
Jesteśmy  dziś  razem,  bo  nie  zapomnieliśmy  ludzkich  tragedii  
z  przeszłości. 

Jesteśmy dziś razem, bowiem nie znamy przyszłości i tego co może nam przynieść.
Jesteśmy dziś razem, ponieważ docierają do nas przerażające obrazy tego, co dzieje się w

wyniku bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę.
Modlimy się o pokój.
Modlitwa  o  pokój,  to  nie  tylko  wypowiadane  w  stronę  Boga  prośby  czy  pełne  wiary

oczekiwanie na ich wypełnienie. 
Modlitwa  o  pokój  to  konkretne  działania  na  rzecz  budowania  pokoju.  I  zawsze  należy

rozpocząć od siebie, swego domu, najbliższego otoczenia, swej małej i dużej Ojczyny.  
Nasza  wspólna  modlitwa  o  pokój  oznacza,  że  nie  chcemy  

i  nie  możemy skostnieć  w  odrętwieniu  obojętności,  ale  ze  wszystkich  sił  pragniemy zapobiec
bezkrytycznemu akceptowaniu brutalnych ataków, chcemy powstrzymać szerzenie się nienawiści,
sprzeciwić  czynieniu  z  braci  –  wrogów.  A to  oznacza,  że  gorliwie  musimy się  modlić  o  kres
jakiejkolwiek propagandy, która próbuje ludzi ogołocić z możliwości samodzielnej oceny zdarzeń,
która  ogranicza  dostęp  do  wiadomości  i  w  perfidny  sposób  dokonuje  manipulacji  nastawiając
człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi. 

Możemy  to  osiągnąć  jednocząc  się  we  wspólnym  wołaniu  do  Boga  o  pomoc  w  tym
pokojowym zadaniu. 

Jeśli  prawdziwie  chcemy  budować  pokój  musimy  zawsze  pamiętać,  że  w  naszych
międzyludzkich relacjach nie chodzi o tolerancję czy chwilowy wzajemny szacunek pod wpływem
przerażających   scen,  ale  chodzi  o  pełne  empatii,  pełne  miłości  i  serdeczności,  długotrwałe
przyjęcie drugiego człowieka. A to oznacza, że musimy nauczyć się przestać koncentrować jedynie
na sobie.
W przeciwnym razie, jak śpiewał Leonard Cohen:

Znów zaczną się wojny złe
Biały gołąb wplącze się w ludzką sieć
Znów sprzedadzą go i wolny nie będzie już
Wolnym nie będzie już

 I właśnie dlatego:

Uderz w dzwon ze wszystkich sił
Zapomnij o daninach twych
Wszędzie są pęknięcia
Światło przez mrok
Wkrótce przebije się
Jednak przebije się

 A apostoł Paweł powiada w Liście do Koryntian:
„Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie ulegamy zwątpieniu,
żyjemy w niedostatku, lecz nie poddajemy się rozpaczy;
jesteśmy prześladowani, lecz nie opuszczeni”.              (2 Kor 4,8.9) 

Światło Bożego pokoju przedziera się przez mrok naszej bezsilności dla tego wołamy:

Боже милостивий і милосердний, вислухай нас. Змилуйся над нами. Дай нам свій святий 
мир. Амінь


