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Co może zmienić samospalenie się Piotra Szczęsnego, który zostawił
list, wyjaśniający przyczyny, co skłoniło go tego dramatycznego czynu.
Jak zareagowało na to nasze podzielone społeczeństwo?
Ksiądz Adam Boniecki napisał o tym w Tygodniku Powszechnym nr.
46 z dnia 12.11.2017. Podaję ten tekst – w pełni się z nim zgadzam i mam
nadzieję, że większość Polaków także.
6.11 w „Kropce nad i” biskup Pieronek wyraził zrozumienie i podziw
nazywając to czynem desperackim, ale bohaterskim. Zaraz na drugi
dzień Konferencja Episkopatu odcięła się od słów biskupa: ”Każdy ma
prawo wyrażać swoje zdanie, również bp Pieronek. Jednak nie należy
utożsamiać prywatnych wypowiedzi ze stanowiskiem Episkopatu”.
Wypowiedział się też prof. Hartmann, nie szczędząc słów podziwu,
nazwał ten czyn męczeńskim i podziękował za odwagę i determinację.
Rozpętała się fala krytyki w Internecie: że jest to „woda na młyn” opozycji, która będzie to wykorzystywać i ma z tego uciechę, że człowiek był
niezrównoważony psychicznie, a „prawdziwi katolicy” uważali, że takich
ludzi chowa się pod płotem, bo z góry skazani są na potępienie.
Ja na fb dwa razy napisałam coś, co wtedy przyszło mi na myśl:
1. Ujęły mnie słowa Piotra Szczęsnego w jego liście: "Pamiętajcie, że
wyborcy PIS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy". To
jest bardzo ważne przesłanie. Uważam, że największą zbrodnią, którą
(może nieświadomie) popełnia ten chory człowiek J.K., jest to, że wydobył najgorsze instynkty z ogromnej rzeszy poczciwych ludzi i toniemy w
chamstwie, gdzie każdy wysila się, by wymyślić jak najbardziej plugawe
określenie na przeciwnika politycznego.
2. Czy do dramatu Piotra Szczęsnego nie pasują słowa z Ewangelii św.
Jana? (J 15, 13): „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich”
Trzeba odnotować jednak fakt, że w dniu 8.11.2017 r., na wniosek
posła Marka Sowy z Nowoczesnej, niemal wszyscy posłowie powstali
i minutą ciszy uczcili pamięć Piotra Szczęsnego. W Kościele, niestety,
też są podziały. Za ten tekst w TP ksiądz Boniecki też został skrytykowany. A przecież nie było to zwykłe samobójstwo słabego człowieka,
jego ucieczka przed własnymi problemami, za czym stoi egoizm (miłość
własna). To była miłość do Ojczyzny, troska o braci, czyli miłość taka,
o jakiej mówi św. Jan. Najważniejsze, by Polacy wzięli sobie do serca
przesłanie Piotra S., a nie metody jego przekazania.
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