Drogie koleżanki, drodzy koledzy
Jest mi niezmiernie miło, że dostałem możliwość wystąpienia
dzisiaj przed Wami. Jestem przekonany, że będzie to bardzo
interesujące spotkanie, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Widzę po
Waszych twarzach, że jesteście bardzo ciekawi o czym za chwilę
opowiem. Zacznijmy więc od początku. Nazywam się Tymoteusz
Gancarczyk i z przyjemnością przekażę Wam niezmiernie
interesujące informacje o cudownym człowieku, który nie będę
ukrywał, że ma ogromne znaczenie dla wszystkich ludzi.
O świętym Franciszku z Asyżu każdy z nas już coś słyszał.
Wiemy, że był pierwszym człowiekiem, który miał krwawiące rany,
czyli stygmaty. Rozdał majątek ubogim i żył jak pustelnik. Potrafił
tak przepięknie przemawiać, że nawet ptaki słuchały jego kazań
z zainteresowaniem. Był wspaniałym człowiekiem. Dzisiaj opowiem
Wam o dekalogu świętego Franciszka. Ciekawe jest to, że oparty
jest on na jego pismach i źródłach franciszkańskich. Widzę, że
zaciekawiłem Was już trochę, a wracając do tematu. Jednym
z założeń w tym dekalogu jest mowa o tym, aby być człowiekiem
w stu procentach, czyli zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Nie wolno
nam udawać kogoś innego niż w rzeczywistości jesteśmy, dlatego
musimy obdarzać miłością i czcią cały otaczający nas świat. Należy
dbać o naszą Ziemię jak o ogród w różnych porach roku.
Odpowiednio wypielęgnowana wyda obfite plony dla każdego
z nas. Musimy troszczyć się o naszą planetę w najdrobniejszych
szczegółach, ponieważ gdy zabraknie jednego ważnego elementu
potrzebnego nam do życia, np. wody czy lasów, pociągnie to za
sobą kolejne nieodwracalne katastrofy. Święty Franciszek zwraca
nam uwagę na istotny problem jaki gości u ludzi, a mianowicie brak
umiaru. Upomina nas, że wszystko co robimy, jak żyjemy musi być
umiarkowane. Zapytacie dlaczego i jaki jest w tym sens. Odpowiedź
jest bardzo prosta, rozrzutność nie ma przyszłości. Człowiek, który
nie wie kiedy ma zatrzymać się w swych działalnościach stoi na
przegranej pozycji w życiu. Czas biegnie bardzo szybko, ludzie cały
czas chcą coraz więcej i więcej. Przemęczeni nie mają czasu dla
swoich bliskich i znajomych. Dlatego bardzo ważne jest zwolnienie
tempa codziennego życia. Święty Franciszek potępiał przemoc.
Każdy z nas powinien reagować na krzywdę innych, ponieważ nie

ma ludzi bardziej czy mniej ważnych. Wszyscy jesteśmy równi. Tak
stworzył nas Bóg i takie jest prawo istnienia. Dzięki stwórcy istnieje
cały świat. Musimy pamiętać, że zostaliśmy stworzeni na wzór
i podobieństwo Boga, dlatego wszystko co robimy jest bardzo
ważne, ponieważ zbliża nas do Najwyższego Pana. Życie nasze to
także zwierzęta i rośliny. Każda najdrobniejsza rzecz jest zależna
od innej. Należy uzupełniać braki w przyrodzie. Wycięte drzewa w
lesie musimy automatycznie zapełniać nowymi sadzonkami
młodych drzewek. Wszyscy dobrze wiemy jakie następstwo niesie
za sobą wyniszczanie lasu. Dlatego naszym obowiązkiem jest
obdarowywanie przyrody tym co ona potrzebuje w równym stopniu
co korzystanie z jej dobrodziejstw. Święty Franciszek uważał, że
człowiek, który posiada szacunek do innych, a także do
otaczającego go świata jest człowiekiem dobrym. Każda osoba,
zwierzę czy rzecz posiada swoją wartość, a my musimy ją dostrzec
i docenić.
Podsumowując wszystkie moje rozważania nad dekalogiem
świętego Franciszka uważam, że świat składa się z trzech
elementów: człowiek, rośliny i zwierzęta. Pomiędzy nimi istnieje nić,
która łączy je w jedno. Przerwanie jej może doprowadzić do
katastrofy z tragicznymi skutkami. Jesteśmy tym co nas otacza,
żyjemy wśród tego co nas otacza, dlatego wszystko co robimy
niech będzie przemyślane i rozsądne dla środowiska, w którym
istniejemy oraz dla ludzi, którzy nas otaczają.
Bardzo dziękuję za uwagę, którą drodzy koledzy mi
poświęciliście. Mam nadzieję, że wszystko co przed chwilą Wam
przekazałem stanie się dla wszystkich cudownym przewodnikiem
w wędrówce po świecie. Warto z siebie dawać to co najlepsze
i najcenniejsze, ponieważ nagrodą będzie spotkanie z Bogiem,
kiedy ta nasza ziemska podróż dobiegnie końca. Serdecznie
dziękuję za czas spędzony ze mną.
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