List Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
na II Światowy Dzień Ubogich
Drodzy Siostry i Bracia,
Już po raz drugi papież Franciszek zaprasza cały Kościół do przeżycia Dnia (a
właściwie TYGODNIA) Ubogich: od 12 do 18 listopada. W tym roku zdaniem, które ma
nas poprowadzić przez ten niesłychanie ważny czas, jest werset Psalmu 34: „Oto biedak
zawołał, i Pan go wysłuchał” (zob. Ps 34, 7).
Nie jest to wcale jedynie proste zdanie opisowe - odnotowujące zbawcze Boże
interwencje na rzecz ubogich w przeszłości. To zdanie niesie w sobie OBIETNICĘ na
przyszłość! Nadzieję dla każdego, kto znalazł się w jakiejkolwiek „biedzie”.
Pokrzepienie - na samą myśl, że ze swoją biedą nie zostaje sam. Jest KTOŚ, kto „słyszy”
jego wołanie; i nie tylko nie zostawi go samego „w biedzie”, i nie tylko chętnie ją z nim
podzieli, ale także znajdzie na jego rozpaczliwe wołanie adekwatną
i konkretną odpowiedź.
Pan obiecuje, że „usłyszy” ubogiego. Czy nie jest to obietnica złożona również w
naszym imieniu?! Czy Bóg może usłyszeć biedaka inaczej niż NASZYMI USZAMI???
Zapewne może…
I wielokrotnie tak się dzieje. Papież Franciszek gorzko zauważa, iż krzyk ubogich, który
przebija niebiosa, i dociera do Boga - przez nas nierzadko nie jest słyszany (nawet jeśli
pada z najbliższej odległości)…
Tym bardziej, otwórzmy szeroko uszy i oczy w Tygodniu Ubogich. Rozszerzmy
serca! Pobudźmy w sobie „wyobraźnię miłosierdzia”. Włączmy się z ochotą w
inicjatywy zaproponowane przez naszą „Caritas”; zdobądźmy się na własne i oryginalne.
„Caritas” już dostarczyła do wszystkich parafii znane wszystkim „Tytki”.
Zapraszam Was, byście je nie tylko wypełnili darami dla ubogich, ale byście następnie
rozdzielili ich zawartość w swoim własnym otoczeniu; podejmijmy też chętnie pomysł
Ojca Świętego, by w niedzielę, 18 listopada, spożyć posiłek RAZEM z ubogimi zaproście ich do siebie (np. niedzielny, rodzinny obiad), albo na wspólną AGAPĘ po
parafialnej Sumie. Rozmowa i spotkanie zawsze znaczą więcej niż tylko materialne
wsparcie.
W samej Łodzi chcemy Tydzień Ubogich wykorzystać z jednej strony na
konkretną pomoc, z drugiej zaś na przekaz najważniejszych informacji. Przygotowaliśmy
niewielki, darmowy informator charytatywny, zawierający najpotrzebniejsze adresy miejsc, w których można zjeść, umyć się, przespać, znaleźć pomoc prawną czy
medyczną. Będzie go można otrzymać m. in. w naszym autobusie, który popołudniami
będzie kursował po mieście. To ten sam autobus, który w miesiącach zimowych jeździ w
godzinach nocnych po Łodzi, dostarczając potrzebującym ciepłego posiłku. W niedzielę,
18-go, autobus będzie stał przy Katedrze, do której zapraszam wszystkich na Mszę św. o
godz. 12.30 (a po niej na wspólny posiłek).

Szczególnym wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Ubogich będzie inicjatywa
„Różaniec za Braci” przygotowana przez naszą „Caritas” oraz Stowarzyszenie „Dom
Wschodni”. We współpracy z nimi łódzka młodzież własnoręcznie wykonała różańce,
których krzyże zrobione są z drewna pochodzącego ze zniszczonego podczas wojny w
Syrii kościoła. Gorąco zachęcam: nabądźcie te różańce - pomódlcie się na nich (wspólnie
w parafiach, lub indywidualnie) za Syrię, właśnie w Niedzielę Ubogich. Wszystkie ofiary
zebrane przy tej okazji przekażemy na pomoc najuboższym w Syrii.
Pamiętajcie, to nie żadna „łaska”; to raczej tylko najskromniejszy wyraz
wdzięczności. Wyznajemy przecież wiarę przekazaną nam przez starożytny Kościół niezwykle dynamiczny właśnie na tamtych terenach. Chętnie śpiewamy na naszych
Liturgiach pieśń „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz!”.
To jedna z najstarszych chrześcijańskich pieśni - starsza od niektórych Ksiąg Nowego
Testamentu: powstała w I wieku w Syrii. Oczywiście, namawiam do ożywienia również
innych inicjatyw kierowanych w stronę Bliskiego Wschodu, jak choćby „Rodzina rodzinie”, animowana przez „Caritas”.
„Biedak zawołał, i Pan go usłyszał!”
Prośmy Pana, byśmy - jak On - nastawili uszu na krzyk ubogich. A jeszcze
bardziej nastawili SERCA, które jako jedyne (!) zdolne są usłyszeć krzyk NIEMY niemy z bólu, niemy z beznadziei, niemy z rozczarowania i zniechęcenia, niemy z
rezygnacji i rozpaczy. Prośmy Pana, by się podzielił
z nami swoim słuchem. Na
Dzień Ubogich. Na Tydzień. Na Rok. Na ZAWSZE!
Wasz
Arcybiskup Grzegorz Ryś
Metropolita Łódzki
Łódź, dnia 4 listopada 2018 roku
Św. Karola Boromeusza
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Zarządzenie:
1. powyższy List Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego należy odczytać we wszystkich kościołach
i kaplicach archidiecezji łódzkiej w niedzielę 11 listopada br. podczas ogłoszeń parafialnych;
2. W kazaniach w niedzielę 18 listopada należy wykorzystać Orędzie Ojca Świętego Franciszka
na II Światowy Dzień Ubogich, Biedak zawołał, a Pan go usłyszał
Biskup Marek Marczak
Wikariusz Generalny
Łódź, dnia 4 listopada 2018 roku
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