Katowice, 10 lutego 2016 r.

Magnificencje Rektorzy,
Dziekani i Profesorowie,
Nauczyciele Akademiccy i Doktoranci,
Pracownicy Administracji

„Potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem
radości, ukojenia i pokoju. (…) Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze” (Franciszek, Misericordiae vultus).
Jednakże umysłowość współczesna zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, gdyż dąży ona
do tego, aby samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć ją od ludzkiego serca. Już
samo słowo „miłosierdzie” wydaje się przeszkadzać człowiekowi, który poprzez rozwój nauki
i techniki stał się panem ziemi i uczynił ją sobie niemal całkowicie poddaną (por. Rdz 1,28). To
współczesne „«panowanie nad ziemią», rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby
nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia” (Jan Paweł II, Dives in misericordia).
Dlatego też w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata wielu ludzi i wiele środowisk, kierując
się «żywym zmysłem wiary», zwraca się niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego. Pragnę
zachęcić do tego także cały świat akademicki i zgodnie z tradycją zapraszam pracowników nauki,
nauczycieli akademickich i pracowników administracji śląskich uczelni na wielkopostny dzień
skupienia. Do zacnego grona osób zaproszonych pragnę dołączyć także młodych adeptów życia
naukowego, czyli doktorantów naszych uczelni. Chcemy wspólnie poszukiwać miłosierdzia,
którego «nie można odciąć od ludzkiego serca», gdyż jako «droga łącząca Boga z człowiekiem»
daje nam nadzieję na «bycie kochanym na zawsze».
Spotkanie odbędzie się w wigilię Niedzieli Palmowej, tj. w sobotę 19 marca 2016,
w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, przy ul. Wita
Stwosza 17. Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji w środowisku pracy naukowej
i dydaktycznej.
Proponuję następujący program spotkania:
16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania
16.30 – Konferencja – ks. dr hab. Grzegorz Polok (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
„Zrozumieć innych, czyli o dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych”
17.15 – EUCHARYSTIA Z LITURGIĄ NIEDZIELI PALMOWEJ
18.15 – Spotkanie przy stole w refektarzu seminaryjnym

Oczekując na spotkanie, życzę wszelkiego dobra!
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