
 
Nr OA – 63/17           Kielce, dnia 22 sierpnia 2017 r. 
 

 

Drodzy Diecezjalnie! 

 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5, 7). 

Wszystkich nas dotknęła i poruszyła wiadomość o kataklizmie nawałnic, jaki dotknął 

mieszkańców północnej Polski. Straciły tam życie dzieci wypoczywające na obozie 

harcerskim, a także wiele rodzin straciło dorobek całego swojego życia. Odpowiadając na 

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zwracam się z apelem i prośbą do 

wszystkich duszpasterzy i wiernych naszej kieleckiej diecezji, aby w obliczu tej tragedii 

obudzili w sobie „wyobraźnię miłosierdzia” w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której 

pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr” (por. NMI nr 50). Niech tej 

„wyobraźni” nie zabraknie mieszkańcom naszej diecezji. Trzeba spojrzenia miłości, jak 

wzywał nas Św. Jan Paweł II, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą dachu nad 

głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia 

opuszczenia, zagubienia i beznadziei. (…) Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia” wszędzie tam, 

gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj 

nam dzisiaj”. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! „Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7) (por. św. Jan Paweł II, Homilia – 

Kraków Błonia). 

Nasze ofiary możemy złożyć do puszek przed kościołem oraz przekazać wysyłając 

SMSa o treści WICHURA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT). 

 

Z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego †. 

 

    Wasz Biskup 

† Jan Piotrowski 
 

 
Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie zebranych ofiar osobiście lub przelewem na 

konto CARITAS KELECKA Nr 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem: „Pomoc dla 

poszkodowanych w nawałnicach”. CARITAS zebrane ofiary prześle do CARITAS POLSKA, która 

przekaże je poszkodowanym. 
 

__________________________ 

KURIA DIECEZJALNA  

       W KIECACH 

 

Powyższy Apel Biskupa Kieleckiego należy podać wiernym w ramach ogłoszeń parafialnych  

w niedzielę, 27 sierpnia 2017 r. 

       Ks. Dariusz Gącik 

WIKARIUSZ GENERALNY 


