
G WA ¸T  Z A D AWA N Y  U B O G I M*

Gwa∏t oboj´tnoÊci i pogardy

Nieszcz´sny, godny wspó∏czucia jest cz∏owiek, którego mia-

˝d˝y przemoc ze strony innych ludzi, który traktowany jest

przez nich z pogardà lub oboj´tnoÊcià i nie potrafi si´ broniç. 

Jedyne, co mu pozostaje, to usunàç si´ z normalnego ˝ycia.

Musi wi´c zejÊç im z oczu, staç si´ niczym, istotà zapomnia-

nà, ˝yjàcà w skleconych byle jak osiedlach na peryferiach

miast, w podejrzanych dzielnicach n´dzy, w slumsach. Jest

wyrzucony na margines. 

Gwa∏t zadawany przez pogard´ i oboj´tnoÊç rodzi n´dz´,

bo to w∏aÊnie on w nieub∏agany sposób powoduje wyklu-

czenie i odrzucenie takiego cz∏owieka przez innych ludzi.

Wciàga biedaka w tryby mechanizmu, który go mia˝d˝y i

unicestwia. Spycha go na samo dno spo∏eczeƒstwa. 

Wykluczenie na sta∏e ze wspólnoty z innymi ludêmi, któ-

ra naszemu ˝yciu nadaje blask i rodzi poczucie bezpieczeƒ-

stwa, skazuje umys∏ tego cz∏owieka na ciemnoÊci, Êciska jego

serce niepokojem, trwogà i nieufnoÊcià, niszczy jego dusz´.

———————

* Tekst opublikowany w czasopiÊmie „Igloos” nr 39-40 [styczeƒ –

kwiecieƒ 1968].
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Gwa∏t dokonywany w imi´ porzàdku, 

rozsàdku, sprawiedliwoÊci

Zarówno ludzie wyrzuceni na margines, jak i ludzie bogaci nie

zdajà sobie sprawy z przemocy, jaka cià˝y nad Êwiatem n´dzy.

Cz´sto jest ona zamaskowana pod pozorami ∏adu, rozsàdku,

a nawet sprawiedliwoÊci. Czy˝ nie w imi´ ∏adu moralnego wtrà-

camy si´ w mi∏ostki n´dzarzy, besztajàc ich bàdê oczerniajàc, i

zawsze ich osàdzajàc, zamiast pomóc im dojrzeç w nich zalà˝ki

prawdziwego ˝ycia rodzinnego? Nawet jeÊli ich zwiàzki uczu-

ciowe nie zawsze sà w zgodzie z naszà moralnoÊcià i naszy-

mi kodeksami, jedynà szansà jest zaufaç im i dopomóc na dro-

dze do godnego ˝ycia.

Dzielnice n´dzy mog∏yby byç miejscem przejÊcia od spo∏e-

cznoÊci nieszcz´Êników ku spo∏eczeƒstwu bardziej sprawied-

liwemu. Tymczasem, w imi´ porzàdku spo∏ecznego, uczy-

niliÊmy z tych dzielnic piek∏o, stwarzajàc tam piekielne wa-

runki, pod pretekstem, ˝e nie chcemy dopuÊciç do tego, by

rodziny przebywa∏y tam na sta∏e. Spieszno nam  zaprowadziç

porzàdek, a przez to zapominamy o cz∏owieku. Tymczasem,

im bardziej ˝ycie n´dzarza staje si´ godne po˝a∏owania, im

mniej dóbr posiada, tym bardziej si´ do nich przywiàzuje z

obawy, aby ich nie utraciç. Tego, co ma, nie zamieni wi´c dobro-

wolnie na coÊ, czego nie zna ani nie pojmuje. 

Czy˝ to nie „rozsàdek” nakazuje nam odebraç n´dzarzowi

jego autonomi´? Czy˝ nie wiemy lepiej od niego, czego mu po-

trzeba? Po có˝ stwarzaç sytuacj´, w której musia∏by dokonywaç

wyboru, do jakiego nie jest zdolny? I tak, posuwamy si´ do tego,

˝e wyznaczamy mu miejsce, gdzie ma zamieszkaç. A potem

oskar˝amy go, ˝e nie wykazuje ˝adnej inicjatywy ani ambicji, i

stwierdzamy: „On nie chce z tego wyjÊç”. Jak˝e ma wyjÊç, sko-

ro nigdy nie mia∏ mo˝liwoÊci u˝ywania w∏asnego rozumu? 

