
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  21   Lutego

17:00 + Anna Remer w r. śm.

17:00 + rodzice i bracia Krukowscy 

18:00 -

18:00 -

Sobota 22  Lutego

Katedry św. Piotra

17:00 + Maria od siostry

Niedziela 23  Lutego

VII Niedziela zwykła

08:00 + matka Anna w 25 r. Sm. Oraz 

pjciec Stanisław

10:30 - za parafian (10)

16:00  + Gerard Jeschke w rocz. ur.

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

VI Niedziela Zwykła                                             16  Lutego  2020 r.

INTENCJE MSZALNE 17.02 - 23.02

  

Poniedziałek  17   Lutego

17:00 + z rodziny Potrykus: Ignacy w 16 r. 
śm. i Małgorzata

17:00 + dziadkowie Plinscy: Franciszka 
/ona/ Jan

18:00 + Teresa, Stanisław Dombke oraz 
Anna i Zygmunt Jankowscy

18:00 + Urszula Borska od uczestników 
pogrzebu

Wtorek  18   Lutego

17:00 + Zdzisława Naróg od chrześniaczki 
Eweliny 

17:00 + Genowefa

18:00 -

18:00 -
Środa  19  Lutego

17:00 + Jan, Bronisława /ona/, Roman Styn

17:00 + Helmut, Antoni, Jerzy

18:00 - w pewnej intencji

18:00 - za parafian (12)

Czwartek  20  Lutego

17:00 + Maria i Alfred

17:00 + ojciec Leon Mach

18:00 -

18:00 -

 

KURS PRZEDMAŁŻENSKI  
„Czystość Serca”

27 – 29.03.2020r.
Początek w piątek o godz. 18.00, 

zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00 

Zapraszamy narzeczonych do udziału w niezwykłym weekendzie,
który stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego 

uzupełnienie. Dzięki temu będziecie mogli:

odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i  rodzinie

Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs poprowadzi ekipa złożona 
z: duszpasterza ( ks. Zbigniew Drzał ), doradców rodzinnych oraz 

małżeństw 
-------------------------------------------------------------------

Miejsce:
Początek kursu będzie miał miejsce w kościele pw. św. Anny i Joachima w  

Gdańsku Letnicy, ul. Starowiejska 40. Późniejsze zajęcia odbędą się na  
terenie pobliskiej szkoły. 

Koszt udziału: (materiały, obiad i kolacja w sobotę, kawa i herbata oraz  
poczęstunek w przerwach):

100 zł od osoby. Opłata na miejscu. 

Zgłoszenia i bliższe informacje:
Katarzyna Wójcik, e-mail: kurswczs@gmail.com 

(zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 15.03 br.)



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA V NIEDZIELE ZWYKŁA

 LUTEGO  2020 r.9

1. W tym tygodniu w sobotę przypada święto Katedry 
św. Piotra, a w przyszłą niedzielę 29 rocznica 
święceń biskupich naszego metropolity.

2. Ks. proboszcz zaprasza na jednodniową wycieczkę 
do Gdańska (druga część) w dniu 21 marca. W 
programie: sanktuarium w Matemblewie, 
Westerplatte, archikatedra w Oliwie, i centrum 
Hevelianum. Wyjazd w sobotę 21.03 o godz. 6.30 z 
Chłapowa. Powrót po 19.00. Cena przejazdu 
autokarem, biletów wstępu do centrum, koncertu 
organowego w katedrze i obiadu 120 pln. Zapisy w 
biurze parafialnym. 

3. W związku z przygotowaniem parafii do wizytacji 
biskupiej, zapowiadana na wiosnę pielgrzymka: 
Polskimi Śladami św. Jana Pawła II do 
Częstochowy, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Wadowic i Wieliczki przeniesiona zostaje na 
jesień: 14-17.09.2020 roku. Program wycieczki 
zostanie podany w marcu. 

4. U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa 
Niedzielnego” i biuletyn parafialny.

5. W biurze parafialnym można zamawiać intencje 
mszalne na przyszły rok.

6. Jeszcze raz dziękujemy jako wspólnota parafialna  
wszystkim, którzy włączyli się w organizację i 
prowadzenie zabawy karnawałowej oraz 
sponsorom tej imprezy. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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