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Poniedziałek  30  Marca

17:00 +  rodzice z obojga stron 
Pieper i Jeka

18:00 + Marta i Adam Jeka

Wtorek  31  Marca

17:00 + z rodziny Goyke: Anna w 
1 r. śm. i Andrzej

18:00 + ojciec chrzestny Feliks i 
dziadkowie Buja

Środa  1 Kwietnia

17:00  + Magdalena Błaszkowska 
od 1 róży

18:00 + Czesław Potrykus w 2 r. 
śm.

Czwartek  2 Kwietnia

17:00 + Jadwiga Felkner w dniu ur. 
i Aleksander

18:00 + Paweł Jeka, z rodziny Jeka

 

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).

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 
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Dniu Migranta i Uchodźcy, 14 stycznia 2018 r., w: L’Osservatore Romano, wyd. pl. n. 
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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 
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Piątek  3 Kwietnia

17:00 + teściowa Agnieszka Borska 

w 30 r. śm., Grzegorz Borski, Antoni  

Barlarz

18:00 + rodzice: Aniela i Feliks, 

dziadkowie z obojga stron

Sobota  4 Kwietnia

17:00 + Leon i Halina Dettlaff

18:00 + Ryszard Otrompka oraz 

dziadkowie

Niedziela Palmowa

 5 Kwietnia

08:00 - O zdrowie, Boże Błog i 

Matki Najśw. dla Lidii i Brunona

10:30 + Bolesław Bigott w dniu ur. 

oraz Anna

11:30 - W podziękowaniu za 

otrzymane łaski oraz Boże 

Błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej w rodzinie 

16:00 + Eugeniusz Makuch od      

uczestników pogrzebu

l

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE : 

● Sebastian Stanisław Ellwart, zam. Starzyno 
●  Sylwia Katarzyna Styn, zam. Chłapowo

W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych informuję, że 
Msze św. w Chłapowie są odprawiane zgodnie z harmonogramem. 

Mając na sercu wrażliwość wielu, którzy przychodzą na Eucharystię 
także w ciągu tygodnia z wielkim smutkiem muszę napisać, że w 

Eucharystii może uczestniczyć 5 osób plus kapłan. 

Z tej racji, pierwszeństwo uczestnictwa w niej mają wierni związani z 
intencją mszalną.

Ta wyjątkowa kwarantanna obowiązuje na razie do Wielkiej Soboty. 

Z tej racji począwszy od 25.03.2020 r.- kościół jest otwierany na 
Eucharystię i zamykany, kiedy jest w nim komplet osób;

 przed Mszą św. jest okazja do spowiedzi św.;

- odwołana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja czwartkowa, 
Ekstremalna Droga Krzyżowa, spowiedź dekanalna przedświąteczna, 

wizyta comiesięczna u chorych, adoracja w ciemnicy i Grobie Pańskim, 
procesja rezurekcyjna i poświęcenie ognia oraz święconka wielkanocna;

- biuro parafialne jest nieczynne;
- Sprawy nagłe, jak wezwanie do umierającego - nie chorego!!, czy 
pogrzeb (w pogrzebie na cmentarzu może uczestniczyć 5 osób + 

kapłan) zgłaszamy telefonicznie: 602 574 613;

PS. W czasie zagrożenia życia jakim jest epidemia wskazane jest życie 
w łasce uświęcającej, aby nie odejść z tego świata w grzechu ciężkim!!!

Z pamięcią o modlitwie: Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA V NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

29 MARCA  2020 r.
Projekt witrażu do kaplicy za 

prezbiterium

1. W najbliższy piątek nasz kościół nie będzie stacyjnym w 
ramach Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Została odwołana! 
Dzisiaj ani za tydzień nie ma nabożeństwa Gorzkich Żali, 
ani w piątek nabożeństwa Dróg Krzyżowych

2. W pierwszy piątek miesiąca nie ma odwiedzin chorych. 
Okazja do spowiedzi św. od 16.00 do 16.40 w kościele. O 
17.00 Msza św. wotywna o Sercu Bożym i nabożeństwo 
pierwszo piątkowe.

3. Za tydzień Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm 
na każdej Mszy świętej: 8.00, 10.30, 11.30 i 16.00. / 
uczestniczą zamawiający intencję max. 5 osób/ Nie będzie 
procesji z palmami! 

4. W przyszłą niedzielę z racji kwarantanny nie będzie 
spotkania Żywego Różańca.

5. W zakrystii można nabyć paschaliki za 10 pln. i biuletyn, 
Gościa Niedzielnego nie ma.

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik
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