W imi´ jakiejÊ sprawiedliwoÊci przyw∏aszczamy sobie nawet
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jego rol´ jako ojca, zast´pujemy go w stosunku do jego dzie-

ci; uznajemy, ˝e nie wype∏nia swoich obowiàzków i wyda-

jemy na niego wyrok. W ten sposób nigdy ju˝ nie b´dzie praw-

dziwym ojcem, w pe∏ni odpowiedzialnym za swojà rodzin´ i

broniàcym jej praw.

PrzekreÊlajàc wszystko, co robi, oczerniajàc ka˝dà jego ini-

cjatyw´, pozbawiajàc go wi´kszoÊci jego dóbr, osaczamy go.

Jego skarga nie zostanie uznana w Êwietle naszych praw;

b´dzie krad∏, bi∏ i kaleczy∏, a wtedy w imi´ sprawiedliwoÊci

wtràcimy go do wi´zienia. Gdy stamtàd wyjdzie, czy b´dzie

jeszcze w stanie respektowaç naszà sprawiedliwoÊç?

Nasz porzàdek, nasz rozum, nasze poczucie sprawiedli-

woÊci obracajà si´ przeciw niemu. Stwarzajà dla niego uk∏ad

szczególny, który prowadzi do chaosu, bezsensu, niespra-

wiedliwoÊci...  

Porzàdek narzucany si∏à rodzi 

porzàdek zamieszania i przemocy

W tych warunkach, które nam si´ wydajà rozsàdne i spra-

wiedliwe, cz∏owiek ubogi urzàdza si´, jakby to by∏ stan nor-

malny. Szanuje ustalone prawa i wynikajàce z nich zobo-

wiàzania. Cz∏owiek zdegradowany zachowuje si´ podobnie,

ale przemoc obecna w tym uk∏adzie przenika do jego wn´trza.

Prawo, które zosta∏o mu narzucone si∏à, on z kolei b´dzie

narzuca∏ innym, a na∏o˝one na siebie ci´˝ary b´dzie przerzu-

ca∏ na swoich, na swoje otoczenie. 

Wszelako ten gwa∏townik przemocy post´puje w inny spo-

sób ni˝ przedstawiciele porzàdku, jaki mu zosta∏ narzucony.

Nie zachowuje si´ ani spójnie, ani logicznie. Powodujà nim

Êlepe, grubiaƒskie i destrukcyjne odruchy, jego przemoc

jest – jak si´ wydaje – bezsensowna. Bije swojà ˝on´, ubli˝a

w∏aÊcicielowi mieszkania, grozi organizatorowi strajku, odrzu-
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ca swoich przyjació∏... To nie gwa∏townik, to furiat. Rzuca si´ z

pi´Êciami na sàsiadów, zniewa˝a panie zajmujàce si´ dzie∏a-

mi mi∏osierdzia, bo wkraczajà w jego ˝ycie z tymi swoimi

dobrymi manierami i w∏aÊnie one wydajà mu si´ narz´dziem

dotkliwej i nieub∏aganej przemocy, którà musi znosiç...

Ci, którym nie dokucza bieda, schodzà z drogi owemu

szaleƒcowi, zadowoleni, ˝e zrobili to we w∏aÊciwym momen-

cie. Unikajà jak mogà tego wzburzonego, nieobliczalnego

cz∏owieka, który zas∏u˝y∏ sobie na swój los. Nie mo˝na mu

ju˝ pomóc. Z niego ju˝ nigdy nic nie b´dzie.

Spo∏eczeƒstwo, które w swoim przekonaniu opiera si´ na

rozumie i na poszanowaniu ∏adu, nie jest w stanie z tym cz∏owie-

kiem si´ porozumieç. KoÊcio∏y, w swojej wynios∏ej màdroÊci,

b´dà si´ do niego odnosiç ostro˝nie lub pob∏a˝liwie. 

W ten oto sposób sytuacja n´dzarza w naszym „sytym Êwie-

cie” sta∏a si´ najbardziej tragiczna ze wszystkich, jakich kie-

dykolwiek w historii doÊwiadcza∏ cz∏owiek. Nigdy jeszcze

n´dzarz nie by∏ tak jak dzisiaj sponiewierany, poraniony,

zniewolony, pozbawiony swoich praw, honoru i mi∏oÊci; oto

cz∏owiek, któremu zadano totalny gwa∏t w imi´ rozumu, spra-

wiedliwoÊci i ustalonego porzàdku. 

