Słowo księdza biskupa odnośnie wyborów
przeczytać w ogłoszeniach w niedzielę 02.10.2016
Drodzy Bracia i Siostry,
po dłuższej przerwie chcę Was pozdrowić i zwrócić się do Was w sprawie, która nie może być
dla nas obojętna. Jeśli jeździcie po naszych drogach, nie mogliście nie zauważyć bilbordów,
na których się propagują kandydaci do Rad Wojewódzkich oraz do Senatu. Termin wyborów
się zbliża a ja bym chciał przypomnieć, że wybory właśnie są okazją, aby każdy z nas mógł
wyrazić swoje zdanie odnośnie przyszłości. Nie chcę mówić komu macie dać swoje „tak” a
komu „nie”, to nie jest w moich kompetencjach, ale na pewne okoliczności chcę zwrócić
uwagę. Żyjemy w bardzo gorących czasach, mass-media pełne są gwałtu, codziennie
dowiadujemy się o atakach terrorystycznych na całym świecie. W wyniku tych wydarzeń
odczuwamy czasem strach także w naszym kraju i mamy obawy, że także nasze państwo
zaleje fala emigracyjna i kompletnie przebuduje naszą kulturę. Nieraz słyszymy, ze
wszystkich stron, że mamy kulturę chrześcijańską i że musimy ją zachować. W pełni się z
tym zgadzam. Abyśmy jednak zachowali to dziedzictwo ojców muszą mieć to pragnienie
także ci, na których oddam swój głos a którzy będą mnie przez najbliższe czety lata
reprezentowali. Dlatego właśnie chcę Was zachęcić i poprosić: idźcie na wybory! Mamy
przecież odpowiedzialność za to, co się będzie działo w naszym województwie przez
najbliższe lata. Niewzięcie udziału w wyborach jest głosem oddanym na kogoś, kogo bym
napewno nie wybrał. i po drugie, oddajcie swoje głosy na tych, o których wiecie, że nie mają
w nienawiści Chrystusa i jego Kościół. Wybierzcie tego, który nie będzie dyskryminował
osób wierzących i nie będzie na nie patrzył z góry, kto będzie tworzył dobrą atmosferę, kto
będzie dbał o dobro wspólne a nie tylko swoje własne. A chcąc pomóc naszym
przedstawicielom, wzywam Was do modlitwy za ich służbę. Wierzymy przecież w moc
modlitwy! Włączmy modlitwę za polityków i przedstawicieli państwa do modlitwy
powszechnej. Także tym sposobem wyraźmy naszą troskę o spokój i pokój w świecie i o
atmosferę miłosierdzia, ponieważ mamy być miłosierni, jak jest miłosierny nasz Ojciec
Niebieski.
Życzę wszystkiego, co dobre i z serca wszystkim błogosławię
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