
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  31  Stycznia
Św. Jana Bosco  

17:00 + Jan, Bronisława i 

Roman Styn

Sobota 1 Lutego

17:00 + rodzice chrzestni: 

Anna, August Remer i Feliks 

Buja

Niedziela 2 Lutego
Ofiarowanie Pańskie

MB. Gromnicznej
 

08:00 + Irena, Jan, Barbara, 
Józefa /ona/

10:30 + dziadkowie Hintzke i 

Bystram

16:00 - Dziękczynna za 

otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błog. w rodzinie.

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

III Niedziela zwykła                                                    26  STYCZNIA  2020 r.

INTENCJE MSZALNE 27.01 - 02.02

  

Poniedziałek   27  Stycznia

17:00 + Jerzy Ceynowa
  w 10 r. śm., Maria  

Wtorek  28 Stycznia
Św. Tomasza z Akw.

17:00 + rodzice: Rozalia,        
Feliks, rodzeństwo Buja

Środa  29 Stycznia

17:00 + rodzice i bracia:  
Tomasz i Jacek Krukowscy

Czwartek  30 Stycznia

17:00 + Augustyn, Marek 
Goyke, z rodziny: Goyke i 
Styn

 

Zapowiedzi przedślubne 19.01.2020

Elan Aliiev, kawaler i Aleksandra Elżbieta Jeka, panna 

zam. Chłapowo, ul. Zielona 5

Kościół katolicki obchodzi 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego. W polskiej tradycji 
bardziej znane jest jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, gdyż tego dnia święci się 
świece. Wiecie, jaka jest jego tradycja?

Święto Ofiarowania Pańskiego wprowadził papież Gelazy I (zm. 496 r.). Jest ono 
nawiązaniem do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa.

40 dni po Jego narodzinach Maryja i Józef zanieśli dzieciątko do świątyni w Jerozolimie, by 
zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować Je Bogu w hołdzie dziękczynienia za 
darowanie Izraelitom życia podczas przejścia przez Egipt Anioła Zniszczenia. Przebywający 
wtedy w świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza.

Święto to zamyka cykl świąt Bożego Narodzenia. W kościołach rozbiera się tego dnia 
żłóbki, a w domach choinki, przestaje się śpiewać kolędy, kończy się okres wizyt 
duszpasterskich w domach.

Tego dnia przynosi się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, które następnie 
niesie się w procesji. Są one symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem 
wiary, nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem.

Świece te nazywane są gromnicami i od nich też pochodzi potoczna nazwa święta - Matki 
Boskiej Gromnicznej. Z kolei nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą 
odwracania gromów. W kościołach zapala się je podczas mszy św. i innych nabożeństw, 
np. przy udzielaniu sakramentów świętych (z wyjątkiem sakramentu pokuty), na 
procesjach i w czasie innych ceremonii liturgicznych.

Powszechne przekonanie o mocy ochronnej gromnicy związane było z wiarą w patronat i 
opiekę Matki Bożej jako pośredniczki między ludźmi a Bogiem, zdolnej do wyjednywania 
łask. Aby sobie zapewnić stałą opiekę Najświętszej Marii Panny, gromnicę umieszczano w 
domach zwykle nad łóżkiem. Zapalano ją też przy konających.

W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi też Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Hasło tegorocznego to "osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia". 
Dzień ten ustanowił papież Jan Paweł II w 1997 r. Papież Franciszek ogłosił rok 2015 
Rokiem Życia Konsekrowanego, który kończy się w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej.

Podczas Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego biskupi diecezjalni modlą się wraz z 
osobami życia konsekrowanego w ich intencji. W tym dniu siostry zakonne i zakonnicy 
podczas mszy św. odnawiają śluby zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

Ustanawiając ten dzień, Jan Paweł II zwrócił uwagę, że ofiarowanie Syna Bożego, którego 
symbolem jest przyniesienie Go do świątyni, jest wzorem dla wszystkich, którzy 
poświęcają swe życie Bogu. Podkreślił to mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną 
ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w 
Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne charakterystyczne przymioty Jezusa, 
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo".

Czy Msza święta jest obowiązkowa i trzeba przestrzegać piątkowego postu?

Nie, święto nie jest świętem nakazanym. Z racji tego, że nie jest uroczystością, 
obowiązuje post od pokarmów mięsnych. 
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8. Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy w nim figurkę Dzieciątka 
Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób w dziecku, aby powierzyć się objęciu naszych 
ramion. W słabości i kruchości ukrywa swoją moc, która wszystko stwarza i przekształca. 
Wydaje się to niemożliwe, a jednak tak jest: w Jezusie Bóg był dzieckiem i jako takie chciał 
objawić wspaniałość swojej miłości, która przejawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk 
ku każdemu.

