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Wstęp

W

Jubileuszowym Roku Odkupienia i zarazem w 300. rocznicę zwycięskiej
bitwy wojsk polskich i cesarskich pod wodzą króla Jana III Sobieskiego
z wojskami tureckimi pod Wiedniem odwiedził Jan Paweł II Śląsk, spotykając się w Katowicach-Muchowcu z mieszkańcami Śląska. Rok ten był także rokiem
drugiej podróży apostolskiej Jana Pawła II do ojczyzny.
Piekarska pielgrzymka mężów i młodzieńców z dnia 23 maja 1983 r. była takim
wstępem przed przybyciem papieża na lotnisko Muchowiec w Katowicach.
Na froncie kościoła kalwaryjskiego w czasie pielgrzymki mężów widniał napis:
„Bóg zwycięża” nawiązujący do słów Sobieskiego, jakie przesłał papieżowi Innocentemu XI: „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. Hasłem pielgrzymki były słowa:
„W jubileuszowym Roku Odkupienia, w 300-lecie Odsieczy Wiedeńskiej, w oczekiwaniu na Ojca Świętego”1.
Po nabożeństwie popołudniowym na kalwarii rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Obraz odwiedził następujące parafie: Szarlej, BrzozowiceKamień, Brzeziny, Dąbrówka Wielka, Michałkowice, Siemianowice: Świętego Krzyża,
św. Antoniego, Bytków, Chorzów: św. Marii Magdaleny, św. Józefa, św. Barbary,
św. Floriana, św. Jadwigi, św. Antoniego, Świętego Ducha, Wniebowzięcia NMP,
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Katowice: Osiedle Tysiąclecia, św. Józefa,
Przemienienia Pańskiego i śś. Apostołów Piotra i Pawła.
Na spotkaniach ze Śląską Gospodynią na trasie peregrynacji świątynie szczelnie
się wypełniały, a na czele duchowieństwa i sióstr zakonnych przybywali nasi biskupi:
Herbert Bednorz, Janusz Zimniak, Józef Kurpas i Czesław Domin.
Przygotowanie bliższe obejmowało również triduum, odprawiane we wszystkich
parafiach diecezji w dniach 13–15 czerwca.
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Sytuacja religijno-społeczna w diecezji katowickiej
Religijność górnośląską cechowała jej kościelność, co oznaczało częsty udział
w praktykach religijnych. Księża na Śląsku wypracowali metody duszpasterskie,
dzięki którym nie doszło do dechrystianizacji. Zaliczyć do nich można podział dużych
parafii na mniejsze jednostki, ściśle obejmujące daną społeczność. W parafiach tak
pojętych ogniskowało się całe życie religijne, społeczne, kulturalne, oświatowe, polityczne, a nawet gospodarcze. Przykładami mogą być parafie ks. Józefa Szafranka
z Bytomia czy ks. Edwarda Delocha z Chorzowa.
Proboszcz stawał się niekwestionowanym liderem takich społeczności, szczególnie w okresie walki z religią i narodowością, tj. Kulturkampfu. Zagrożony Kościół
przeciwstawiał się germanizacji m.in. z powodów duszpasterskich, gdyż do wiernych
nie można było mówić inaczej niż tylko po niemiecku. A przecież ludność w większości mówiła tylko po polsku – języka niemieckiego raczej nie znała, bądź mało go
używała.
Dlatego lud śląski nie był osamotniony, ot chociażby w sprawie budowy świątyni.
Przykładem jest budowa kościoła piekarskiego przez ks. Ficka. Kościół ten wybudowano ze składek społecznych. To w oczywisty sposób integrowało społeczność,
ale zarazem uniezależniało ją od administracji pruskiej. Tworzyło też nowy typ więzi
między duszpasterzami a wiernymi.
Nadto duszpasterze wychodzili naprzeciw wiernym. Wspomniany proboszcz,
ks. Szafranek, otrzymał od kardynała wrocławskiego Melchiora von Diepenbrocka
zgodę na odprawianie nabożeństw poza obiektami sakralnymi: w hutach, warsztatach,
a czasem sub divo (pod gołym niebem), To było novum w dotychczasowej praktyce
duszpasterskiej. Tworzyła się nowa rzeczywistość społeczno-religijna.
Tak więc Kościół wychodził do ludu, odpowiadał na jego potrzeby duchowe.
Dlatego nie dziwi tylu zgromadzonych ludzi pracy na Muchowcu w dniu 20 czerwca
1983 r.
Katolicka nauka społeczna na Śląsku była opóźniona w stosunku do Zachodu
o około 50 lat. Mimo tego opóźnienia Kościół na Śląsku stanął po stronie robotników.
Wyrażało się to m.in. w tym, że Kościół nawoływał do wstępowania do chrześcijańskich związków robotniczych, do poszanowania godności ludzkiej, która jest głównym
motywem katolickiej społecznej doktryny, nawoływał także do tego, by robotnik żył
po chrześcijańsku w rodzinie, oraz akcentował, że praca nie jest towarem.
W sąsiednim Zagłębiu Dąbrowskim, które przeżywało podobne procesy urbanizacyjno-industrializacyjne, gdzie znaczącą pozycję miał kapitał francuski i niemiecki.
Kościół hierarchiczny należący do diecezji kieleckiej nie potrafił znaleźć odpowiednich
metod duszpasterskich, by przyciągnąć lud do Kościoła – słowem nie bardzo potrafił
odpowiedzieć na wezwanie czasów.
Taka postawa duchowieństwa odzwierciedliła się w zakresie budowy nowych
kościołów, a także w podziale parafii-molochów. Ten stan rzeczy panował do chwili
wybuchu I wojny światowej, a więc do początku XX w.2
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W okresie międzywojennym przyjęto wzorce wypracowane w diecezji wrocławskiej, które zawierały zasady zaangażowania społecznego. W strukturach parafialnych
wyraźną obecnością zaznaczały się bractwa i stowarzyszenia oraz inne instytucje, od
ściśle religijnych po gospodarcze i polityczne. Każdy parafianin do „czegoś” należał,
a to wiązało się z podmiotowością i odpowiedzialnością w danym bractwie czy stowarzyszeniu. W niektórych parafiach działało aż 30 stowarzyszeń polskich.
Po roku 1945 administracja państwowa ingerowała we wszelkie przejawy
religijności. Nie dawano zezwoleń na budowę kościołów, ingerowano w ruch pielgrzymkowy czy organizowanie procesji oraz aresztowano peregrynujący obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej. Taka była taktyka marksistowskiego państwa, zmierzająca
do wyeliminowania religii z życia społecznego.
Na pewno odbiło się to na świadomości społeczeństwa – w literaturze socjologicznej używa się ostatnio określenia „norma PRL-u”. Termin ten oznacza, że ludzie
za punkt odniesienia i oceny zjawisk współczesnych biorą normy, jakie obowiązywały w państwie totalitarnym. „Norma PRL-u” ujawniła się w sporze o obecność
religii w szkołach. Z drugiej strony tamten system polityczny skłaniał obywateli do
przekory, wręcz buntu wobec ustroju politycznego, którego się nie akceptowało.
Stąd śląskiego modelu nie udało się zniszczyć, również dzięki licznym powołaniom
do kapłaństwa w diecezji katowickiej. Religijność była wpisana w życie społeczne
i pełniła funkcje integracyjne.
Obrona wartości religijnych była połączona na Śląsku z równoczesną obroną
zasad sprawiedliwości społecznej3 oraz wartości narodowych. Stąd też Matka Boża
Piekarska postrzegana była przez świat pracy jako Matka sprawiedliwości i miłości
społecznej.
W teraźniejszość Śląska wpisana jest mocno religijność. Utrzymana została ciągłość tradycji, a praktyki religijne zachowały społeczno-integracyjne funkcje, obejmując zakresem swojego oddziaływania również ludność napływową4. Religijność była
ważnym czynnikiem umacniania więzi regionalnych i narodowych, a Kościół był traktowany jako ostoja wolności obywatelskich i zasad sprawiedliwości społecznej5.
W sanktuarium w Piekarach trwała nieustanna modlitwa. Choć zmieniała się
sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w naszym kraju i w regionie, sanktuarium Matki sprawiedliwości i miłości społecznej tętni życiem wiary i jawi się ono
jako „duchowa stolica Górnego Śląska”. Z tego charyzmatycznego miejsca Ślązacy
czerpią siłę do przezwyciężania wielu trudności. Kardynał Franciszek Macharski
powiedział w czasie jednej z męskich pielgrzymek: „W XIX i XX wieku nie byłaby
pewnie Polska wierna Chrystusowi, gdyby Śląsk nie był Chrystusowi wierny. Odchodziły bowiem w XIX wieku od Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła masy robotników na całym świecie (…). Jedno było miejsce w Europie i pewnie w całym świecie,
w którym rosły kominy, drążono chodniki i kopalnie, a robotnik nie odchodził od
Jezusa Chrystusa. To był Śląsk”6.
Walka o socjalistyczną kulturę dotyczyła wyeliminowania wpływu religii i Kościoła katolickiego na życie społeczne Śląska. Wyraziło się to m.in. nieudaną próbą
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Bp Herbert Bednorz wśród górników na Wzgórzu Kalwaryjskim w Piekarach Śląskich
(Fot. Archiwum Autora)

