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34 rocznica strajków w 1980 roku Akcja Katolicka
i powstania NSZZ Solidarność
pokłoniła się Matce

„Solidarność” nie może zaniedbać troskę o tę historię tak
bliską, a równocześnie już odległą… (Jan Paweł II do delegacji Solidarności, Watykan, 11 listopada 2003 r.).
W tym roku obchodzimy 34 rocznicę strajków i powstania
NSZZ Solidarność, który odegrał bardzo ważną rolę w historii
Polski. Dzięki niemu i jej działaczom zmieniły się losy Polski, Europy i całego świata. To ruch Solidarności sprawił, że
runęły mury dzielące Europę. Polacy przywrócili znaczenie
podstawowym wartościom, które dają ludziom wiarę i siłę.
Pokazali, że w ludzkim życiu i międzynarodowej polityce
trwałe może być tylko to, co jest zbudowane na prawdzie,
wolności i solidarności – mówił w czerwcu 2009 roku śp.
prof. Lech Kaczyński, prezydent RP, w orędziu do Polaków.
Na przełomie lat 1980 i 1990 dzięki strajkom i protestom
Solidarności doszło do rozmów przedstawicieli totalitarnej
władzy komunistycznej z podziemną opozycją. Stocznia
Gdańska 17 sierpnia 1980 roku stała się miejscem podpisania
historycznego porozumienia, które zawierało 21 postulatów.
Przypominając Państwu to wydarzenie, chcę po pierwsze
przypomnieć i przybliżyć jego historię, a po drugie chcę wezwać Państwa do przeanalizowania jego treści i dania sobie
odpowiedzi na pytanie: czy wszystkie jego postulaty zostały
zrealizowane?
Postulaty:
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych
przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji
Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL
wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki
masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw: ludzi zwolnionych
z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych
z uczelni za przekonania, zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację
o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie
kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: podanie do publicznej
wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział
w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
cd. na s. 4
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Wzorem lat ubiegłych, w sobotę 21 czerwca, odbyła się
ogólnokrajowa pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
Pielgrzymkę z naszej parafii zorganizował p. Bolesław Kosior, członek naszego POAK-u. Jej organizacja była wzorowa, za co na jej końcu nagrodzono p. Bolesława brawami.
Autokar dopełnili „akowcy” z parafii św. Jadwigi Królowej,
od bł. Anieli Salawy i od św. Franciszka z Asyżu z Bronowic
Wielkich. Opiekę duchową zapewniał o. Manswet.
W częstochowskiej archikatedrze pielgrzymów przywitali:
metropolita częstochowski abp Wacław Depo, prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko i Krajowy Asystent Kościelny –
bp Marek Solarczyk.
Prezes AK p. mec. Szydełko mówiła o zadaniach pod kątem zbliżającego się Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej.
Przed członkami Akcji postawiła trzy zadania: 1º zwiększenie
liczby członków – „niech każdy przyprowadzi do AK jedną
osobę”; 2º skierowanie choć jednej inicjatywy do najmłodszych, do dzieci, do młodzieży – „może to będzie konkurs
biblijny, może pieśni patriotycznej”; 3º jednoczenie środowisk, podjęcie współpracy z innymi ruchami, organizacjami,
które istnieją w Kościele.
Zdaniem p. Prezes: „Jeśli Kongres ma być podsumowaniem dotychczasowej naszej pracy i spojrzeniem w przyszłość, to powinien być także rachunkiem sumienia. Odpowiedzmy sobie na pytanie – mówiła – jakie jest moje zaangażowanie, czy AK jest dla mnie ważna, czy moja działalność
wypływa z potrzeby serca”.
Powiedziała: „W tym roku papież Franciszek na spotkaniu
z włoską AK wezwał do radosnego przeżywania wiary i aby
była w nas potrzeba głoszenia Ewangelii, i abyśmy w swym
powołaniu nie ustawali. Musimy dzielić się tą radością, musimy kochać drugiego człowieka, musimy jednoczyć środowiska, podjąć współpracę z innymi ruchami, organizacjami,
które istnieją w Kościele. (…) Musimy (…) docierać do tych,
którzy wiarę utracili, albo starają się ją zagłuszyć, ponieważ
przeszkadza im w poplątanym życiu którego nie potrafią
uporządkować. Trzeba ich przygarnąć do Kościoła, ale nie
trzeba Kościoła zmieniać, zwłaszcza w zakresie prawd wiary.
Wielu by chciało, aby Kościół był współczesny, a on ma być
po prostu Chrystusowy”.
„Może znajdziemy własną drogę w każdej parafii, w każdej
diecezji, prowadzącą do jednego celu do zbudowania lepszego,
bardziej ludzkiego i sprawiedliwego świata, który byłby oparty
na prawie Bożym, a nie na jakichś chorych ideologiach, które
są sprzeczne z prawem naturalnym. Podczas spotkania z AK
w Loreto Jan Paweł II postawił trzy zadania, które wciąż musimy przypominać: kontemplację, wzywając nas do świętości,
komunię, zachęcając do współpracy z kapłanami i ze współbraćmi w wierze, i misję, powierzając nam dzieło apostolstwa.
Odpowiadając na to wezwanie, starajmy się jak najlepiej służyć Kościołowi, niech to będzie nasze dziękczynienie za dar
kanonizacji Jana Pawła II” – powiedziała, kończąc.
cd. na s. 3

