SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO
Z OKAZJI 64. TYGODNIA MIŁOSIERDZIA

Drodzy Bracia i Siostry,
Inspiracją do określenia hasła tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia ,,Uczeń Chrystusa
sługą miłosierdzia’’ jest temat obecnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce:
,,Bądźmy uczniami Chrystusa’’. Pragniemy zachęcić wiernych do przemyślenia i ewentualnej
weryfikacji swojej postawy ucznia Chrystusa w aspekcie zaangażowania na polu miłosierdzia
chrześcijańskiego. Św. Jan Apostoł wzywa wszystkich uczniów Chrystusa, by nie miłowali
,,słowem i językiem, ale czynem i prawdą’’ (1J 3,18). Rzeczywiście, miłość pojmowana
w sposób czynny jako uczynki miłosierdzia stanowi wyjątkowe kryterium autentyczności
i wiarygodności każdego ucznia Chrystusa.
Umiłowani Diecezjanie!
W Kościele każdy człowiek jest przez Boga dostrzeżony i wezwany po imieniu, aby
szedł i przynosił owoc (J 15,16). Dlatego nie można chlubić się zaszczytnymi tytułami: ucznia
Chrystusa, dziecka Bożego, brata lub siostry Jezusa Chrystusa czy świątynią Ducha Świętego
i nie miłować Boga, i nie być sługą miłosierdzia dla tych, których Bóg pierwszy umiłował
(1J 4,19).
Powołanie do życia chrześcijańskiego jest powołaniem do miłości i miłosierdzia: To jest
moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem (J 15,12), czy
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36).
Miłosierdzie chrześcijańskie wymaga nie tylko zaangażowania indywidualnego,
wynikającego ze spontanicznego porywu serca, ale także działalności wspólnotowej, dobrze
zaplanowanej i zorganizowanej. Zdaniem Ojca Świętego Benedykta XVI miłosierdzie
chrześcijańskie 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 itd. (DCE 31).
Kościół jako wspólnota Ludu Bożego winna wprowadzać miłość w czyn na wszystkich
swoich poziomach: od społeczności parafialnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół
powszechny w wymiarze globalnym. Ponadto posługa miłosierdzia nie jest dla Kościoła
rodzajem posługi społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, ale należy do jego natury,
jest niezbywalnym wyrazem jego istoty (DCE 25). Ojciec Święty Benedykt XVI wskazuje, że
Kościół jest rodziną Bożą, w której nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego
co konieczne (DCE 25). Te wskazania papieża wciąż czekają na realizację w życiu wielu
uczniów Chrystusa na początku XXI wieku.

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 miłosierdzia 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 tu 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.
Ze szczególnymi słowami wdzięczności zwracam się w stronę tych, którzy w ostatnich
tygodniach kierując się ,,wyobraźnią miłosierdzia’’ okazali wielką solidarność z wszystkimi
poszkodowanymi w wyniku trąby powietrznej. W imieniu poszkodowanych, dziękuję Wam
drodzy diecezjanie za modlitwę i ofiary pieniężne. Przedsiębiorcom i firmom prywatnym
dziękuję za wszelkie dary materialne w postaci materiałów budowlanych, transportu, żywności i
środków czystości.
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 4 października 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.
Niech Bóg miłosierny przez łaskę tygodnia Miłosierdzia pobłogosławi i pomnoży
wszelkie dobro, które sam zasiał w naszych sercach.
Na trud braterskiej służby bliźniemu - z serca Wam błogosławię W imię +Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+ Biskup Gliwicki
Jan Wieczorek
Gliwice, dnia 4 września 2008 r.

Ps. Niniejsze Słowo jest do odczytania w niedzielę 28 września br.
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