nazywane sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W 
dużej części są to ośrodki związane z zakonem dominikańskim, w którym modlitwa 
różańcowa ma szczególne znaczenie i według legendy założyciel dominikanów – Dominik 
Guzmán – otrzymać miał różaniec od Matki Bożej w objawieniu jakiego doświadczył. 
Współcześnie kult modlitwy różańcowej związany jest z kultem i objawieniami Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes oraz Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekazanych w czasie 
objawień była prośba o nieustanną modlitwę różańcową.

pl.wikipedia.org



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXVII NIEDZIELE ZWYKŁA
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1. Rozpoczęliśmy październik - miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa różańcowe 
zapraszamy codziennie w dni powszednie o godz. 17.30. Zapraszamy dzieci 
na różaniec od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. Trwa konkurs na 
ciekawie zrobiony różaniec z elementami misyjnymi lub morskimi. Jego 
rozstrzygnięcie będzie jutro.  

2. Dziś spotkanie Żywego Różańca o 14.15. 

3. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, „Małego 
Gościa Niedzielnego”, oraz biuletyn parafialny.  

4. W sobotę spotkania: ministrantów o  9.00 lektorek o 10.00 i oazy o 12.00. 
Zapraszamy także nowe, chętne osoby. 

5. Zapraszamy na jednodniowa wycieczkę do Gdańska w dniu 19.10. Koszt 
przyjazdu autokaru to 30 złotych. Dodatkowe koszty to wstęp do muzeum II 
wojny światowej i Europejskiego Centrum Solidarności oraz obiad. 
Zobaczymy bazylikę Mariacką i św. Brygidy oraz Pocztę Polska. Wyjazd o 
godz. 6.30. 

6. Za tydzień także Dzień Papieski. Przed kościołem będzie można wspomóc 
FUNDACJĘ DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA. W tym dniu taca 
budowlana. 

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli 
i dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

O co proszę? O łaskę dogłębnego rozeznania mojej postawy wiary w codzienności

Wyobrażę sobie obraz apostołów rozmawiających z Jezusem. Stanę pośród nich. Będę się 
przysłuchiwał, jak serdecznie rozmawiają z Jezusem. Spróbuję wczuć się w prośbę, z którą 
zwracają się do Jezusa: „Przymnóż nam wiary” (w. 5).

Dzięki otrzymanej łasce wiary i powołania jestem blisko Jezusa, podobnie jak apostołowie. 
Czy podobnie jak oni z przejęciem modlę się o pomnożenie mojej wiary?

Jezus używa porównania „posłusznej morwy” (w. 6), ukazując mi, jak wiele może zdziałać 
człowiek, kiedy kieruje się silną wiarą. Jakie znaczenie ma dla mnie wiara na co dzień?

Przypomnę sobie sytuacje największych doświadczeń, które przeżyłem w moim 
dotychczasowym życiu. Czy moja wiara w tych sytuacjach umacniała się czy malała? Co mogę 
powiedzieć Jezusowi o mojej ufności do Niego?

Jezus używa porównania „o sługach pokornych” (ww. 7-9). Przypomina mi, że autentyczna 
wiara ujawnia się w postawie pokornej służby i posłuszeństwa. Wiara bez uczynków jest 
martwa.

Czy przeżywanie wiary na co dzień rodzi we mnie pragnienie służby? Co mogę powiedzieć o 
mojej postawie służby w rodzinie czy wspólnocie, w której żyję? Czy jest we mnie hojność i 
bezpretensjonalność? Czy moje usługiwanie innym jest ciche i bezinteresowne?

W serdecznej rozmowie z Jezusem będę prosił, aby umocnił moją wiarę, zwłaszcza w czasie 
trudnych doświadczeń. Poproszę Jezusa, aby nauczył mnie postawy służby i skromności, 
zwłaszcza wobec tych, z którymi żyję na co dzień. Będę powtarzał żarliwie prośbę: „Przymnóż 
mi wiary”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator
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