
Ks. Bp Tadeusz Bronakowski 

 

Słowo wprowadzające 

na rozpoczęcie Sympozjum 

„Poszukiwanie prawdy życia”, 

UKSW, 24.03.12 

 

Czcigodni Bracia Kapłani! 

Drodzy Uczestnicy Sympozjum! 

Na początku z głębi serca gratuluję Dostojnej Laureatce medalu Fides 

et Ratio pani Barbarze Wachowicz. To wyróżnienie, trafiające do bogatej 

kolekcji w pełni zasłużonych nagród i medali, jest znakiem wdzięczności 

za Pani wielkie oddanie tym wartościom, które dzisiaj są spychane na 

dalszy plan, które otacza coraz częściej woal milczenia. Tymczasem Pani 

twórczość i wspaniała działalność popularyzatorska przypominają wielu 

ludziom, zwłaszcza młodym, o  wartościach, które przez pokolenia 

kształtowały naszą wspólnotę narodową i społeczną. Jeszcze raz dziękując 

Szanownej Pani, życzę jednocześnie, aby te sprawy, te wartości, którym się 

Pani poświęca, znajdowały wśród Polaków nowych miłośników, nowych 

popularyzatorów, nowych ambasadorów. Aby jak najwięcej osób nie bało 

się ani nie wstydziło takich słów, jak wiara, honor, odwaga, prawda, 

niezłomność, ale też uczciwość, wzajemna życzliwość i szacunek. Oby nowe 

pokolenia z entuzjazmem przyjęły i umiłowały to nasze wspólne 

dziedzictwo, dla ochrony którego tak wiele Pani uczyniła. 

 

Szanowni Państwo! 

Wręczenie nagrody Fides et Ratio połączone jest z inauguracją 

sympozjum „Poszukiwanie prawdy życia w trosce o prawidłowe relacje”.  



Podczas homilii starałem się zarysować kilka problemów, z którymi mierzą 

się dzisiaj osoby zatroskane o obecność prawdy w życiu osobistym, 

rodzinnym i społecznym. Kolejne wykłady uczestników sympozjum 

przybliżą i rozwiną wiele z tych zagadnień, sytuując je na osiach relacji 

człowieka z Bogiem, człowieka z drugim człowiekiem, człowieka ze 

wspólnotą rodzinną i społeczną. Aby te relacje były prawidłowe, to znaczy 

oparte na wzajemnym zrozumieniu, na miłości i szacunku, musimy je stale 

budować na prawdzie o naszym życiu. Ta jedyna i niepowtarzalna prawda 

uświadamia nam, że człowiek jest dzieckiem Boga, stworzonym na Boży 

obraz i Boże podobieństwo. To prawda o tym, że człowiek jest przez Boga 

kochany i dzięki tej miłości może żyć, rozwijać się, budować wspólnotę z 

innymi i dążyć ku zbawieniu. Ta prawda gasi nasz niepokój i strach. Daje 

nam nadzieję, że zawsze, w każdej życiowej sytuacji dobro może zwyciężyć. 

To prawda, której nie przykryją współczesne ideologie, współczesne 

manipulacje i przekłamania. O tej prawdzie mamy świadczyć tym bardziej, 

im bardziej jest ona wyrzucana ze współczesnego świata. Im bardziej 

człowiek zamyka się w złotej klatce doczesnej konsumpcji, zapominając 

o swoim prawdziwym powołaniu. Bez tej prawdy nie można żyć godnie, 

nie można uniknąć życiowych dramatów i rozczarowań. Niech ta 

świadomość przyświeca naszym dalszym refleksjom podczas dzisiejszego 

sympozjum.  

 

 Szanowni Państwo! 

 Organizacja naszego dzisiejszego spotkania i nasze w nim 

uczestnictwo stają się już w pewnym stopniu wypełnieniem tytuły 

sympozjum. Chcemy wspólnie dążyć do prawdy, chcemy troszczyć się o 

prawidłowe relacje w naszych rodzinach, we wspólnocie Kościoła i naszego 

narodu. Za podjęcie tej inicjatywy dziękuję najserdeczniej Pani Profesor 



Marii Ryś, która tak wiele dobrego czyni dla zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się problemów związanych z uzależnieniami. Dziękuję 

panu dyrektorowi Zdzisławowi Biszewskiemu, który wraz ze swoimi 

współpracownikami z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej otacza 

bezcennym wsparciem wszelką działalność prowadzącą do ochrony 

trzeźwości i pomagania osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych.  

 Z głębi serca dziękuję wszystkim prelegentom i uczestnikom 

sympozjum. Jako przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości 

najgoręcej proszę Państwa o nieustanne angażowanie się w różne 

inicjatywy służące ochronie i umacnianiu trzeźwości w naszej ojczyźnie. W 

najbliższych latach nasz Zespół realizować będzie program „Rodzina szkołą 

trzeźwości”. Mam nadzieję, że w realizacji konkretnych działań będziemy 

mieli okazję jeszcze wielokrotnie się spotykać i współpracować dla dobra 

Kościoła i naszej ojczyzny. 

 Szczęść Boże!  

 