wprowadzenia tzw. czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie. Ta próba była
odbierana przede wszystkim przez robotników – górników i hutników – jako klasyczny zamach na wolność religijną. To zagadnienie było rozważane w homiliach na
wzgórzu kalwaryjskim zawsze w ostatnią niedzielę maja – na stanowej pielgrzymce
mężów i młodzieńców.
W latach 60. i 70. budowano miasta-sypialnie: Tychy, Jastrzębie, Żory. Nowe
miasta zdominowały ludność rodzinną – autochtoniczną. Napływ „goroli” był bardzo znaczny, objawiło się to na tzw. Wzgórzach Golan w Żorach. Powstawały nowe
osiedla dla kopalń, hut i koksowni.
Żory za wszelką cenę broniły się przed inwazją „goroli”. Konfrontacja stawała
się jednak nieunikniona. Doszło do niej w 1975 r., na przełomie października i listopada. Zdarzenie to środki masowego przekazu (łącznie z Wolną Europą) nazwały
„żorskimi zajściami”.
Lata 80. były istotne dla życia religijnego. W chrześcijaństwie są wzorce życia
człowieka. Polityka musi być moralna, stąd odwołujemy się do wartości chrześcijańskich. Byliśmy zniewoleni przez komunizm i to budziło niepokoje, lęk.
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Górnicy na Wzgórzu Kalwaryjskim w Piekarach Śląskich
(Fot. Archiwum Autora)

Kościół musi obecnie skoncentrować się na znaku obecności Boga. Ongiś był
siłą polityczną, a teraz jego rola maleje. Trzeba dziś znaleźć nowe formy działania
i wiary. Wiara jest terenem poszukiwania, bo Kościół składa się z ludzi. Procesja na
Skałkę była też takim masowym wyrażeniem uczuć przez krakowian.
Bóg jest reżyserem dziejów ludzkości. On kieruje losami człowieka.
Poszanowanie godności ludzkiej było przedmiotem nauk płynących ze wzgórza
piekarskiego. Nadto drugą nauką było: odnowić świat (według Soboru Watykańskiego II) – świat wartości ludzkich, czyli odnaleźć człowieka. A to mogło się dokonać
m.in. poprzez wizytę Ojca Świętego w sanktuarium piekarskim.
Strona rządowa w 1979 r., w czasie podróży apostolskiej Ojca Świętego do
kraju za wszelką cenę starała się ograniczyć liczbę odwiedzanych przez niego miejsc
pierwszej pielgrzymki. Episkopat wśród miejsc wizyty Jana Pawła II przewidywał
sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.
Kilkumiesięczna batalia duchowieństwa i mieszkańców diecezji katowickiej
z kierownictwem partii została skrupulatnie odnotowana w materiałach katowickich
organów bezpieczeństwa. Tym, któremu tak bardzo zależało na Piekarach, był bp Her-
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Pielgrzymi na Wzgórzu Kalwaryjskim w Piekarach Śląskich
(Fot. Archiwum Autora)

