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Szanowny Pan
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Szanowny Panie Starosto,
Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu
noworocznym zorganizowanym w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Podlaskim. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę
bezpośrednio uczestniczyć w tym spotkaniu. Proszę więc o przyjęcie chociaż tą drogą
mojej krótkiej refleksji i życzeń noworocznych.
Boże Narodzenie to wyjątkowy, święty czas wewnętrznego wyciszenia i refleksji
nad prawdziwym sensem życia. Jego coroczne przeżywanie pozwala na odkrywanie na
nowo źródeł naszej wiary i egzystencjonalnej nadziei, która wzmacnia nasze siły
w pokonywaniu codziennych problemów oraz dążeniu do kształtowania naszego życia
społecznego na fundamencie mądrości, uczciwości, prawdy i wspólnego dobra.
Z głębi serca dziękując za każde szlachetne realizowane dzieło oraz patriotyczną
aktywność w minionym roku ufam, że nasze wspólne wysiłki będą przynosiły kolejne
dobre owoce i przyczynią się do umacniania sprawiedliwego ładu w naszej Ojczyźnie.
Życzę Państwu spełnienia wszystkich ambitnych planów oraz „dobrego bytu”
w 2018 roku. Niech obfituje on w zdarzenia, które cieszą i umacniają, a nasze drogi niech
będą proste i wolne od niebezpieczeństw.
Święty Paweł Apostoł w Liście do Galatów napisał, że „Owocem ducha jest:
miłość,

radość,

pokój,

cierpliwość,

uprzejmość,

dobroć,

wierność,

łagodność,

opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa.” Życzę, by te wartości bliskie
każdemu

człowiekowi

wychowanemu

w

tradycji

chrześcijańskiej towarzyszyły

wszystkim podejmowanym przez Państwa działaniom w 2018 roku. Jest to szczególny
rok, ponieważ obchodzimy w nim 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Poświęćmy więc w tym czasie jeszcze bardziej niż dotąd nasze serca, umysły i czyny dla
Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie
wobec przyszłości.
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