Wyciągnij rękę do ubogiego
W XXXIII Niedzielę Zwykłą, już po raz IV, przeżywamy Światowy Dzień Ubogich. W tym roku, hasłem
przewodnim tego dnia są słowa z Księgi Syracha: "Wyciągnij rękę do ubogiego". W tym roku świętowanie
tego dnia z ubogimi jest utrudnione, ale nie możemy nie widzieć ubogich i tych, którzy z powodu pandemii
stali się ubogimi; są chorzy; samotni; potrzebują pomocy; zainteresowania, albo chociażby krótkiej rozmowy,
nawet tej telefonicznej. "Wyciągnięcie ręki jest znakiem: to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości,
solidarności i miłości. W ostatnich miesiącach, w których cały świat był jakby przytłoczony przez wirusa
przynoszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie,

W XXXIII Niedzielę Zwykłą, już po raz IV, przeżywamy Światowy Dzień Ubogich. W tym roku, hasłem
przewodnim tego dnia są słowa z Księgi Syracha: "Wyciągnij rękę do ubogiego". W tym roku świętowanie
tego dnia z ubogimi jest utrudnione, ale nie możemy nie widzieć ubogich i tych, którzy z powodu pandemii
stali się ubogimi; są chorzy; samotni; potrzebują pomocy; zainteresowania, albo chociażby krótkiej rozmowy,
nawet tej telefonicznej.

"Wyciągnięcie ręki jest znakiem: to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości. W
ostatnich miesiącach, w których cały świat był jakby przytłoczony przez wirusa przynoszącego ból i śmierć,
zniechęcenie oraz zagubienie, ileż wyciągniętych rąk mogliśmy widzieć! Wyciągnięta ręka lekarza, który
przejmuje się każdym pacjentem, starając się znaleźć właściwe lekarstwo. Wyciągnięta ręka pielęgniarki i
pielęgniarza, którzy nie patrząc na godziny pracy, zostają, aby troszczyć się o chorych. Wyciągnięta ręka
tych, którzy pracują w administracji i organizują środki, aby ocalić jak najwięcej ludzkich istnień. Wyciągnięta
ręka aptekarza, realizującego tak wiele próśb, wystawiając się jednocześnie na ryzykowny kontakt z ludźmi.
Wyciągnięta ręka kapłana, który błogosławi ze ściśniętym sercem. Wyciągnięta ręka wolontariusza, który
pomaga tym, którzy żyją na ulicy, ale też i tym, którzy mają dach nad głową, ale nie mają co jeść.
Wyciągnięta ręka kobiet i mężczyzn, którzy pracują, aby zapewnić konieczne usługi i bezpieczeństwo. I
jeszcze wiele innych wyciągniętych rąk, które moglibyśmy tu wyliczać, aż do skomponowania litanii dobrych
dzieł. Wszystkie te ręce rzuciły wyzwanie zarazie oraz strachowi, aby dać wsparcie i pociechę.(...)

"Wyciągnij rękę do ubogiego" jest zatem zaproszeniem do odpowiedzialności będącej bezpośrednim
zaangażowaniem tych, którzy czują, że dzielą ten sam los. To jest wezwanie do wzięcia na siebie ciężarów
osób najsłabszych, jak przypomina św. Paweł: "Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo
wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. [...] Jeden
drugiego brzemiona noście" (Ga 5, 13-14; 6, 2). Apostoł Paweł naucza, że wolność, która została nam dana
przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest dla każdego z nas odpowiedzialnością, by
zaangażować się w służbie innym, przede wszystkim najsłabszym. Nie jest to jakaś opcjonalna zachęta, ale
warunek autentyczności wiary, którą wyznajemy" - napisał w Orędziu na IV ŚDU Papież Franciszek.

Pełny tekst Orędzia, Papieża Franciszka, na IV Światowy Dzień Ubogich: TUTAJ
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