
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  3 Stycznia

06:30 + Marta Goyke od 

uczestników pogrzebu

07:00 + rodzice: Wanke, 

Drążkowscy, Antoni Zimoń

Sobota 4 Stycznia

06:30 + Eugeniusz Doering z 

ok. urodzin, rodzice i 

dziadkowie z obojga stron

07:00 -

Niedziela 5 Stycznia
 II po Narodzeniu    

08:00 + Maria, Augustyn, 
Benedykt Buja oraz Joanna i 
Magdalena

10:30 + z rodzin: Bigott i 

Golnik

16:00 + z rodziny Szwaba i 

Selke
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Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa                 29 GRUDNIA  2019 r.

INTENCJE MSZALNE 30.12 - 05.01

  

Poniedziałek   30  Grudnia

06:30 + Jan i Paweł Glembin 

07:00 + Zofia Stasiak-Knopp w r. ur.

Wtorek  31 Grudnia

06:30 + Elżbieta

17:00 - O Boże błogosławieństwo w 
rodzinie i dla Pawła z ok. 80 urodzin

Środa  1 Stycznia
Bożej Rodzicielki

08:00 + Irena, Jan, Agnieszka, Teofil

10:30 + z rodz. Cała i Frączek

16:00 + syn Paweł, ojciec Zygmunt, 
brat Stanisław, + rodzice: Stefan i 
Aurelia, siostra Eugenia, brat Stefan

Czwartek  2 Stycznia

06:30 - O zdrowie i Boże błog. w 
rodzinie

07:00 - za parafian (1) i w intencji 
misji parafialnych

 

LIST APOSTOLSKI Admirabile signum

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

Pochodzenie żłóbka jest zgodne przede wszystkim z niektórymi ewangelijnymi 
szczegółami narodzin Jezusa w Betlejem. Św. Łukasz Ewangelista mówi zwyczajnie, że 
Maryja „porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (2, 7). Jezus został złożony w żłobie, który po 
łacinie nazywa się praesepium, skąd bierze się włoskie słowo presepe, a od którego 
wywodzimy nasze określenie żłóbek.

Wchodząc w ten świat, Syn Boży znajduje miejsce tam, gdzie zwierzęta przychodzą jeść. 
Siano staje się pierwszym posłaniem dla Tego, który objawi się jako „chleb, który z nieba 
zstąpił” (J 6, 41). Symbolikę tę uchwycił już św. Augustyn wraz z innymi Ojcami, gdy 
napisał: „W żłobie położony stał się pokarmem naszym” (Mowa 189,4, w: Wybór mów, 
ATK, Warszawa 1973, s. 38). Istotnie, żłóbek zawiera różne tajemnice życia Jezusa i 
sprawia, że odczuwamy je jako bliskie naszego codziennego życia.

Przejdźmy jednak od razu do pochodzenia żłóbka, tak jak go pojmujemy. Myślą udajemy 
się do Greccio, w Valle Reatina, gdzie św. Franciszek prawdopodobnie się zatrzymał, 
zapewne w drodze z Rzymu, gdzie 29 listopada 1223 r. otrzymał od papieża Honoriusza III 
zatwierdzenie swojej Reguły. Po jego podróży do Ziemi Świętej, groty te przypominały mu 
w szczególny sposób krajobraz Betlejem. I możliwe, że w Rzymie, w Bazylice Santa Maria 
Maggiore, Biedaczyna był pod wrażeniem mozaik przedstawiających narodziny Jezusa, tuż 
obok miejsca, w którym zgodnie ze starożytną tradycją zachowały się deski żłobka.
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Chłopska,  Koralowa, Wąska, Wichrowa, 
Władysławowska 78-48/parzyste/

