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Kraków, ul. Stradomska 4
Vis Veritatis, KWW ISKRA, AKŻ NT i inn.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (...)
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością (...)

Jego Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!
To ujęcie faktu stwierdzone w Prologu Ewangelii wg św. Jana czytane w całości, porusza do głębi,
dreszcz ciało przenika ... . I chce się rzec: Niezrozumiałym mi jest. I niepojętym to, co stworzyłeś,
Panie ... . Świat, ten piękny świat, nam, człowiekowi darowany ...
A człowiek? - cóż z darem tym czyni?
Pamiętam słowa Pani Profesor Wandy Półtawskiej, które mi rzekła:
„Im więcej za darmo dostałeś (talentów), tym więcej za darmo daj z siebie (dziel się z bliźnim).
A człowiek? - cóż czyni?
Ta ziemia, tak hojnie z rąk Stwórcy bogata, że bez problemu wyżywić (jeszcze dziś) może
populację i większą niż obecnie ludzką, nie czyniąc szkody Dziełu stworzenia, ta ziemia jest przez
człowieka niszczona. A człowiek umiera z głodu.
XXI już wiek mamy, a formuły bytowania nie skłaniają człowieka do życia w Prawdzie i Wolności.
Ten system społeczno-ekonomiczny w którym tkwimy, Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał
cywilizacją śmierci. Nie nadaje się on ani do modernizacji ani do naprawy; on jest do porzucenia –
jeżeli mamy uwolnić się ze szpon tej bestii. Jej narzędziem, filarem jest pieniądz., gdyż:
W tym rozeznaniu prawdą się jawi to, że pieniądz nieludzką krzywdę sprawia.
Ten pieniądz służebną rolę utracił: stał się powodem do grzechu, zabójczy dla jednych, nielicznych
ohydnie bogaci.
Ta hydra jadową paszczę otwiera, ludzkość pożera.
Zębów jadowych smoka pozbawić trzeba, pieniądz naprawić.
I pytam w zdumieniu:
Co czynisz mi, Panie?
Jakie zadanie nam dajesz, i znamię?
ISKRA już błysnęła i watrę rozpala. Jesteśmy tu razem ... gdyż
DUCH wolny razem z niewoli wyzwala.
Zębów jadowych smoka pozbawić trzeba, pieniądz naprawić.
Jak to osiągnąć – już wiemy, lecz tylko razem to uczynimy
Tę wiedzę niechaj biorą i inni, bo tylko razem jesteśmy silni!
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Omówić:
[Ks. Stanisław Staszic, ks. prałat Wacław Bliziński, (...) , Marian Wieleżyński, Pius XI, Jerzy
Zdziechowski, sługa Boży o. José María Arizmendiarrieta Madariaga – jego MONDRAGON,
Ks. Kardynał Hlond, Ks. Prymas Stefan Wyszyński]
Załączyć:
[Pismo do J.E. Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza – czwarta audiencja dnia 12.06.2015 r.]

Jesteśmy tu razem.
Stawamy przy sobie, bok w bok, każdy, i ramię w ramię nieść Bożych Praw Zakon k’narodom
świata, żeby z człowiekiem człowiek się bratał. Te Prawa Boskie odczytujemy, w prawach
człowieka zapisujemy.
Wszyscyśmy równi, jak Boże dzieci. I tę zasadę ISKRA roznieci.
Ten, kto przewodzi, sługą się staje. I tę zasadę ISKRA podaje.
Jesteśmy razem, równi z równymi, chcemy żyć zgodnie, i szczęśliwymi.
Prowadź nas tedy nasz Boże Panie! I niech się wola tak Twoja stanie.
A Ty, Pasterzu nasz, i Księże Bracie – Arcypasterzu Marku, i Księże Janie wiedźcie nas drogą tych Bożych praw,
stawając w jednym szeregu bastionu Prawdy, prawdy sumienia.
K’wolności dążymy, jej czas to tworzenia, faktycznej,
Narodu polskiego, i Ziemian!
Do wszystkich
Niech ISKRA wzbudzi serc miłość waszą
i iskrą zapłonie,
losy Ojczyzny odwrócić naszej
Jej sprawy biorąc w swe dłonie!

Ryszard Schaeffer
Klub Wolnych Wyborców „ISKRA”
Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
Akademicki Klub Żeglarski w Nowym Targu
www.kwwiskra.pl
www.koreus.pl
harnasie.tatr@gmail.com
Kraków, dnia 5 listopada 2018 r.
Nowy Targ, dnia 6.02.2019 r. - skoryg. i uzup. 1
Nowy Targ, dnia 22.01.2020 r. - skoryg. i uzup. 2

2/2

