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TYGODNIA MIŁOSIERDZIA

Drodzy Bracia i Siostry,
Hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia „Przywrócić nadzieję potrzebującym"

nawiązuje do tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Jednym z
najistotniejszych skutków czynów miłosierdzia, z czego rzadko zdajemy sobie sprawę, jest
ratunek przed rozpaczą ludzi cierpiących z powodu biedy. Według papieża Benedykta XVI
pomoc charytatywna jest niesieniem Boga cierpiącemu światu. „Im bardziej świadomie i
wyraźnie niesiemy Go jako dar, tym skuteczniej miłość nasza odmieni świat i wzbudzi nadzieję
- nadzieję, która przekracza śmierć''. A zatem przywrócenie zrozpaczonemu człowiekowi
nadziei oznacza przywrócenie mu życia, i to zarówno w wymiarze doczesnym, jak i
wiecznym.

W przeciwieństwie do motywowanej naturalistycznie filantropii, w kościelnej
posłudze miłości podkreśla się duchowy wymiar człowieka objętego pomocą. Kościół
niekiedy nie jest wstanie wyleczyć całej „choroby" człowieka potrzebującego, ale
przykładając balsam miłości na jego zbolałe rany, przywraca mu nadzieję.

Wielu chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, żyjących w nędzy; a także ludzi w
podeszłym wieku, narażonych jest na cierpienie w samotności i beznadziei. Sytuacja ta
wzmaga zapotrzebowanie na czyny miłosierdzia i jest swoistym wyzwaniem dla uczniów
Chrystusa. Odpowiedzi na problemy zagubionego i wątpiącego człowieka dostarcza
encyklika Benedykta XVI Deus caritas est, napisana z myślą ku pobudzeniu dzisiejszego
świata do czynnej miłości. Ojciec Święty przestrzega przed religijnością mającą charakter
wyłącznie tylko piętystyczny, pozbawioną aktów konkretnej miłości wobec ludzi
potrzebujących i zagubionych. Jeśli Bóg jest miłością, to caritas musi być także formą życia,
niemal oddechem Jego Kościoła, który ma nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniom i
potrzebom ludzi (por. Dce 19).

Umiłowani Diecezjanie!
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia chcemy przeżyć w materialnej i duchowej

solidarności z ludźmi ubogimi w naszych wspólnotach rodzinnych, parafialnych oraz
społecznościach lokalnych. Inspiracją do przeżywania poszczególnych dni tygodnia będą na
nowo odczytane uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy.

Papież Benedykt XVI podkreśla w swojej encyklice programowej, że „Caritas chrześcijańska
jest przede wszystkim odpowiedzią na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednią
konieczność: głodni muszą być nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadzieją na
uzdrowienie, więźniowie odwiedzani itd. " (Dce 31). Ojciec Święty zwraca ponadto uwagę na
to, że ludzie cierpiący potrzebują człowieczeństwa i serdecznej uwagi. Dlatego, obok
profesjonalnego przygotowania pracowników i wolontariuszy, konieczna jest „formacja
serca". Wydaje się, że takiej formacji potrzebują dzisiaj wszyscy chrześcijanie. Polega ona na
poprowadzeniu ludzi „ku takiemu spotkaniu z Bogiem w Chrystusie, które by budziło w nich
miłość i otwierało ich serca na drugiego, tak aby miłość bliźniego nie była już dla nich
przykazaniem nałożonym niejako z zewnątrz, ale konsekwencją wynikającą z ich wiary, która
działa przez miłość'' (Dce31).

Wśród uczynków miłosierdzia co do ducha na pierwszym miejscu należy dzisiaj
wymienić pomoc edukacyjną. Kościół w Polsce realizuje ten rodzaj pomocy przez zakładanie
własnych szkół i przedszkoli, organizowanie stypendiów oraz korepetycji dla dzieci i
młodzieży, program świetlic środowiskowych i bezpłatnych koloni dla uczniów z biednych
rodzin, a ostatnio także przez program „Skrzydła".

Nie brakuje dzisiaj ludzi strapionych i wątpiących z powodu bezrobocia, braku



perspektyw życiowych, depresji czy samotności. Odpowiedzią Kościoła na te problemy jest
troska o rozwój poradnictwa pastoralnego i innych form duszpasterstwa indywidualnego.

Nowe potrzeby egzystencjalne ludzi wymagają również poszukiwania nowych form
realizacji uczynków miłosierdzia co do ciała. Kościół stara się uwrażliwiać na przejawy biedy
w kraju i zagranicą. Dlatego dba o rozwój stołówek dla ubogich, punktów wydawania
żywności i innych rzeczy niezbędnych do życia; ale także organizuje domy dla bezdomnych,
szpitale i ośrodki rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych,
zakłady opieki zdrowotnej i hospicja. Popieraną przez Kościół formą wspierania ubogich jest
również wolontariat. Benedykt XVI podkreśla, że wolontariat „ stanowi dla młodych szkołę
życia i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych''. (Dce
30).

Moi Drodzy!
Cieszę się oraz dziękuję Bogu, że również i nasza diecezja żywo odpowiada na

zachętę Ojca Świętego, gdyż i tu nie brakuje wspaniałych dzieł dedykowanych osobom
potrzebującym.

Oczywiście, nie sposób tu wymienić wszystkich inicjatyw jakie są skierowane do
ludzi poszukujących pomocy. Niemniej jednak są to ogromne i liczne dzieła, podejmowane
zarówno przez Caritas, jak też przez liczne wspólnoty kościelne i stowarzyszenia świeckie.

W trosce o drugiego człowieka nie brakuje również gorliwych i oddanych osób, które
bezinteresownie - jako wolontariusze - ofiarowują swój czas, cierpliwość i zdolności.
Niejednokrotnie, oprócz postawy chrześcijańskiej miłości, otwarcia i troski o innych - dają
uśmiech, promień nadziei i wiarę w siebie.

Za wszelkie poświęcenie, wrażliwe serce, ofiarność i modlitwę pragnę im bardzo
gorąco podziękować.

Drodzy Bracia i Siostry!
W duchu wdzięczności za Bożą pomoc w pracy charytatywnej pragniemy się spotkać

w naszym diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej w Rudach, w sobotę 30 września o godz.
11:00. Zapraszam do udziału w tej pielgrzymce nie tylko pracowników i wolontariuszy
Caritas, ale wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób udzielają się w charytatywnej posłudze
Kościoła.

Dziękując Bogu za możliwość służenia bliźnim będziemy prosić Jego Matkę o
wstawiennictwo, aby nasza posługa mogła być jeszcze doskonalsza i bardziej owocna.

Wszystkim Warn życzę ducha ofiarności, wrażliwości, mocy i siły do dźwigania nie
tylko krzyża swojej codzienności, ale również krzyża innych.

Na trud braterskiej służby bliźniemu z serca Wam błogosławię -
W imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+ Biskup Gliwicki
Jan Wieczorek
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P.S. List do odczytania w niedzielę 24 września br.