Wyrzuceni na margines 

nie ˝ywià nienawiÊci

Kim sà ci, których traktujemy w ten sposób, których rozpo-

znajemy ju˝ jedynie po ich na∏ogach, grzechach czy napadach

sza∏u? Co to za cz∏owiek, o obliczu wyrzutka, którego istnie-

nie w∏aÊnie tak si´ kwituje: „Czy jest takie spo∏eczeƒstwo, któ-

re nie mia∏oby swoich wyrzutków? Sà mu zresztà potrzebni”.

Zmuszony do milczenia, jak przystoi komuÊ, kto jest haƒbà

dla spo∏eczeƒstwa, pozbawiony podstawowych Êrodków eks-

presji, jakimi sà mowa i inteligencja, ten cz∏owiek „krzyczy” w
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naszym kierunku swoim brudem, odorem swej n´dzy, swoim

stylem ˝ycia, chaotycznym i pe∏nym przemocy. Czy jednak

wzywa do zemsty, do kradzie˝y, gwa∏tu, wyrównania krzywd?

Czy jego zamiary sà naprawd´ przeciwne naszym? 

Ten cz∏owiek nie jest ani Êmieciem, ani kimÊ niebezpiecz-

nym, ani nawet nie ˝ywi nienawiÊci do tych, którzy go uciskajà.

Pot∏uczone szyby jego izby, byle jak sklecone deski jego

baraku, przeraêliwa dziura w jego ruderze, jego codzienne

uparte poszukiwanie pracy, przyjaciela, pomocnej d∏oni, Boga,

w którego mo˝na by uwierzyç, to oznaki zadanego mu gwa∏tu

i cierpienia, przez które nie widaç nadziei. I jeÊli czasem

jego d∏onie zaciskajà si´ w pi´Êç, to nie z nienawiÊci, ale

dlatego, ˝e w swojej n´dzy nie mo˝e ju˝ na nikogo liczyç, nie

mo˝e mocno i serdecznie uÊcisnàç d∏oni bliêniego. Jego

gwa∏townoÊç rodzi si´ z beznadziei i rozpaczy; nie pochodzi

z przekonania o przys∏ugujàcych mu prawach, ani z ch´ci

zaatakowania nas, by swoich praw broniç.  

Coraz szczelniej zamykamy drzwi 

naszych koÊcio∏ów

Od wieków przemoc rodzi przemoc. Dlatego nasza odpowiedê

na nieÊwiadomà i Êlepà przemoc n´dzarza – to nienawiÊç,

pogarda i coraz bardziej stanowcze odrzucenie; to odmawia-

nie tym ludziom prawa do wspólnego dziedzictwa i spycha-

nie ich na Êmietniska. Nasza odpowiedê – to policjant, pan-

cerny wóz policyjny, buldo˝er, który burzàc n´dzne przed-

mieÊcia, niszczy t´ karykatur´ prywatnej w∏asnoÊci, która

pozosta∏a jeszcze w r´kach ludzi wyrzuconych na margines:

troch´ drewna, kawa∏ki falistej blachy lub tektury, jakieÊ

stare pud∏o znalezione wÊród jarmarcznych odpadków...

Nasza reakcja – to umacnianie twierdzy naszych intere-

sów, naszych przywilejów, naszych instytucji oraz zaciskanie
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∏aƒcuchów zabezpieczajàcych drzwi naszych koÊcio∏ów, na-

szych Êwiàtyƒ. My, zabezpieczeni, b´dziemy spaç w pokoju,

w b∏ogim spokoju, nie zauwa˝ajàc tego cz∏owieka, który

znajduje si´ tak blisko nas i jest naszym bratem.  

