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SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO
Z OKAZJI 66. TYGODNIA MIŁOSIERDZIA

Drodzy Bracia i Siostry,

66 Tydzień Miłosierdzia w Polsce będziemy obchodzić pod hasłem ,,Czyńcie, jak Ja wam

uczyniłem’’ (J 13,15). Hasło nawiązuje do ewangelicznej sceny umycia nóg Apostołom na

Ostatniej Wieczerzy. Podczas pożegnalnego posiłku Chrystus nie tylko zostawił uczniom ,,nowe

przykazanie’’ – przykazanie miłości, ale dał przykład pokornej służby bliźnim. Umył nogi

Apostołom, by pokazać, że winni kierować się logiką wzajemnej miłości i oddania. Gest Jezusa

ma charakter wzorczy, profetyczny i zobowiązujący do naśladowania. Jezus uczynił miłość

bliźniego znakiem przynależności do Niego: ,,Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi,

jeśli się będziecie wzajemnie miłowali’’. (J 13,35).

Czym charakteryzuje się służba bliźnim, której uczy nas Chrystus? Służba wyklucza

postawę panowania nad innymi ludźmi na wzór władców ziemskich (Mt 20,24-28). Ma być

pokorna, skromna i prosta. Ma być to służba ,,na wzór Syna Człowieczego’’, która nie wyraża się

w jednym lub drugim geście pomocy, ale ma stały charakter. Do takiej służby bliźniemu

Chrystus zobowiązuje wszystkich swoich uczniów. Żaden chrześcijanin nie jest z niej

zwolniony. Jest ona obowiązkiem moralnym, a nie kwestią osobistej wrażliwości, upodobań czy

hobby.

Umiłowani Diecezjanie!

Kościół w Tygodniu Miłosierdzia przypomina wszystkim wierzącym o ich powołaniu do

służby bliźniemu umotywowanej bezinteresowną miłością. Źródłem siły do wiernego

wypełniania powołania do służby, chrześcijanie winni szukać przede wszystkim w sakramentach

świętych, zwłaszcza w Eucharystii. Chrystus bowiem karmiąc nas Ciałem i Krwią uzdalnia do

stawania się darem z siebie dla potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia. Czerpiąc

więc siły z Eucharystii jesteśmy jakby bardziej otwarci na miłosierdzie i potrzeby drugiego

człowieka - nie tylko w sferze duchowej ale i konkretnej pomocy materialnej.

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 taka postawa

chrześcijanina 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. 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).
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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

miesiącach kierując się ,,wyobraźnią miłosierdzia’’ okazali wielką solidarność z wszystkimi

poszkodowanymi w wyniku powodzi w naszej diecezji jak również w innych regionach naszego

kraju. W imieniu poszkodowanych, dziękuję Wam drodzy diecezjanie za modlitwę, ofiary

pieniężne i dary materialne.

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 2 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 66. 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 10 września 2010 r.

Ps. Niniejsze Słowo jest do odczytania w niedzielę 26 września br.


