KOMUNIKAT BP. TADEUSZA LITYŃSKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA MIŁOSIERDZIA
Napisał Biskup Diecezjalny (/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=907:biskupdiecezjalny&Itemid=435) dnia 01/04/2016

KOMUNIKAT BP. TADEUSZA LITYŃSKIEGO
Z OKAZJI TYGODNIA MIŁOSIERDZIA
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, który dziś rozpoczynamy, pragniemy przeżyć wyjątkowo, gdyż z woli papieża Franciszka podążamy
szlakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która jest dniem patronalnym Caritas pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy na polu
diecezjalnym i parafialnym troszczą się o drugiego człowieka. To szczególne świadectwo wiary, do którego zaproszeni jesteśmy w naszej
Ojczyźnie w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski. Aby zobrazować wielkie dzieło pomocy podejmowanej przez Caritas na terenie naszej
Diecezji pragnę zauważyć stołówki dla głodnych, łaźnię i ogrzewalnię z których korzysta miesięcznie około 200 bezdomnych, magazyny
rzeczowożywnościowe, stacje opieki, czyli odwiedzanie chorych w domach, pomoc doraźną, zakup opału na zimę, zakup leków, pomoc
seniorom i biednym rodzinom w opłatach mieszkaniowych, wakacje dla dzieci i młodzieży, czy wreszcie pomoc migrantom i uchodźcom.
Dzielę się z Wami radością, że w Zielonej Górze trwa budowa ośrodka Caritas „Samarytanin”, który będzie naszym wspólnym wotum
wdzięczności za dar świętości i przykład miłosierdzia świętego Jana Pawła II.
Z serca dziękuję tym wszystkim, którzy tworzą wielką rodzinę Caritas w naszej Diecezji i w poszczególnych parafiach. Jestem wdzięczny
kapłanom i wiernym świeckim, licznym darczyńcom oraz dzieciom i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas. Dziękuję wszystkim wiernym,
którzy nie przechodzą obojętnie obok akcji organizowanych przez Caritas. Dziś szczególnie proszę o włączenie się w zbiórkę
przeprowadzaną w parafiach. Proszę też o nieustanną modlitwę za to wspólne dzieło. Niech owocem Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia będzie jeszcze większa wrażliwość na drugiego człowieka, która zaowocuje powstawaniem nowych Parafialnych Zespołów
Caritas, czy Szkolnych Kół Caritas.
Na nadchodzący Tydzień Miłosierdzia i na dalsze świadectwo wiary wyrażające się w trosce o drugiego człowieka z serca wam
błogosławię.
+Tadeusz Lityński
Biskup ZielonogórskoGorzowski
Zielona Góra, 1 kwietnia 2016 r.
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