
Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa i Jana Pawła II! 

W dniach 12-18. X na Jubileusz Rodzin pielgrzymowała grupa rodzin tworzących 
Stowarzyszenie Ewangelizacji Rodzin dla Kultury Życia „Ster”. Z chustami na których widnieje 
wielkie koło sterowe – znak Stowarzyszenia - obraliśmy kierunek na Rzym! 

Wieczne Miasto przyjęło nas gościnnie, ale z całą rozmaitością przygód i doznań: od skwaru do 
ulewnego deszczu i przenikliwego zimna. Wbrew opiniom – deszcz na Placu Św. Piotra w czasie 
niedzielnych uroczystości nie trwał 15 minut, lecz ponad 4 godziny. Przyjęliśmy go jako 
pokutę.... 

Lecz nagle – nowa perspektywa: spotkanie na audiencji prywatnej dla Polaków w poniedziałek! 
Wiadomość otrzymujemy telefonicznie z Polski. Błyskawiczna zmiana planów; zamiast do 
Asyżu – zostajemy na spotkanie z Papieżem. I to jest ten czas, który stał sięcentrum naszego 
pielgrzymowania! Papież przemówił bezpośrednio do nas. A byliśmy tego słowa tak 
wygłodzeni! W sobotę - nic, w niedzielę zaledwie drobny akcent polski... 

To, co Jan Paweł II mówił w poniedziałek, było niczym innym, jak spotkaniem z Tym, który nas 
powołał do misji budowania Kultury Życia. Trzy lata temu, na spotkaniu z rodzinami w Kaliszu, 
apelował on: 

„Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić 
w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka 
między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie «kultury 
życia»”.  

Teraz, kiedy zameldowaliśmy się przed Nim, otrzymujemy słowa otuchy i odprawę na dalszą 
drogę: 

„Uczestniczycie w Jubileuszu Rodzin, który można nazwać wielkim świętem Kościoła na cześć 
rodziny. Przybyliście tutaj, aby powiedzieć >tak< miłości, miłości szlachetnej, czystej, miłości 
ożywiającej, miłości odpowiedzialnej. Przybyliście, aby ukazać, że dla was najcenniejszą wartością 
jest rodzina i życie, które w niej się rodzi, rozwija i znajduje schronienie. Przy tej okazji pragnę 
wyrazić moje uznanie tym wszystkim, którzy włączają się w dzieło budowania kultury życia i w 
poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, własnym sumieniem i narodem, bronią 
ludzkiego życia, bronią godności małżeństwa i rodziny. Im wszystkim i wam tu obecnym mówię: 
Nie traćcie otuchy! To jest wielkie posłannictwo, wielka misja, jaką Opatrzność wam powierzyła! 
Dziękuje wam z całego serca za tę postawę i za to, co czynicie. Niech nagrodą będzie dla was sam 
Chrystus. On powiedział do Apostołów: >Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, bo czynicie to, co wam przykazałem<. Do was dzisiaj mówię to samo” 

Warto było jechać do Rzymu, aby usłyszeć te słowa. A choć zaraz po tym Rzym opuściliśmy, to 
przecież przyjaźń nie cierpi przez dystans odległości i czasu. Nasza przyjaźń wiąże się z 
solidarnym uczestnictwem w tym dobru, jakim jest życie każdego człowieka, za które sam 
Chrystus Pan złożył siebie w Ofierze.  
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