
Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zgodnie z wolą Ojca Świętego, ma swój
szczególny charakter. Modlitwą i postem pragniemy uprosić u Boga pokój na Bałkanach.
Piątek 21 stycznia będzie ogólnokościelnym dniem postu i wyrzeczeń, a w niedzielę 23
stycznia będziemy się łączyć z Ojcem Świętym we wspólnej modlitwie.
Mimo licznych apeli Ojca Świętego Jana Pawła II, postanowień ONZ, włączenia się szeregu
organizacji międzynarodowych wojna w byłej Jugosławii trwa i po ludzku nie widać jej
kresu. 'Legły w gruzach całe wsie, spłonęły domy, miejsca kultu - kościoły i meczety -
zrównano z ziemią, jak gdyby po to, by usunąć wszelkie znaki transcendencji. Społeczności i
rodziny zostały wypędzone ze swoich siedzib. Życie, tak cenne dla każdego, nie ma tu żadnej
wartości. Śmierć, tortury, gwałt, wygnanie - oto wielorakie oblicza nienawiści, która
przeciwstawia sobie nawzajem społeczności różniące się pod względem kulturowym,
etnicznym i religijnym, ale związane bliskością geograficzną i wspólną przeszłością' (Orędzie
Jana Pawła II do Sekretarza Generalnego ONZ).
W swoim Orędziu skierowanym do Sekretarza Generalnego ONZ w dniu 11 marca ubiegłego
roku Ojciec św. zawarł pełne bólu słowa, które przytoczę: 'Patrząc na tragedię Bośni i
Hercegowiny, jako pasterz Kościoła katolickiego błagam ludzi dobrej woli, działających w
ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby ze wszystkich sił starali się położyć kres
temu konfliktowi. Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi (Rdz 3,10)
Co uczyniliśmy, co powinniśmy uczynić, aby nie dopuścić do dalszych tragedii, do kolejnych
aktów przemocy i do unicestwienia człowieka przez człowieka?'
Drodzy Diecezjanie!
Zachęcam was do podjęcia czynów pokutnych i wyrzeczeń w dniu 21 stycznia. Zrezygnujcie
w tym dniu nie tylko ze spożywania mięsa, ale także z innych używek jak alkohol, papierosy
itp. W niedzielę zaś 23 stycznia gromadząc się w swoich świątyniach parafialnych, proście
Chrystusa - Odkupiciela Świata, aby obalone zostały mury nienawiści, które dzielą narody.
Równocześnie dziękuję Wam, za ofiary pieniężne i dary jakie złożyliście w pierwszych
dniach tego Nowego Roku na potrzeby nękanej wojną ludności Bośni i Hercegowiny.
Niech Bóg - Ojciec Pokoju - wyprostuje drogi ludzi, aby znowu ze sobą żyli jak sąsiedzi,
bracia i siostry, a Was wszystkich, - którzy współczujecie i pomagacie w różny sposób
ofiarom wojny - niech nowo Narodzony Książę Pokoju obdarzy łaską czystego sumienia i
sercem pełnym pokoju.
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