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Drodzy Bracia i Siostry!
Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, która przez swoją
posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na
różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego
Samarytanina, by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone. To
święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna Tydzień
Miłosierdzia – czas, który jest wezwaniem do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się
wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia jest wyjątkowy ze względu na bardzo trudną
sytuację w Polsce i na świecie, ze względu na panującą epidemię! Sługa Boży Kardynał
Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację w tym roku oczekujemy, w jednym ze swoich
listów pasterskich na Tydzień Miłosierdzia powiedział: „Miłosierdziem budujemy Kościół
Boży” (XXXIII Tydzień Miłosierdzia 2-8.X.1972). To jakże ważne stwierdzenie
niezłomnego Pasterza Kościoła w Polsce zostało wybrane na hasło tegorocznego Tygodnia
Miłosierdzia w tym trudnym czasie. Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie
się dla nas duchową siłą, żywym wzorem, zachętą i drogowskazem, szczególnie w
pełnieniu dzieł miłosierdzia. W sformułowanym przez siebie programie Społecznej
Krucjaty Miłości, w punkcie 9, apelował do wszystkich Polaków: „Włącz się w społeczną
pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec
potrzebujących wokół siebie”.
W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich mamy bardzo ważne wskazania
także na nasze trudne dziś: „Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w
łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele
znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2,4245). W tej „pieśni” na cześć idealnego Ludu Bożego w Jerozolimie, uwypuklona została
myśl, że Kościół powinien odznaczać się nie tylko wspólnotą ducha, lecz także wspólnotą
dóbr materialnych. Oznacza to troskę o sprawiedliwy do nich dostęp, a w korzystaniu z
nich trzeba pamiętać o miłosierdziu, czyli o dzieleniu się tymi dobrami z tymi, którzy
odczuwają ich niedostatek. Ważne jest też to „bycie razem”, by – jak mówi św. Paweł –
„jeden drugiego brzemiona nosić” (Ga 6,2).
Te wezwania, które na co dzień podejmuje Caritas, teraz, w tym ciężkim czasie
epidemii, wybrzmiewają w sposób szczególny. Aby zaradzić nowym potrzebom, Caritas
koncentruje swoją działalność wokół konkretnych priorytetów. Są nimi: wsparcie seniorów

poprzez akcję „Pomoc dla Seniora” oraz podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, której
celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.
Ale to także codzienna pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i
niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz wszystkim poszkodowanym. Caritas
pomaga dziś bardzo skutecznie w zakupie tak potrzebnych respiratorów, środków
ochronnych, maseczek oraz innych rzeczy koniecznych w tym czasie. Uaktywnia się też
wielu wspaniałych ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem włączają
się w dzieła i akcje prowadzone przez Caritas.
Sprawdzają się tu słowa Prymasa Wyszyńskiego: „Wszystko, co nas spotyka –
zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć,
dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu”. Ta
ogromnie trudna sytuacja epidemii wyzwala wiele dobra pośród ludzi. To solidarna troska
o tych najbardziej zagrożonych – naszych czcigodnych seniorów. Odwiedzają ich liczni
wolontariusze, dotychczas nieznani im sąsiedzi, ludzie dobrej woli, którzy wspierają ich
przynosząc potrzebną żywność i lekarstwa. Akcja Caritas Polska – „Pomoc dla Seniora” –
bardzo szybko rozwinęła się i poprzez Caritas diecezjalne niesie wsparcie w całym kraju.
Pomoc seniorom to też karty zakupowe, które kilkanaście tysięcy osób starszych, będących
w najtrudniejszej sytuacji życiowej, otrzymuje na codzienne zakupy. Poprzez Caritas
Polska już ponad 15 milionów złotych rocznie trafia do tych najbardziej potrzebujących.
Wielkie owoce przynosi też akcja „Wdzięczni Medykom”. Dzięki niej kupowane są tak
bardzo potrzebne respiratory, odzież ochronna oraz inne potrzebne urządzenia i środki dla
naszych szpitali. To wielkie wsparcie dla tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii
leczenia i ratowania życia i zdrowia naszych rodaków. „Skala pomocy, której udzielają
Caritas Polska i Caritas diecezjalne w całej Polsce, jest nieporównywalna z żadną inną
trudną sytuacją w historii naszego kraju” – jak stwierdza ks. Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska (wg KAI).
Wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas towarzyszy wzmożona
modlitwa płynąca z naszych domów, świątyń i klasztorów. Ta modlitwa, która też należy
do uczynków miłosierdzia, jest niezwykle ważna w tym czasie próby. Wielką otuchą
napełnia fakt, że także inne prowadzone dotąd dzieła Caritas nadal dynamicznie się
rozwijają, znajdując hojnych ofiarodawców, jak np. program Rodzina Rodzinie”, w
ramach którego polskie rodziny niosą pomoc dotkniętym dramatycznymi skutkami wojny
rodzinom w Syrii.
Mając na uwadze tę ogromną życzliwość tak wielu ludzkich serc, warto przywołać
słowa św. Piotra, które usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu: „Niech będzie
błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim
miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej
nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest
zachowane dla was w niebie… Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę
smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o
wiele cenniejsza od zniszczalnego złota…” (1 P 1,3-9).
Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, który zapoczątkował peregrynację
ikony jasnogórskiej w trudnych czasach komunizmu, ufając bezgranicznie w zwycięstwo
Boga przez Maryję, tak mówił: „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności
ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko

oddawać Maryi”. Dlatego my Polacy, jako naród Maryi, która jest naszą Matką i Królową,
zjednoczmy nasze serca w tym dziele niesienia miłosierdzia naszym bliźnim. Słuchajmy
Jezusa Zmartwychwstałego, który w dzisiejszej Ewangelii mówi także do nas: „Pokój
wam!” (J 20,19.21). Zaufajmy Jezusowi, który przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych
– przychodzi do naszych domów i mieszkań, przychodzi do naszych szpitali i domów
opieki – by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję.
Niech to błogosławieństwo pokoju umacnia nas w tym trudnym czasie. Niech będzie
źródłem siły dla wszystkich, którzy z narażeniem swego zdrowia i życia ratują zdrowie i
życie innych. Niech będzie znakiem wdzięczności za każdy gest miłosierdzia i niech
rozpala w nas jego płomień. A Maryja, Matka Miłosierdzia i Pocieszycielka strapionych,
niech wyprasza nam zwycięstwo.
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