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Dziękuję za Twoje ustosunkowanie się do ostatnich moich refleksji. Właści-
wie to niewiele nas różni (poza katastrofą smoleńską). Ty podchodzisz do tego 
jakoś matematycznie, a ja chyba raczej humanistycznie, ale cytujemy to samo 
źródło: Ewangelię.  

http://wietrzykowski.net/Wietrzykowski.Piotr_V.2019.pdf  
Ja przyrównałabym to do obiektu, który ogląda się z dwóch stron: jeśli spoj-

rzy się na głowę człowieka z przodu, to widzi się jego twarz oczy czoło, nos…, a 
z drugiej strony (od tyłu) tylko włosy (jeśli ktoś nie jest łysy).  

Co do katastrofy smoleńskiej to rzeczywiście różnimy się, bo dla mnie 
sprawa jest oczywista, a najwięcej dowodów daje odczyt z czarnej skrzynki. Po-
syłam Ci też artykuł na ten temat. Osobiście odczytałam katastrofę smoleńską 
jako przestrogę przed właśnie tym, co Ciebie tak niepokoi, a mnie także: pogłę-
biający się podział społeczeństwa, za którym niewątpliwie stoją nieczyste siły, 
czyli szatan. Piszę o tym w Refleksji „Katastrofa smoleńska w świetle Biblii” 
„Czerwona Strona Księżyca” jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. Podajesz 
jakieś linki, które mi się nie otwierają. Czy możesz podać mi w skrócie, o co 
chodzi?  

Co do strajków nauczycieli, to źródłem jest ten sam problem: brak prawdzi-
wego dialogu, niemożliwość znalezienia kompromisu (wtedy stanowiska 
usztywniają się i strony stają się wrogami). Tu już więcej zależy od strony rzą-
dowej, która powinna umieć zawierać kompromisy, bo rozwiązywanie proble-
mów dotyczy nie tylko nauczycieli. Odzyskanie zaufania do władzy, która nie 
reagowała na protesty przy wprowadzaniu nieudanej tzw. reformy szkolnictwa, 
to też osobny problem.  

Te 3 pokusy szatańskie to termin używany przez ks. Wołoszyna. To „mieć, 
móc i znaczyć” W wielu Refleksjach przytaczam je jako skuteczne narzędzie sza-
tana, który zręcznie tym operuje nie tylko w rejonie władzy. Ma też do dyspo-
zycji nowoczesne środki techniczne, którymi można dowolnie manipulować, 
sącząc nienawiść i kłamstwo. Chyba zauważyłeś, że ostatnie moje Refleksje: 
„Podziały i Solidarność”, „Apel…” , ale też inne, nawiązują do potrzeby modli-
twy, bo mamy do czynienia z natężeniem sił Zła, których nie jesteśmy w stanie 
pozbyć się ludzkimi siłami. Zwracam się o pomoc do Ducha św. i bardzo liczę 
na jego interwencję. Pamiętam też o Jarosławie Kaczyńskim.  

Ciekawe zdjęcia przysłał p. Nitecki. Niewątpliwie to dramatyczne wydarze-
nie powinno dać do myślenia i będzie na ten temat wiele komentarzy. Duże 
wrażenie robi nienaruszona Pieta na gruzach zgliszcz. 

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Francja_Paryz_Notre.Dame.pdf 
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