
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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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  poszukuje osób, którym 

los potrzebujących dzieci nie jest obojętny. Gdy w rodzinie dzieje się kryzys i 

rodzice biologiczni nie są w stanie opiekować się swoimi dziećmi, potrzebni 

są rodzice zastępczy, którzy czasowo przejmą opiekę nad nimi. Oferujemy 

szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych, stałe wsparcie 

specjalistów – koordynatora, pedagoga i psychologa oraz pomoc finansowa. 

Jeśli w Państwa sercach tli się chęć pomocy dzieciom, które potrzebują 

ciepła rodzinnego i wsparcia zapraszamy do współpracy. Nasi pracownicy 

odpowiedzą na wszystkie pytania i wyjaśnią kwestie formalne. 

Z poważaniem

Dyrektor Centrum

Ewa Weiss-Miller

Zaproszenie na wykład i modlitwę o potomstwo

Szkoła Liderów i Animatorów Archidiecezji Gdańskiej „Szkoła Barnaby” 
wraz z formacją „Modlitwa o potomstwo” pragnie zaprosić na wykład 

Pani dr. n. med. Aleksandry Kicińskiej Wykładowcy Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego pt. „Jak skutecznie leczyć niepłodność” – 
medycyna naturalnej prokreacji. Spotkanie odbędzie się  7 marca o 
godz. 16.00 w sali wykładowej domu pielgrzyma przy Sanktuarium 

Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. 

Wszystkie osoby borykające się z problemem niepłodności 
zapraszamy także każdego 8 dnia miesiąca o godz. 19.30 na adorację 

z modlitwą o uzdrowienie do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej.

/-/ ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii

/-/ ks. Andrzej Wiecki
Koordynator Szkoły Liderów 

  i Animatorów Archidiecezji Gdańskiej

Jak co roku, w przypadającą dziś II Niedzielę Wielkiego Postu w 
tzw. Niedzielę „Ad Gentes" obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i 
Solidarności z Misjonarzami.  Pamiętamy o polskich 
misjonarzach pracujących w blisko 100 krajach świata ofiarując 
im naszą modlitwę. Za tydzień zbiórka do puszki na misyjne 
dzieła ewangelizacyjne i humanitarne. 

Trwa okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy przemieniające 
nas dobre uczynki: post, modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna 
okazja do tego, by także w hojnym geście miłości podzielić się z 
bliźnimi poprzez ofiary złożone do skarbonki z napisem 
„Jałmużna postna”,  pomagając w ten najbardziej 
potrzebującym.  Można zabrać wyłożone z przodu rodzinne 
skarbonki jałmużny postnej, które przynosimy do kościoła w 
Wielką Sobotę wraz ze święconką.

Dziś wyjątkowo Gorzkie Żale bez kazania o godz. 15:30. Poprzedzi 
je Koronka do Bożego Miłosierdzia. Bezpośrednio po koronce 
uroczysta liturgia kończąca misje połączona z procesją do 
krzyża.  Dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przebieg tych nadzwyczajnych rekolekcji i chętnie w nich 
uczestniczyli. Dziękuję przede wszystkim o. Janowi za trud 
prowadzenia misji.

Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a 
także za symboliczną ofiarę biuletyn parafialny.

Za tydzień kolekta budowlana.

W przyszłą niedzielę u ministrantów można zakupić świece na stół 
świąteczny – paschaliki w cenie 10 PLN.

Polecam waszej uwadze i ofiarności sprzątanie kościoła.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ks. proboszcz Sławomir Jan Skoblik


	Slajd 1
	Slajd 1

