
Wielebny Księże Profesorze, 

  
Sprawa wojny i  pokoju od lat mnie bardzo interesowały., Wobec tylu obecnie 
toczonych wojen, w których "żołnierze zabijają  ludzi, których nie znają, w 
interesach ludzi, którzy się znają, lecz się nie zabijają"  badam szczególnie  rozwój 
pojęcia Wojny sprawiedliwej i jego praktyki, teraz zwłaszcza na Ukrainie. 
  
Z tym większym  zainteresowaniem śledziłem w TV Trwam treść Konferencji AKSIM 
na ten temat. Naturalnie też referat Księdza Profesora. 
  
Całość pięknie podana i pouczająca.  
Jedynie w aktualnym określeniu sprawiedliwej obrony w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego art. 2309 zabrakło mi rozwinięcia wszystkich 4 punktów.   
Uważam, że w przypadku wojny na Ukrainie punkty 3 a zwłaszcza 4  nie zostały 
spełnione.  
Widmo III WŚ i to z użyciem całej potęgi broni atomowej, jak zapowiadają Prezydent 
Stanów i decydenci Pentagonu, jest  przeokropne. 
 
Zaś biorąc pod uwagę punkt 2, wprawdzie dotąd nie został spełniony, lecz wierzę 
mocno, że można go jeszcze spełnić wzorując się kategorycznie na rozwiązaniu 
dramatycznego nasilenia konfliktu Kubańskiego ZSRR ze Stanami w 28 października 
1962, (Wycofanie broni nuklearnej przez ZSRR  i wycofanie przez Stany tej broni z 
Turcji) 
 
Pojawia się coraz więcej przywódców, którzy  inicjują pokojowo wielkie  społeczne 
przemiany, jak np. JP II, Gandhi, Mandela, Martin Luther King 
(https://www.vianolavie.org/2021/01/18/the-poetic-city-martin-luther-king-jr-had-a-
dream/), Oni o pokoju nie tylko teoretyzowali i się modlili, lecz także całym sobą 
pokojowo skutecznie działali. 
  
Moje dalsze uzasadnienie streściłem  jako Wojna i Pokój pod linkiem 
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wojna-i-pok%C3%B3j-Pius12-
obraz-23.9.22.pdf 
 
Co do postaw pacyfistycznych: 
Czy Jezus nie dał nam na to odpowiedzi jednoznacznej słownie (A ja wam mówię: 
nie zwalczajcie zła złem…MT,5,39-48), a przez poddanie się męce – trzeba rozumieć 
– dosłownie!  
  
Jak się skończyła walka zbrojna z Rzymskim najeźdźcą?  
A jak – haniebne uśmiercenie tego, co kazał Piotrowi schować miecz?   
Jak – ukamienowanie  pokojowego Szczepana; jak – niezliczone  rzesze tych, którzy 
naukę Jezusa o wojnie i pokoju przyjęli dosłownie? Czyja ofiara a nie walka 
ustanowiała pokojowo zwycięstwo? 
 
Jak kończą się – na długą metę – wojny  dla zaprowadzenia pokoju? 
 
Z życzeniami wszelkiego błogosławieństwa 
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