
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  6  Grudnia

06:30 + rodzice Behmke oraz Marta

17:00 + Ks. W. Wett z ok. urodzin 

od IV Róży Różańcowej

Sobota  7 Grudnia
Św. Ambrożego

06:30 + Roman Plinski w rocz. śm.

17:00 + Lucyna, Roman, Tadeusz 

Lachowscy

18:00 + Paweł Behmke

Niedziela 8 Grudnia
Niepokalane Poczęcie NMP

08:00 + Maria Hintzke w 26 r. śm.

10:30 + Rozalia i Paweł Goyke

16:00 + Jadwiga i Aleksander 
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Poniedziałek   2 Grudnia
06:30 + Dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 + Anna w dniu urodzin, Stanisław 
Czapp i Stefania Nowik

Wtorek  3 Grudnia
Św. Franciszka Ksawer.

06:30 + Teodor, Marcjanna Jeka

17:00 - O nawrócenie Piotra

17:30 + Monika, Grzegorz, Elżbieta 
Fiszer

Środa  4 Grudnia
Św. Barbary   Odpust

06:30 +  Paweł Behmke

06:30 + dusze w czyśćcu cierpiące, z 
rodzin: Barlarz, Borscy, Muża i Konkol

17:00 + za parafian
17:00 + Maria Pieniążek i Maria Hadula
17:00 + Barbara i Franciszek Jeka
17:00 + matka Barbara, z ok. imienin
17:00 + Elżbieta i Stefan Czapp
17:00 + Ryszard Ciskowski
17:00 + Zdzisława Naróg od koleżanki 
Marysi
17:00 + Aleksandra i Józef Wittstock 

Czwartek  5 Grudnia

06:30 + Leon Mach w r. śm.

06:30 - O nawrócenie Piotra

17:00 + brat Stanisław w rocz. śm., 
rodzice Franciszek, Józefa /ona/ Wrosz

 

PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

8. Proszę wszystkich wolontariuszy, którym często należy się uznanie, że jako pierwsi 
odkryli ważność tej uwagi poświęconej biednym, aby wzrastali w oddaniu. Drodzy bracia i 
siostry, proszę was, abyście szukali w każdym ubogim, którego napotkacie, tego, czego on 
naprawdę potrzebuje; abyście nie zatrzymywali się tylko na podstawowych potrzebach 
materialnych, ale odkrywali dobroć, która znajduje się w ich sercach, będąc uważnymi na 
ich kulturę oraz sposoby wyrażania się, abyście mogli wejść w braterski dialog z nimi. 
Odsuńmy na bok podziały ideologiczne czy polityczne, przeglądnijmy się uważnie 
istotnym sprawom, które nie potrzebują wielu słów, ale spojrzenia miłości oraz 
wyciągniętej ręki. Nie zapominajcie, że „najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają 
ubodzy, jest brak opieki duchowej” (tamże, 200).

Biedni przede wszystkim potrzebują Boga, Jego miłości, która staje się widzialna dzięki 
świętym osobom, które żyją obok nich i które, w prostocie ich życia, wyrażają i 
uwydatniają siłę miłości chrześcijańskiej. Bóg posługuje się wieloma drogami i 
nieskończoną liczbą narzędzi, aby dosięgnąć serca ludzi. Oczywiście, biedni zbliżają się do 
nas, ponieważ rozdajemy im jedzenie, ale to, czego naprawdę potrzebują, wykracza poza 
ciepły posiłek czy kanapkę, którą im ofiarujemy. Biedni potrzebują naszych rąk, aby mogli 
się podnieść, naszych serc, aby czuć na nowo ciepło uczuć, naszej obecności, aby 
przezwyciężyć samotność. Potrzebują po prostu miłości.
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9. Czasami wystarczy niewiele, aby przywrócić nadzieję: wystarczy zatrzymać się, 
uśmiechnąć, posłuchać. Przynajmniej na ten jeden dzień zostawmy na boku statystyki. 
Biedni to nie są numery, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami i projektami. 
Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To samotni młodzi i starsi ludzie, 
których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To kobiety, mężczyźni i 
dzieci, którzy czekają na przyjacielskie słowo. Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają 
nam spotkać oblicze Chrystusa.

