
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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OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

Chciałbym teraz dokonać przeglądu różnych znaków żłóbka, aby pojąć znaczenie, jakie w 
sobie niosą. Po pierwsze, opisujemy kontekst gwiaździstego nieba w ciemności i w ciszy 
nocy. Czynimy to nie tylko z powodu wierności opisom ewangelijnym, ale także ze 
względu na znaczenie, jakie posiada. Pomyślmy, ile razy nasze życie otacza noc. Otóż, 
nawet w tych chwilach Bóg nie zostawia nas samymi, ale staje się obecny, aby 
odpowiedzieć na decydujące pytania dotyczące sensu naszego istnienia: kim jestem? 
Skąd pochodzę? Dlaczego urodziłem się w tym czasie? Dlaczego kocham? Dlaczego 
cierpię? Dlaczego umrę? Aby odpowiedzieć na te pytania, Bóg stał się człowiekiem. Jego 
bliskość niesie światło tam, gdzie jest mrok i oświeca tych, którzy przechodzą przez 
ciemności cierpienia (por. Łk 1, 79).

Warto też zwrócić uwagę na krajobrazy, będące częścią żłóbka. Często przedstawiają one 
ruiny starożytnych domów i budynków, które w pewnych przypadkach zastępują Grotę 
Betlejemską i stają się domem Świętej Rodziny. Wydaje się, że ruiny te zostały 
zainspirowane Złotą Legendą dominikanina, Jakuba da Voragine (XIII wiek), gdzie czytamy 
o pewnym pogańskim przekonaniu, że Świątynia Pokoju w Rzymie upadnie, gdy porodzi 
Dziewica. Te ruiny są przede wszystkim widzialnym znakiem upadłej ludzkości, tego 
wszystkiego, co popada w ruinę, co jest zepsute i zasmucone. Ta sceneria mówi, że Jezus 
jest nowością pośród starego świata i przyszedł, aby uleczyć i odbudowywać, żeby 
przywrócić nasze życie i świat do pierwotnej wspaniałości.

5. Ileż wzruszenia powinno nam towarzyszyć, gdy umieszczamy w żłóbku góry, strumienie, 
owce i pasterzy! W ten sposób pamiętamy, że – jak zapowiadali prorocy – całe stworzenie 
uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza. Aniołowie i gwiazdy-komety są znakiem, że my 
również jesteśmy powołani, by wyruszyć, dotrzeć do groty i adorować Pana.

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił” (Łk 2, 
15): tak mówią pasterze po tym, co zwiastowali aniołowie. To bardzo piękne nauczanie, 
które do nas dociera w prostocie opisu. W przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy mają 
zamiar zrobić tysiące innych rzeczy, pasterze stają się pierwszymi świadkami tego, co 
istotne, to znaczy zbawienia, które jest dane. To najbardziej pokorni i najubożsi potrafią 
przyjąć wydarzenie Wcielenia. Bogu, który przychodzi spotkać się z nami w Dzieciątku 
Jezus, pasterze odpowiadają, wyruszając ku Niemu, na spotkanie miłości i wdzięcznego 
zdumienia. To właśnie spotkanie między Bogiem a Jego dziećmi, dzięki Jezusowi, rodzi 
naszą religię, stanowiąc jej wyjątkowe piękno, które w szczególny sposób jaśnieje w 
żłóbku.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA  NIEDZIELE CHRZTU PAŃSKIEGO

12 STYCZNIA  2020 r.

PLAN KOLĘD

ULICA DATA I GODZINA

Piaskowa , Władysławowska 
3,5,21-33 /nieparzyste/, 

Boczna, Dolna
13 I    od 15.15

Władysławowska 10-14 
/parzyste/, Korsarska, /Ludzi 

Morza, cz. wschodnia/ 
 14 I    od 15.15

Władysławowska 63-91 
/nieparzyste/ i 

Władysławowska 32-46 
/parzyste/

15 I    od 15.15

Władysławowska 45-61 
/nieparzyste i 

Władysławowska 16-30 
/parzyste/

16 I    od 15.15

Poprzeczna, Strażacka, 
Kopalniana, Przytulna

17 I    od 15.15

Jeżynowa, Głogowa 18,22, 
Modrzewiowa, 

Władysławowska  115-93 
/nieparzyste/, Sobótki

18 I    od 12.30

Zielona od p. Chmielewskich 
i Patalas

19 I    od 17.30

1. W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pańskiego, 
kończącą w liturgii okres Bożego Narodzenia, 
ogarniamy szczególną modlitwą naszych szafarzy 
sakramentu chrztu, rodziców i chrzestnych – tych 
wszystkich, którzy przekazali nam wiarę, a także 
tych którzy w minionym roku zostali ochrzczeni w 
naszej wspólnocie. 

2. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w rodzinne 
kolędowanie.

3. Przypominam, że biuro parafialne w czasie kolęd 
czynne jest w dni powszednie bezpośrednio po 
rannej Mszy św. 

4. 18 stycznia rozpocznie się Tydzień  Modlitw o 
Jedność Chrześcijan  pod hasłem: Życzliwymi 
bądźmy (Dz 28,2). Poprzedzi go XXIII Dzień 
Judaizmu w Kościele katolickim pod hasłem: 
„Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go 
świętować” (Wj 20,8).

5. Można już zapisywać się na zabawę karnawałową w 
sklepie u pana Daniela Borchmann.

6. Po błogosławieństwie na koniec Mszy św., w 
dalszym ciągu zapraszam do adoracji przy żłóbku. 
Dziękuję za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia 
szopki przeznaczone na utrzymanie Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem i te składane do 
skarbonki na sprzątanie kościoła.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik
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