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SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO 

NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

24 kwietnia 2022 r. 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

II Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia i świętem patronalnym Caritas. 

Caritas Archidiecezji Katowickiej prowadzi i koordynuje diakonię miłosierdzia, którą 

realizuje poprzez swoją centralę i oddziały parafialne. Prowadzi również domy i ośrodki,  

w tym archidiecezjalny dom hospicyjny im. św. Jana Pawła II w Katowicach, w których pod 

codzienną opieką Caritas pozostaje w sumie sześć tysięcy osób.     

 Od 28 lutego br. pomoc ta jest ukierunkowana na wszechstronne wsparcie uchodźców 

wojennych z Ukrainy. Opisuje ją relacja archidiecezjalnej Caritas, którą poniżej cytuję: 

 

„W ciągu ostatnich dwóch miesięcy jesteśmy świadkami ogromnej fali dobroci, której 

doświadczamy od naszych parafii, wolontariuszy i darczyńców. Od 28 lutego w Domu  

św. Marcina, gdzie swoją siedzibę ma centrala Caritas oraz w Wyższym Śląskim Seminarium 

Duchownym powstały dwa punkty recepcyjne przyjmujące uchodźców. Od samego początku 

podjęliśmy współpracę z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim i Miastem 

Katowice. W poniedziałek 28 lutego, kiedy pojawili się pierwsi uchodźcy, wszystkie służby 

porządkowe, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego i Caritas, tłumacze języka ukraińskiego 

oraz wolontariusze wspólnie, dzień i noc, nieśli życzliwą i pełną oddania pomoc. Darczyńcy  

i lokalni restauratorzy dostarczali do naszych punktów wszystko, co było aktualnie potrzebne. 

Codziennie przyjmowaliśmy nowe osoby, które następnego dnia były przewożone do miejsc 

stałego zakwaterowania na terenie Województwa Śląskiego. W ten sposób w naszych 

punktach recepcyjnych przenocowaliśmy cztery tysiące osób. Pracownicy Urzędu 

Wojewódzkiego, straż graniczna, pogotowie ratunkowe, policja oraz 13. brygada Wojsk 

Obrony Terytorialnej dbali o sprawy urzędowe, medyczne, bezpieczeństwo oraz transport. 

Uchodźców wspierała Śląska Izba Aptekarska, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oraz 

operatorzy telefonii komórkowych. Pracownicy Caritas i wolontariusze przygotowywali 

posiłki, zabezpieczali podstawowe potrzeby żywieniowe i lokalowe, sprzątali pokoje  

i obsługiwali wydawanie darów. Uchodźcy, którzy zamieszkali w Katowicach i w okolicy 

przychodzą do nas po różnego rodzaju wsparcie. W ten sposób pomogliśmy dziesięciu 

tysiącom osób.    

Parafie i darczyńcy indywidualni ofiarowali na rzecz Caritas ponad trzy miliony 

złotych. W darach rzeczowych przekazaliśmy cztery i pół miliona złotych, w parafiach 

przygotowano pięć tysięcy paczek o wartości ponad milion złotych. W dostarczanie paczek 

zaangażowały się nasze ośrodki Caritas oraz wielu wolontariuszy z Katowic i Rybnika. 

Wśród nich byli ludzie oddelegowani z zakładów pracy, młodzież, uczniowie szkół  

z nauczycielami, żołnierze i harcerze. Dwa magazyny w Katowicach zostały nam 

udostępnione przez Marszałka Województwa Śląskiego, a trzeci w Rybniku przekazał 
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prywatny właściciel. W transporcie paczek pomógł InPost. Paczki okazały się bardzo wielką, 

praktyczną i skuteczną pomocą dla ludzi na Ukrainie.  

Wydaliśmy w tym czasie czterdzieści pięć tysięcy posiłków. Wysłaliśmy z pomocą dla 

Ukrainy siedem tirów i dwadzieścia sześć samochodów ciężarowych oraz busów  

z żywnością, sprzętem medycznym i innymi rzeczami. 

