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Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dziękuję im za uwagę i dziękuję redakcji
radia, że była tak uprzejma i przekazała mi mikrofon. Dziękuję im, a patrząc na radio widzę, że
środki przekazu są dziś tak bardzo ważne. Chciałbym powiedzieć, że radio, radio katolickie jest
dziś amboną najbliższą ludziom. Z niej właśnie, poprzez radio możemy głosić wartości
humanistyczne, religijne, a przede wszystkim Jezusa Chrystusa, Pana, dać Panu tę łaskę, aby
miał On miejsce pośród naszych spraw. Tak więc pozdrawiam was i dziękuję za cały wysiłek, jaki
podejmuje ta archidiecezja, aby posiadać radio i je utrzymać, z tak wielką siecią. Proszę
wszystkich słuchaczy o modlitwę za mnie, o modlitwę za to radio, za biskupa, módlcie się za
archidiecezję, abyśmy wszyscy jednoczyli się na modlitwie i pracowali na rzecz kultury bardziej
humanistycznej, bardziej bogatej w wartości i abyśmy nikogo nie wykluczali. Abyśmy wszyscy
działali na rzecz tego słowa, które dziś się nie podoba: solidarność. Jest to słowo, które usiłuje się
dziś usunąć, nieustannie, ponieważ jest uciążliwe, a mimo jest to słowo, które odzwierciedla
wartości humanistyczne i chrześcijańskie, które są dziś potrzebne, aby przeciwstawić się kulturze
odrzucenia, według której wszystko można odrzucić. Jest to kultury, która zawsze porzuca ludzi:
porzuca dzieci, młodzież, osoby starsze, tych wszystkich, którzy są uważani za niepotrzebnych,
nie produkują. To jest niedopuszczalne. Natomiast solidarność obejmuje wszystkich. Musicie
nadal działać na rzecz tej kultury solidarności i na rzecz Ewangelii.
Pytanie: Ojcze Święty, jak ważna jest dzisiaj rodzina w ewangelizacji "nowego świata"?
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Odp. - Powiedziałbym, że jest nie tylko ważna dla ewangelizacji nowego świata. Rodzina jest
ważna, jest niezbędna dla przetrwania ludzkości. Jeśli nie ma rodziny, zagrożone jest kulturowe
przetrwanie ludzkości. Czy nam się to podoba, czy też nie rodzina jest podstawą.
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