
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  10 Stycznia

06:30 + Maria Ceynowa w r. 

śm., Jerzy

07:00 + siostry z IV róży

Sobota 11 Stycznia

06:30 + Brunon Hincke, 

Stanisław Pokrywka w r. śm.

07:00 -

Niedziela 12 Stycznia
Chrzest Pański

 
08:00 + siostra Bożena w r. śm.

10:30 - za parafian (4) (w 

intencji ofiarodawców budowy)

16:00 - (rez. Ewa Guz)

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim                             5  STYCZNIA  2020 r.

INTENCJE MSZALNE 06.01 - 12.01

  

Poniedziałek   6 Stycznia
Trzech Króli Objawienie Pańskie

08:00 - za parafian (2) -  w intencji 
misji

08:00 + Franciszek, Barbara Jeka

10:30 + Brat Zbigniew Bystram

10:30 - w intencji ks. Dominika 
Chmielewskiego o wylanie darów 
Ducha Św.

16:00 - Dziękczynna z ok. 10 r. 
ślubu Kingi i Piotra

Wtorek  7 Stycznia

06:30 + Jan Glembin w dniu ur.

07:00 +  Paweł Behmke

Środa  8 Stycznia
06:30 + Magdalena, Ignacy Buja 
oraz dziadkowie Plinscy i Buja

07:00 + Marta Goyke od IV Róży

Czwartek  9 Stycznia

06:30 + Marta Goyke od 
mieszkańców ul. Górniczej

07:00 + Maria w r. śm. oraz 
Ksawery

 

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

Święty Franciszek, z prostotą tego znaku, dokonał wielkiego dzieła ewangelizacji. Jego 
nauczanie przeniknęło do serc chrześcijan i pozostaje aż do naszych dni jako autentyczna 
forma zaproponowania na nowo piękna naszej wiary z prostotą. Z drugiej strony, samo 
miejsce, w którym zrealizowano pierwszy żłóbek, wyraża i pobudza te uczucia. Greccio 
staje się schronieniem dla duszy, ukrywającej się na skale, aby dać się ogarnąć w 
milczeniu.

Dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza? Przede wszystkim dlatego, że 
ukazuje czułość Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości. Dar życia, 
sam już za każdym razem dla nas tajemniczy, fascynuje nas jeszcze bardziej, gdy widzimy, 
że Ten, który narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego życia. W Jezusie 
Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i 
zatracamy kierunek; wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam swego 
Syna, który nam przebacza i podnosi nas z grzechu.

Tworzenie żłóbka w naszych domach pomaga nam przeżyć na nowo historię, którą 
przeżywano w Betlejem. Oczywiście Ewangelie zawsze pozostają źródłem, które pozwala 
poznać i rozważać to Wydarzenie. Jednak jego przedstawienie w żłóbku pomaga 
wyobrazić sobie sceny, pobudza uczucia, zachęca do poczucia się zaangażowanymi w 
historię zbawienia, współczesnymi wydarzeniu, które jest żywe i aktualne w 
najróżniejszych kontekstach historycznych i kulturowych.

W sposób szczególny, począwszy od swego franciszkańskiego pochodzenia, żłóbek jest 
zachętą do „odczuwania”, „dotknięcia” ubóstwa, które Syn Boży wybrał dla siebie w 
swoim wcieleniu. W ten sposób jest to pośrednio wezwanie do naśladowania Jego drogi 
pokory, ubóstwa, ogołocenia, która prowadzi od betlejemskiego żłóbka do krzyża. Jest to 
wezwanie, aby Go spotkać i miłosiernie Mu służyć w najbardziej potrzebujących braciach i 
siostrach (por. Mt 25, 31-46).



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELE PO NARODZENIU PAŃSKIM

5 STYCZNIA  2020 r.

PLAN KOLĘD

2016 2017 2018 2019
Chrzest 23 15 23 11
Bierzmowanie 20 29 - 32
I Komunia 
święta

- 29 14 13

Małżeństwo 7 10 4 6
Pogrzeby 10 13 5 8
Dominicantes 
(frekwencja 
niedzielna)

465 558 520 460

STATYSTYKA:

1. U progu Nowego Roku, trwając w radości płynącej z Narodzin 
Zbawiciela, składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożego 
pokoju oraz radości płynącej z odkrywania daru Bożej miłości i 
świadczenia o niej we współczesnym świecie. 

2. Dzisiaj o 14.15 w spotkanie w kościele Żywego Różańca połączone z 
opłatkiem w salce na plebanii.

3. Jutro nakazana Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to także  Dzień 
Modlitw w Intencji Misji oraz Światowy Dzień Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci. Msze św. według rozkładu niedzielnego. Podobnie, jak 
w ubiegłym roku bardzo bym chciał, abyśmy jak parafia spotkali się na 
wspólnym kolędowaniu o godz. 17.00. Podczas Mszy świętej święcimy 
kredę i kadzidło. Kredą oznaczamy nasze domy na znak przyjęcia pod 
swój dach Nowonarodzonego. Składane przy tej okazji ofiary do koszyka 
są wsparciem dla dzieł misyjnych Kościoła. 

4. W czasie kolęd Msze św. w dni powszednie są tylko rano. Sprawy 
biurowe można rozwiązywać po rannych Mszach św.

5. Przyszła Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres liturgiczny Bożego 
Narodzenia, ale wystrój kościoła pozostanie tradycyjnie do niedzieli 2 
lutego.

6. 8 lutego odbędzie się Parafialna Zabawa Karnawałowa w remizie OSP. 
Bliższe informacje o wejściówkach podane zostaną wkrótce.

7. Zapraszam do żłóbka na chwilę modlitwy i dziękuję za ofiary złożone 
przy okazji nawiedzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

8. Intencje na 2021 rok będę przyjmował od 1 lutego w biurze parafialnym.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono towarzyszy nam w 
rozpoczętym Nowym 2020 Roku.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik

Ulica Data
Solna od początku, 
Zagrodowa od p. 
Kwidzińskich , Rodzinna

7 I      od 15.15

Jaśminowa, Władysławowska 
43-35 /nieparzyste/

8 I      od 15.15

Piracka, Kliprów, Albatrosa 9 I      od 15.15

Gościnna od. P. Borskiej 10 I    od 15.15

Przybrzeżna, Jarowa, 
Bursztynowa, Wietrzna, Ludzi 
Morza /część zachodnia/, 
Jodłowa

 11 I    od 12.30

Gospodarska od początku 12 I    od 17.30
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