
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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Pomoc modlitewna w intencji Kościoła na 
Wschodzie

Od roku 2000 druga niedziela Adwentu stała się 
„Dniem modlitwy za Kościół na Wschodzie”. 
Wówczas we wszystkich kościołach parafialnych 
Polski przypomina się wiernym o potrzebach, 
problemach i trudnościach Kościoła katolickiego 
na Wschodzie. Liturgia niedzielna jest tak 
kształtowana, że wezwania modlitwy 
powszechnej uwzględniają sytuację kościoła na 
Wschodzie. Tej tematyce jest poświęcone 
kazanie Mszy świętej transmitowanej przez I 
program Polskiego Radia z Bazyliki Świętego 
Krzyża w Warszawie. To samo odnosi się do 
Mszy Świętej transmitowanej przez Telewizję 
„Polonia”. Również tę tematykę podejmuje 
kaznodzieja we Mszy Świętej dla chorych 
transmitowanej przez Telewizję Polską z 
Łagiewnik o godzinie 7.00.
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Pomoc intelektualna i edukacyjna Polski dla Wschodu, czyli krajów b. ZSSR

Po upadku Związku Radzieckiego i otwarciu granic na Wschód, Jan Paweł II, skierował do profesorów 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego następujący apel obecnie misji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego jest pomoc Wschodowi”. Apel ten podjął Katolicki Uniwersytet Lubelski i w różnym 
stopniu wszystkie Uniwersytety z Polski i wiele innych Szkół Wyższych. Od początku lat 
dziewięćdziesiątych kilka tysięcy młodych ludzi odbywa kilkuletnie studia wyższe – w tym ok. 6000 
pochodzenia polskiego: z Ukrainy (prawie zawsze na pierwszym miejscu), Białorusi, Rosji, 
Kazachstanu, Litwy, Łotwy i innych dawnych republik ZSRR. Celem Wyższych Uczelni w Polsce jest 
przygotowanie inteligencji, która po powrocie do krajów pochodzenia włączy się w ich życie religijne, 
kulturalne, społeczne, edukacyjne.Również Uniwersytety polskie nawiązują formalne związki z 
krajami b. ZSRR – np. KUL z Litwą, Rosją (Archangielsk), Dagestanem, Rumunią, Słowacją (Bratysława, 
Trnawa), z Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku (powstał i działa przy dużej pomocy profesorów 
KUL). Wielu profesorów ma gościnne wykłady na różnych Wschodnich Uczelniach i odwrotnie –
profesorowie ze Wschodu są zapraszani do Polski.Powstające po 1991 roku Seminaria Duchowne 
(Grodno, Pińsk, Gródek Podolski, Lwów, Nitra, Tbilisi, Petersburg) organizowane i prowadzone były i 
nadal  w dużej mierze przez duchownych z Polski.

Ogromna jest pomoc Polski dla szkolnictwa polskojęzycznego w krajach b. ZSRR. Obejmuje ona 
pomoc personalną, wyposażenie w podręczniki i inne pomoce szkolne, dostarczaną 
literaturę.Również KUL organizuje szkoły letnie języka i kultury polskiej. ¬źródłem utrzymania 
młodzieży studiującej w Polsce są: stypendia Rządu Polskiego (MEN), Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, Fundacja Jana Pawła II w Lublinie, Fundacja Królowej Jadwigi w Krakowie (od 2001 roku –
559 stypendiów), oraz stypendia fundowane przez różne instytucje państwowe, społeczne, kościelne. 
Należy stwierdzić, że jest to duży wysiłek edukacyjny Polski w przygotowaniu inteligencji, która po 
powrocie do krajów pochodzenia włącza się w ich życie.

Pomoc finansowa i materialna

Istnieją różne formy pomocy materialnej katolikom i Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. 
Spontaniczne i systematyczne. Oficjalne i  prywatne. Parafie z Polski pomagaą konkretnym parafiom 
na Wschodzie. Diecezje duchownym, których wysłały do pracy. Zgromadzenia troszczą się przede 
wszystkim o swoje siostry i swych współbraci.

