
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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17:00 + Aleksandra Krukowska
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Ciskowscy oraz Ryszard i Janusz

Sobota  21  Marca

17:00 + z rodziny Szomborg

18:00 + Maria od siostry
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Poniedziałek  16  Marca

17:00 + Julianna, Łucja w rocz. ich 
imienin oraz Paweł i Jan Glembin

18:00 + Leon w r. śm. oraz Aniela 
Jeka

Wtorek  17 Marca

17:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy

18:00 + Jan, Klara Kobierzyńscy i 
wszyscy krewni

Środa  18  Marca

17:00  + Brunon Hincke, Elżbieta 
Pokrywka w r. śm., Stanisław i 
Małgorzata

18:00 + Rozalia i Feliks Buja

Czwartek  19  Marca
Św. Józefa  

17:00 + Józef Hincka w dniu im.

18:00 + Magdalena 
Poćwiardowska z ok. ur.
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NA III NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

15 MARCA  2020 r.

1. Zapraszam do udziału w Gorzkich Żalach i nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej.

2. W czwartek przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

3. Dziś zbiórka do puszki na pomoc polskim misjonarzom. 

4. U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 6 PLN i za 
symboliczną ofiarę biuletyn parafialny. Są także paschaliki na świąteczny 
stół w cenie 10 pln, z przodu kościoła są wyłożone skarbonki na 
jałmużnę wielkopostną.

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się czynnie w misje parafialne. 
Do tych podziękowań dołącza się O. Jan.  Było to wydarzenie niezwykłe 
a zarazem pierwsze z dwóch najważniejszych wydarzeń duszpasterskich 
w tym roku w naszej parafii. Pamiątką tego tygodnia są zdjęcia na fb i 
na stronie parafialnej, konkretny dar modlitwy RAZEM – 67 osób i dar 
jałmużny na rzecz Caritasu we Władysławowie i obrazek. Jeśli ktoś go 
nie otrzymał, można go zabrać do domu. Jest wyłożony przy szklanej 
skarbonce.

6. Drugie wydarzenie – wizytacja biskupia odbędzie się w naszej parafii w 
dniu 20 kwietnia o godz. 18.00, w poniedziałek po odpuście. Będzie 
połączona w uroczystym wprowadzeniem relikwii bł. Ks. Michała 
Sopoćki. Wszystkie intencje z sumy odpustowej z 19 kwietnia zostały 
przełożone na dzień wizytacji. Suma odpustowa będzie 19 kwietnia o 
godz. 16.00, ale nie będzie księży z dekanatu. Będzie tylko zaproszony 
sumiasta i ks. Andrzej. Po sumie całodobowe czuwanie przed 
uroczystością. W zakrystii i w biurze parafialnym można się wpisać na 
konkretną godzinę adoracji Najśw. Sakramentu. W biuletynie jest 
zdjęcie relikwiarza. Szukamy sponsora. Cena 2000 PLN. Także szukamy 
sponsora na trzeci i czwarty witraż do zakrystii. Cena 4300 PLN za 
sztukę. Dwa wstawione już można obejrzeć. Chętnych zapraszam po 
Eucharystii do zakrystii.

7. Wyjazd do Gdańska z racji pandemii odwołany. Pieniądze wpłacone 
można odebrać w biurze parafialnym.

8. Polecam waszej uwadze i ofiarności sprzątanie kościoła. Bóg zapłać za 
dzisiejszą kolektę budowlaną.

Życzę wszystkim owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu, czasu 
pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg błogosławi.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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