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Drodzy Bracia i Siostry,

Inspiracją do określenia hasła tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia ,,Otoczmy troską

życie’’ jest temat obecnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Głoszenie Ewangelii

życia słowem i czynem należy do podstawowych obowiązków Kościoła. Życie jest istotą Boga,

dlatego życie jest święte. Skoro Bóg podarował człowiekowi życie w formie najwznioślejszej,

osobowej, to człowiek ma obowiązek troski o nie. Działalność charytatywna, którą Kościół

podejmuje od zarania swoich dziejów, zawsze wypływa z motywu troski o życie i godność

człowieka. Na początku XXI wieku życie ludzkie stoi wobec nowych, nieznanych do niedawna

zagrożeń, toteż troska o jego poszanowanie, uzdrawianie i wzmacnianie jawi się jako niezwykle

aktualne zadanie wspólnoty ludu Bożego.

Umiłowani Diecezjanie!

We wspomnianym programie duszpasterskim Kościoła w Polsce postawione zostały cele, które

powinny zostać przypomniane i podjęte szczególnie w Tygodniu Miłosierdzia, a mianowicie:

- ukazanie życia w różnych jego wymiarach jako daru, który został złożony przez Boga w ręce

człowieka;

- uczenie troski o życie na każdym etapie, od poczęcia do naturalnej śmierci, niezależnie od

sprawności czy niepełnosprawności, której człowiek doświadcza;

- uczenie odpowiedzialnej troski o ciało;

- odkrywanie duchowego wymiaru życia;

- inspirowanie nowych form opieki duszpasterskiej nad osobami w żałobie;

- promowanie świętości życia, podkreślenie niezastąpionej roli rodziny ja środowiska życia;

- ożywienie zapału w budowaniu cywilizacji życia i miłości.

Szczególnego znaczenia wezwaniu do umiłowania życia, podczas obchodów

65. Tygodnia Miłosierdzia, dodaje fakt rozszerzania się w krajach wysoko rozwiniętych

cywilizacji śmierci. Wartość życia człowieka jest dzisiaj pomniejszana we wszystkich jego

fazach: od poczęcia, przez dzieciństwo, młodość i wiek średni, aż po starość i koniec życia.

Pragniemy również z nową mocą otoczyć troską życie małżeństwa i rodziny. Ojciec Święty Jan

Paweł II podkreślił, że rodzina jest ,,żywym obrazem Bożej miłości’’, ,,sanktuarium życia’’

i ,,fundamentem społeczeństwa’’ oraz że każda rodzina chrześcijańska powinna być tego

wiarygodnym świadkiem (Ecclesia in Eucharystia, nr 94).

Szczególnie chcemy pamiętać o tym, że uwieńczeniem życia człowieka, które jest darem

Bożym i zadatkiem nieśmiertelności człowieka, jest jego życie nadprzyrodzone, ponieważ jest

ono osnute wokół miłości, która ,,nigdy nie ustaje’’ (1Kor 13,8). Na wartość nadprzyrodzonego

życia duchowego zwracają nam również uwagę święci, a zwłaszcza Maryja – Matka żyjących, a



także św. Józef strażnik życia Maryi i wieku dziecięcego Pana Jezusa, bł. Gianna Beretta Molla,

która ofiarowała własne życie za życie swego dziecka oraz bł. Karolina Kózkówna, patronka

,,Ruchu czystych serc’’.

Umiłowani Diecezjanie!

Tydzień Miłosierdzia jest również czasem podziękowania Bogu za dar życia i przyjęcie

tego daru jako zadania. Wielka wdzięczność należy się tym wszystkim, którzy na co dzień

opowiadają się za życiem i angażują się w obronę życia. Chodzi o świeckich apostołów życia,

a zwłaszcza przedstawicieli wielu środowisk zaangażowanych w obronę nienarodzonych,

instytucje organizujące tzw. ,,Okno życia’’, ludzi tworzących ruch hospicyjny, wolontariuszy

szkolnych i parafialnych zespołów Caritas, pracowników służby zdrowia. Dzięki świadectwu

życia i miłosiernej posługi tych ludzi, zmienia się nastawienie ludzi do życia, choroby,

niepełnosprawności i śmierci z obojętnego na pozytywne. W trosce o drugiego człowieka nie

brakuje tu gorliwych i oddanych osób, które bezinteresownie 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 3 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 65. 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 12 września 2009 r.



Ps. Niniejsze Słowo jest do odczytania w niedzielę 27 września br.


