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Do
Duchowieństwa i Wiernych
Archidiecezji W r o c ł a w s k i e j
Drodzy w Chrystusie Panu Archidiecezjanie,
Wszyscy mamy przed oczyma wstrząsające obrazy przekazywane
w ostatnich dniach za pośrednictwem mediów, ukazujące dramatyczną sytuację
głodujących mieszkańców Afryki Wschodniej. Katastrofalna susza, która
nawiedziła kraje: Somalia, Erytrea, Dżibuti i Etiopia, osiągnęła największą od
dziesięcioleci skalę. Głód i pragnienie zmuszają tysiące ludzi do rozpaczliwego
poszukiwania pomocy, w tym także ucieczki do sąsiadujących krajów. Tam
w obozach dla uchodźców, np. w Kenii, z powodu stałego ich napływu, pogarszają
się warunki żywnościowe i higieniczne. Śmiercią głodową zagrożone są przede
wszystkim dzieci.
Z apelem o pomoc dla 12 milionów głodujących zwrócił się do społeczności
międzynarodowej Ojciec Święty Benedykt XVI. Dnia 17 lipca, podczas modlitwy
ANIOŁ PAŃSKI powiedział: „Z głębokim niepokojem śledzę doniesienia nadchodzące z
Regionu Afryki, a w szczególności z Somalii, dotkniętej suszą, a następnie, na
niektórych obszarach, również obfitymi opadami, które są przyczyną katastrofy
humanitarnej. Niezliczone osoby uciekają przed tą straszliwą klęską głodu
w poszukiwaniu żywności i pomocy. Wyrażam życzenie, by nasiliła się międzynarodowa mobilizacja w celu wysłania szybkiej pomocy tym naszym braciom
i siostrom, i tak już dotkliwie doświadczonym, wśród których jest wiele dzieci.
Niechaj cierpiącym mieszkańcom tamtych terenów nie zabraknie naszej
solidarności oraz konkretnego wsparcia ze strony wszystkich osób dobrej woli”.
Drodzy Bracia i Siostry,
W przeszłości wielokrotnie, jako wspólnota archidiecezjalna dawaliśmy
dowody solidarności i udzielaliśmy pomocy ofiarom różnych nieszczęść
i kataklizmów. Trwając w postawie międzyludzkiej i chrześcijańskiej więzi,
wypełniając przykazanie miłości bliźniego, chcemy pomóc ofiarom suszy w Afryce
Wschodniej. Pierwszą formą pomocy niech będzie nasza modlitwa w intencji ofiar
suszy i udzielającym im pomocy, co przy braku odpowiednich struktur
organizacyjnych nie jest łatwe ani bezpieczne.
Proszę też wszystkich ludzi dobrej woli o materialny dar dla głodujących
w Afryce. Ufam, że i w tym przypadku, każdy z nas dołączy swój „wdowi grosz”
na rzecz pomocy dla cierpiących głód i pragnienie mieszkańców Afryki.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy wszystkich
świątyniach naszej Archidiecezji, po każdej Mszy świętej, osoby tworzące
Parafialne Oddziały CARITAS lub inne – wyznaczone przez Księży Proboszczów –
zbiorą nasze dary.
Liczę także na to, że Unia Europejska – pod prezydencją Polski – przeznaczy
odpowiednie fundusze na udzielenie pomocy żywnościowej i rozwojowej dla
Afryki, aby dostęp do wody, a następnie rozwój miejscowego rolnictwa, zapewnił
mieszkańcom wszystkich jej rejonów dostatek żywności.
Wszystkim, którzy ochoczo włączą się w nurt duchowej i materialnej
pomocy naszym afrykańskim braciom, mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa,
z serca błogosławię.
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KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA
L.dz. 1244/2011
Zarządzenie
Powyższy Komunikat J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity należy odczytać
we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej, w niedzielę 14 sierpnia
br., bezpośrednio przed ogłoszeniami duszpasterskimi, po każdej Mszy św. Natomiast
zbiórkę ofiar do puszek należy przeprowadzić w uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Zebrane fundusze należy quam primum przesłać do Kasy Kurii Metropolitalnej,
która prześle je w imieniu całej Archidiecezji na konto CARITAS Polska.
Wrocław, 8.08.2011 r.
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