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Nie wolno obawiać się prawdy i zadawania najtrudniejszych nawet pytań –
mówił podczas kazania na powtórnym pogrzebie prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego biskup Antoni Pacyfik Dydycz. - Dążenia do prawdy
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domaga się honor Polaka – podkreślał hierarcha.
- Szukajmy odpowiedzi, nie zamykajmy ludziom ust. Wiara i prawda zawsze idą
razem. To one stanowią duchowe zaplecze, to one są mocnym oparciem. To dzięki
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nim możemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi ludźmi honoru – mówił
biskup.
Biskup Dydycz wyraził niezadowolenie z powodu „prowokowanego zamieszania”
wokół prób wyjaśniania tragedii smoleńskiej. - Zasmuca nas histeryczne zamieszanie prowokowane w
odpowiedzi na wysiłek podejmowany przez wielu szukających prawdy. Dążenia do prawdy domaga się honor
Polaka. Jesteśmy to winni tym, którzy oddali życie. Taka powinność każe nam nie ustawać pod żadnym
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pozorem w dążeniu do prawdy. Do tego bowiem czujemy się zobligowani, także w obliczu Twoich cierpień,

Biskup warszawski usłyszał zarzut

tych ostatnich, panie prezydencie - zwrócił się biskup drohiczyński do zmarłego Ryszarda Kaczorowskiego.

prowadzenia samochodu po alkoholu (7040)

- Natomiast próby jakiegokolwiek tuszowania, zacierania śladów zakłamania, to one prowadzą do histerii. I ta
histeria usiłuje blokować drogi. Ale nie zapominajmy: tylko prawda może nas wyzwolić - mówił.
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"Szukajmy odpowiedzi, nie zamykajmy ludziom ust."
To zdanie powinni powiesić sobie nad łóżkiem wszyscy Polacy. Zarówno Ci, którzy tuszują informacje o
katastrofie, jak i Ci, którzy chcą zamykać usta ludziom i ekspertom, którzy nie wierzą w katastrofę. Nie
zamykajmy ludziom ust, szanujmy ich prawo do odmiennego zdania. Niezależnie od tego czy wierzą w
katastrofę, czy nie, czy wspierają PiS czy PO. Zwłaszcza niech ludzie na tym portalu przemyślą te
słowa biskupa i niech pozwolą przebywać tu ludziom, którzy są wiary chrześcijańskiej i dlatego tu
przebywają, ale różnią się poglądami politycznymi.
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