On nie jest wyrzutkiem, lecz ofiarà; b´dzie odnotowany w

z∏ych dzielnicach, w cuchnàcych domach czynszowych, w

slumsach. RzeczywistoÊci, w jakiej on ˝yje, nie chcemy

znaç, i im bardziej zamykamy si´ w naszych fortecach, tym

mniej jesteÊmy w stanie pojàç, kim on jest naprawd´. Cz∏o-

wiek ten sta∏ si´ dla nas obcy, jego cierpienia uwa˝amy za

uzasadnione. Wys∏uchaç go, to by oznacza∏o zaryzykowaç

utrat´ wszystkiego, bo przecie˝ taki cz∏owiek nie poprze-

stanie na ma∏ym, chcia∏by zaraz wszystko zagarnàç, wszystko

zniszczyç. Zbyt dobrze oceniamy gro˝àce nam niebezpie-

czeƒstwo, trzeba go uniknàç za wszelkà cen´. Nawet za ce-

n´ bycia nieludzkim.  

Za te brutalne reakcje wszyscy jesteÊmy odpowiedzialni,

nawet ci spoÊród nas, którzy anga˝ujà si´ w walk´ z ubós-

twem. Wynikajà one z naszej winy, bo mamy tendencj´ przed-

stawiaç n´dz´ jako spraw´ b∏ahà, takie ot, przeoczenie, nie-

groêny wypadek, który si´ przydarzy∏ ludzkoÊci w jej histo-

rycznym marszu. Proponujemy cz´sto odpowiedzi czàs-

tkowe, rozwiàzania kulawe. Chodzi nam przede wszystkim o

to, by nie przeszkadza∏y nam w tworzeniu nowego Êwiata,

ku któremu zdà˝amy, z∏o˝onego z nowych wie˝ Babel i

nowych Kolumn Herkulesa.

Ludzie ginà, gdy my podbijamy 

przestrzeƒ kosmicznà

Choç nie chcemy si´ do tego przyznaç, my równie˝ sàdzimy,

˝e wa˝ne jest nie to, by nie zginà∏ jakiÊ cz∏owiek, lecz by nie

zosta∏ zahamowany post´p ludzkoÊci. Trzeba konstruowaç
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samoloty, budowaç fabryki, si´gaç do planet. To jest praw-

dziwa historia naszej epoki. Chcemy nale˝eç do tej historii, byç

ludêmi tej epoki. Wyeliminowanie n´dzy nie wydaje nam si´

a˝ tak wa˝nym problemem, to godne pochwa∏y przedsi´wzi´-

cie grupki poczciwych ludzi, mo˝e ekscentryków lub utopis-

tów. Mówià nam niekiedy pob∏a˝liwie: „to specjalne powo∏anie”,

„to wyjàtkowy charyzmat”. Ale to nie jest sprawa a˝ tak istotna,

˝eby si´ jej poÊwi´caç i „marnowaç” dla niej swe ˝ycie.

To znaczy, ˝e êle zrozumieliÊmy, czym jest ten straszliwy,

ciàg∏y gwa∏t zadawany n´dzarzom. On sprawia, ˝e ludzie ginà,

a my podbijamy przestrzeƒ kosmicznà. Nie rozumiemy, ˝e

brutalna przemoc zadawana im to nie wypadek w trakcie

naszej historii; to zagro˝enie dla ca∏ej ludzkoÊci, która potrafi

p´dziç ku gwiazdom, a po drodze deptaç ludzi.

Gwa∏t mi∏oÊci

JeÊli prawdà jest, ˝e „gwa∏t si´ gwa∏tem odciska”, to czy nie

istnieje inny rodzaj gwa∏tu ni˝ ten, który polega na wyklu-

czeniu ze spo∏eczeƒstwa i jest wbiciem sztyletu w brzuch

n´dzarza? 

Naszym zdaniem istnieje te˝ gwa∏t nieskoƒczenie bar-

dziej skuteczny. Jest on zakorzeniony w samej g∏´bi naszego

cz∏owieczeƒstwa, wyrasta z naszego serca, z tego, co w nas

jest najlepsze, z naszego pragnienia ˝ycia, pokoju, z goto-

woÊci do dawania. Czerpie si∏´ z naszego spotkania z

Bogiem mi∏oÊci, z naszego idea∏u sprawiedliwoÊci. 

To ten gwa∏t daje poczàtek prawdziwym rozwiàzaniom,

g∏´bokim i ostatecznym, powoduje prawdziwe odrodzenie,

przywraca szacunek, honor, chwa∏´ i czeÊç wszystkim ludziom,

niezale˝nie od tego, czy sà bogaci czy biedni. Na ten gwa∏t,

którym jest mi∏oÊç, wszyscy jesteÊmy skazani, jedni i

drudzy, czy tego chcemy czy nie chcemy. Wynika to z faktu,
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˝e jesteÊmy naprawd´ ludêmi i zdajemy sobie spraw´, ˝e

˝aden cz∏owiek nie mo˝e byç dla nas obcym czy wrogiem...