bert Bednorz. Po powrocie z Konferencji Episkopatu Polski bp Bednorz napisał list
do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka z prośbą o pozwolenie na przyjazd Jana
Pawła II do Piekar. 26 marca 1979 r. bp Bronisław Dąbrowski poinformował bp.
Bednorza o negatywnej decyzji władz państwowych.
Abp Agostino Casaroli pośredniczył w sprawie przyjazdu Ojca Świętego do Piekar. „W materiałach operacji «Lato – 79» zachował się list do arcybiskupa, w którym
nadawca w imieniu wszystkich mieszkańców Śląska prosi o modlitwy i wstawiennictwo Ojca Świętego, w staraniach o jego przyjazd do Piekar”7.
Mimo odmowy władz w 1979 r. bp Herbert Bednorz nie ustawał w swych staraniach. Dnia 28 marca bp Józef Kurpas zalecił duchowieństwu diecezji katowickiej
odczytywanie w parafiach tekstu Wezwania do modlitwy w intencji przybycia Ojca
Świętego do Piekar Śląskich, przygotowanego przez bp. Bednorza.
Z informacji IV Wydziału KW MO, sporządzonej przez mjr. Birnbacha dowiadujemy się, że w kwietniu 1979 r. nasiliły się petycje mieszkańców dotyczące przyjazdu
papieża na Śląsk.
Papieżowi zależało na przybyciu do Piekar, czemu dawał często wyraz. Mimo
usilnych starań, w 1979 r. nie doszło do wizyty w Piekarach. 19 maja 1979 r. z ra-
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mienia ks. bpa Bednorza w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki
Jana Pawła II do Częstochowy uczestniczył ks. Romuald Rak. Omawiano program
uczestnictwa mieszkańców Śląska i Zagłębia w tej uroczystości. Parę dni później bp
Bednorz wystosował list do swoich diecezjan, w którym zachęcał do licznego udziału
w spotkaniu z Ojcem Świętym 6 czerwca 1979 r. Treść tego listu była żywo komentowana przez diecezjan. Tajni współpracownicy aparatu państwowego skrupulatnie
odnotowywali nastroje mieszkańców Śląska, całą winę przypisujących – i słusznie
– I sekretarzowi KC PZPR, który z powodu strachu przed rzekomymi zamieszkami
i w fałszywej trosce o bezpieczeństwo Ojca Świętego nie zgodził się na przyjazd papieża. Z notatki informacyjnej MSW z 8 sierpnia 1979 r. dowiadujemy się o nierealnym podejściu Episkopatu co do trasy papieskiej. Chodziło o liczbę miejsc spotkań
z Ojcem Świętym.
Nadto wspomniano niektórych biskupów tzw. niebezpiecznych dla sprawy.
Wśród wyliczonych na pierwszym miejscu MSW wytypowało bp. Bednorza, którego
nazwano „najbardziej aktywnym, a nawet agresywnym, w uzewnętrznianiu swych
dążeń”8.
W 1983 r. sytuacja polityczna uległa poprawie, dlatego mogło dojść do oczekiwanej wizyty papieskiej.