2

Informacje duszpasterskie

31.08. – Niedziela: o godz. 15 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 16 Msza św. dla FZŚ.
1.09. – Poniedziałek: o godz. 8 uroczysta Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2013/2014.
4.09. – Czwartek: o godz. 9 udamy się posługą duszpasterską
do chorych naszej parafii; o 16:30 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 17. Msza św. w intencji Koła Przyjaciół Radia Maryja.
5.09. – Pierwszy piątek miesiąca: spowiedź św. dzieci i młodzieży o godz.16:30; o 17. Msza św. dla nich; o 18 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa; o 18:30 Msza św. w intencji Misji
św. i misjonarzy.
6.09. – Sobota: o godz. 18 nabożeństwo różańcowe; o 18 Msza
św. w intencji Róż Różańcowych.
15.09. – Poniedziałek: o godz. 18:30 Msza św. z modlitwami
o uzdrowienie i uwolnienie.
17.09. – Środa: święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu.
18.09. – Czwartek: Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika,
patrona Polski, dzieci i młodzieży.
28.09. – Niedziela: Pielgrzymka FZŚ do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Biblioteka parafialna poleca:

Zdzisław J. Kijas OFMConv, O życiu szczęśliwym w dobie
kryzysu czyli obrona ubóstwa, Wyd. WAM, Kraków 2012.
Żyjemy w czasach, kiedy zastępy analityków, prognostów i demografów kreślą przed nami raczej ponury obraz
rzeczywistości. Powiększają się obszary nędzy, pogłębia
rozwarstwienie społeczeństwa, następuje poplątanie wartości,
dążeń i celów. Rośnie liczba skłóconych, konkurujących ze
sobą, wzajemnie nieufnych ludzi, których różnicują dobra
materialne, dostęp do władzy i znajomości. Wzrastający
egoizm sprawia, że zanika chęć budowania solidarnie lepszej
przyszłości. Zaciera się przy tym oblicze Boga, który jest
źródłem prawdziwego bogactwa, przez co uboższa staje się
również sama wiara.
Ubóstwo, w formie materialnego niedostatku mocno
zadomowiło się w naszym życiu, dlatego – jak sądzi wielu
– trzeba je zwalczać, by przywrócić radość i szczęście. Czy
jednak warto i czy jest to możliwe, skoro jest ono niejako
wpisane w naturę człowieka? A może świadomie przyjęte
stanie się źródłem czegoś pozytywnego, bogactwa bardziej
autentycznego, które nie zawęża się jedynie do ekonomicznego dobrobytu lecz oznacza wewnętrzne szczęście, pogodę
ducha i harmonię z całym stworzeniem?
Niniejsza książka to zbiór bogatych w przemyślenia rozważań nad istotą ubóstwa, różnymi jego twarzami i odcieniami. Autorem jest Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny,
profesor nauk teologicznych, filozof, wykładowca uczelni
zagranicznych i krakowskich. Jest również relatorem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, autorem książek, recenzji,
tłumaczeń oraz artykułów popularnonaukowych.
Lektura odkrywa przed czytelnikiem całe bogactwo
prawdziwego ubóstwa, ubóstwa błogosławionego, o którym
mówi Pismo Święte, a które nierozerwalnie związane jest
z człowiekiem, z jego życiem, pragnieniami i relacjami.
Dotyka bowiem nie tylko naszej egzystencji, ale także myśli
i słów, które nie potrafią wszystkiego wyrazić. Jest źródłem