Cz∏owiek wyrzucony na margines równie˝ jest wydany na

ten rodzaj gwa∏tu. GdybyÊmy go choç troch´ znali, prze-

konalibyÊmy si´, ˝e nie ˝àda on od nas niczego wi´cej, jak

tylko tego, byÊmy byli ludêmi. Domaga si´ od nas, abyÊmy

wszystkich ludzi uznawali za ludzi i szanowali jak ludzie. 

Nie ˝àda od nas niczego innego, jak tylko tego, aby szko∏a

rozwija∏a inteligencj´ jego dzieci, aby KoÊció∏ by∏ drogà do

wspólnoty wszystkich, aby spo∏eczeƒstwo by∏o spra-

wiedliwe i otwarte, aby technika i ekonomia s∏u˝y∏y dzie-

leniu si´ dobrami tej ziemi. 

Cz∏owiek ˝yjàcy w skrajnej n´dzy podobnie jak my ocze-

kuje stworzenia nowego Êwiata. Jego walka zmierza do

przemiany struktur spo∏eczeƒstwa, tak aby honor, spra-

wiedliwoÊç, mi∏oÊç i prawda sta∏y si´ fundamentem, na

którym opieraç si´ b´dà prawa wszystkich ludzi, jego tak˝e:

prawo do myÊlenia, rozumienia, kochania, dzia∏ania i prawo

do modlitwy. JeÊli n´dzarz zadaje nam pytania i zmusza,

abyÊmy je sobie sami stawiali, to nie po to, by spowolniç

nasze kroki, lecz po to, by zmusiç nas do szybszego marszu

i pobudziç naszà ambicj´. On zmusza nas, byÊmy zadali

sobie pytanie o przysz∏oÊç ca∏ej ludzkoÊci.

Czy uciÊniony nie stanie si´ agresorem?

Mo˝emy sobie oczywiÊcie wyobraziç innà rewolucj´, bar-

dziej typowà w dziejach Êwiata, polegajàcà na takim zorga-

nizowaniu si´ n´dzarzy, ˝e odebraliby w∏adz´ bogaczom i

postawili si´ na ich miejscu. Kto jednak zagwarantuje, ˝e

n´dzarz, który jutro stanie si´ bogaczem, b´dzie lepszy ni˝

dzisiejszy bogacz? Kto zapewni, ˝e gdy ¸azarz zasiàdzie

przy stole bogacza, nie przep´dzi go, ˝eby z kolei jego wy-
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kluczyç? Kto zagwarantuje, ˝e gdy n´dzarz zdob´dzie si∏´,

nie stanie si´ sprawcà przemocy i zniszczenia? Czy nie po-

winniÊmy liczyç si´ z tym, ˝e dzisiejsi n´dzarze mogà staç

si´ tyranami uciskajàcymi bogaczy pozbawionych w∏adzy?

Jak zapobiec temu, ˝eby sprawiedliwoÊç dla wszystkich, czeÊç

dla wszystkich i modlitwa za wszystkich, nie sta∏y si´ raz

jeszcze, za sprawà wczorajszych n´dzarzy, przejmujàcych

w∏adz´, niesprawiedliwoÊcià, k∏amstwem, nienawiÊcià, woj-

nà, w Êwiecie jutra?

Z uwagi na obecnà sytuacj´ wykluczonych, koniecznoÊç

przekszta∏cenia Êwiata na ich korzyÊç nie mo˝e nam przes∏a-

niaç innego ryzyka: tego ˝e n´dzarz ze swej strony b´dzie

zniewalaç i niszczyç innych ludzi. Czy˝ to nieuniknione

ryzyko nie wynika stàd, ˝e n´dzarze widzà, jak dzisiejsi

mo˝ni op∏ywajà we wszystko i u˝ywajà swoich dóbr, aby

panowaç i deptaç drugich? Czy˝ n´dzarz, który pewnego

dnia zajmie miejsce bogacza, nie ulegnie pokusie, aby czyniç

to, co widzi u bogaczy i czy nie zechce odbudowaç znanego

sobie spo∏eczeƒstwa, opartego na przemocy? 