Laborem exercens9 podstawą i fundamentem homilii
Jana Pawła II wygłoszonej na Muchowcu
w dniu 20 czerwca 1983 r.
Trzecią swoją encyklikę Jan Pawł II wydał z okazji 90. rocznicy encykliki Leona
XIII Rerum novarum. Leon XIII w swojej encyklice podjął temat wyzysku i ubóstwa robotników, odrzucił socjalizm jako drogę rozwiązania kryzysu i niesprawiedliwości.
Po stu latach Jan Paweł II, w całkiem nowych warunkach politycznych, społecznych i ekonomicznych podjął temat pracy, skupiając się przede wszystkim na
godności człowieka pracującego. Sam doświadczył bowiem trudu pracy fizycznej
w czasie okupacji hitlerowskiej.
Dla młodego Karola Wojtyły takim seminarium stał się kamieniołom i oczyszczalnia wody w fabryce sody w Borku Fałęckim w Krakowie. Karol Wojtyła pracował
tam od września 1940 r., a w rok później przeszedł do oczyszczalni wody do fabryki. Zdumiewa fakt, że właśnie tutaj – podczas pracy fizycznej – zapadła ostateczna
decyzja pójścia do seminarium.
Karol Wojtyła jesienią 1942 r. rozpoczął studia w konspiracyjnym seminarium,
jako dawniejszy student polonistyki, a aktualnie jako robotnik fizyczny Solvayu. Wtedy
nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielkie to miało znaczenie dla niego. Dopiero
w Rzymie – w czasie studiów, przez kolegów z Kolegium Belgijskiego, zetknął się
z problemem księży robotników oraz ruchem Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej (JOC). Wówczas uświadomił sobie, że dokonał się już w jego życiu kontakt ze
światem pracy.
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Karol Wojtyła miał za sobą praxis „seminarzysty robotnika”. Wiedział bowiem,
co to jest praca fizyczna, gdyż doświadczył jej w Solvayu. To właśnie tam spotykał
się z ludźmi ciężkiej pracy, poznawał ich środowisko, ich rodziny, zainteresowania,
a także ludzką wartość i godność.
Papież w encyklice przypomniał, że osoba ludzka stworzona jest na obraz i podobieństwo Boże, że to ona została powołana do pracy10. Ten rodzaj aktywności
wyróżnia człowieka od zwierząt, bowiem tylko on wykonuje pracę i tworzy kulturę.
Praca była źródłem radości, ale ta radość łączy się także z trudem i wysiłkiem11.
Praca musi mieć odniesienie do Boga. Już dzieło stworzenia ukazane jest jako
praca Boga Stwórcy. Człowiek bowiem poprzez pracę czyni sobie ziemię poddaną.
Stąd jest do pracy zobowiązany. Ma panować nad stworzeniem, a swoje powołanie
realizuje na drodze pracy. Nie można uciekać od pracy czy traktować ją instrumentalnie, gdyż wówczas nie realizujemy pierwszego nakazu, otrzymanego od Boga. Jezus
Chrystus jest przykładem właściwego stosunku do pracy. Ponadto papież akcentuje,
że praca pozostaje jednak tylko zadaniem, środkiem do realizacji biblijnego nakazu.
Pracy towarzyszą ustawiczne konflikty, napięcia i kryzysy. Wielkie konflikty rodzą się
przede wszystkim w niesprawiedliwym podziale dóbr ziemskich i owoców pracy.
Warunkiem pokoju społecznego jest zasada solidarności i pomocniczości12.
Rozwój społeczny ma się koncentrować wokół godności osoby ludzkiej.
Przez pracę człowiek kształtuje siebie. Nie można się pogodzić z bezrobociem,
prowadzi bowiem ono do zagrożenia rodziny i całego społeczeństwa.
Kluczem do rozwiązania kwestii społecznej – pouczał Jan Paweł II – jest praca
ludzka, rozpatrywana pod kątem dobra człowieka (p. 3). W ostatnich latach dzięki
rozwijającej się technice człowiek uczynił pracę łatwiejszą. Dokonało się to przy
wykorzystaniu zdobyczy nauki. Chociaż z drugiej strony technika „czyni człowieka
swoim niewolnikiem” (p. 5).
Człowiek stworzony na obraz Boga jest podmiotem pracy. W codziennej aktywności spełnia się powołanie osoby ludzkiej, urzeczywistnia się jego człowieczeństwo.
O wartości pracy nie decyduje to, co wykonuje – jaką pracę – ale to, że wykonuje
ją człowiek (p. 6), a więc zaakcentowany jest tu personalizm człowieka. „Pierwszą
podstawą wartości pracy jest sam człowiek” – pisał Jan Paweł II (p. 6)13. Człowiek
bowiem jest podmiotem, a nie praca, dlatego powołanie do pracy powinno być
realizowane w godnych warunkach, Stąd każdy pracownik ma prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia. A więc wynagrodzenie musi wystarczyć na utrzymanie
rodziny, na zabezpieczenie socjalne w razie wypadku i na wypoczynek. Dotyczy to
każdej pracy, w każdym miejscu i w każdym czasie. Człowiek bowiem zawsze ma
pierwszeństwo przed kapitałem, winien mieć także wpływ na sprawiedliwy podział
wypracowanego bogactwa14.
Jednak w historii dostrzegamy rażące przypadki, gdy deptano ten właściwy
porządek rzeczy. Przykładem może być niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych,
czy w Ameryce Środkowej za czasów Krzysztofa Kolumba, czy też szyderczy napis
na bramie obozu Auschwitz: „Arbeit macht frei”. Za czasów totalitaryzmu komunistycznego system czterobrygadowy w górnictwie był niczym innym jak pogwałceniem
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godności robotnika, gdzie nie człowiek był podmiotem, a praca. Dzisiaj człowiek jest
wykorzystywany jako narzędzie do wykonania pracy, np. w sektorze handlowym.
Widzimy zatem dwa bieguny, dwie skrajne podstawy, Z jednej strony lekceważący
stosunek do pracy, która jest wartością, a z drugiej strony przewartościowanie pracy
przy jednoczesnym zdeprecjonowaniu godności człowieka.
W związku z wykonywaną pracą, a także w obronie sprawiedliwości ludzie jednoczą się w związkach zawodowych, by strzec godności pracy, która jest ustawicznie
naruszana przez niesprawiedliwe wynagrodzenie oraz bezrobocie (p. 9)15.
Praca bowiem – jak pisze Jan Paweł II – „jest dobrem człowieka”, gdyż przekształca przyrodę, a osoba ludzka staje się bardziej człowiekiem16.
Pracowitość to moralna sprawność, która nazywana jest cnotą. Pomaga ona
człowiekowi uczciwie i dokładnie wykonywać obowiązki stanu. Dzięki pracowitości
– a właściwie prawidłowemu stosunkowi do pracy – osoba ludzka się uszlachetnia.
Praca może być także obrócona przeciw człowiekowi, np. poprzez wyzysk czy
też przez ukaranie pracą obozową – przymusową.
W Laborem exercens papież określa rodzinę jako „wspólnotę, która może
istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego
człowieka” (p. 10)17.
Społeczeństwo, naród czy nawet cała ludzkość „jest... wielkim, historycznym
i społecznym wcieleniem pracy całych pokoleń” (p. 10).
Należy z naciskiem stwierdzić, że w dziejach ludzkości wraz z rosnącą industrializacją nasilał się konflikt pomiędzy pracą a kapitałem. Polega on na tym, że niewielka
grupa ludzi posiada znaczną część środków produkcji, zaś większość społeczeństwa
uczestniczy w produkcji tylko przez pracę, często wykonywaną w trudnych warunkach i notabene źle wynagradzaną18.
Kościół ma się zbliżać do robotnika, czyli do świata pracy, sprzeciwiając się
strukturom zniewolenia. Trzeba więc wyzwolić się ze struktur życia19. Demokracji nie
można budować przez kłamstwa. Kościół nie stwarza programów społeczno-polityczno-gospodarczych, ale domaga się poszanowania człowieka. Służąc człowiekowi,
Kościół służy tej ziemi.
Ideologia marksistowska widziała drogę do usunięcia niesprawiedliwości w walce
klas, która w skutkach miała prowadzić do likwidacji własności prywatnej i wprowadzenia ustroju kolektywnego20.
Kościół zawsze przypomina o zasadzie pierwszeństwa pracy nad kapitałem.
Praca jest bowiem podstawą, fundamentem, gdyż przedmiotem pracy jest człowiek
żyjący tu i teraz. Jan Paweł II tak tę kwestię przedstawia: „U początku ludzkiej pracy
stoi tajemnica stworzenia” (p. 12). Fundamentalna, wręcz istotna jest również zasada
„prymatu człowieka wobec rzeczy” (p. 12), w myśl której osoba ludzka jest ważniejsza niż rzecz. Ta fundamentalna zasada została zakwestionowana przez materializm
praktyczny oraz przez materializm dialektyczny (związany z marksizmem21).
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem, wedle Laborem exercens, jest podstawowa
zasada: osoba ważniejsza niż rzecz, a praca ważniejsza niż kapitał (por. p. 13).
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Powyżej wspomniany problem ma ścisłe powiązanie z prawem własności. Jan
Paweł II przypomina: prawo osobistego posiadania jest podporządkowane prawu
powszechnego używania (por. p. 14).
Z jednej strony człowiek ma prawo do własności prywatnej, zaś z drugiej strony nie może zapominać, że Bóg stworzył świat dla wszystkich ludzi, i z tymi ludźmi
ma się dzielić.
Samo przekreślenie własności prywatnej nie prowadzi do właściwego rozwiązania
tego problemu. Chodzi bowiem o to, by człowiek pracujący czuł się współgospodarzem
tego warsztatu pracy, w którym pracuje. Nie chodzi o samą zapłatę, ale o to, by miał
poczucie, że pracując nawet na wspólnym, pracuje zawsze na swoim” (p. 16).
Praca jest obowiązkiem, ale człowiek pracujący ma swoje prawa.
Obowiązek pracy ma cztery podstawy. Jest to nakaz Stwórcy. Osoba ludzka
winna pracować, aby rozwijać swe człowieczeństwo. Obowiązek pracy łączy się też
z odpowiedzialnością za naród i jego przyszłość.
Człowiek ma prawo do pracy22. Stąd państwo winno zadbać, by nie było bezrobocia (por. p. 18).
Za pracę należy się sprawiedliwa płaca. Sprawdzianem sprawiedliwej płacy jest
dobro rodziny, a w niej pozycja kobiety. Wśród praw encyklika wyróżnia też prawo
do leczenia, wypoczynku i emerytury.
Istotnym prawem ludzi pracy jest prawo do wolnego zrzeszania się w związkach
zawodowych lub innych wspólnotach, by razem bronić praw ludzi pracy.
Papież w encyklice docenia również pracę na roli, pisząc: „Koniecznie są radykalne i pilne zmiany w celu przywrócenia rolnictwu i rolnikom właściwego znaczenia
jako podstawy zdrowej ekonomii” (p. 21) W encyklice spotykamy również uwagi
odnośnie do prawa do pracy dla ludzi upośledzonych (p. 22).
Jan Paweł II w swojej encyklice dostrzega także problem związany z pracą na
emigracji (p. 23). Ten problem nazywa „pewnym złem”, „złem koniecznym”. Stąd
na podstawie wielu doświadczeń, także swojej ojczyzny ostrzega, aby „to zło w znaczeniu materialnym nie pociągnęło za sobą większych szkód w znaczeniu moralnym”
(p. 23). Chodzi tutaj o rozbijanie małżeństw na obczyźnie czy tzw. alternatywne
związki małżeńskie.
I rozdział encykliki Jan Paweł II poświęcił duchowności pracy23. Rozdział ten
jest najważniejszy z punktu widzenia wiary. Papieżowi chodzi o to, jak „nadać pracy
konkretnego człowieka to znaczenie, jakie ma ona w oczach Boga” (p. 24). Chodzi zarazem o to, jak zbliżać się przez pracę do Boga i pogłębiać przyjaźń z Chrystusem.
Przez pracę człowiek uczestniczy w dziele Stwórcy. Gdy wykonuje dobrze
i uczciwie swoją pracę, wówczas rozwija to dzieło Stwórcy, co więcej, dopełnia je.
Jan Paweł II akcentuje również ten fakt, że „nauka chrześcijańska nie odwraca człowieka od budowania świata” (p. 25).
Tak więc zdobycze nauki i techniki wieszczą wielkość Boga i Jego planu.
Jezus z Nazaretu był człowiekiem pracy. Potwierdzają to słowa z Ewangelii św.
Marka (6,2): „Czy nie jest to cieśla?”.
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Jezus na kartach Ewangelii ciągle odwołuje się do pracy: pasterza, rolnika,
siewcy, lekarza, gospodarza, służącego, ekonoma, rybaka, kupca, żniwiarzy, uczonych czy też do trudu kobiet. Zaś św. Paweł wprost szczycił się, że pracował na swe
utrzymanie i nakazał to innym „by pracując ze spokojem, własny chleb jedli” (2 Tes
3, 12), „kto nie chce pracować, niech też nie je” (2 Tes 3, 10).
„Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana” (Kol 3, 23). W tym
kontekście przypominał: „Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze
względu na to, co posiada”.
Na zakończenie encykliki papież mówi o modlitwie, która ma być zespolona z pracą, zgodnie z zasadą benedyktyńską: „Módl się i pracuj” (ora et labora).
Jan Paweł II tak w zakończeniu pisał o wzajemnym przenikaniu modlitwy i pracy:
„Chrześcijanin, który wsłuchuje się w słowo Boga żywego, łącząc pracę z modlitwą,
niech wie, jakie miejsce ta praca zajmuje nie tylko w postępie ziemskim, ale także
we wzroście Królestwa Bożego, do którego wszyscy jesteśmy wezwani mocą Ducha
Świętego i słowem Ewangelii” (p. 27). To zdanie jest głównym przesłaniem całej
encykliki, poświęconej ludzkiej pracy.

