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Do Wszystkich moich Braci i Sióstr, Franciszkanów i Franciszkanek Świeckich 

 

Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd,  

gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży.  

Bo nie wie wcale, co będzie,  

a jak to będzie – któż mu oznajmi? 

Nad duchem człowiek nie ma władzy,  

aby go powstrzymać,  

a nad dniem śmierci nie ma mocy.  

Tak samo nie ma zwolnienia na wojnie  

i nie uratuje nieprawość tego, kto ją popełnia1. 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Niech Pan obdarzy Was pokojem! 

Chciałbym nie musieć pisać tego listu, ale nie możemy milczeć wobec tragicznych 

wydarzeń ostatnich dni.  Nie możemy oznajmić, co będzie. Dla niektórych z nas 

Ukraina jest bardzo blisko, podczas gdy innych dzieli od niej duży dystans. Nie 

myślmy jednak, że to może się dziać tylko tam i nie może przydarzyć się także nam. 

Gdy modlimy się o pokój na Ukrainie, musimy pamiętać o tym, że to mogłoby 

przydarzyć się także nam. Życie w pokoju nie jest niczym pewnym i gwarantowanym, 

spójrzmy tylko na karty historii. Pokój nie jest czymś naturalnym. 

Pokój nie jest zawieszeniem broni. Pokój nie jest ciszą armat. Pokój jest darem 

Bożym. Jest dany przez Boga za darmo, ale musimy się starać [być aktywni], by go 

mieć.  

Pokój jest wtedy, kiedy nie mam zamiaru obrazić innych i kiedy inni nie mają 

zamiaru obrazić mnie. Pokój jest wtedy, kiedy szanuję innych, a inni szanują mnie. 

Pokój to dobre zamiary i szacunek dla wolności każdego dziecka Bożego. Powinniśmy 

                                                             
1  Koh 8,6-9 



zatem ograniczyć siebie, by zachować pokój. Pokój to coś, co czuję w sercu, ponieważ 

to Bóg go tam umieścił. Pokój to zadowolenie z tego, co mam, ponieważ mam Boga w 

sercu – i to wystarczy. 

Wojna rani nie tylko bezpośrednie ofiary, ale także wszystkich wokół. W wojnie 

nie ma zwycięzców, gdyż zwycięstwo należy do Boga, a nie do nas.  Jak wielka jest 

różnica między pokonaniem drugiego człowieka a zwycięstwem Bożym! 

Zwłaszcza teraz, na progu Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia, musimy 

być świadomi tego, że grzech zniszczył pierwotny plan pokoju stworzony przez Boga. 

Papież Franciszek powiedział: „Ukraina zasługuje na pokój”. Ja dodałbym: „Każdy 

naród zasługuje na pokój, każdy mężczyzna i każda kobieta zasługują na pokój”. 

Zacznijmy robić to, co do nas należy. Pogódźmy się z Bogiem, z nami samymi i 

naszymi sąsiadami. Żyjmy w pokucie i nie ustawajmy w modlitwie za każdego 

zaangażowanego w wojnę – przede wszystkim za tych, którzy zostali w nią wciągnięci 

bez swojej winy, za nasze siostry i naszych braci na Ukrainie, za ofiary na Ukrainie i w 

końcu za tych, którzy nie wiedzą, co czynią2.  

Zachęcam was, drodzy Bracia i Siostry, do umocnienia naszej jedności ze sobą 

nawzajem, z całą rodziną franciszkańską i z Kościołem katolickim poprzez 

przyłączenie się do modlitwy papieża Franciszka o pokój w Środę Popielcową. 

Możemy mieć pewność, że nasze modlitwy nie pozostaną niewysłuchane. 

 

Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości (por. 

Mt 6,12) i znoszą słabości i prześladowania.  

Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju (por. Mt 5,10), ponieważ przez Ciebie, 

Najwyższy, będą uwieńczeni3. 

wasz brat Tibor Kauser 

[od redakcji „Pokoju i Dobra”] 

                                                             
2  Łk 23,24. 

3  Święty Franciszek, Pochwała stworzenia [Pieśń słoneczna], 10–11. 


