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Umiłowanym w Chrystusie Duchowieństwu i Wiernym diecezji Naszej, pozdrowienie w Panu  

i błogosławieństwo pasterskie! 

 

 Od 2 do 9 października r.b. na terenie całej Polski przeprowadzona będzie wzmożona 

akcja dobroczynności chrześcijańskiej w ramach t.zw. Tygodnia Miłosierdzia.  

 szczegółowy program tej akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, opracowany został 

przez Diecezjalny Związek Caritas, zgodnie z ogólnymi instrukcjami, wydanymi przez 

Krajowa Centralę Caritas i podany do wiadomości wszystkich parafii oraz oddziałów 

parafialnych w naszej diecezji.  

 Jako pasterz diecezji zwracam się do Was, Czcigodni Bracia Kapłani, i do Was, 

Umiłowani w Panu Diecezjanie, z gorącym wezwaniem byście każdy i każda, w miarę 

możności, wzięli serdeczny udział w akcji Tygodnia Miłosierdzia i nie skąpili ofiar.  

 Będzie to również wypróbowanie naszej wiary świętej i wysądowanie jej głębokości, 

aby się przekonać czy rzeczywiście stanęliśmy, aby w ubogim, wyciągającym ku nam swe 

ręce drżące, widzieć nie kogo innego, tylko samego Chrystusa (Mat 25,40). 

 To prawda, że Tydzień Miłosierdzia przeznaczony jest dla ubogich i nieszczęśliwych, 

ale nie mniej również jest prawdą, że tego tygodnia więcej, niż ubodzy, potrzebujemy my 

wszyscy, którzy coś posiadamy i czymś zarządzamy. Ubogi, bez naszego datku, może jednak 

wejść do królestwa niebieskiego; datek nasz potrzebny mu jest nie dla osiągnięcia zbawienia, 

lecz do przedłużenia bądź złagodzenia nędznego życia na ziemi. Ale jak my wejdziemy do 

tego królestwa bez dzieł miłosierdzia?  

 U bram nieba nie zapytają ubogiego, czy dużo otrzymał w swych potrzebach, ale pytać 

będą, czyśmy dużo dali ubogim. I jeżeli się okaże, że nie dawaliśmy nic albo zbyt mało, furta 

nieba zostanie przed nami zamknięta bezapelacyjnie: "albowiem łaknąłem,  

a nie nakarmiliście mię- powie Chrystus Sędzia; pragnąłem a nie daliście mi pić; byłem 

gościem a nie przyjęliście mię; nagim a nie przyodzialiście mię" (Mat 25,42-43). 

 Umiłowani moi! W świetle tych słów Zbawiciela zaczynamy rozumieć cała doniosłość 

Tygodnia Miłosierdzia, zaczynamy rozumieć jego potrzebę nie tylko dla ubogich, ale też i dla 

bogatych. Owszem, bogaty jest bardziej potrzebującym: "łatwiej wielbłądowi przejść przez 

ucho igielne, niż bogaczowi wnijść do królestwa niebieskiego (Mat. 19,24).  

 Jeżeli tak ważną i pilną jest sprawa okazywania pomocy ubogim, to nie mniej ważna  

i pilną jest również sprawa oderwania naszego serca od dóbr materialnych. Lokatą naszych 

kapitałów najbardziej pewną i dla nas najkorzystniejszą - to rozdanie ich ubogim. One wrócą 

do nas z wielkimi procentami w postaci łask Bożych, tak nam niezbędnych dla naszego 

szczęścia zarówno wiecznego, jak i doczesnego.  

 Ubogi będzie naszym orędownikiem u Boga. Sama juz jego nazwa wskazuje na to,  

że człowiek ten ma wielkie znaczenie u Boga i jego prośba na ziemi odnosi skutki: pragnienie 

ubogich wysłuchał Pan: przygotowanie serc ich usłyszało ucho twoje" - mówi natchniony 

Psalmista (Ps. 9). 

 Nie przeoczę, że organizatorom Tygodnia Miłosierdzia zależy na tym bardzo  

aby zebrać jak najwięcej ofiar, uzyskać jak największą sumę pieniędzy, bo, istotnie potrzeby 

podopiecznych są niewspółmiernie wielkie. Jednakże muszę zaznaczyć, że nie wysokość ofiar 

decyduje o powodzeniu tygodnia Miłosierdzia, lecz zupełnie co innego! 



 Przypomnijcie sobie, Umiłowani moi, przykład wdowy ewangelicznej, która składając 

do skarbony w świątyni jeden tylko grosz, według zapewnienia samego Chrystusa Pana, dała 

więcej, niż wszyscy zamożni, którzy wrzucali większe sumy pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, 

że ci dawali z tego co im zbywało, a uboga wdowa oddawała ostatni grosz (Mk 12,41-44). 

 Ta ocena wydana przez Zbawiciela pozwala nam wysunąć twierdzenie, że wielkość 

ofiary będzie obliczana w niebie nie tyle w cyfrach złożonej jałmużny, ile w tym cośmy sobie 

odmówili, aby tę ofiarę dla ubogich złożyć. 

 Niechaj nikt nie sądzi, że na ubogich ofiarował bardzo dużo, gdy na tacę w kościele 

rzuci nawet paczkę banknotów, jeżeli nie potrzebował odmówić sobie w niczym, nawet  

w najmniejszych przyjemnościach. taki dał bardzo mało. 