„świętego niepokoju”, ponieważ nie zgadza się z istniejącym
porządkiem rzeczy i apeluje o zmiany. Można powiedzieć,
że jest ono naszą mocną stroną, tym, co czyni nas duchowo
ciągle młodymi, spragnionymi bycia i dokonań.
Kim są ubodzy, o których mówi Jezus, że posiądą królestwo niebieskie (Mt 5,3)? „Sądzić należy – pisze autor – że są
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to ludzie spragnieni życia, ciekawi tego, co dzieje się wokół,
ludzie, którym obcy jest lęk, lenistwo, wzbranianie się przed
odpowiedzialnością, wolni od obciążeń, jakimi są rzeczy materialne. Nie zrażają się porażką, nie tracą wiary w drugiego.
Wiedzą, że „być” jest ważniejsze od „mieć”.
Ubóstwo ma to do siebie, że nigdy nie zanika. Nie ogranicza się do braku środków materialnych i nie mija, kiedy jest
ich wystarczająco dużo do dyspozycji. Biedę można pokonać,
niedobory z czasem zaspokoić, ale ubóstwo pozostaje na zawsze. Teologia uczy, że jest to efekt stworzenia, które nadało
człowiekowi formę „egzystencji zależnej”, niepełnej, poszukującej, gotowej do wejścia w relacje i otwartej na dialog.
I właśnie świadomość tego stanu jest drogą do autentycznego bogactwa, które nie konkretyzuje się w przedmiotach. Prawdziwym bogactwem człowieka jest jego wola życia, tworzenia
i rozwoju darów, jakie otrzymał od Stwórcy. Im bogatsze życie
wewnętrzne człowieka, tym większy jest jego szacunek dla
samego siebie i tym więcej ma do zaoferowania innym. Pełna
prawda o człowieku objawia się przede wszystkim w miłości
do drugich, pośród których najważniejsza jest relacja z Bogiem,
jedyna i szczególna, nadająca sens wszystkim innym relacjom.
Wielu współczesnych, niestety, żyje tym, co narzucają
im media czy moda. Koncentrują się na posiadaniu, a nie na
tym, do czego rzeczywiście są powołani. Rośnie podsycana przez reklamy zachłanność, a słabnie w nich pragnienie
duchowości, gotowość do poświęcenia i dzielenia się z innymi. Poddając się tym mechanizmom, ludzie tracą samych
siebie, smak życia i swoją wolność. W efekcie, mimo posiadanych rzeczy są nieszczęśliwi i odbierają szczęście innym.
Nie przyjmują, że jedynie warte gromadzenia bogactwo, to
„skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie
złodzieje nie włamują się i nie kradną”. Polecam wszystkim
tę ciekawą i aktualną lekturę.
Bożena Migda

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
przekraczasz horyzont
w kolejnym oddechu zegara czasu,
żegnają Cię kwiaty,
piszą poezje zapachem
na kolorowych szatach
swych uczuć,
wita Cię śpiew aniołów
zachwyconych pięknem
Twego Niepokalanego Poczęcia,
Syn uśmiecha się do Ciebie,
lśnią mu rany
na nieśmiertelnym ciele
o zapachu zbóż dojrzałych chlebem,
wieńczy Cię koroną gwiazd czuwania
nad Twoją umiłowaną
choć trudną polską ziemią.

s. Monika M.Urzędowska, FZŚ
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespół za zgodą
władz zakonnych. Nakład 1000 egz., rozprowadzanych bezpłatnie. Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP,
ul. J. Chełmońskiego 41; 31-301 Kraków.
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Franciszkański Zakon
Świeckich na Jasnej Górze