Oczom świata jawi się jako nieracjonalna myśl, że bieda oraz nędza mogą mieć siłę 
zbawczą. A jednak zapewnia nas o tym Apostoł, kiedy mówi: „Przeto przypatrzcie się, 
bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu 
możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co 
nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, 
by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga” (1 Kor 
1,26-29). Oczami ludzkimi nie potrafimy zobaczyć tej siły zbawczej. Oczami wiary, 
natomiast, widzimy tą siłę działającą i w pomocy ubogim doświadczamy jej osobiście. W 
sercu Ludu Bożego, który jest w drodze, bije ta siła zbawcza, która nie wyklucza nikogo, a 
wszystkich angażuje w rzeczywistej pielgrzymce nawrócenia, aby dostrzec biednych i 
pokochać ich.

10. Pan nie opuszcza tego, kto Go szuka i tych, którzy Go wzywają, „nie zapomina wołania 
ubogich” (por. Ps 9,13), ponieważ Jego uszy są uważne na ich głos. Nadzieja biednego jest 
wyzwaniem dla wielu sytuacji śmierci, ponieważ on wie, że jest szczególnie ukochany 
przez Boga i w ten sposób zwycięża cierpienie i wykluczenie. Doświadczenie ubóstwa nie 
zabiera mu jego godności, którą otrzymał od Stwórcy; żyje on w pewności, że zostanie mu 
ona w pełni zwrócona przez samego Boga, który nie jest obojętny na los swoich 
najsłabszych synów, lecz widzi ich utrapienia i bóle, i bierze ich w swoje ręce, dając im siłę 
i odwagę (por. Ps 10,14). Nadzieja biednego umacnia się pewnością tego, że jest on 
przyjęty przez Pana, że to w Nim znajduje prawdziwą sprawiedliwość i że jego serce jest 
wzmacniane, aby mógł kochać dalej (por. Ps 10,17).

Warunkiem, jaki stawia Pan Jezus uczniom, aby stali się wiarygodnymi ewangelizatorami, 
jest konieczność rozsiewania widzialnych znaków nadziei. Wszystkie wspólnoty 
chrześcijańskie i tych, którzy czują potrzebę niesienia nadziei i pocieszenia ubogim, proszę 
o zaangażowanie, aby ten Światowy Dzień mógł wzmocnić w wielu chęć konkretnej 
współpracy, aby nikt nie czuł się pozbawiony bliskości i solidarności. Niech towarzyszą 
nam słowa proroka, który zwiastuje inną przyszłość: „A dla was, czczących moje imię, 
wzejdzie słońce sprawiedliwości” (Ml 3,20).

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent okres przygotowujący nas do 
Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski. 
Przeżywać będziemy go pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Dzisiaj o 
14.15 spotkanie Żywego Różańca.

2. Dzisiaj na sumie poświęciliśmy opłatki, które roznosić będą znani nam 
panowie. Ofiary z opłatków przeznaczone zostaną na fundusz 
budowlany – elewację południowej ściany kościoła.

3. 4 grudnia, z okazji wspomnienia św. Barbary w naszej parafii 
uroczystość odpustowa, której o godz. 17.00 przewodniczyć ks. 
Arkadiusz Harbar, student prawa kanonicznego w Szwajcarii. Serdecznie 
zapraszam do wspólnej modlitwy. Z racji święta parafii biuro w środę 
nieczynne.

4. W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii 
będą odprawiane codziennie: we wtorki, czwartki, soboty o  6.30, w 
poniedziałki, środy i piątki o 17.00. Przyjrzymy się w czasie tych rorat 
postaci Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do udziału we 
wspólnych roratach wraz z Małym Gościem Niedzielnym zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich o przyniesienie 
lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy 
najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony..

5. W czwartek rano adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15-10.15

6. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00 odwiedzę chorych z posługą 
sakramentalną, od 16.00 okazja do spowiedzi św.

7. W tym tygodniu wspominamy we wtorek św. Franciszka Ksawerego, w 
sobotę św. Ambrożego, w niedzielę przypada Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy 
najserdeczniejsze życzenia.

8. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” w 
cenie 6 PLN, „Mały Gość Niedzielny” i biuletyn. 

9. Do nabycia u ministrantów świece na stół wigilijny w ramach 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 7 PLN mała i 18 PLN duża.

10. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji 
Episkopatu Polski jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło, 
składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która będzie  prowadzona 
za tydzień przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc 
dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą 
naszego kraju. 

11. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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