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PRZESŁANIE DO UCZE|frNIKÓW SYMPOZJUM
„PRYMAT PRAWDY NAD WŁADZĄ
«NON POSSUMUS» W POLITYCE... DLACZEGO?”

Drodzy uczestnicy naukowej sesji
Z rzymskich obrad X Synodu Biskupów biegnę modlitwą i myślą w stronę
waszej wspólnoty, dziękując Bogu za wasz wysiłek zmierzający do tego, aby
etyczne treści, tak istotne dla obecnego pontyfikatu, zespolić ze świadectwem
wiary tych wszystkich chrześcijan, którzy w stylu świętego Tomasza Morusa
potrafili płacić cenę życia za swą bezkompromisową wierność Chrystusowi.
Dziękuję wam za to, iż przez współpracę z Instytutem kierowanym przez księdza
profesora Tadeusza Stycznia staracie się wprowadzać w życie naszego miasta
ethos posługi inspirowanej radykalizmem Ewangelii. Tak często w polskich rea
liach słyszymy pełne rozczarowania komentarze o korupcji czy obojętności na
kształt przyszłych demokratycznych przemian. W sytuacji takiej winniśmy przy
woływać papieskie słowa z pielgrzymki do Ojczyzny, niosące wielkie zobowią
zanie w prostym wezwaniu: „Ducha nie gaście”. Kiedy widzimy, jak przemienia
się oblicze ziemi dzięki posłudze Papieża-rodaka, kiedy nowymi przejawami
nadziei reagujemy na radość mieszkańców Ukrainy, Kazachstanu czy Armenii,
trzeba nam konsekwencji i mocy ducha, aby zachować wierność tym wartoś
ciom, które ukazuje nam w całej swej posłudze Piotr naszych czasów.
Trzeba dołożyć starań, aby nasz niezłomny duch ukazywał piękno ewan
gelicznych wartości wprowadzanych w polską codzienność. Nasza wierność
duchowi Nazaretu winna okazywać się nie tylko w nadzwyczajne, jubileuszo
we dni, lecz właśnie w codziennym wprowadzaniu radykalizmu Ewangelii
w zwyczajne życie. Dziękuję organizatorom i uczestnikom dzisiejszej sesji za
wysiłek wydobycia tego, co najpiękniejsze i najtrwalsze w chrześcijańskiej
tradycji, aby mogło owocować w służbie dla dobra wspólnego, wydając owoce,
których tak bardzo oczekujemy wśród codziennych rozczarowań i zniechęceń.
Błogosławię waszym poszukiwaniom i waszej refleksji. Niech ich owocem
będzie ochrona tej ekologii ludzkiej, która stanowi konieczny warunek pełnego
rozwoju osobowości, niezależnie od uwarunkowań społecznych i zawirowań
politycznych. Zjednoczony z wami pozostaję dziś szczególnie bliski w duchu
i w prawdzie.