Narodziny dziecka budzą radość i zadziwienie, ponieważ stawiają przed wielką tajemnicą 
życia. Widząc jaśniejące oczy młodych małżonków, gdy stają przed ich nowo narodzonym 
synem, rozumiemy uczucia Maryi i Józefa, którzy obserwując Dzieciątko Jezus, dostrzegli 
obecność Boga w swoim życiu.„Bo życie objawiło się” (1 J 1, 2): w ten sposób apostoł Jan 
podsumowuje tajemnicę Wcielenia. Żłobek ukazuje nam, pozwala nam dotknąć tego 
wyjątkowego i niezwykłego wydarzenia, które zmieniło bieg historii, a od którego 
również liczymy lata przed i po narodzeniu Chrystusa.Sposób działania Boga niemal 
oszałamia, ponieważ wydaje się niemożliwe, aby wyrzekł się swojej chwały, żeby stać się 
człowiekiem, takim jak my. Cóż za niespodzianka, że Bóg przyjmuje nasze własne 
zachowania: śpi, karmi się mlekiem matki, płacze i bawi się jak wszystkie dzieci! Jak 
zawsze, Bóg wprawia w zakłopotanie, jest nieprzewidywalny, nieustannie poza naszymi 
schematami. Zatem żłóbek ukazując nam Boga wkraczającego w świat, pobudza nas do 
myślenia o naszym życiu wpisanym w życie Boga; zachęca, abyśmy stali się Jego uczniami, 
jeśli chcemy osiągnąć ostateczny sens życia.

9. Kiedy zbliża się święto Objawienia Pańskiego umieszczane są w żłóbku trzy figurki 
Mędrców. Obserwując gwiazdę, ci mądrzy i bogaci władcy ze Wschodu udali się do 
Betlejem, aby poznać Jezusa i ofiarować mu dary w postaci złota, kadzidła i mirry. Również 
te dary mają znaczenie alegoryczne: złoto oddaje cześć królewskości Jezusa; kadzidło jego 
boskości; mirra, jego świętemu człowieczeństwu, które zazna śmierci i pochówku.Patrząc 
na tę scenę w żłóbku, jesteśmy wezwani do refleksji na temat odpowiedzialności każdego 
chrześcijanina za bycie ewangelizatorem. Każdy z nas staje się przynoszącym Dobrą 
Nowinę tym, których spotykamy, dając świadectwo radości ze spotkania z Jezusem i 
umiłowaniem Go poprzez konkretne uczynki miłosierdzia.

Mędrcy nauczają, że można wychodzić z bardzo daleka, aby dotrzeć do Chrystusa. Są 
ludźmi bogatymi, mądrymi cudzoziemcami, spragnionymi nieskończoności, 
wyruszającymi w długą i niebezpieczną podróż, która wiedzie ich do Betlejem (por. Mt 2, 
1-12). Gdy stają przed Królem-Dzieciątkiem przepełnia ich wielka radość. Nie dają się 
zgorszyć ubóstwem otoczenia. Nie wahają się paść na kolana i oddać Mu pokłon. Przed 
Nim rozumieją, że Bóg, podobnie jak z suwerenną mądrością kieruje gwiazdami, tak też 
kieruje biegiem historii, uniżając możnych i wywyższając pokornych. Z pewnością po 
powrocie do swego kraju opowiedzieli o tym zaskakującym spotkaniu z Mesjaszem, 
zapoczątkowując podróż Ewangelii pośród narodów.

1. Przeżywamy dziś światowy dzień trędowatych, 
niedzielę Słowa Bożego i XX Dzień Islamu w Kościele 
katolickim pod hasłem: „Katolicy i Muzułmanie w służbie 
powszechnego braterstwa”. 

2. Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu.

3. We wtorek przypada wspomnienie św. Tomasza z 
Akwinu a w piątek św. Jana Bosko. Wszystkim jubilatom 
i solenizantom tego tygodnia składamy z okazji ich 
święta serdeczne życzenia i powierzamy opiece 
świętych Patronów.

4. W przyszłą niedzielę przypada święto Ofiarowania 
Pańskiego. Jest to światowy dzień życia 
konsekrowanego. Przed kościołem odbędzie się zbiórka 
do puszki przeznaczona na utrzymanie 
kontemplacyjnych zakonów w naszej diecezji. Tego 
dnia o  godz. 10.30 poświęcenie świec komunijnych 
dzieci klas III i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a 
po Mszy św. spotkanie dla rodziców w kościele. W tym 
dniu o  godz. 14.15 spotkanie Żywego Różańca w 
kościele.

5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualny Gość 
Niedzielny i biuletyn parafialny.

6. Dziękuję wszystkim za spotkania z okazji kolędy, 
wspólną modlitwę, rozmowę i poczęstunek, za 
uszanowanie mojej prośby o przełożenie kolędy ze 
względu na przeziębienie czy grypę w domu oraz za 
złożone ofiary na utrzymanie parafii i budowę kościoła.

7. Intencje mszalne na rok 2021 będę przyjmował od 4 
lutego w biurze parafialnym.W miesiącu lutym w dni 
powszednie z racji obecności o. Jordana są wolne 
intencje Mszy św.

8. Można jeszcze zapisać się w sklepie u p. Daniela 
Borchmann na Parafialną Zabawę Karnawałową, która 
rozpocznie się 8 lutego. 

9. Dziękuję za ofiary składane do puszki na sprzątanie 
kościoła parafialnego.

Ks. Sławomir Skoblik - proboszcz
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