
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  24  Stycznia
Św. Franciszka Salezego  

17:00 + Stanisław Jankowski

Sobota 25 Stycznia
Nawrócenie św. Pawła

17:00 + Michał w r. śm. i Jadwiga 

Jeka

18:00 + z rodziny Kulik: Maria w 

r. śm. i Antoni

Niedziela 26 Stycznia
III Niedziela zwykła
 

08:00 + Monika, Grzegorz, 
Elżbieta Fiszer

10:30  + Waldemar Serafiński

16:00 + Elżbieta, Stefan Czapp

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

II Niedziela zwykła                                                    19  STYCZNIA  2020 r.

INTENCJE MSZALNE 20.01 - 26.01

  

Poniedziałek   20  Stycznia

17:00 +  Paweł w r. śm

Wtorek  21 Stycznia
Św. Agnieszki

17:00 + dziadkowie, Barbara, 
Franciszek, Józef

Środa  22 Stycznia

17:00 + Ewa Ciskowska w r. śm.

17:30 + Maria od siostry

Czwartek  23 Stycznia

17:00 + Eugeniusz Doering w 8 r. 
śm, rodzice z obojga stron i 
szwagrowie

17:30 + dziadek Paweł 

 

Zapowiedzi przedślubne 19.01.2020

Elan Aliiev, kawaler i Aleksandra Elżbieta Jeka, panna 

zam. Chłapowo, ul. Zielona 5

PLAN KOLĘD

Domowa, Maszoperii od końca do 
p. Hincka

21 I    od 15.15 

Kolęda dodatkowa 22 I     od 15.15



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA  II NIEDZIELE ZWYKŁA

19 STYCZNIA  2020 r.

1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzony jest  do 25 

stycznia.

2. We wtorek przypada wspomnienie św. Agnieszki a także 29. rocznica 

nominacji biskupiej Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia. Z tej okazji naszymi 

modlitwami otaczamy metropolitę gdańskiego. W tym dniu będziemy 

modlić się także za nasze kochane Babcie z okazji ich święta. Ponadto w 

tym tygodniu w piątek przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego 

biskupa i doktora Kościoła, natomiast w sobotę Święto Nawrócenia św. 

Pawła. Jest to także dzień kolędy dodatkowej od 18.00, Chęć przyjęcia 

księdza można zgłaszać dzisiaj w zakrystii.

3. Natomiast w dniu 26 stycznia obchodzony jest XX Dzień Islamu w Kościele 

Katolickim w Polsce pod hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie: w służbie 

powszechnego braterstwa.

4. Polecam waszej uwadze Gościa Niedzielnego i nasz parafialny biuletyn.

5. We wtorek środę i czwartek biuro parafialne czynne o stałej porze. 

Intencje na rok 2021 będę przyjmował od 4 lutego w godzinach biura 

parafialnego.

6. W tym tygodniu spotkanie opłatkowe na plebanii 23 I – Rady Parafialnej po 

spotkaniu organizatorów zabawy karnawałowej.  

W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Na koniec prośmy 

Nowonarodzonego Zbawiciela, by błogosławił dzieło ekumeniczne Kościoła i 

nas tu zgromadzonych.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik

LIST APOSTOLSKI  Admirabile signum

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

6. W naszych żłóbkach zwykle umieszczamy wiele figurek symbolicznych. Przede 
wszystkim żebrzących i ludzi, którzy nie znają żadnej innej obfitości poza obfitością serca. 
Również one są pełnoprawnie bliskie Dzieciątku Jezus, i nikt nie może ich eksmitować ani 
odsunąć od kołyski, tak bardzo prowizorycznej, że otaczający ją ubodzy wcale nie są 
dysonansem. Ubodzy są wręcz uprzywilejowani w tej tajemnicy i często najbardziej 
potrafią rozpoznać obecność Boga wśród nas.Ubodzy i ludzie prości w żłóbku 
przypominają, że Bóg staje się człowiekiem dla tych, którzy bardziej odczuwają potrzebę 
Jego miłości i proszą o Jego bliskość. Jezus, „cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29), urodził 
się ubogi, prowadził proste życie, aby nas nauczyć uchwycenia tego, co istotne i tym żyć. 
Ze żłóbka wyraźnie wyłania się przesłanie, że nie możemy dać się zwieść bogactwu i wielu 
ulotnym propozycjom szczęścia. Pałac Heroda jest w tle, zamknięty, głuchy na 
zwiastowanie radości. Rodząc się w żłobie, sam Bóg rozpoczyna jedyną prawdziwą 
rewolucję, która daje nadzieję i godność wydziedziczonym, usuniętym na margines: 
rewolucję miłości, rewolucję czułości. Ze żłóbka Jezus, z łagodną mocą wygłasza apel o 
dzielenie się z ostatnimi, jako drogę do bardziej ludzkiego i braterskiego świata, w którym 
nikt nie jest wykluczony i usuwany na margines.Często dzieci – ale nawet dorośli! – lubią 
dodawać do żłóbka inne figurki, które zdają się nie mieć związku z opowieściami 
ewangelijnymi. A jednak ta wyobraźnia pragnie wyrazić, że w nowym świecie, 
zainaugurowanym przez Jezusa, jest miejsce dla wszystkiego, co ludzkie i dla każdego 
stworzenia. Od pasterza po kowala, od piekarza po muzyków, od kobiet niosących dzbany 
z wodą, po bawiące się dzieci…: wszystko to przedstawia codzienną świętość, radość z 
wykonywania w niezwykły sposób codziennych czynności, gdy Jezus dzieli z nami swoje 
Boskie życie.

7. Stopniowo żłóbek prowadzi nas do groty, w której znajdują się figurki Maryi i Józefa. 
Maryja jest mamą, która podziwia swoje dziecko i ukazuje je tym, którzy przychodzą, by je 
odwiedzić. Jej figurka przywodzi na myśl wielką tajemnicę, która dotyczyła tej 
Dziewczyny, gdy Bóg zapukał do drzwi Jej niepokalanego serca. Na zwiastowanie anioła, 
który prosił Ją, by została Matką Boga, Maryja odpowiedziała pełnym i całkowitym 
posłuszeństwem. Jej słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!” (Łk 1, 38), są dla nas wszystkich świadectwem tego, jak w wierze oddać się woli 
Bożej. Dzięki temu „tak”, Maryja stała się matką Syna Bożego, nie tracąc swego 
dziewictwa, a wręcz uświęcając je dzięki Niemu. Widzimy w Niej Matkę Boga, która nie 
zachowuje swego Syna jedynie dla siebie, ale prosi wszystkich, aby byli posłuszni Jego 
słowu i wprowadzali je w życie (por. J 2, 5).Obok Maryi, w postawie chronienia Dzieciątka i 
Jego matki, jest święty Józef. Zwykle przedstawiany jest z kijem w dłoni, a czasem 
również trzymający lampę. Święty Józef odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Jezusa i Maryi. 
Jest opiekunem, który niestrudzenie chroni swoją rodzinę. Kiedy Bóg przestrzega go przed 
zagrożeniem ze strony Heroda, nie waha się wyruszyć w drogę i wyemigrować do Egiptu 
(por. Mt 2, 13-15). A gdy niebezpieczeństwo minie, zabierze rodzinę z powrotem do 
Nazaretu, gdzie będzie pierwszym wychowawcą Jezusa – dziecka i nastolatka. Józef nosił 
w sercu wielką tajemnicę, która otaczała Jezusa i Maryję, jego oblubienicę, i jako człowiek 
sprawiedliwy zawsze ufał woli Bożej i ją realizował.
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