
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  28   Lutego

17:00 + Andrzej Okólski w 4 r. śm. i 

rodzice z obojga stron

Sobota 29  Lutego

17:00 + wujek Jan Glembin

Niedziela 1 Marca
I Wielkiego Postu

08:00 + rodzice Baran i Maria 

Hintzke oraz dziadkowie z obojga 

stron

10:30 + ojciec Józef o matka 

Krystyna

16:00  + ojciec Andrzej Goyke w 

dniu ur., Ryszard Kowalewski, 

Gertruda Reszke

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

VII  Niedziela Zwykła                                             23  Lutego  2020 r.

INTENCJE MSZALNE 24.02 - 01.03

  

Poniedziałek  24   Lutego

17:00 +  Marian w r. śm., Marianna, 
dziadkowie Derezińscy, Jan 

18:00 + Urszula Borska w dniu 
urodzin

Wtorek  25   Lutego

17:00 + Józef Plinski

18:00 + Urszula Borska w msc po śm.

Środa  26  Lutego
Popielec

07:00 + Mirosław Serwa

17:00 + Ceynowa: Maria w r. ur., 
Franciszek, z rodziny

18:00 + Marta Goyke od 
mieszkańców ul. Górniczej

Czwartek  27  Lutego

17:00 + dziadkowie: Leon Mach i 
Andrzej Renusz

18:00 + Zdzisława /ona/ Naróg od 
rodzeństwa

 

„Weekend w Seminarium”
06-08 III 2020

PROGRAM
Piątek 

16.00 – zgłoszenie się na furcie seminaryjnej, zakwaterowanie
16.30 – modlitwa/zapoznanie się z topografią Seminarium
17.00 – spotkanie integracyjne
18.00 – droga krzyżowa
18.30 - kolacja
19.30 – Msza św. 
21.00 - 22.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwy na zakończenie dnia
22.30 – spoczynek nocny

Sobota 
6.30 – pobudka
7.00 –Godzinki, Msza św.
8.15 – śniadanie
9.00 – Modlitwa
10.00-13.00 - Zajęcia formacyjne
13.30 – obiad
14.30 – wspólne wyjście na cmentarz i do krypty biskupów gdańskich (różaniec)
16.00 – wspólna lektura duchowa z komentarzem
17.30 – modlitwa
18.00 – kolacja
18.30 – nieszpory
19.00 – 20.30 - spotkanie braterskie
21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
22.30 – spoczynek nocny

Niedziela 
7.00 – pobudka
7.30 – jutrznia
8.30 – śniadanie
9.00 – konferencja i podsumowanie dnia skupienia
10.00 – Msza św. w katedrze oliwskiej
12.00 – obiad, zakończenie dnia skupienia



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VII NIEDZIELE ZWYKŁA

23 LUTEGO  2020 r.
1. Tradycyjnie ostatnia niedziela karnawału rozpoczyna w Kościele 
Katolickim w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Poprzez wspólną 
modlitwę i refleksję pragniemy wynagradzać Bogu za swoje grzechy, za 
grzechy naszych braci i sióstr, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za 
wszelkie zgorszenia. Jest to szczególnych czas, w którym przypominamy 
sobie, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, aby Polska była trzeźwa. Tegoroczny 
53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie przeżywany w dniach 
23- 39 lutego pod hasłem: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach.
Zapraszamy do podejmowania na czas Wielkiego Postu abstynenckich 
i trzeźwościowych zobowiązań, które staną się dla innych świadectwem, 
że życie bez alkoholu może być radosne i pełne. 

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego 
Postu. Tego dnia na znak pokuty podczas liturgii posypujemy głowy 
popiołem i wsłuchujemy się w słowa: „nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię”. Podejmujemy w tym okresie post, modlitwę i jałmużnę, na 
które „Katechizm” wskazuje jako na najważniejsze dobre uczynki. Tego 
dnia katolików od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych oraz post ścisły, czyli 3 posiłki, w tym raz do syta, który z kolei 
dotyczy osób od 18 do 60 roku życia. W Środę Popielcową Msze św. o 7, 17, 
18.

3. W piątek zapraszamy na drogę krzyżową na godz. 16.00 dzieci i 
młodzież a na 17.30 dorosłych.

4. Natomiast od przyszłej niedzieli Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
o g. 15., poprzedzone koronką do Bożego Miłosierdzia. W sobotę o godz. 9. 
zbiórka ministrantów o 10. lektorek, a o 11. oazy dziecięcej.

5. W sobotę rozpoczną się wieczorną liturgią także Misje Parafialne. Te 
nadzwyczajne tygodniowe rekolekcje odbywają się w każdej parafii raz na 
dziesięć lat. Zechciejmy skorzystać z tego czasu łaski, módlmy się też w ich 
intencji, zwłaszcza, aby jak najwięcej mieszkańców naszej miejscowości z 
nich skorzystało. Ich program ks. proboszcz rozdał podczas kolędy. Jeśli ktoś 
go zapodział, jest wystawiony przy szklanej skarbonce.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 14.15 comiesięczne spotkanie Żywego 
Różańca.

7. Przy wyjściu do nabycia Gość Niedzielny i Biuletyn.

8. 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. 

9. Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza mieszkańców Chłapowa 
na zebranie wiejskie zaplanowane w dniu jutrzejszym o godz. 17.30 w 
Remizie Strażackiej w Chłapowie.

10. Zapraszamy chętne dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe na naszą 
halę szkolne prowadzone pod szyldem parafii przez trenerów w drugi i 
czwarty poniedziałek miesiąca.  Najbliższe są 24.02 od 16 do 18.

Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik

 KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA 
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1 

80-330 Gdańsk-Oliwa 

tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75 

 Gdańsk-Oliwa, dnia 6 lutego 2020 

Informacja

KURS LITURGICZNY DLA FOTOGRAFÓW ZAWODOWYCH
I OPERATORÓW KAMER FILMOWYCH

2 – 3 marca 2020

Ze względu na dalsze zainteresowanie Księży Proboszczów, jak również 

osób świeckich zajmujących się fotografowaniem i filmowaniem, 

Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kolejny specjalny kurs liturgiczny 

dla fotografów i operatorów kamer. 

Osoby chętne do fotografowania i filmowania w kościołach na terenie 

Archidiecezji Gdańskiej proszone są o przybycie do Gdyńskiej Bazyliki 

Morskiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. 

Świętojańskiej w Gdyni w dniach 2 - 3 marca 2020 (poniedziałek-wtorek) 

na godz. 19.30.

Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.

 /-/ Ks. Rafał Dettlaff 

Kanclerz Kurii 

 /-/ Ks. Edmund Skalski 
Przewodniczący Archidiecezjalnej  

Komisji Liturgicznej 
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