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z dnia 26 lutego 2021 r.
Rada Powiatu w Mońkach mając na względzie wielkie zasługi naszego rodaka świętego Jana Pawła II dla świata i naszej Ojczyzny wyraża stanowisko dotyczące obrony Jego
dobrego imienia.
Jan Paweł II to wielka postać, której zaangażowanie w życie każdego człowieka
i całych społeczeństw budzi wielki podziw w całym świecie i jest przejawem ogromnej
odwagi. Podczas swojego życia, zarówno przed i w trakcie pontyfikatu, Jan Paweł II był
obrońcą najsłabszych, stając w obronie każdego ludzkiego życia, ludzi pracy i całych
społeczeństw, często krzywdzonych przez totalitarne systemy. To nasz rodak, Jan Paweł II,
wraz z innymi duchownymi Kościoła Katolickiego, przyczynił się do obalenia zbrodniczego
systemu komunistycznego w Polsce. W posłudze duszpasterskiej kierował się najwyższymi
wartościami opartymi na miłości Boga do człowieka. Przyczynił się do ewangelizacji całego
świata, a w sposób szczególny głoszone słowo Boże i prawdy wiary odcisnęły piętno w
sercach nas - Polaków. Uczył nas poszanowania każdej istoty Bożej, miłości do Ojczyzny i
wzajemnego zrozumienia.
Rada Powiatu w Mońkach dostrzegając liczne ataki, jakie są prowadzone na osobę
Jana Pawła II, wyraża swój sprzeciw przeciwko oczernianiu wybitnego Kapłana, Papieża,
Świętego. Nie godzimy się na fałszowanie prawdy o nim - jego życiu, dorobku w służbie
narodom i pasterskim prowadzeniu Kościoła Katolickiego. Nie zgadzamy się z prowadzoną
nagonką polityczną i medialną, która mija się z prawdą, a która wymierzona jest w naszą
wiarę i ukształtowane przez Jana Pawła II najwyższe wartości wg, których uczył nas żyć, w
różnych czasach i okolicznościach. Wobec ataków i powtarzanych kłamstw wyrażamy swój
sprzeciw i głęboki niepokój.
Rada Powiatu w Mońkach będąc pełną uznania wobec zasług Jana Pawła II
we współczesnym świecie, Jego troski o drugiego człowieka i pokój na świecie apeluje
o prawdę i szacunek. Zachęcamy jednocześnie do poznawania prawdy o Wielkim Polaku,
pogłębianie wiedzy na temat jego nauczania i obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

