
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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Czesław, Jolanta, Wanda

17:00 + Mirosław Serwa

18:00 + Anna Potrykus w rocz. śm.

18:00 + Dziadkowie i rodzice Jeka

 

Stary aforyzm streszcza tę prawdę:

„Jakie życie, taka śmierć, jaka śmierć, taka wieczność”.

Święta Faustyna, po jednym widzeniu duszy zmarłej, która przyszła jej oznajmić, że z 
czyśćca przeszła już do nieba, tak napisała:

„Zrozumiałam, jak ścisła jest łączność tych trzech etapów życia dusz, to jest ziemia, 
czyściec, niebo” (Dz. 594).

W Credo wyznajemy wiarę w „świętych obcowanie”, nie zawsze w pełni zdając sobie sprawę, 
że tu nie chodzi tylko o świętych wyniesionych na ołtarze. Tu jest mowa o realnej, zawsze 
aktualnej więzi, która łączy żyjących na ziemi ze zbawionymi w niebie i zbawionymi, ale 
przygotowującymi się do udziału w chwale nieba. Te ostatnie to są dusze znajdujące się w 
czyśćcu.Czym jest czyściec? To nie jest miejsce – to stan człowieka, który po śmierci ujrzał się 
w obliczu największej Świętości, Doskonałości i Miłości. Pełnią swojej świadomości uznał, że 
stoi przed Bogiem w całej swojej niedoskonałości, grzeszności i nędzy. Sam siebie osądza i 
pragnie odnaleźć tę godność i niewinność, którą utracił, a którą teraz chce odzyskać, aby go 
już nic nie odłączało od tego Ogniska Wszechmocnej Miłości, jakim jest Bóg. Ogniska, wobec 
którego cały kosmos jest marnym pyłkiem.Sam człowiek ocenia, jaką musi przejść drogę, aby 
być godnym stanąć w obliczu Największej Miłości, którą za życia tyle razy zlekceważył. Dla 
jednych będzie to długi proces oczyszczania, dla innych krótszy – w zależności od 
popełnionego zła, ale w każdym wypadku będzie to droga bolesna. Sprawiedliwości musi się 
stać zadość, za człowiekiem idą jego złe czyny; na ziemi pozostali ci, których skrzywdził, 
zgorszył, oszukał, którym się nie odwdzięczył za dobro…Dla pokutujących w czyśćcu jest 
jedna wielka pociecha i szczęście: świadomość, że Bóg im przebaczył dzięki ofierze 
odkupieńczej Jezusa Chrystusa, Jego umiłowanego Syna; już są pewni zbawienia wiecznego, 
piekło im nie grozi, już więcej grzeszyć nie będą, ale zło popełnione musi być odpokutowane, 
naprawione. Dusze w czyśćcu same sobie nie mogą pomóc, a cierpią bardzo.Źródłem ich 
bólu jest najpierw niczym nieukojona tęsknota za Bogiem, który im się ukazał w chwili 
pośmiertnego sądu. Innym źródłem bólu jest żal za grzechy, za zaniedbania, za zmarnowane 
łaski i głosy sumienia, za niewykorzystane okazje do czynienia dobra; to także świadomość, 
że popełnione zło pleni się nadal: dany zły przykład, brak wychowania religijnego dzieci, 
demoralizacja młodych…
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Na prośbę parafian po sumie wprowadzamy od 1 listopada Modlitwę do Michała 
Archanioła

    Święty Michale Archaniele!

    Wspomagaj nas w walce,

    a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

    bądź naszą obroną.

    Oby go Bóg pogromić raczył,

    pokornie o to prosimy,

    a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

    Szatana i inne duchy złe,

    które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

    mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Czyściec, wbrew temu, co można sądzić o cierpieniu, które ze sobą niesie, jest wielkim 
przejawem miłosierdzia Bożego: nawet największy grzesznik za chwilę żalu i wezwania 
Bożego imienia może, po przejściu przez czyściec, osiągnąć wieczne szczęście oglądania 
Boga.W prawdzie wiary o „świętych obcowaniu” czyściec może mieć swoje uprzywilejowane 
miejsce. Z jednej strony przygotowuje przyszłych godnych nieba, z drugiej – dla żyjących na 
ziemi jest pobudką do stałej pamięci modlitewnej o zmarłych. Nie tylko pokutujący w czyśćcu 
tęsknią za Bogiem, ale Pan Jezus tęskni za tymi, za których poniósł śmierć, pragnie jak 
najszybciej móc ich przygarnąć do siebie już na wieczność.Ktokolwiek wspomaga dusze 
oczyszczające się, aby skrócić ich cierpienia i oczekiwanie na niebo, jakby gromadził skarby 
wdzięczności i z ich strony, i ze strony Zbawiciela. Wierzył w to Juda Machabejczyk, modląc 
się i składając ofiary za swoich poległych żołnierzy.Bez włączenia w obieg modlitwy i ofiary 
całego czyśćca świętych obcowanie nie byłoby pełne. My prosimy o pomoc świętych w 
niebie, dusze czyśćcowe nas proszą o wsparcie, a kiedy osiągną zbawienie, będą nam 
pomagać. Tak powinno przebiegać krążenie miłości w królestwie niebieskim.

1. Dziś przypada Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Przed kościołem zbiórka do 
puszek na ten cel.

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 
przypada jutro wspomnienie św. Marcina z 
Tours, a zarazem Święto Niepodległości, we 
wtorek św.Jozafata, biskupa i męczennika, w 
środę wspomnienie świętych: Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych 
polskich męczenników, w sobotę Matki 
Miłosierdzia. Wszystkim solenizantom tego 
tygodnia składamy serdeczne życzenia i 
powierzamy opiece świętych Patronów. W 
przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień 
Ubogich i dzień pamięci o ofiarach wypadków 
drogowych

3. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” 
w cenie 6 zł.  oraz biuletyn parafialny. 

4. Trwają zapisy na wrześniowy wyjazd do 
Moskwy, Smoleńska i Katynia. W przyszłym roku 
przypada bowiem 80 – rocznica Zbrodni 
Katyńskiej i 10 – rocznica Katastrofy 
Smoleńskiej. Bliższe informacje w gablotce w 
przedsionku kościoła i na stronie internetowej 
parafii. Zapisy w biurze parafialnym

5. Dziękuję za dzisiejsze ofiary na rzecz budowy 
kościoła, jak i te związane z jego sprzątaniem.

Ks. Sławomir Skoblik - proboszcz

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
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