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Słowo Biskupa Ordynariusza na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia
Budowa kościoła pw. św. Anny w Rostowie nad Donem.
Drodzy diecezjanie!
Ostatnie lata, poczynając od 1980 r., pozwoliły nam wszystkim zrozumieć czym jest
działalność CARITAS. Dobrze pamiętamy otrzymaną skuteczną pomoc poprzez akcje krajów
zachodnich skierowaną właśnie przez Caritas do naszego kraju. Nauczyliśmy się wiele i
wiemy jak trzeba nam dziś organizować i rozwijać pracę charytatywną na własnym
podwórku, by nieść pomoc potrzebującym także poza własną parafią.
W wielu parafiach naszej diecezji dobrze rozwija się praca charytatywna. Wielu ludzi,
młodych i starszych a nawet emerytów, w sposób bezinteresowny podjęło posługę w Caritas.
Dobrze są nam znane prace prowadzone przez tak zwane Stacje Pomocy Caritas.
Potrafimy dostrzec potrzeby naszych braci i sióstr w krajach byłej Jugosławii; w tym
roku spieszyliśmy tak kilka razy z taką pomocą. W ostatnim miesiącu z ofiar zebranych przez
grupy charytatywne oraz przez akcję katolickiego radia PULS wyruszył konwój z pomocą
humanitarną do Mostaru i innych okolicznych miejscowości. Nie szczędziliśmy ofiar dla
ludności w Rwandzie. Ostatnio zawiązują się tzw. patronaty między naszymi parafiami a
parafiami na Ukrainie czy Białorusi, by nieść pomoc tamtejszej ludności. Niektóre nasz
parafie pomagają tam w odbudowie zniszczonych kościołów.
Nasza diecezja wraz z diecezją opolską chce pomagać w budowie kościoła pw. św.
Anny w Rostowie nad Donem. Już w ubiegłym roku udzieliliśmy pewnej pomocy. W tym
roku pragniemy również wesprzeć tamtejszą wspólnotę parafialną przez jedną zbiórkę przed
naszymi kościołami. Księża Proboszczowie naszych parafii ustalą, która z niedziel do końca
listopada będzie dla nich najodpowiedniejszą do zorganizowania takiej zbiórki. Organizacją i
przeprowadzeniem tej zbiórki niech się zajmą członkowie parafialnych zespołów
charytatywnych. Zebrane ofiary poprzez naszą Kurię Biskupią zostaną przekazane
duszpasterzowi parafii w Rostowie.
Już dziś za złożone ofiary składam w imieniu parafian z Rostowa i ich duszpasterza
serdeczne „Bóg zapłać”.
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