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„Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.  

Św. Jan Paweł II 
 
 
 
     Szanowni Państwo 
     Drodzy Pracownicy, Współpracownicy, Podopieczni. 
 
 
 Nieprzypadkowo odwołuję się do słów naszego Wielkiego Rodaka. W 2007 roku nasz 
Zarząd na grobie Świętego w Watykanie, dokonał zawierzenia Stowarzyszenia św. Papieżowi – Nas 
Wszystkich. Dzisiaj to wezwanie z początku Jego pontyfikatu, jest bardzo aktualne a wczoraj 
minęło 15 lat, gdy odszedł do Domu Ojca. Niezwykle trudny i bezprecedensowy czas, który 
przeżywamy niesie wiele emocji i postaw. Tych trudnych jak lęk, niepewność, zagrożenie, 
nerwowość, ale również te pozytywne jak empatia, solidarność i opanowanie. Od naszych 
początków a jest to już niebawem 20 lat, wiele było trudnych chwil, nawet takich, gdy nad nami 
gromadziły się gęste i ciemne chmury i wieszczono nam upadek. Jednak nasz Pan – Jezus Chrystus 
wyprowadził nas z niejednej opresji. Głęboko wierzą, że z pomocą Bożej Opatrzności  
i przemożnego orędownictwa naszego świętego Patrona pokonamy współczesny kryzys. Wierzę, 
że serce i zaangażowanie w nasze dzieło, jakie Państwo wkładacie od szeregu lat, jest i będzie 
naszą siłą. Podejmujemy aktualnie szereg działań zabezpieczających nas przed zakażeniem 
koronawirusem, widzimy zarazem jak bardzo potrzeba postawy solidarności całej Załogi. Zapewne 
to będzie czas egzaminu naszej odpowiedzialności i pomocniczości. Bowiem zdecydowana część 
Załogi pracuje zdalnie, ale są wśród nas tacy, którzy muszą podejmować codzienną pracę. W tym 
miejscu dziękuję tym osobom, które nie traktują tego czasu jako wolnego od wykonywania pracy, 
ale podejmują dyżury solidarnie z innymi, szyją maseczki dla szpitali i osób potrzebujących czy też 
pracują zdalnie z pacjentami czy młodzieżą. Dziękuję Kadrze zarządzającej za ofiarną pracę. Dzisiaj 
zdajemy egzamin. Czeka nas niełatwe jutro, które też będzie wymagało, niespotykanej solidarności 
i współodpowiedzialności. Musimy razem podjąć walkę o obronienie miejsc pracy, nie tracąc  
z oczu naszej misji, służby osobom, znajdującym się w szeroko pojętym kryzysie. Nie jest naszą 
intencją zamykanie naszych placówek i mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, jednak 
będziemy musieli razem podjąć współodpowiedzialność za wspólne dzieło. Dzisiaj nie wiemy, co 
przyniesie jutrzejszy dzień, jakie będą konsekwencje ekonomiczne. Jednak co pragnę podkreślić  
z całą mocą, podejmiemy wszelkie starania, aby naszą misję kontynuować. 

Stoimy na progu Wielkiego Tygodnia, który wprowadzi nas w tajemnicę krzyża Pańskiego 
oraz w moc Poranka Zmartwychwstania. Życzę Wam Drodzy i waszym bliskim, bogatego  
w duchowe przeżycia czasu Wielkiego Tygodnia i wielkiej nadziei zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech zwycięski Pan poprowadzi Was do osobistego zwycięstwa nad mocami zła i wniesie w Wasze 
serca pokój, którym witał Zmartwychwstały Pan, świadków Jego zmartwychwstania. Daru zdrowia 
i pięknego rodzinnego świętowania. Niech zatem nadzieja, której niejako jesteśmy ambasadorami, 
świadcząc wieloraką pomoc, będzie Waszą siłą. 
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