
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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Czwartek 07 Listopada

17:00 + Rodzice: Ignacy, 
Małgorzata Potrykus 

18:00 + Rozalia i Feliks

18:00 + Paweł Behmke

 

Dusza człowieka od momentu, gdy ją Bóg stworzył przy poczęciu w łonie matki, będzie żyła 
wiecznie. Każdą Bóg stworzył z miłości i dla miłości, którą chce ją obdarzać w życiu na ziemi, 
a potem przez całą wieczność.

Bóg stworzył ją razem z pierwszym zalążkiem ciała i odtąd pełnię człowieka będzie stanowiło 
połączenie duszy i ciała. Dlatego przy końcu świata każda dusza odzyska swoje ciało, z 
którym została rozłączona w chwili śmierci. Tylko dwa ludzkie ciała już uczestniczą w chwale 
nieba. To święte i uwielbione ciała Pana Jezusa i Jego Matki. Wszystkie inne 
zmartwychwstaną w dniu Paruzji.

Śmierć – będąca konsekwencją życia na ziemi, trwająca aż do Sądu Ostatecznego i 
zmartwychwstania na życie wieczne – jest stanem zarówno fascynującym, jak 
dramatycznym. Tak więc od chwili poczęcia poprzez życie na ziemi przez 70 – 80 lat 
(przeciętnie) wygrywamy wieczność niepojęcie szczęśliwą lub straszną.

O ile okres życia człowieka na ziemi jest realny, bo potwierdzony przez zmysły, rozum, 
świadomość, doświadczenie i wszystkie dostępne narzędzia nauki, o tyle okres po śmierci, 
równie realny jak poprzedni, otacza tajemnica, zasłona, którą przekroczyć może tylko wiara.

Wiara w życie pozagrobowe towarzyszy ludzkości od jej początków; najstarsze ślady 
cywilizacji mówią o kulcie zmarłych. W 2 Księdze Machabejskiej ta wiara występuje już w 
bardzo pogłębionej postaci: wódz Juda Machabejczyk po zwycięskiej bitwie

„(…) posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. 
Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie 
był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś 
zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest 
przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna” (2 Mch 12, 43-45).

W tym fragmencie ze Starego Testamentu są już zawarte prawdy wiary: że człowiek po 
śmierci żyje, ponosi odpowiedzialność za swoje czyny na ziemi, że modlitwa i ofiary żyjących 
na świecie pomagają mu w odpokutowaniu za grzechy i że ta troska o uwolnienie go od kar 
za grzechy jest rzeczą świętą i pobożną. W Nowym Testamencie słowa Pana Jezusa 
poświęcone życiu pozagrobowemu zapisane w dwóch fragmentach Ewangelii są szczególnie 
poruszające: to opis Sądu Ostatecznego u św. Mateusza (por. 25, 31-46) i przypowieść o 
bogaczu i Łazarzu u św. Łukasza (por. 16, 19-31).
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Sto lat po tym, jak Leon XIII ułożył swoją modlitwę, Jan Paweł II – nie przywracając oficjalnie 
praktyki modlitwy po mszy – poprosił wszystkich katolików, aby powrócili do tego błagania 
adresowanego do Księcia Aniołów. W 1984 r. – podczas międzynarodowego Roku Rodziny –
przestrzegał, że los ludzkości jest w poważnym niebezpieczeństwie i wzywał ludzi Kościoła do 
odmawiania tej modlitwy codziennie, aby pokonać siły ciemności i zła na świecie.

W swoim rozważaniu po „Regina Coeli” w niedzielę 24 kwietnia 1994 r. Jan Paweł II także 
przywołał modlitwę papieża Leona XII, mówiąc: „Niech ta modlitwa umacnia nas do walki 
duchowej, o której mowa w Liście do Efezjan: W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego 
potęgi (Ef 6, 10). A jest to ta sama walka, do której odnosi się Apokalipsa, przywołując przed 
nasze oczy obraz św. Michała Archanioła. Przed oczami papieża Leona XIII była zapewne 
właśnie ta scena, kiedy pod koniec XIX stulecia zapoczątkował specjalną modlitwę do św. 
Michała”.

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.

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada 
jutro wspomnienie św. Karola Boromeusza, w sobotę 
Rocznica Poświęcenia Bazyliki na Lateranie. 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy 
serdeczne życzenia i powierzamy opiece świętych 
Patronów.

2. Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania 
odpustu zupełnego za zmarłych. Kto uzyska odpust 
zupełny za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust 
zupełny za zmarłych można uzyskać raz dziennie do 8 
listopada nawiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski 
uświęcającej i przyjmując Komunię św. oraz 
odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i 
dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

3. Różaniec z wypominkami odmawiamy o 17.30 do 
8.11, dzisiaj w ramach spotkania Żywego Różańca o 
godz. 14.15. 

4. W pierwszy czwartek miesiąca Msza św. o godz. 17.00 
jest wotywną o Chrystusie Najwyższym Kapłanie. W 
piątek odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. 

5. Zapraszamy dzieci w sobotę na kolejne spotkanie 
oazowe na godz. 11.00. 

6. 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

7. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz 
biuletyn parafialny. 

8. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

Niech nam Pan Bóg błogosławi.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik
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