TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA PO WIELKANOCY

Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Alwernii, fot. Piotr Tumidajski – foto KAI

Od tego roku Tydzień Miłosierdzia będzie obchodzony w Kościele katolickim w Polsce w
nowym terminie. Rozpoczynać się będzie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy zwaną
Niedzielą Miłosierdzia, która w tym roku przypada 7 kwietnia. Z tej okazji Episkopat
Polski przygotował list pasterski pt. „PrzedłuŜenie miłosiernych dłoni Boga”.
69. Tydzień Miłosierdzia będzie obchodzony w dniach 7-13 kwietnia pod hasłem „Wiara
Ŝywa uczynkami”. Episkopat Polski zdecydował, Ŝe od tego roku Niedziela Miłosierdzia
BoŜego będzie rozpoczynać, obchodzony do tej pory w październiku, Tydzień Miłosierdzia.
Od 2000 roku I niedziela po Wielkanocy obchodzona jest w całym Kościele jako niedziela
Miłosierdzia BoŜego. Co roku liturgia tego dnia – zwracają uwagę w swoim liście polscy
biskupi – wytycza nam szlak miłosierdzia. Podkreślają, Ŝe „jest to szlak, który odbudowuje
prawdziwą więź człowieka z Bogiem, a równocześnie tworzy między ludźmi nowe cenne
relacje: przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności”.
Według biskupów, w Ŝyciu Kościoła, oprócz liturgii i głoszenia Słowa, właśnie posługa
miłości stanowi jedną z najwaŜniejszych jego cech. „I nawet gdyby wspaniale działały róŜne
organizacje i fundacje charytatywne, nikt nie moŜe wyręczyć Kościoła w posłudze miłości.
Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, równieŜ w najbardziej sprawiedliwej
społeczności” - dodają. Biskupi zwracają teŜ uwagę, Ŝe „z doświadczenia BoŜej miłości rodzi
się pragnienie, by samemu – na miarę swoich moŜliwości – okazywać miłosierdzie bliźnim” .

Niedziela Miłosierdzia zwyczajowo jest równieŜ świętem kościelnej organizacji
charytatywnej Caritas. Jej misja – jak podkreślają biskupi - polega na autentycznej trosce o
godność kaŜdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. – To ogrom działań, wielki
rozmach i szeroka fala najróŜniejszej pomocy, udzielanej codziennie na wszystkich
kontynentach, systematycznie i często bez Ŝadnego rozgłosu – dodają.
W ocenie biskupów, codzienna, systematyczna i w cichości pełniona posługa pracowników i
wolontariuszy sprawia, Ŝe Caritas cieszy się ogromnym autorytetem na całym świecie. Ogrom
czynionego dobra zdumiewa i pokazuje troskę chrześcijan o wszystkich potrzebujących –
zauwaŜają.
Episkopat zachęca teŜ, aby w kaŜdej parafii powstawały oddziały Caritas. „Mogą się one
przyczynić do kształtowania postawy miłosierdzia i wychowywania w duchu autentycznej
miłości bliźniego” – podkreślają.
List pasterski KEP zostanie odczytany w kościołach 7 kwietnia – w Niedzielę Miłosierdzia
KAI