Ewangelia pracy w strugach deszczu
W takim kontekście odbył papież drugą podróż do ojczyzny.
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach 16–23 czerwca
1983 r. – półtora roku po ogłoszeniu stanu wojennego, stąd też nad przebiegiem
pielgrzymki stały nadzór miały władze komunistyczne.
Na program tej wizyty składały się następujące uroczystości: Jubileusz 600-lecia
Jasnej Góry, beatyfikacje: Rafała Kalinowskiego, Alberta Chmielowskiego, Urszuli
Ledóchowskiej oraz spotkania z rodakami w Warszawie, Częstochowie, Poznaniu,
Katowicach, Wrocławiu i Krakowie.
W ramach swojej podróży apostolskiej Ojciec Święty przybył także na Śląsk,
by pokłonić się Matce Bożej Piekarskiej i spotkać się z ludem śląskim.
„Jan Paweł II odwiedza osiem miast, wszędzie jest witany z niezwykłym entuzjazmem, może nawet większym niż cztery lata wcześniej. W nabożeństwach
uczestniczą miliony wiernych, wśród tłumów powiewają transparenty „Solidarności”. Papież w odważnych słowach wzywa do dialogu, porozumienia i poszanowania
praw człowieka, przypomina, że prawda jest pierwszym i podstawowym warunkiem
odnowy społecznej. Przekaz telewizyjny z Mszy papieskich jest ostro cenzurowany,
ale dzięki prasie i radiu drugiego obiegu przesłanie Ojca Świętego dociera również
poza granice Polski”24.
„Jednakże naród nade wszystko musi żyć o własnych siłach i rozwijać się o własnych siłach. Sam musi odnosić to zwycięstwo, które Opatrzność Boża zadaje mu
na tym etapie dziejów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chodzi o zwycięstwo militarne – jak przed trzystu laty – ale o zwycięstwo natury moralnej. Chodzi
tu o dojrzały ład życia narodowego i państwowego, w którym będą respektowane
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Karta wstępu na spotkanie z Ojcem Świętym w Katowicach-Muchowcu
(Fot. Archiwum Autora)

