BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ (Mt
5,7)
UMIŁOWANI DIECEZJANIE !
Zbliża się czas Wielkiego Postu, czas czynienia pokuty, czas nawracania się, czas
dostępowania miłosierdzia Bożego. Ale Chrystus rozpoczynając ogłaszanie programu na
życie z Bogiem i człowiekiem wołał w Kazaniu na Górze: "Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).
Rozpoczynający się XXI wiek i trzecie tysiąclecie mają być świadkami wielkiego
poświęcania się w dziele miłosierdzia wobec potrzebujących wsparcia tak na polu duchowym
jak i materialnym.
Ojciec Święty w Liście Apostolskim na rok nowego tysiąclecia (Novo millennio ineunte)
mówi: "Miłosierdzie... ze swej natury zmierza do posługi powszechnej, skłaniając nas do
podejmowania dzieł czynnej i konkretnej miłości wobec każdego człowieka. Jest to
dziedzina, która... określa kształt życia chrześcijańskiego, styl działalności kościelnej i treść
programów duszpasterskich" (n.49)
Czas Wielkiego Postu przypomina każdemu z nas, że jesteśmy zobowiązani do miłosiernego
działania, do rodzenia swoimi czynami dobrego owocu dla potrzebujących. Tę myśl przybliża
nam niedzielna Ewangelia. Dobry chrześcijanin, "Dobry człowiek z dobrego skarbca swego
serca wydobywa dobro" (Łk 6,45). Trzeba jednak podkreślić, że nie wystarcza indywidualne
działanie, indywidualna pomoc. Musi mieć miejsce - jak zaznaczył Ojciec Święty odpowiedni
styl działalności wspólnoty kościelnej, program wspólnotowego działania w ramach
programu duszpasterskiego każdej parafii. Od samego początku chrześcijaństwa wspólnoty
ołtarza były zarazem wspólnotami braterskiej pomocy. To byli wolontariusze wyszukujący
potrzebujących, by solidarnym wysiłkiem udzielać im wsparcia.
DRODZY BRACIA I SIOSTRY !
Bogu i ludziom dziękujemy za dobrze funkcjonujące dekanalne Stacje Caritas. Słowa uznania
i wdzięczności należą się wolontariuszom zaangażowanym w bardzo wielu parafiach w
działalność Zespołów Charytatywnych. Ludzie dobrej woli tych zespołów przemierzają
tereny parafii, by odszukać i pomóc potrzebującym. Tych biednych duchowo i materialnie
ostatnio nam przybywa. Nie wolno ich nie zauważać. Potrzeba chwili dyktuje i nakazuje
zaistnienie oraz miłosierne działanie zespołów charytatywnych w każdej parafii, nawet tej
najmniejszej.
Zadaniem tych zespołów jest także pobudzenie całej wspólnoty parafialnej do czynnej miłości
bliźniego. Niech ludzie tych zespołów pomagają jednoczyć chętnych, gotowych świadczyć
pomoc. Niech organizują pomoc i uczą ją świadczyć w duchu Chrystusowym - tak by
biednych nie upokarzać, ale podźwignąć, nie izolować, lecz przybliżać do wspólnoty
parafialnej. Te zespoły są więc w swoich wolontariuszach znakami miłosierdzia

chrześcijańskiego. Ileż to akcji dobroczynnych, przez działanie tych zespołów przysporzyło
pomocy potrzebującym w kraju i poza jego granicami. Miłosierne oczy potrafią bowiem
widzieć potrzebujących i poza swoim środowiskiem.
DRODZY DIECEZJANIE !
W liście pasterskim na trzecią Niedzielę Adwentu dzieliłem się spostrzeżeniami z pobytu
wśród naszych misjonarzy w Togo. Zaznaczyłem wtedy, że wielką potrzebą w
ewangelizowanych tam terenach jest kształcenie katechistów i to dla wielu grup etnicznych,
posiadających własne języki. Trzeba katechistów obdarować Pismem Świętym, katechizmem,
pomocami katechetycznymi. Trzeba troszczyć się o ich wykształcenie i ciągłą formację.
Katechista to podstawa ewangelizacji w danej wspólnocie etnicznej. Katechista zna ich język.
Jest on pośrednikiem między kapłanem - misjonarzem a wspólnotą etniczną.
Tak jak wtedy zaproponowałem, w Środę popielcową przed naszymi kościołami będzie
okazja złożenia do puszek ofiary na pomoc dla katechistów współpracujących z naszymi
misjonarzami w Togo. Zebranie tych ofiar zorganizują parafialne zespoły charytatywne. Przez
taką ofiarę miłosierdzia stajemy się także ewangelizatorami naszych braci i sióstr na
kontynencie afrykańskim. Za te czyny miłosierdzia i Bóg będzie nam błogosławił. Sam
Chrystus nas zapewnia: "Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią".
Na ofiarne działanie dla naszych braci i sióstr
Szczęść Wam Boże!