Konferencja Episkopatu Polski dysponuje osobnym funduszem dla pomocy katolikom na Wschodzie. 
Pochodzi on z ogólnopolskiej kolekty do puszek przeprowadzanej przy kościołach podczas drugiej 
niedzieli  Adwentu. Złożone do puszek dobrowolne ofiary w drugą niedzielę Adwentu są przekazywane 
na pomoc diecezjom Kościoła katolickiego na Wschodzie.

Co roku na adres biura Zespołu przychodzi około 250 projektów i próśb, które są rozważane na 
spotkaniach Zespołu zbierającego się cztery razy w roku. Rozpatrywane są tylko te prośby 
napływające z Kościoła katolickiego na Wschodzie, które mają poparcie Ordynariusza Diecezjalnego. 
Dotyczą one budowy nowych kościołów i kaplic, remontów plebani i domów zakonnych, ogrzewania 
salek katechetycznych, bądź też wymiany pokrycia dachowego zniszczonych świątyń, a także 
malowania świątyń, kaplic i  pomieszczeń mieszkalnych.

Zespół wspiera finansowo organizowane rekolekcje i  wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i 
młodzieży. Stołówki i  kuchnie prowadzone przez siostry i  braci zakonnych otrzymują pomoc na 
dożywianie dzieci, starszych i  najbiedniejszych.

1. Dzisiejszą niedzielą, nazywaną w liturgii Niedzielą Gaudete -
Niedzielą Radości, rozpoczynamy III Tydzień Adwentu. W 
dalszym ciągu zapraszam do udziału w roratach, które w 
naszej parafii odprawiane są codziennie od poniedziałku do 
soboty, przy czym w tym tygodniu z powodu licznych 
opłatków i spowiedzi w dekanacie, w których biorę udział, 
roraty tylko w poniedziałek o 17.00, w pozostałe dni o 6.30. 
Z tej racji od środy do soboty nie będzie Mszy św. 
wieczornych!!! Okazja do przedświątecznej spowiedzi św. 
w sobotę 21 XII od 16.30-18. W tym dniu będą zaproszeni 
kapłani.

2. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa 
Niedzielnego”, Biuletyn Parafialny; w zakrystii ostatnie małe 
świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej Pomocy 
dzieciom” i opłatek.

3. Kolęda w naszej parafii rozpocznie się 2 stycznia. Plan 
kolędy umieszczony jest  już w gablotce i w Internecie. 5 
stycznia w ramach kazania przedstawię roczne sprawozdanie 
z życia parafii. Podobnie, jak w zeszłym roku na 6 stycznia 
planowane jest rodzinne kolędowanie. 

4. W tym tygodniu biuro czynne o stałej porze od 15.15-16.00. 

5. Dzisiaj po Mszy św. nasz lektorki rozprowadzają 
własnoręcznie wykonane bombki. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony jest na wyjazd wakacyjny.

6. Przed nami tradycyjna już trasa koncertowa Betlejem w 
Polsce -  „GŁOŚNA NOC”. Koncert jak co roku zawita także 
do Gdyni. 17 stycznia o godz. 19:00 w Gdynia Arena 
będziemy mogli posłuchać najpiękniejszych kolęd z różnych 
stron świata w fenomenalnych muzycznych aranżacjach. 
Wśród artystów pojawią się m.in. Mate.O, Gabi Gąsior, Arka 
NOEGO, Natalia Niemen, Robert Friedrich Litza i Mietek 
Szcześniak.Co ważne – dochód w koncertu w całości ma 
wspierać potrzebujących i lokalne działania ewangelizacyjne. 
Niech więcej osób pozna Dobrą Nowinę! Więcej informacji o 
zakupie biletów na stronie parafialnej.

Zapraszając do dobrego przeżycia ostatniego tygodnia 
adwentu m. in. poprzez spowiedź przedświąteczną, życzę 
wszystkim dobrego tygodnia i wytrwania w adwentowych 
postanowieniach. Prośmy Boga, by nam błogosławił.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik
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