Na apel o zgłoszenie gotowości przyjęcia uchodźców odpowiedziało wiele parafii, 

oddając do dyspozycji 470 miejsc. Wiele rodzin przyjęło uchodźców pod swój dach. Znaleźli 

oni również miejsce w budynkach parafialnych, domach rekolekcyjnych i domach zakonnych 

oraz w ośrodkach Caritas. Wielu ludzi spontanicznie organizowało przejazd uchodźców zza 

granicy, zapewniając im bezpieczną podróż. Powstały liczne zbiórki rzeczowe. W naszych 

parafiach i dekanatach podjęto działania we współpracy z miejscowymi urzędami, 

organizując spotkania służące integracji i adaptacji rodzin, pomocy w kwestiach formalnych, 

a nawet w poszukiwaniu miejsc pracy.   

Zdajemy sobie sprawę, że teraz przyjdzie czas na pracę i pomoc długofalową.  

Na naszej stronie www.katowice.caritas.pl uruchomiliśmy zbiórkę internetową, która wraz  

ze środkami otrzymanymi z parafii na początku Wielkiego Postu posłuży metodycznemu 

wsparciu przez utworzenie profesjonalnego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom  

w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Centrum to koordynuje 

działania pomocowe w wielu miejscach naszej archidiecezji.  

W tym miesiącu kończy się czas rozliczeń podatkowych. Dziękujemy wszystkim, 

którzy przekazują swój 1 procent na Caritas Archidiecezji Katowickiej. Warto zauważyć,  

że w Polsce działa Caritas Polska i 44 Caritas diecezjalne, z których każda jest niezależną 

organizacją. Zachęcamy do wsparcia naszej Caritas Archidiecezji Katowickiej i prosimy,  

by zwrócić uwagę na jej unikatowy numer KRS 0000 221725. 

W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia obchodzimy Dzień Dobra. W wielu miejscach 

organizowane są przez Caritas Polska i ośrodki diecezjalne wydarzenia wiodące i mniejsze 

zwane „bijącymi sercami”. W naszej archidiecezji funkcjonują 23 „bijące serca”. Największe 

wydarzenie ma miejsce przy katowickim Spodku, gdzie od 12.00 do 18.00 odbywa się 

koncert muzyki chrześcijańskiej, na który serdecznie wszystkich zapraszamy” (koniec cytatu). 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Pamiętamy o słowach Pana Jezusa, które usłyszeliśmy na początku Wielkiego Postu: 

„Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na 

ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją 

nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,  

aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” 

(Mt 6, 2-4).  

Podana wyżej informacja Caritas nie jest „trąbieniem przed sobą”, podobnie jak i ta, 

że duchowni archidiecezji katowickiej wsparli pięciu swoich współbraci pracujących  

na Ukrainie jałmużną postną w wysokości pół miliona złotych. To informacje, które się Wam 

należą; informacje wewnątrzkościelne, dotyczące wspólnoty naszego lokalnego Kościoła, 

którą razem stanowimy; potwierdzające, że żyjemy paschalną świadomością, wyrażaną 

podczas każdej Mszy św.: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Pamiętamy przecież także  

o tych słowach Pana Jezusa: 

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 

zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On 

oddzieli jednych [ludzi] od drugich... Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca 

mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem 

głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,  

a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy 

widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 

http://www.katowice.caritas.pl/
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widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 

widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: 

"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 31-40).    

Bracia i Siostry! 

Niech świadomość, komu naprawdę pomagamy, zawsze nam towarzyszy i nadal 

mobilizuje do braterskiej i siostrzanej solidarności. Jej wyrazem jest także trwająca i ciągle 

wznosząca się rzeka modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o łaskę pokoju dla Ukrainy  

i całej rodziny ludzkiej. W takiej postawie umacnia nas apostoł narodów, św. Paweł: 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie 

potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!” (Rz 12, 12).  

W niedzielę Miłosierdzia Bożego wołajmy jednym głosem o Boże miłosierdzie dla 

nas i świata całego. 

Niech Ten, który „widzi w ukryciu”, Bóg wszechmogący i bogaty w miłosierdzie 

„odda tobie”; i niech Was błogosławi: Ojciec i Syn, i Duch Święty.  

 

 

    
† Wiktor Skworc 

Arcybiskup Metropolita 

Katowicki 

Katowice, 18 kwietnia 2022 r. 
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Zarządzenie: 

Słowo Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać wiernym podczas Mszy św. w miejsce 

homilii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 24 kwietnia br. 

            

 

† Marek Szkudło 

                                                                                                        Wikariusz Generalny 

 