W dniach 18 i 19 lipca 2014 roku odbyła się XXI Pielgrzymka polskich wspólnot FZŚ na Jasna Górę. Nasza azorska
wspólnota i jego sympatycy do trony naszej Matki i Królowej
udali się autokarem w sobotę 19 lipca.
Motywem pielgrzymki była Dziewięcioletnia Nowenna
przed Jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu św.
Franciszka z Asyżu. Słowami wybranymi do rozważania na
ten rok były słowa św. Franciszka z jego Listu do wszystkich
wiernych: „Przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa i czynią godne owoce pokuty”. W tym roku wszyscy pielgrzymi dziękowali także za kanonizację papieży Jana
XXIII i Jana Pawła II.
Uroczystość na Jasnej Górze rozpoczęła się w sobotę rozważaniem bolesnych tajemnic różańcowych i udziałem we
Mszy św. W sobotę, po Eucharystii, każdy z pielgrzymów udał
się na osobistą modlitwę do kaplicy Cudownego Wizerunku
naszej Matki, a o godz. 15 uczestniczył we wspólnej Drodze
Krzyżowej na wałach Jasnej Góry. Po otrzymaniu błogosławieństwa Asystenta, pielgrzymi ze śpiewem na ustach udali
się w drogę powrotną do swoich domów.
W uroczystości m.in. uczestniczyli: przełożona narodowa
FZŚ s. Joanna Berłowska z Warszawy i o. Andrzej Romanowski, kapucyn, przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych, wraz z asystentami regionalnymi i wspólnotowymi.
Jak podało Radio Jasna Góra, w piątek, 18 lipca, w czasie
apelu jasnogórskiego o. Andrzej powiedział: „Nasza kochana
Matko, chcemy w tym świętym miejscu, wraz ze wszystkimi
przybyłymi pielgrzymami, poczuć się, że jesteśmy Twoimi
dziećmi, Polakami i katolikami, by związać się na zawsze ze
świętym Kościołem katolickim, którego jesteś Matką. Ciebie i Kościół tak bardzo ukochał św. Franciszek z Asyżu ze
względu na Chrystusa. Chcemy się również z Tobą podzielić
radością z jubileuszu 800 lat od narodzin św. Ludwika IX,
króla Francji, głównego patrona franciszkanów świeckich.
Ten święty król dał wspaniały przykład tak dla panujących,
jak i dla poddanych, że osoba świecka może budować Królestwo Chrystusa w swoim środowisku i w swoim państwie.
Całe swoje królowanie poświecił chwale królestwa Chrystusowego. Na bitych monetach umieścił napis: „Chrystus
króluje, Chrystus zwycięża, Chrystus panuje”.
W sobotę o godz. 11 rozpoczęła się Msza św. na Szczycie,
której przewodniczył o. dr hab. Zdzisław Gogola, franciszkanin konwentualny.
„Pokój i Dobro!” Tym franciszkańskim pozdrowieniem
o. Kamil Szustak, rozpoczął swoje powitanie pielgrzymki
FZŚ w imieniu stróżów Jasnej Góry. Dalej mówił: „Pragnę
wam podziękować za to, że każdego roku z modlitwą pokoju i z czynami dobra przychodzicie do Matki Bożej, aby
Ona przyjęła wasz trud całorocznej pracy i wyprosiła wam
potrzebne łaski do dalszego apostolstwa”.
S. Joanna Berłowska w słowie powitalnym powiedziała:
„Za wstawiennictwem świętych Papieży wypraszajmy potrzebne łaski do realizacji powołania w służbie Kościołowi,
Ojczyźnie i Rodzinie. Podczas naszej pielgrzymki chcemy
szczególnie prosić, by nie ustała nasza wiara i nasze głoszenie
Słowa Bożego poprzez świadectwo życia Ewangelią, także
w trudnych chwilach doświadczeń”.
O. Zdzisław Gogola w homilii m. in. mówił: „Siostry i bracia, padało tutaj pytanie: w jaki sposób możemy wykorzystać
to nasze spotkanie? Wydaje się, że najprostszym stwierdzeniem i postanowieniem będą słowa Maryi: „Uczyńcie, co wam
Syn powie”. A Syn nieustannie mówi nam: zachowujcie Boże
prawo, zachowujcie moją Ewangelię; a Reguła św. Franciszka
nie jest wymyślona, tworzą ją cytaty z Ewangelii. Nie trzeba
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więc żadnych specjalnych postanowień, zachowajmy prawo
Boże, Dziesięć Bożych Słów, Dekalog, który dzisiaj jest tak
straszliwie niszczony.
Dlatego my, jako bracia i siostry FZŚ, módlmy się, ale też
i naszym przykładem starajmy się pokazywać jak w dzisiejszym świecie należy zachowywać Ewangelię. Nie potępiajmy,
nie krytykujmy tylko innych, aczkolwiek trzeba upominać się
o swoje, ale zadbajmy o to, by nasze serca, by nasze życie
było życiem według Ewangelii”.
s. Teresa Majcher, FZŚ