2 I      od 15.15

Żeromskiego od p. Necel , Latającego 
Holendra, Władysławowska 2-8 /parzyste/

3 I      od 15.15

Górnicza od p. Dąbrowskich 4 I      od 10.30

PLAN KOLĘD

Źródła franciszkańskie szczegółowo opisują to, co wydarzyło się w Greccio. Piętnaście dni 
przed Świętami Bożego Narodzenia, Franciszek wezwał pewnego miejscowego człowieka 
o imieniu Jan i poprosił go o pomoc w spełnieniu pragnienia: „Chcę bowiem dokonać 
pamiątki Dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. Chcę naocznie pokazać Jego braki w 
niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie i jak złożony był na sianie w 
towarzystwie wołu i osła” (FF, 468). Wierny przyjaciel, skoro tylko usłyszał, natychmiast 
poszedł, aby przygotować na wyznaczonym miejscu wszystko, co było potrzebne, zgodnie 
z życzeniem Świętego. 25 grudnia z różnych stron przybyło do Greccio wielu braci. Przybyli 
także mężczyźni i kobiety z okolicznych obejść, przynosząc kwiaty i pochodnie, aby 
rozświetlić tę świętą noc. Franciszek po przybyciu, znalazł żłób z sianem, wołu i osiołka. 
Ludzie, którzy się zbiegli, w obliczu sceny Bożego Narodzenia, okazali nigdy wcześniej 
niezaznaną, niewypowiedzianą radość. Następnie kapłan uroczyście odprawił na żłobie 
Eucharystię, ukazując związek między Wcieleniem Syna Bożego a Eucharystią. Przy tej 
okazji w Greccio nie było figurek: szopka została stworzona i zrealizowana przez tych, 
którzy byli obecni .

W ten sposób zrodziła się nasza tradycja: wszyscy wokół groty, pełni radości, bez żadnego 
już dystansu między wydarzeniem, które się dokonuje, a tymi, którzy stają się 
uczestnikami tajemnicy.

Pierwszy biograf św. Franciszka, Tomasz z Celano, przypomina, że tamtej nocy do prostej i 
wzruszającej sceny dołączył dar cudownego widzenia: jeden z obecnych widział Dzieciątko 
Jezus leżące w żłobie. Od tego żłóbka Bożego Narodzenia roku 1223, „każdy z radością 
powrócił do siebie”.

1. Obchodzimy dziś święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i 
Józefa. Dzisiejszy dzień jest szczególną okazją do 
dziękczynienia za dar naszych rodzin. 

2. Pojutrze  31 grudnia - zakończenie Starego Roku, zapraszam 
na godz. 17. na Mszę św. dziękczynną połączoną z 
nabożeństwem przebłagalnym. We wspólnej modlitwie 
podziękujemy Bogu za kończący się 2019 rok. Jest to Msza 
św. z liturgią świąteczną, czyni zadośćuczynienie 
uczestniczenia we Mszy św. w Nowy Rok.

3. Natomiast w środę, 1 stycznia, w Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki oraz w Światowy Dzień Pokoju, w imię Boże 
rozpoczniemy Nowy 2020 Rok. Msze św. według porządku 
niedzielnego. Jest to święto nakazane. 

4. 2 stycznia rozpocznie się w naszej parafii kolęda – wizyta 
duszpasterska. W dni powszednie „Kolędę” rozpoczynam o 
godz. 15.15, w sobotę 4 I o 10.30. Proszę o przygotowanie 
krzyża i świec, Pisma Świętego oraz wody święconej, 
kropidła. Dzieci proszę o przygotowanie zeszytów od religii i 
książeczek uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach. 
Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej modlitwy o 
Boże błogosławieństwo dla naszych domów oraz pogłębienia 
więzi pomiędzy duszpasterzem i parafianami. Tradycyjne 
Ofiary składane podczas Kolędy przeznaczone są na 
funkcjonowanie parafii i budowę kościoła. Jeśli w domu jest 
choroba: grypa, zapalenie oskrzeli, inna infekcja wirusowa to 
proszę o przełożenie kolędy na termin dodatkowy.
Podczas kolęd Msze św. w dni powszednie są tylko rano. 
Sprawy biurowe można rozwiązywać bezpośrednio po 
zakończeniu Mszy św. porannych.

5. W tym tygodniu przypada I-szy piątek miesiąca. Okazja do 
spowiedzi tylko rano od 6.00. Msza św. z nabożeństwem 
wynagradzającym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 
6.30. Przed południem odwiedzę stałych zgłoszonych chorych 
z posługą sakramentalną.

6. W sobotę o 9.00 zbiórka ministrantów, o 10.00 lektorek i o 
11.00 spotkanie oazowe. 

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. przedstawię 
sprawozdanie z życia parafii. O 14.15 spotkanie Żywego 
Różańca w kościele a potem opłatek w salce na plebanii.

8. Po błogosławieństwie zapraszam do żłóbka na chwilę 
modlitwy. Dziękuję za ofiary złożone przy okazji 
nawiedzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

9. Serdecznie witam gości przybyłych do naszej parafii a 
dziękując za wspólną modlitwę wszystkim życzę pokoju, a 
także Bożego i rodzinnego przeżywania Okresu Bożego 
Narodzenia. Prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam tu 
zgromadzonym na ostanie dni Starego Roku błogosławił.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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