podstawowe prawa człowieka. Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność.25”
Kardynał Karol Wojtyła od 1967 r. przyjeżdżał do Piekar. Tu modlił się i mówił kazania, zarażał pielgrzymów swoją wiarą. Mówił o pracy. Gdy wszedł w życie
czterozmianowy system pracy, zniknęła niedziela. Protestował, bo zostało naruszone
życie kościelne i rodzinne.
„Co to za niedziela?” – donośnym głosem wołał bp Bednorz – „gdy przy stole
nie ma męża i ojca”. Kardynał Wojtyła ostrzegał, że nie człowiek jest dla pracy, ale
praca dla człowieka.
Co roku przysyłał list do pielgrzymów zgromadzonych u Pani Piekarskiej.
Podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, w 1979 r., na trasie nie
znalazły się Piekary. Papież jednak spotkał się ze Ślązakami na Jasnej Górze. Wtedy
też Jan Paweł II ofiarował na ręce biskupa Herberta Bednorza stułę, w której wcześniej odprawił nabożeństwo. Stuła była darem papieża dla sanktuarium Matki Bożej
w Piekarach. Biskup Bednorz po raz drugi zaprosił Ojca Świętego do Piekar.
Zapewne ten obraz miał przed sobą bp Bednorz, gdy kierował słowa do ze
branych podczas majowej pielgrzymki mężczyzn do Piekar w 1983 r.: „Chciałem
wszystkich zawiadomić, że Ojciec Święty Jan Paweł II już dzisiaj duchem swoim jest
tu z nami, wszystkich pielgrzymów z całego serca pozdrawia, wszystkim z całego
serca błogosławi. Czynię nad wami w imieniu Ojca Świętego znak krzyża: w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego 26. Mężczyźni odpowiedzieli gromkim, trzykrotnym
okrzykiem „Niech żyje!!!”.
Kiedy przyjeżdżał w ostatnią niedzielę maja do Piekar, uprzednio pytał ks. biskupa
Herberta Bednorza: „O czym mam mówić do mężczyzn w Piekarach? Jaką mam powiedzieć homilię?”. Wtedy od bp. Herberta usłyszał następującą odpowiedź: „dobrą”.
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Jan Paweł II w Katowicach-Muchowcu
(Fot. Archiwum Autora)

Wielka radość zapanowała w Piekarach, kiedy ogłoszono, że spotkanie nastąpi
w samych Piekarach, a nawet ukazały się mapy z zaznaczonymi miejscowościami,
które Ojciec Święty odwiedzi w czasie II pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r.
Rozczarowaniem było ogłoszenie, że Ojciec Święty Jan Paweł II nie będzie
w Piekarach, lecz na lotnisku w Katowicach-Muchowcu, gdzie zaplanowano spotkanie na 1,5 mln osób, ze względu na szczupłość miejsca i niemożność zapewnienia
pełnego bezpieczeństwa. Tak oceniono kalwarię, zaś przy Kopcu wyniknęła sprawa
obsianych pól, zostało zatem tylko lotnisko w Katowicach.
Dla sprawnego przygotowania zewnętrznego bp Bednorz powołał sześć komisji:
duszpastersko-liturgiczną, techniczno-organizacyjną, bezpieczeństwa, służby zdrowia,
zaopatrzenia i komunikacji. Istotne było przygotowanie wewnętrzne – duchowe. Bp
Bednorz zaznaczył, że spotkanie z Ojcem Świętym ma mieć charakter wyłącznie
religijny. Dalszym przygotowaniem były modlitwy w intencji Jana Pawła II i Jego II
pielgrzymki do ojczyzny oraz o dobrą pogodę.
Władza komunistyczna stała w cieniu tego wydarzenia – nie przeszkadzała w niczym, ewentualnie gdy chodziło o pomoc, to była skora jej udzielić. Funkcjonariusze
ochraniali papieża, chociaż byli w cywilu, to jednak czuło się ich obecność.
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Widok ołtarza na lotnisku w Katowicach-Muchowcu
(Fot. Archiwum Autora)

Na Muchowcu ułożono krzyż z kwiatów, akcentujący motyw ekologiczny, który
był respektowany na Śląsku. Ołtarz przypominał hałdę, ale nie tę znajdującą się obok
kopalni, ale białą hałdę. To symbol całkowicie czytelny.
Zanim rozpoczęły się główne uroczystości, na Muchowcu zebrał się tłum ludzi
– pielgrzymów modlących się już od godz. 10.00 rano.
Dla spragnionych pielgrzymów zainstalowane były krany z wodą do picia.
20 czerwca, już od godzin rannych, na lotnisko przybywały setki pielgrzymów,
pragnących spotkać się z papieżem. Wtedy też przybył z kościoła śś. Apostołów Piotra
i Pawła, niesiony na ramionach górników, obraz Panienki Piekarskiej, który umieszczono na honorowym miejscu za ołtarzem, na krzyżu wypełnionym kwiatami. Matka
Boża Piekarska nie lubiła opuszczać Piekar, gdyż w przeciwnym wypadku „płacze”.
Takie przekonanie funkcjonowało od dawien dawna w świadomości piekarzan. Tak
też się stało na Muchowcu.
Cały dzień na Muchowcu trwała modlitwa, funkcję komentatora powierzono
ks. Romualdowi Rakowi. Wśród rozmodlonych rzesz pątników przewijała się pieśń:
„Matko Sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się, módl się za nami”. Drugą
pieśnią była Tam wśród dymów kopalń śląskich.
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Słowa: Józef Michna 						
Muzyka: Jan Latocha