JeÊli jednak, patrzàc na dzisiejszych bogaczy, n´dzarz

znajdzie wÊród nich prawdziwych ludzi, pe∏nych szacunku

dla wszystkich swoich braci, hojnych i podejmujàcych wy-

si∏ek, aby stworzyç nowy Êwiat oparty na sprawiedliwoÊci,

mi∏oÊci, prawdzie i pokoju; jeÊli znajdzie bogatych, którzy

szanujà godnoÊç innych ludzi, to istnieje szansa, ˝e ich w∏aÊnie

zechce naÊladowaç bardziej ni˝ innych i ˝e z nimi podejmie

wspó∏prac´ nad przemianà Êwiata. 

Mi∏oÊç rodzi mi∏oÊç. Jutrzejszy Êwiat b´dzie naszym oso-

bistym dzie∏em, zarówno wtedy, gdy b´dziemy go budowaç

razem z n´dzarzami, jak i wtedy, gdy oni zajmà nasze miej-

sce i b´dà go budowali bez nas. JeÊli ma nastaç Êwiat jutra

bez ucisku, to trzeba, abyÊmy dzisiaj brali na serio s∏owa

Chrystusa: „Królestwo gwa∏t cierpi”. Chodzi tu jednak o gwa∏t,

Ojciec Józef Wrzesiƒski114

wrz 05  2/11/08  2:05 AM  Page 114



jaki zadajemy sobie samym; gwa∏t, który jest wyrzeczeniem

si´ naszej pychy; dobrowolnà rezygnacjà z dóbr, które

przeznaczamy na realizacj´ braterstwa, prawdy i pokoju. 

Gdyby n´dzarze widzieli, ˝e ˝yjemy naprawd´ jak ubo-

dzy; gdyby to widzieli, braliby z nas przyk∏ad, a nasze ubós-

two by∏oby wyrazem prawdy, której si´ domaga∏ i którà pra-

ktykowa∏ Chrystus. Ubóstwo Ukrzy˝owanego na Golgocie

jest doÊwiadczeniem ˝ycia, jest wymogiem; cz∏owiek praw-

dziwie ubogi, to ten, który nim jest na mocy dobrowolnego

wyboru. Odnosi si´ to do wszystkich, którzy stawiajà pod zna-

kiem zapytania nasz dzisiejszy Êwiat goniàcy za sytoÊcià. JeÊli

nie zgodzimy si´ na zap∏acenie ceny, którà sam Chrystus nam

wskazuje, nie b´dzie przysz∏ego Êwiata bardziej sprawiedliwe-

go, bardziej prawdziwego, bardziej braterskiego. Nasz jutrzej-

szy Êwiat powstanie jako odpowiedê na wznoszàce si´ z tego

Êwiata wo∏anie o mi∏oÊç. Powstanie dzi´ki naszemu ogo∏oceniu.

Jego fundamentem b´dzie przeznaczenie do wspólnego u˝ytku

i podzia∏ tego, co nam zosta∏o dane, tak aby wszystko s∏u˝y∏o

wszystkim i przyczynia∏o si´ do ich wspólnego szcz´Êcia. 

Trzeba równie˝ pami´taç, ˝e to nasze ogo∏ocenie zostanie

zaakceptowane jako wzór, jeÊli b´dzie postawà trwa∏à; jeÊli

naszym idea∏em b´dzie nie tylko zbli˝anie si´ do najbied-

niejszych, lecz uto˝samienie si´ z tym, co w nich jest z

prawdy, z umi∏owania sprawiedliwoÊci; jeÊli b´dziemy z nimi

solidarni i pokochamy ich do tego stopnia, ˝e ich sprawa

stanie si´ naszà, a˝ do jej ostatecznego rozwiàzania.

I dopiero wtedy, gdy n´dzarz wyrzucony na margines

odkryje w nas cz∏owieka, zas∏ugujàcego na to, by go naÊ-

ladowaç, nie zaÊ kogoÊ, kogo trzeba zwalczaç, razem z nami

weêmie si´ z zapa∏em do budowania sprawiedliwego Êwiata

prawdy, mi∏oÊci i pokoju. I jeÊli na tym Êwiecie b´dzie jesz-

cze panowa∏ gwa∏t, to tylko taki, który wyp∏ywa z mi∏oÊci

gotowej do dzielenia si´ dobrem z innymi. 
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