Benedyktyński Płomień „Dla Pokoju i Jednej Europy” w Krakowie
2019-03-04
1 marca 2019 r. delegacja włoska przedstawicieli władz, duchowieństwa, świata sportu miast
Subiaco, Nursja, Cassino odwiedziła Urząd Miasta Krakowa wraz z Płomieniem „Dla Pokoju i
Jednej Europy” i przesłaniem św. Benedykta. Wspomniane miasta to najważniejsze punkty
znajdujące się na Szlaku tego Świętego. W spotkaniu udział wzięła Sekretarz Stanu w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Senator Anna Maria Anders, Ambasador Włoch w Polsce
J.E. Aldo Amati, Konsul Honorowa Włoch w Krakowie Katarzyna Likus oraz Dyrektor
Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Ugo Rufino.

Goście zostali powitani przez Pełnomocnik Prezydenta Miasta Marzenę Paszkot, która
wyraziła podziw dla inicjatywy związanej z Płomieniem i niesieniem wspomnianego
przesłania. Przypomniała, że mieszkamy w jednym domu – Europie – i powinniśmy
dążyć do jego spokoju w obecnych, ciężkich czasach. Delegacja poznała atuty
Krakowa jako ważnego, światowego ośrodka kulturalnego i uniwersyteckiego oraz
centrum turystyki pielgrzymkowej - do dziś z sentymentem wspominamy ponad 4
miliony młodych ludzi, przybyłych do naszego miasta na Dni Młodzieży w 2016 r.
Naszą otwartość względem odwiedzających nas turystów polskich i zagranicznych
symbolizują otwarte drzwi w herbie krakowskim.
Pan Ambasador przypomniał, że wizyta z tak pokojowym przesłaniem ma wymiar
szczególnie symboliczny, bowiem bieżący rok jest jubileuszowy dla relacji
dyplomatycznych między Polską a Włochami. Wyraził też uznanie dla organizatorów
tytułowej inicjatywy, którzy nie stracili motywacji do jej kontynuowania, mimo
trzęsienia ziemi, które nawiedziło ich region w 2016 r.
Niecodzienny charakter spotkania z włoską delegacją podkreśliła też Pani Senator
Anna Maria Anders, która szczególne emocje wiąże z Monte Cassino (miejsce
historycznej Bitwy, w której 75 lat temu brała udział armia, dowodzona przez ojca,
Gen. Andersa, wraz z matką spoczywającego na tamtejszym cmentarzu).
Burmistrz Nursji Nicola Alemanno przypomniał, że wizyta jest związana z kolejną,
coroczną edycją podróży przedstawicieli Włoch z Pochodnią „Dla Pokoju i Jednej
Europy”. Idea powstała w 1964 r., kiedy Papież Paweł VI wybrał św. Benedykta na
głównego patrona Europy. Odtąd, każdego roku Włosi odwiedzają europejskie stolice
z pokojowym przesłaniem św. Benedykta. Chodziarze niosący Pochodnię w tym roku
zaplanowali przejście całkowitego dystansu 330 km.
Pani Pełnomocnik wyraziła radość z tegorocznego wyboru na cel podróży naszego
miasta, mimo iż nie jest ono stolicą kraju. Po odczytaniu Przesłania Pokoju wszyscy
jednogłośnie stwierdzili, że w dzisiejszych, trudnych dla naszego pokoju czasach idea
głoszenia przesłania pokojowego św. Benedykta jest niezwykle cenna i uniwersalna,
wyrażono też nadzieję, że będzie docierać do serc coraz większego grona odbiorców i
w nich pozostanie.
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