Tam wśród dymów kopalń śląskich
Tam wśród dymów kopalń śląskich ludzi wierni Bogu są
Tam przejasna nasza Pani założyła twierdzę swą.
Ref. Z Piekarskich wież rozbrzmiewa dzwon Królowej swej cześć głosi on (2x)
I w Piekarach tron obrała rozdawczyni wszelkich łask
Tam jaśnieje w swym ołtarzu Siejąc swej chwały blask.
Ref. Z Piekarskich wież rozbrzmiewa dzwon Królowej swej cześć głosi on (2x)
O cudowna nasza Pani co w obrazie świętym lśnisz
Pod Twe stopy się garniemy Ty łzy bólu nasze cisz.
Ref. Z Piekarskich wież rozbrzmiewa dzwon Królowej swej cześć głosi on (2x)

O godz. 16.00 kard. Król sprawował Msze św. Potem pielgrzymi oczekiwali
na papieża. W oczekiwaniu na papieża, pojawiały się komentarze na temat padającego deszczu. Oto niektóre z nich: „Nom ale przyloło, bo my widać zasłużyli”, „My
tu przyszli, choć my wiedzieli, że bydzie dyszcz”.
Ks. Romuald Rak zapytał na Muchowcu górników z Radzionkowa: dlaczego
tu przyszliście? Wówczas górnicy odpowiedzieli: „jesteśmy po nocce, ale tu przychodzimy (...) Księżoszku my to robimy Matce Bożej na chwałę, a tym pieronom
na złość”27. W tym ostatnim stwierdzeniu ujawnił się zmysł humoru, wypływający
z głębokiej wiary. Zaś wiara jest czasem wynikiem ciśnienia społecznego.
O godz. 17.21 nadleciały helikoptery z Poznania. Papieski był ostatni. Chór
śpiewał „Tu es Petrus”. Papieża w imieniu wszystkich zgromadzonych na lotnisku
w Muchowcu przywitał ordynariusz diecezji katowickiej biskup Herbert Bednorz.
Po przywitaniu z władzami świeckimi i kościelnymi papież objechał sektory
w swym papamobilu. Towarzyszył mu bp katowicki Herbert Bednorz. W pewnym
momencie papież powiedział: „Tych tłumów nie sposób ogarnąć wzrokiem”. Gdy
Papież już przybył do ołtarza, słowo powitalne w imieniu Kościoła katowickiego
wygłosił biskup ordynariusz Herbert Bednorz.
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Podczas spotkania z pielgrzymami
(Fot. Archiwum Autora)

To biskup, który związał się z robotnikami, nieugięty, stanowczy w upominaniu
się o prawa tych, którzy byli pod jego pieczą. To klasyczny reprezentant ludu śląskiego. Stułę, którą bp Bednorz otrzymał od papieża na Jasnej Górze, założył papieżowi,
a lud komentuje: „To on tylko pożycza, nie daje. Jaki mądry”.
Witając papieża bp Herbert Bednorz powiedział: „Ojcze Święty witamy! Serdecznie witamy na ziemi śląskiej! W 1979 r. nie udało się, ale w 1983 r. Ojciec
Święty szczęśliwie wylądował w Katowicach. Bogu niech za to będą dzięki! Przybycie
Ojca Świętego sprawia nam radość, którą trudno słowami wyrazić. W każdym razie
nigdy nie zapomnimy o dzisiejszym przeradosnym przeżyciu (...) Na zakończenie tych
kilku słów pozwolę sobie włożyć Ojcu Świętemu tę stułę, która jest cennym darem
Waszej Świątobliwości dla Piekar. Spełniam w ten sposób obietnicę, którą złożyłem
Ojcu Świętemu przed czteroma laty”.
Następnie w imieniu katolików świeckich przywitał Papieża jeden z górników.
Po nim przemówienie wygłosił Jan Paweł II, przekazując robotnikom ewangelię
pracy: „Z całego serca dziękuję wam za zaproszenie do Piekar”.
„Moje pielgrzymowanie do Piekar Śląskich, do Sanktuarium Matki Bożej w diecezji katowickiej, ma swoją wieloletnią historię. Jako metropolita krakowski byłem
zapraszany ze słowem Bożym na ostatnią niedzielę maja, kiedy to odbywa się dorocz-
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na pielgrzymka mężczyzn i młodzieży
męskiej. Pielgrzymka ta jest szczególnym
wydarzeniem w życiu Kościoła nie tylko
na Śląsku, ale i w całej Polsce. (...) Na to
spotkanie w Piekarach czekałem od roku
1978. Czekałem wytrwale i z ufnością. I
wy również – czekaliście wytrwale i z ufnością. Kiedy zaś stało się ono możliwe
w tym roku, okazało się że na Wzgórzu
Piekarskim wszyscy się nie pomieścimy.
I dlatego trzeba było przenieść Piekary
na to lotnisko w pobliżu Katowic (...) Aby
odbyć dzisiejszą papieską pielgrzymkę do
Piekar – trzeba było, aby Piekary same
tym razem wyruszyły na pielgrzymkę. (...)
I dlatego dziękuję Kościołowi katowickiemu za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję
biskupowi Herbertowi, który mnie tu
po wielekroć zapraszał jako metropolitę
i kardynała – a kiedy postanowił, że zaprosi również jako papieża, nie spoczął,
dopóki tego swojego postanowienia nie
przeprowadził.(...) Przyjmijcie od waszego rodaka i następcy Piotra ewangelię
Dary złożone przez Papieża
pracy, ewangelię sprawiedliwości i miMatce
Bożej Piekarskiej podczas
łości społecznej. (...)
spotkania w Częstochowie
Wspomnijmy jeszcze wszystkich
6 czerwca 1979 r. (Fot. Archiwum Autora)
zmarłych ludzi pracy, tych, którzy ulegli
śmiertelnym wypadkom w kopalniach, czy
innych miejscach – tych, którzy niedawno
zginęli w tragicznych wydarzeniach. Wszystkich nas, którzy żyjemy, czeka wielki moralny wysiłek związany z ewangelią pracy: wysiłek zmierzający do wprowadzenia w życie
polski sprawiedliwości i miłości społecznej. Pod znakiem Maryi – i przy Jej pomocy!
Na ten wysiłek i trud Szczęść Boże!”
Homilia w czasie nabożeństwa maryjnego odprawionego
na lotnisku w Muchowcu
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Z całego serca dziękuję wam za zaproszenie do Piekar.
Moje pielgrzymowanie do Piekar Śląskich, do sanktuarium Matki Bożej w diecezji katowickiej, ma swoją wieloletnią historię. Jako metropolita krakowski byłem
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Wpis Ojca Świętego w Księdze pamiątkowej sanktuarium w Piekarach Śląskich
(Fot. Archiwum Autora)