Akcja Katolicka
pokłoniła się Matce

Podczas „naszej” Mszy św. na Szczycie homilię wygłosił
bp Solarczyk. Przypomniał nam otrzymanie daru: „Oto jesteśmy synami Boga, oto jesteśmy dziećmi Boga, ale obok nas
są nasi bracia i siostry. Są ci, którzy powinni być w naszych
sercach, są ci, których życie nigdy nie powinno być stracone,
są ci, o których życiu nigdy się nie zapomina, i w których życiu
zawsze się uczestniczy. Jak tego dokonać? Odpowiedzi szukamy w Ewangelii, w perykopie o weselu w Kanie Galilejskiej”.
Dalej kaznodzieja zauważył, że „w tej całej historii, która
była związana z brakiem wina, uczniów właściwie nie ma.
Kto jest? Są słudzy. Pozwólcie moi drodzy, że spróbujemy
przyjąć, właśnie ten dar Bożego Słowa z dzisiejszej ewangelii
jako takie bardzo szczególne pouczenie, zalecenie, pewną misję jaką Chrystus kieruje nie do uczniów, nie do tych, którzy
będą przywoływali moc Boga, sakramentalną, ale do tych,
którzy im towarzyszą. Co więcej, w swoim życiu pełnią również tę funkcję, o której dzisiaj mówi finał tego fragmentu:
„Chrystus objawił swoją chwałę, i uwierzyli w Niego jego
uczniowie”. Chociaż oni, tak naprawdę, byli obok. Tymi,
którzy byli włączeni w to szczególne działanie, w tę akcję
kananejską, byli słudzy”.
Teraz ks. Biskup zwrócił uwagę na słowa Maryi skierowane do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”,
które nazwał „wielkim wołaniem o ufność” i zarazem „wielkim świadectwem ufności i pokory człowieka”. W tym duchu
„mamy przyjąć akcję działania Ducha świętego w nas, przez
nas”. I przypomniał słowa Jezusa skierowane do uczniów :
„Jak przyjmiecie Ducha, otrzymacie jego moc, staniecie się
moimi świadkami”. Św. Jana Paweł II powie: „Bądźcie świętymi, a moja świętość będzie przez was działała”.
Wreszcie: „Chrystus mówiąc do sług: „napełnijcie stągwie wodą”, właściwie nie mówił nic nadzwyczajnego.
Wypowiedział polecenie, słowa, prośbę, które dotykają ich
codziennych obowiązków, które wykonywali wielokrotnie.
(…) I to jest, moi drodzy, to wielkie przesłanie, jakie dzisiaj
płynie dla nas na te kolejne dni i miesiące, lata, również i na te
miesiące przygotowania do naszego II Krajowego Kongresu
w przyszłym roku w Krakowie. Oto mamy być tymi, którzy
podejmą dzieło, które wydaje się zwyczajne i codzienne, to
dzieło, o którym mówiła pani Prezes, kiedy wspominała:
„przyprowadź jednego człowieka”. (…) Bądźmy tymi, którzy
powiedzą: chodź ze mną. Ja będę ci towarzyszył. Ja poprowadzę. Ja będę to dzieło realizował”.
Kończąc, bp Solarczyk wezwał nas, „abyśmy również
z całą nadzieją potrafili przyjąć te słowa, które dzisiaj kończyły czytaną Ewangelię: «objawił swoją chwałę, i uwierzyli
w Niego Jego uczniowie». Nie ci, którzy usłyszeli «uczyńcie
wszystko, co wam powie», nie ci, którzy usłyszeli «napełnijcie
stągwie», nie ci, którzy je napełniali, ale ci, którzy byli świadkami i których moc Boga dotknęła. Niech Pan Bóg dotyka swoją mocą tych wszystkich, do których dotrze Akcja Katolicka.
Amen. To „amen” powtórzyliśmy z prawdziwie dużą mocą.
Andrzej Stoch
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Ku czci Męczenników
Stanu Wojennego

