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Drodzy Bracia i Siostry! 

  

Ojciec Święty Franciszek ustanowił XXXIII Niedzielę Zwykłą, która w tym roku przypa-

da 19 listopada, Światowym Dniem Ubogich. Jak napisał w orędziu na ten dzień, „miłość nie 

pozwala sobie na wymówki: kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować 

zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania 

miłości ubogim. (...) Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy 

dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzy-

maną w Eucharystii" (Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich Nie miłujmy słowem, ale czy-

nem). 

  Sześćset lat temu św. Jan z Kęt, wykładowca Akademii Krakowskiej zapoczątkował 

zwyczaj wprowadzania do profesorskiego refektarza ubogiego spotkanego na Rynku w Kra-

kowie. Na słowa pauper venit stołownicy powstawszy odpowiadali Christus venit. Śladami 

XV-wiecznych świętych miłosierdzia: Jadwigi Królowej, Jana z Kęt, Szymona z Lipnicy poszedł 

Sługa Boży Piotr Skarga zakładając w Krakowie w 1584 roku „Bractwo Miłosierdzia Bogaro-

dzice", najstarszą polską organizację wspierającą wszystkich ubogich znaną obecnie jako Ar-

cybractwo Miłosierdzia. W XX wieku tajemnicę miłosierdzia Pana wpisała w swój „Dzienni-

czek" św. Siostra Faustyna. Pięćdziesiąt lat po śmierci innego świętego miłosierdzia, Brata 

Alberta, ks. kardynał Karol Wojtyła wypowiedział znamienne słowa: „Jeżeli by nie było miło-

sierdzia, nie byłoby chrześcijaństwa: to jest jedno i to samo. W służbie miłosierdzia nawet 

fundusze nie są najważniejsze, nawet domy, zakłady i szpitale nie są najważniejsze (...). Naj-

ważniejszy jest człowiek; trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, sobą" (Homilia z okazji 

50-lecia śmierci Brata Alberta). 

  Ojciec Święty Franciszek pół wieku po tych słowach w orędziu na Światowy Dzień 

Ubogich przypomina, że „jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania 

się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje 

krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z 

naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie" 

(Orędzie). 

  W odpowiedzi na wezwanie pasterza Kościoła do zorganizowania „prawdziwego spo-

tkania z ubogimi, a także do dzielenia się, które powinno stać się stylem naszego życia" (Orę-



dzie) przygotowujemy w dniach 14-19 listopada b.r. w Krakowie archidiecezjalne wydarze-

nie, którego symbolem i centrum stanie się Namiot Spotkania na Małym Rynku. To będzie 

wielka strefa współtworzenia - kilkudniowa przestrzeń wzajemnego poznawania się, porad 

specjalistów z różnych dziedzin, spotkań z duchownymi, spożywania posiłków, warsztatów, 

prezentacji filmów, metamorfoz wyglądu, występów artystów, a także nauki wtórnego wyko-

rzystania produktów przeciwstawiającej się marnotrawstwu, o co prosi Ojciec Święty w swo-

im orędziu. Nieopodal w kościele Mariackim i kościele św. Barbary będą w tym czasie trwały 

rekolekcje oraz całodzienna adoracja Najświętszej Eucharystii. Do potrzebujących, wolonta-

riuszy wszystkich organizacji, lecz również zainteresowanych pogłębieniem swojej tożsamo-

ści chrześcijańskiej w nurcie miłosierdzia kieruję prośbę o uczestnictwo w tym centralnym 

dla naszej wspólnoty diecezjalnej wydarzeniu Światowego Dnia Ubogich. 

  W tymże duchu zwracam się z gorącą prośbą o choćby skromną ofiarę do skarbon i 

puszek wolontariuszy w następną niedzielę, która zostanie przeznaczona na pomoc z okazji 

Święta Ubogich oraz na dzieła pomocy w Waszej parafii, przy Waszym kościele, na rzecz 

osób, które może znacie, Waszych mniej zasobnych sąsiadów i znajomych. Niech Wasza ofia-

ra będzie wyrazem jedności z niosącymi pomoc oraz z tymi, którzy jej często potrzebują. 

Niech ta jałmużna stanie się owocem łączności wszystkich wiernych krakowskiej archidiece-

zji. 

  Zachęcam się również do odnowienia szlachetnej tradycji naszych przodków wedle 

przysłowia „Gość w dom, Bóg w dom". Niech Święto Ubogich będzie okazją do wzajemnego 

poznawania się z potrzebującymi i może zaproszenia na niedzielny obiad mniej zasobnego 

sąsiada, krewnego, kolegi z pracy czy samotnego.  

  Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w ten szczególny czas świad-

czenia miłosierdzia potrzebującym, a ofiarodawcom, zespołom charytatywnym i wolontariu-

szom z różnych dobroczynnych organizacji zaangażowanych w przeprowadzenie tego wyda-

rzenia z serca błogosławię. 
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