
Nikt nie może ocalić się sam.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 56. 
Światowy Dzień Pokoju

Papież Franciszek zachęca nas do refleksji nad tym, jak pandemia 
wpłynęła na nasze osobiste doświadczenia i stawia nas przed 
wyzwaniem, pytając co możemy zrobić dla pokoju na świecie.

Obchody Światowego Dnia Pokoju to czas 
zastanowienia się, jakie wyzwania i szanse stawia 
przed nami nowy rok

PRZED CZYM 
STAWIA NAS 
ORĘDZIE 
PAPIEŻA 
FRANCISZKA?

KRYZYS O NIESPOTYKANEJ SKALI

Władze polityczne stanęły wobec 
sytuacji kryzysowej, a pracownicy 
ochrony zdrowia łagodzili cierpienie 
chorych.

Czego nauczyła nas utrata wszystkich punktów odniesienia? Od 
pracy po naukę, od więzi rodzinnych, przez relacje społeczne po 
kult religijny.

WIRUS NIERÓWNOŚCI

Pandemia uderzyła w słabe punkty struktury 
społeczno-ekonomicznej, uwidaczniając jej kontrasty i 
nierówności. Wpłynęło to na bezpieczeństwo pracy i pogłębiło 
poczucie osamotnienia, zwłaszcza u najsłabszych i 
najuboższych.

Jak powinna wyglądać nowa 
gospodarka i społeczeństwo?

SZANSA NA NAWRÓCENIE 

Jest to odpowiedni moment, aby: stawiać 
pytania, uczyć się, wzrastać i przemieniać, 
zarówno jako jednostki oraz jako wspólnota.

Co czujemy? W którym 
kierunku chcielibyśmy się 
rozwijać?

W STRONĘ LEPSZEGO JUTRA

Najważniejszą lekcją jest ta, że nikt nie może ocalić się 
sam. Nie możemy już myśleć tylko o naszym „ja”, ale 
musimy myśleć o sobie jako o „my” otwartym na 
powszechne braterstwo.

Jak wyobrażamy sobie sprawiedliwszy i 
bardziej pokojowy świat, szukający 
wspólnego dobra i troszczący się o dzieło 
stworzenia?

IZOLACJA, DRUGA TWARZ PANDEMII 

W następstwie izolacji i ograniczenia wolności, 
pandemia Covid-19 stała się powodem 
wewnętrznych cierpień wielu osób i rodzin.

Jak poradziliśmy sobie z restrykcjami 
sanitarnymi nałożonymi z powodu 
pandemii?

NADZIEJA JAKO PRZEWODNICZKA

Razem, w braterstwie i solidarności, 
budujmy pokój, zagwarantujmy 
sprawiedliwość, przezwyciężmy najbardziej 
bolesne wydarzenia.

W jaki sposób doświadczenie pandemii skłoniło 
nas do większego braterstwa? Do solidarności, 
do sprawiedliwości, do pokoju?

DROGA DO ZBUDOWANIA SPRAWIEDLIWSZEGO ŚWIATA
Stoją przed nami wielkie wyzwania: zmiany klimatu, wojny, głód, 
nierówności, pilna potrzeba godnej pracy dla wszystkich, 
przymusowe migracje.

Jakie dobre przykłady 
pomogłyby nam stawić czoła 
tym wyzwaniom?

O Światowym Dniu Pokoju. Od 56 lat, każdego pierwszego dnia stycznia, Kościół katolicki 
obchodzi dzień, w którym wzywa do krzewienia i zachowania pokoju na świecie. Został on 
ustanowiony przez papieża Pawła VI, zainspirowanego encyklikami Pacem in terris oraz 
Populorum progressio, napisanymi odpowiednio przez Jana XXIII oraz samego Pawła VI.

Zeskanuj ten kod 
QR, aby przeczytać 
przesłanie Papieża

Ś w i a t o w y  D z i e ń  P o k o j u  2 0 2 3

Pandemia Covid-19 jako nowy początek 
wspólnego wytyczania ścieżek pokoju.