13 września, po raz dziewiąty z wielu stron Polski wyruszy
IX Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku Czci Męczenników Stanu Wojennego. W tym roku wydarzenie to wpisuje
się w szczególne 30. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana
Solidarności i 25. demokratycznych przemian w naszym
kraju, okupionych także jego ofiarą z życia.
Jak co roku sztafeta, zainicjowana przez Akcję Katolicką
przed laty w archidiecezji katowickiej, wyruszy z Katowic
i Olsztyna. Wśród tegorocznych uczestników będzie również
ekipa z diecezji płockiej. W stolicy dołączą reprezentanci archidiecezji warszawskiej. Mamy sygnały, że do sztafety mają zamiar włączyć się również przedstawiciele z diecezji radomskiej.
Z różnych stron Polski do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
wyruszą pielgrzymi – sportowcy amatorzy, członkowie AK,
Solidarności, młodzież szkolna, reprezentanci osób niepełnosprawnych, aby uczcić pamięć kapłana i męczennika za
sprawę Solidarności, a także ludzi, którzy związali swe życie
z tym wielkim ruchem społecznym.
Ta wspaniała sztafeta jest nie tylko wyrazem hołdu i czci
zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL kapelana
Solidarności, ale również lekcją historii, poprzez którą AK pragnie przypomnieć wszystkich męczenników stanu wojennego;
a było wśród nich kilku kapłanów. Lekcja ta jest skierowana do
starszych, którzy powoli zapominają o dramatycznych wydarzeniach tamtych lat, a także do młodzieży, która coraz mniej
wie na ich temat. Jest to lekcja patriotyzmu, jakże potrzebna,
gdyż w dzisiejszych szkołach historia jest coraz bardziej okrajana i zubożana. Spycha się na margines patriotyzm, tradycję
narodową, kulturę i historię, a promuje europejskość.
To przypomnienie winno też łączyć się z refleksją o nad
kierunkiem przemian, czy rzeczywiście okupiona krwią i męczeństwem wolność przyniosła te najbardziej oczekiwane
przez naród polski przeobrażenia. Dziś wiemy, że nie spełniły
się wszystkie nasze nadzieje. I dlatego u grobu bł. ks. Jerzego będziemy prosić Boga o błogosławieństwo dla Polaków,
a Księdza męczennika o wstawiennictwo o lepszą przyszłość
dla naszej Ojczyzny. […]
Krajowy Instytut AK, wspólnie z Telewizją Polską, organizuje również Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży
szkolnej pod hasłem: „Napisz błogosławionemu Księdzu
Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Celem konkursu jest przybliżenie postaci kapłana- męczennika,
wielkiego patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka,
a poprzez ten aspekt – kształtowanie postaw chrześcijańskich
i patriotycznych młodego pokolenia.
Gorąco zachęcam prezesów DIAK-ów do zaangażowania
się w obydwie inicjatywy, aby pamięć o bł. ks. Jerzym Popiełuszce i przypomnienie 30. rocznicy Jego śmierci zyskała
godną oprawę.
		
Halina Szydełko, prezes Zarządu KIAK
Postscriptum. Informacja i prośba:			
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej:
ak.org.pl/2014/ogolnopolski-konkurs-ak-w-polsce-we-
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wspolpracy-z-tv-polska-s-a-napisz-blogoslawionemu-ksjerzemu-popieluszce-jak-dzisiaj-zlo-dobrem-zwyciezasz/
Serdecznie prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli i przede
wszystkim katechetów, aby ze swojej strony zechcieli zachęcić młodzież do włączenia się do tego wielkiego Konkursu.
Św. Jan Paweł II 7 czerwca 1991 r. we Włocławku w swojej homilii, nawiązując do życia i śmierci ks. Jerzego, przedstawił go jako świadka Chrystusa i ewangelicznej prawdy.
Przestrzegał przed ograniczeniem jego posługi głównie do
wymiaru politycznego: „Trzeba go widzieć i czytać w całej prawdzie jego życia. Trzeba go czytać od strony tego
wewnętrznego człowieka (…). Tylko ten właśnie człowiek
wewnętrzny mógł być świadkiem, takim świadkiem naszych
trudnych czasów, naszego ostatniego dziesięciolecia, jakim
był”. (Bolesław Kosior)
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8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego
wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle
do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego
w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy
w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść
przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie
zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony
żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla
mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla
kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu
aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni
pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach
i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres
trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym
brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami
wolnymi od pracy.
Tak naprawdę to komuniści dopiero w latach 1988 i 1990
zostali zmuszeni do ustępstw i do historycznego spotkania
przedstawicieli Solidarności z przedstawicielami rządu komunistycznego przy tak zwanym „okrągłym stole”. To wówczas
rozpoczęło się wprowadzanie demokracji w naszej Ojczyźnie,
które trwa do dzisiaj.
Należy również pamiętać, że dzięki ludziom Solidarności
zapoczątkowane zostały przemiany demokratyczne w naszej
Ojczyźnie, a także w innych państwach tzw. bloku wschodniego, które, wykorzystując ten powiew wolności, obaliły reżimy
komunistyczne w swoich krajach. To dzięki Solidarności żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Europie i wolnym świecie.
Bolesław Kosior

