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SZANOWNI PAŃSTWO,
wszystkich nas dopadło zagrożenie koronawirusem. Nie tylko odwołane są rozmaite imprezy
publiczne, ale dla dobra sprawy siedzimy w domach, ograniczając do niezbędnego minimum
wszelkie wyjścia. To prawdziwy sprawdzian naszej wytrwałości i odpowiedzialności zarówno za
siebie oraz naszych najbliższych, jak też za ludzi całkiem obcych, z którymi tworzymy jednak
obywatelską wspólnotę. Pocieszające, że w tym ciężkim czasie zaobserwować można sporo pozytywnych symptomów. Jednym z nich jest odzyskiwanie przez ludzi przekonania, że społeczeństwo to nie tylko zbiorowisko osób, z których każda kieruje się wyłącznie własnymi zasadami,
własną moralnością i działa jedynie dla własnej korzyści. I w którym nie ponosi się jakiejkolwiek
odpowiedzialności, bo wszystkim wszystko wolno. Gdzie, jak mówi stare porzekadło: „Każdy
sobie rzepkę skrobie”. Przecież prawda jest taka: nie sposób porozumieć się w sprawach zasadniczych, rzekłbym nawet ostatecznych, gdy nie ma wspólnych, podstawowych wartości. Gdy
niszczy się bezwzględnie to, co nas niegdyś stworzyło, dało nam siłę i znaczenie: rodzinę, wiarę,
własne tradycje i historię. Gdy mądrość, wynikającą z doświadczenia, wiedzy, kultury osobistej,
ma się zgoła za nic, a w roli autorytetów we wszelkich dziedzinach, niczym pokraczni arbitrzy
elegancji (Petroniuszu, wybacz), występują tzw. celebryci, znani z tego, że są znani. No więc jakby coś się zaczęło zmieniać. Ludzie po części stali się bardziej ludzcy. Zatrzymali się w biegu, mają czas dla siebie, dla dzieci.
Młode osoby przyklejają w bramach kartki: „Zrobię zakupy, pomogę starszym, chorym. Proszę dać znać”, dzwonią do mieszkań: „Może w czymś trzeba pomóc?”. To znak, że drzemie w nas jeszcze coś dobrego, że nie jesteśmy do szczętu straceni. Tak,
bardzo wiele osób martwi się o pracę, o utrzymanie rodziny, ale jest to okazja do przeanalizowania swego dotychczasowego
funkcjonowania, być może do wyznaczenia sobie nowego celu. Lepszego, bardziej stabilnego, spokojniejszego niż obecny. To
również okazja do zastanowienia się, czy warto wkładać tyle wysiłku i wyrzeczeń, często ze szkodą dla najbliższych, w wyścig
szczurów. Możemy spróbować ustawić na nowo hierarchię wartości, tych rzeczywistych, dzięki którym ludzkość wydźwignęła
się z mroku ku światłu. Są to wiara, rodzina, prawo, odpowiedzialność. I my sami, świadomi, że właśnie one jednoczą naszą
społeczność.
Teraz najważniejszą rzeczą, Drodzy Państwo, będzie to, abyśmy ze złej sytuacji potraﬁli wyciągnąć właściwe wnioski. Tego
nam wszystkim serdecznie życzę. Uważajmy na siebie, wspierajmy się wzajemnie i stosujmy do powszechnych zaleceń (nawet
gdy wydają się niepotrzebne lub zgoła głupie). I zaufajmy Bogu.
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