 Niechaj nikt znów się nie smuci z tego powodu, że ofiarował na ubogich bardzo mało, 

rzucając na tacę jedną złotówkę, jeżeli przez to musiał sobie odmówić bardzo dużo.  

 O! jakże ta buchalteria Boża różna jest i niepodobna do buchalterii ludzkiej, która ma 

tylko do czynienia z liczbami, nie bierze pod uwagę tego, co się w sercu człowieka dzieje.  

W buchalterii Bożej miarą naszej hojności i wspaniałomyślności będzie stopień ograniczenia 

własnych potrzeb i przyjemności, aby z tego największą korzyść osiągnął ubogi. 

 Któż wobec tego usprawiedliwi się przed Bogiem, że nie jest w możności przyjścia  

z pomocą bliźniemu-ubogiemu, skoro tylko może swoje nawet najskromniejsze potrzeby 

życiowe jeszcze bardziej ograniczyć? Oszczędności w te n sposób osiągnięte będą zapewne 

małe, to prawda, lecz w oczach Bożych osiągną wielką wartość, gdyż Bóg wszechmocą swoją 

drobne te oszczędności rozmnoży, a naszą niedostateczność swoim bogactwem stokrotnie 

uzupełni. Czyż nie śmiesznie małe byłyby zapasy na pustkowiu, składające się z ośmiu 

chlebów i trochę rybek? A jednak tak szczupłe zapasy, ofiarowane ze szczerego i dobrego 

serca, przy błogosławieństwie Bożym, wystarczyły na wykarmienie czterotysięcznej rzeszy 

zgłodniałych, owszem "i zebrali co zbywało z ułomków siedem koszów" (Mk 8,2; Mt 15,32). 

 Jakaż to wielce wymowna dla nas nauka i jakże my się wstydzić musimy, że tak mało 

z niej korzystamy! 

 O! jakże byłoby to wskazane i pożądane, aby każdy z nas, Umiłowani moi, zniżył się 

do poziomu istotnie ubogiego, stawił się w jego sytuacji społecznej i na samym sobie 

doświadczył ciężaru jarzma niedostatku, jaki dźwigać musi ubogi nie tydzień, nie dwa, lecz 

lata całe a nawet, a nawet częstokroć i przez całe życie ziemskie. Czyż on ma być bardziej 

odporny na nędzę, niż my? Czy z innej ulepiony jest gliny, niż reszta ludzi? O nie! Nie z innej 

lecz z tej samej został on ulepiony i do tego samego celu przeznaczony, co i wszyscy ludzie! 

Czemuż zatem nie otrzymał od  Boga w dostateczności tego wszystkiego, co mu jest 

konieczne w życiu?  - zapyta może niejeden. 

 Otóż nie otrzymała on dlatego, że kto inny więcej otrzymał, niż mu się należało  

i dlatego nadwyżką obowiązany jest z ubogim się podzielić. JEŻELI LUDZIE COŚ 

POSIADAJĄ, ZAWDZIĘCZAJĄ TO BOSKIEJ SZCZODROBLIWOŚCI, posiadają nie dla 

siebie tylko, lecz aby i innym dopomagali. Bóg chce z nas mieć szafarzy swoich darów  

i nakazuje przez usta króla Dawida: "tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz 

pomocnikiem (Ps 9). 

 Ta, a nie inna myśl Boża zawiera się w nierówności wyposażenia materialnego ludzi 

żyjących na świecie. Zrealizowanie tej myśli, chociażby w najmniejszym stopniu, ma na celu 

Tydzień Miłosierdzia.   

 Cel ten osiągnie Tydzień Miłosierdzia, gdy wszyscy chętnie i życzliwie 

ustosunkujemy się do akcji charytatywnej, jak nas zapewnia św. Paweł (2 Kor 9,6-9): "Kto 

skąpo sieje, skąpo też i żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, w błogosławieństwach 

też żąć będzie. Każdy jako postanowił w swoim sercu, nie z żalem albo z musu: ochotnego 

bowiem dawcę miłuje Bóg. A Bóg mocen jest udzielić Wam wszelkiego daru obfitości, 



abyście, mając zawsze dostatek wszystkiego, obfitowali we wszelki dobry uczynek, jako 

napisane jest: Rozsypał, dał ubogim a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków (Ps 111,9). 

 Jak widzicie, umiłowani moi, sprawa miłosierdzia, jest wielkiej wagi. Katolicy, idąc 

za wskazaniami swego Episkopatu, dobrowolnie i gromadnie wezmą udział w akcji Tygodnia 

Miłosierdzia.  

 Głęboko jestem przeświadczony, że i w diecezji naszej  odezwą się tysiączne serca, 

tak zawsze czułe na nędzę ludzką i wszyscy diecezjanie pośpieszą z hojnymi ofiarami na 

zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb ubogich.  

 A więc do czynu charytatywnego! Składając ofiary w Tygodniu Miłosierdzia, skarbić 

sobie będziemy zasługi na błogosławiony żywot wieczny.  

 W imieniu rzesz zgłodniałych, zziębniętych, opuszczonych braci naszych, za okazane 

im miłosierdzie, za złożone dla nich ofiary, składam już z góry ojcowskie moje 

podziękowanie i na znak wdzięczności z całego serca pasterskiego błogosławię.  

 

 Dan w Siedlcach, w uroczystość Narodzenia N.M.P. dn. 8 września 1949 roku.  

         

         + IGNACY bp  
   

(WDP, nr 4-12, ss. 79-83) 

 


