
LIST OTWARTY – odpowiedzmy życzliwością na hejt 
 

Musimy zacząć energiczną akcję przeciwko rozpowszechniającej się w Polsce nienawiści w słowach i piśmie. 

Jest to akcja społeczna, nie mająca nic wspólnego z różnym opcjami politycznymi. Różnice zdań i opinii są 
rzeczą naturalną, ale uważamy, że naszym moralnym obowiązkiem jest szanować bliźniego, także inaczej 
myślącego o polityce, życiu i relacjach międzyludzkich. Naturalne i zawsze istniejące różnice zdań, zamiast 
trudnej dyskusji merytorycznej, sprowadzają się często do wyrażania wzajemnej nienawiści. Jest to prosta 
droga do samozniszczenia moralności i wspólnoty naszego Narodu, bazującej przecież na chrześcijaństwie i 
dekalogu. Powszechność internetu daje możliwość natychmiastowego wyrażania tak zwanego hejtu, czyli 
prostej i brutalnej nienawiści do drugiego człowieka. Hejt potrafi doprowadzić do zaszczucia jednostki, a 
wśród młodzieży nawet do wykluczenia kończącego się samobójstwem. 

Jako katolicy powinniśmy sobie uświadomić, że hejt jako wyraz czynnej nienawiści do bliźniego jest 
grzechem ciężkim. 

Do apelu o zaniechaniu codziennej nienawiści i hejtu dołączamy list pasterski Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1967 roku. Postawa Prymasa i przywództwo Narodu przeprowadziły 
Polskę przez trudny okres PRL i dały podwaliny pod pokojowy ruch Solidarności. W wersji skróconej list ten 
był kolportowany przez Kościół w PRL, a oto słowa Kardynała: 

 
„1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego 
brata(siostrę). 

2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń 
rozdźwięku między ludźmi. 

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj 
tez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie 
myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 

7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. 

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec 
potrzebujących wokół siebie. 

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.” 

 

Zawarte w tym liście zalecenia dla Narodu polskiego są bardzo aktualne. Rozpocznijmy antyhejtową akcję – 
od wyrażanych przez nas opinii, przez codzienne rozmowy, prasę, kazania. Niech ta akcja będzie 
inspirowana wielką postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego w przededniu jego przyszłorocznej 
beatyfikacji. 

 
 
W imieniu grona przyjaciół 
i kręgu zaprzyjaźnionych rodzin 
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