
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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Piątek  18 Października
Św. Łukasza 

17:00 + Jan i Halina Hincke

18:00 + Wojciech Chmielewski

Sobota  19 Października
Bł. Ks. J. Popiełuszki

17:00 + Ks. Stanisław Bogdanowicz  

              w 2 r. śm.

18:00 + z rodziny Jeka: Jadwiga w r. 

śm i Michał
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XXIX Zwykła

08:00 + Barbara i Franciszek Jeka 

oraz dziadkowie z obojga stron

10:30 - O Boże błogosławieństwo 

dla Moniki z okazji 18 rocz. urodzin

16:00 + Irena, Jan Bolda i Stanisław 
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Jolanty Styn
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Poniedziałek  14 Października

 17:00 + Aniela i Feliks 
Ciskowscy

18:00 + Julianna, Bronisław, 
ciocia Zofia

Wtorek  15 Października
Św. Teresy od Jezusa

17:00  - O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

18:00 + matka chrzestna Jadwiga 
Bistram

Środa  16 Października
Św. Jadwigi Śląskiej

17:00 - O Boże błogosławieństwo 
w rodzinie

18:00 - Przez wstawiennictwo 
MBNP o Boże błogosławieństwo 
w rodzinie

Czwartek  17 Października
Św. Ignacego Antioch

17:00 + Klara, Ksawery Hincke

18:00 - O Boże błogosławieństwo 

w rodzinie w rocznicę ślubu

 

Śladami biskupa Ottona i międzyrzeckich pierwszych polskich męczenników.

Jest taka scena w Ewangelii św. Jana w pierwszym rozdziale, kiedy Jezus powołuje 
Apostołów. Wraz z Piotrem, Janem i Andrzejem szuka kandydatów. Ci Go prowadzą do 
Natanaela.  Ten, siedząc pod drzewem może jako lider grupy, z dystansem spogląda na 
Jezusa, który zbliża się do niego i spotyka się z pogardliwym stwierdzeniem: „Cóż dobrego 
Może być z Nazaretu?” Jezus tą myślą się nie przejmuje, co więcej zaprasza go do 
współpracy.

Taka myśl może zrodziła się u niektórych, kiedy zaproponowałem rok temu kierunek 
posezonowej wycieczki: „Cóż pięknego można zobaczyć na Pomorzu Zachodnim”. Nie 
przejąłem się tym, i znalazło się 19 apostołów, którzy pojechali ze mną na wycieczko-
pielgrzymkę.Otóż można było w ciągu wrześniowego dość ciepłegotygodnia zobaczyć pięknie 
zadbane nadmorskie kurorty, zwłaszcza Międzyzdroje, Kołobrzeg, Dźwiżyno i Mrzeżyno. 
Rzeczywiście chyba wszystkich nas spośród nadmorskich miejscowości ujęły Międzyzdroje ze 
swoimi dywanami kwiatów, promenadami na plaży i długim darmowym molo w głąb Zatoki 
Pomorskiej oraz wykwintnym asortymentem miejscowych kawiarni.

Każda wycieczka niesie jakieś doświadczenia i naukę. Ja osobiście odkryłem nad wyraz 
zadbane najważniejsze świątynie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: katedry w Koszalinie i 
Kołobrzegu, bazylikę w Skrzatuszu, będące wizytówką pięknej pracy miejscowego 
duchowieństwa, ducha niemieckiego porządku w Gościkowie-Paradyżu czy Szczecinie.

Ubogi wystrój gotyckich katedr Koszalina i Szczecina, jednocześnie ich architektoniczny 
majestat ukazał nam tragizm tych ziem, dotkniętych licznymi wojnami, a jednocześnie 
przypomniał, że chrześcijaństwo tutaj za sprawą tytułowych bohaterów starało się 
przetrwać. Wpisał się tym sposobem nasz wyjazd we wspomnienie 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Ten akcent wzmocniła wizyta w bunkrach Międzyrzeckiego Wału 
Pomorskiego, a także wizyta w Berlinie i dokładne zapoznanie się z historią Konferencji w 
Poczdamie, przypieczętowującej jałtański porządek w Europie.

     Oprócz św. Ottona i św. polskich braci męczenników błogosławiła naszej podróży Matka 
Urszula Ledóchowska z wielkopolskich Pniew a przede wszystkim Maryja Bolesna  z 
Kościerzyny i Skrzatusza, Cierpliwie Słuchająca z Rokitna i ta nazywana Królową Rodzin z 
kościerskiej fary.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXVIII NIEDZIELE ZWYKŁA

13 PAŹDZIERNIKA  2019 r.

1. Przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem: Wstańcie, chodźmy. W 
całej ojczyźnie w dniu dzisiejszym przeprowadzana jest zbiórka do 
puszek na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Także i u nas 
lektorki /ministranci/ zbierają po Mszy św. ofiary na ten cel.

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada we 
wtorek wspomnienie św. Teresy od Jezusa, w środę św. Jadwigi 
Śląskiej, w czwartek  św. Ignacego Antiocheńskiego w piątek św. 
Łukasza, w sobotę bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystkim 
solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze 
życzenia.

3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, dziś po Mszy św. o 16.00 w 
dni powszednie na 17.30, dla dzieci od poniedziałku do piątku o 
godz. 16.00. 

4. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i 
nasz Parafialny Biuletyn.

5. W sobotę tylko spotkanie oazy o 11.00. 

6. Zapraszamy na jednodniowa wycieczkę do Gdańska w sobotę  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 Polską. Wyjazd o godz. 6.30.

7. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, w 
tygodniu przy wyjściu znajdą się 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.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik

O co proszę? O głębokie doświadczenie spotkania z Jezusem w życiowych ranach

Wyobrażę sobie scenę z dziesięcioma trędowatymi, którzy błagają Jezusa o uzdrowienie. Spróbuję 
wczuć się w ich życiowy dramat. Są dotknięci okrutną chorobą, która sprawia, że zostają odrzuceni 
przez rodzinę i społeczeństwo. W rozpaczy odwołują się do litości Jezusa (ww. 11-13).

Przywołam sytuacje z przeszłości lub obecne, w których miażdżony cierpieniem lub odrzuceniem 
przez innych, przeżywałem chwile rozpaczy. Czy w takich momentach potrafi ę przylgnąć do Jezusa?

Zwrócę uwagę na ufność, z jaką trędowaci do zbliżają się do Jezusa. Ich prośba nie została spełniona 
natychmiast. Mimo tego są ulegli wobec polecenia Mistrza. Jezus wynagradza ich ufność: „Gdy szli, 
zostali oczyszczeni” (w. 14).

Popatrzę na moje „schorzenia”. Czy potrafi ę z ufnością mówić o nich Jezusowi?

Będę uczestniczył w radości uzdrowionych. W przeżywaniu osobistego szczęścia zapominają jednak o 
wdzięczności. Tylko jeden z nich wraca do Jezusa, aby Mu podziękować (ww. 15- -18). Jedynie 
człowiek głęboko wierzący potrafi być wdzięczny wobec Boga (w. 19).

Przywołam na pamięć chwile największego szczęścia, które dotychczas przeżyłem. Czy myślę 
wówczas o Bogu, by dzielić razem z Nim moje szczęście? Czy potrafi ę być wdzięczny?

Razem z Jezusem wrócę do najszczęśliwszych momentów życia, w których przeżyłem cudowną 
przemianę lub uzdrowienie. Będę z Nim dzielił moją radość, trwał w modlitwie uwielbienia i 
powtarzał: „Jezu, uwielbiam Cię w każdej uzdrowionej ranie mego życia”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator
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