
Moja droga Rodzino Salezjańska, moja droga młodzieży! 

W dniu wczorajszym Ojciec Święty skierował apel pełen bólu i nadziei w wierze. 

Poruszyły mnie jego ostatnie słowa: “Proszę, przestańcie! Proszę was z całego serca, 

czas już przestać. Przestańcie, proszę!”. Jestem przekonany, że tę prośbę podziela 

większość mężczyzn i kobiet dobrej woli na naszym świecie. 

To, co jest pewne, to to, że wszystko traci się przez wojnę, i wszystko można zyskać 

dzięki pokojowi! Papież Franciszek uczynił wyraźne odniesienie do dzieci, którym 

zniszczono życie, odbiera się nadzieję. I podczas gdy tragedia i okrucieństwo wojny jest 

dramatem ojców, matek, dziadków, jednocześnie godzi w najbardziej bezbronnych, tych, 

którzy nie są w stanie zrozumieć, co zachodzi, co się dzieje.  

Drodzy bracia i siostry, znajdujący się w różnych miejscach, gdzie obecny jest 

charyzmat salezjański, pozwolę sobie zwrócić się do was z prośbą o przyłączenie do tej 

modlitwy Ojca Świętego. Módlmy się z żywą wiarą, aby Pan dotknął naszych serc, także 

serc osób, które mogą wpłynąć na koniec tych wojen, które w tym momencie trwają, 

prosząc, by udzielił nam Daru bycia zawsze nosicielami i budowniczymi Jego Pokoju. 

Módlmy się, aby ten wielki ból przemienił się w Nowe Życie w Nim zmartwychwstałe. 

Módlmy się, abyśmy byli zawsze gotowi do zaangażowania na rzecz Pokoju oraz dzieci i 

młodzieży, które cierpią najbardziej. 

Niech Pan sprawi, by nie przestała jaśnieć nadzieja. 

Z braterskim uściskiem 

Ks. Ángel Fernández Artime, Przełożony Generalny 

 

«Szanowny i drogi księże Ángelu, przeczytałam wiadomość ANS, w której prosi ksiądz 

Rodzinę Salezjańską o przyłączenie się do apelu Papieża Franciszka i podjęcie 

modlitwy o pokój. W imieniu Instytutu, który reprezentuję, deklaruję pełne przyłączenie 

się do tego apelu, co zbiega się z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej. Słowa 

Papieża, jaki ten wypowiedział w czasie modlitwy “Anioł Pański” w ubiegłą niedzielę, 

odbiły się szerokim echem w naszych sercach. 

«Przestańcie, proszę» to także nasze słowa, nasze pragnienie, które chcą znaleźć wyraz 

w konkretnym zaangażowaniu na rzecz pokoju na całym świecie. Sądzimy, że pierwszą 

formą współpracy w budowaniu tego cennego dobra, jest modlitwa i życie, które jest 

bardziej zaangażowane w świadczenie o miłości Boga, Ojca wszystkich, który nikogo 

nie wyklucza z uczty życia i radości. 

Inny obszar zaangażowania stanowi komunia we wspólnocie. Niech Duch Święty nam 

pomoże nadać odpowiednią jakość ewangeliczną naszym relacjom, czyniąc nas 

wiarygodnymi i oczywistymi znakami nowego przykazania, jakie Jezus nam 

pozostawił: «Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem» (J 15,12). 

Miłość zawsze wierzy, zawsze ma nadzieję. Miłość jest ostatnim słowem. 



A poza tym, chcemy podjąć z odnowionym zaangażowaniem nasze posłannictwo 

wychowania młodych pokoleń. Jesteśmy przekonane, że pokój buduje się małymi 

gestami każdego dnia, pielęgnując pozytywne myśli, wpajając poszanowanie godności 

praw-obowiązków każdej istoty ludzkiej, akceptacjąc odmienność jako bogactwo, 

uznając wartość dialogu i każdej kultury. 

Prosząc o dar pokoju, naszą myślą obejmujemy przede wszystkim cierpiące dzieci, 

kobiety, młodzież: kategorie najsłabsze i najbardziej bezbronne. 

Wspólnie prośmy Pana o prawdziwy pokój, trwały pokój, pokój zasadzający się na 

sprawiedliwości, zapewniając o naszej solidarności, zwłaszcza na polu wychowania. 

Wraz z wszystkimi CMW z całego świata ślę serdeczne pozdrowienia». 

 


