
 
 
 
 
 
  

 
September / Wrzesien 2017                                poln. 

Odstąp od złego, czyń 
dobro; szukaj pokoju, 
idź za nim!          (Ps 34,15 ) 
______________________________________ 
                          go4peace! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 
w czerwcu 2015 roku w Sarajewie wezwał nas papież Franciszek, byśmy się stali 

"rzemieślnikami pokoju". Zaprosił nas do aktywnego angażowania się na rzecz POKOJU, 
mówiąc: "Wprowadzanie pokoju jest działaniem „rzemieślniczym”, wymagającym pasji, 
cierpliwości, doświadczenia i wytrwałości. Błogosławieni są ci, którzy sieją pokój poprzez 
swoją codzienne postawę, pełne zaangażowania działanie, gesty braterstwa, dialogu, 
miłosierdzia... Tak, oni będą nazywani synami (i córkami) Bożymi, ponieważ Bóg sieje 
POKÓJ zawsze i wszędzie. Czynienie pokoju jest pracą, którą trzeba prowadzić każdego dnia, 
krok po kroku, nigdy nie ulegając zmęczeniu." Ale co my możemy czynić w "pogoni               
za pokojem"? 
 

W regule świętego Benedykta jest zapisane: "Chcesz prawdziwie i wiecznie żyć, 
strzeż swój język od złego i usta od fałszywej mowy! Unikaj złego i czyń dobro; szukaj 
pokoju i podążaj za nim!” Unikać złego i czynić dobro; rezygnować z chciwości i egoizmu,            
by szukać i czynić to, co służy pokojowi - w tak konkretny sposób woła święty Benedykt          
do każdego mnicha i właściwie do każdego pragnącego pokoju człowieka. 
 

Jechałem samochodem z grupą młodzieży, wśród której znajdowało się bardzo 
skłócone rodzeństwo. Co chwilę i w strasznej formie dochodziło między nimi do ostrej 
wymiany słów. W tej sytuacji, jeden z chłopców próbował dzielić się ze skłóconymi tym,        
co miał i pokazywał zabawne zdjęcia w swojej komórce. Gdy jednak kłótnia sięgnęła zenitu, 
chłopak wyjął z torby cukierki i powiedział z uśmiechem i zdecydowaniem: "Weźcie po 
jednym i zjedzcie je, to przynajmniej na chwilę będzie cisza." Wszyscy zaczęli się śmiać,          
a złość i napięcie znikły. Pokój wrócił. 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, pokój czyniący są aktywni! Tak więc jesteśmy 
zaproszeni z naszą kreatywnością i pomysłowością do "budowania" POKOJU. Każdego dnia 
od nowa: Go4peace! 
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