zapraszany ze słowem Bożym na ostatnią niedzielę maja, kiedy to odbywa się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej. Pielgrzymka ta jest szczególnym
wydarzeniem w życiu Kościoła nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. Przybywają
wówczas do Piekar mężczyźni i młodzieńcy z rozległego rejonu przemysłowego, który
przekracza granice Śląska katowickiego zarówno w kierunku na zachód, w stronę
Opola, jak i na wschód, w stronę Krakowa. Dzisiaj – podobnie, z tym, że ramy
pielgrzymki rozrosły się. Nie jest to już tylko spotkanie stanowe, ale ogólne: witam
przeto i pozdrawiam z całego serca wszystkich obecnych: braci i siostry, mężczyzn
i kobiety, młodzież męską i żeńską! Wszystkie rodziny!
Na to spotkanie w Piekarach czekałem od roku 1978. Czekałem wytrwale
i z ufnością. I wy również czekaliście wytrwale i z ufnością. Kiedy zaś stało się ono
możliwe w tym roku, okazało się, że na Wzgórzu Piekarskim wszyscy się nie pomieścimy. I dlatego trzeba było przenieść Piekary na lotnisko w pobliżu Katowic, na
którym się znajdujemy. Aby odbyć dzisiejszą papieską pielgrzymkę do Piekar – trzeba
było, aby Piekary same tym razem wyruszyły na pielgrzymkę!
2. Tak się też stało. W ramach jasnogórskiego jubileuszu 600-lecia przybywam
dziś do sanktuarium w Piekarach, a Matka Boża ze swego sanktuarium łaskawie
wychodzi mi na spotkanie.
To spotkanie przybrało kształt wielkiej modlitwy Kościoła katowickiego. Modlitwa trwa od ostatniej niedzieli maja, odkąd wizerunek Pani z Piekar Śląskich wyruszył
w kierunku miejsca dzisiejszego spotkania, nawiedzając po drodze poszczególne
parafie. W dniu dzisiejszym zaś tu – na tym lotnisku – od rana trwa modlitwa towarzysząca przybyciu wizerunku z Piekar Śląskich. Przede wszystkim: modlitwa różańcowa – a w parze z tym śpiew, czytania i rozważania wedle z góry przygotowanego
programu. Ustalonego i wypełnianego – ze śląską dokładnością.
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Tablica pamiątkowa w Piekarach Śląskich
(Fot. Archiwum Autora)

Pytam samego siebie: czy po tylu godzinach modlitewnego przygotowania
macie jeszcze dość siły, aby wysłuchać papieża? Pytam raz jeszcze: czy nie jesteście
nazbyt utrudzeni i przemęczeni?
Otóż pamięć dawniejszych spotkań w Piekarach mówi mi o tym, że Ślązacy
i wszyscy ludzie ciężkiej pracy z tego rejonu przemysłowego niełatwo się męczą
modlitwą. Prócz tego: potrafią tak „interesująco” się modlić w swojej wielkiej gromadzie, że modlitwa ich nie męczy. Odchodzą ze swojego sanktuarium – może
strudzeni – ale nie przemęczeni. Owszem, zabierają z sobą świeże siły ducha do
ciężkiej codziennej pracy.
3. I dlatego – dziękuję Kościołowi katowickiemu za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję biskupowi Herbertowi, który mnie tu po wielekroć zapraszał jako metropolitę
i kardynała – a kiedy postanowił, że zaprosi również jako papieża, nie spoczął, dopóki
tego swojego postanowienia nie przeprowadził. Pozdrawiam razem z nim biskupów:
Józefa, Czesława i Janusza, którzy trwają w jedności biskupiego posługiwania. Pozdrawiam kapitułę i całe duchowieństwo: was, drodzy bracia kapłani, z którymi wiążą
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mnie więzy, czasem nie mniej bliskie niż z moimi braćmi kapłanami z archidiecezji
krakowskiej. Pozdrawiam z całego serca zakony męskie i żeńskie, życząc, aby ich
ewangeliczne powołanie owocowało na niwie wielkiej ludzkiej pracy, z jaką się na co
dzień spotykają. Pozdrawiam seminarium duchowne, z którym byłem w przeszłości
związany: jako profesor i jako metropolita krakowski. Niech seminarium to kwitnie
nadal obfitością powołań diecezjalnych i misyjnych.
Wszystkim pracowitym instytucjom diecezjalnym (między innymi „Gościowi
Niedzielnemu”) mówię po Śląsku, w obliczu Matki Bożej z Piekar: Szczęść Boże!.
Pozwólcie, że jeszcze też pozdrowię obecnych tutaj kardynałów polskich: księdza
prymasa, metropolitę krakowskiego. I niemieckich: z Moguncji i z Berlina. A także
wszystkich obecnych biskupów z Polski i z zagranicy.
Myślałem, że wszystko wiem – a nie wiem. Okazuje się, że jest też kardynał Jan
Król z Filadelfii w Stanach Zjednoczonych... i jest poza tym, jak wspomniałem, wielu
biskupów z Polski, a także i z zagranicy, których razem z wami serdecznie witam.
4. Wchodzę tutaj w wielką modlitwę, która trwa nie tylko od ostatniej niedzieli
maja, nie tylko dziś od rana – ale trwa od pokoleń, wypełnia każdy rok, każdy tydzień i każdy dzień.
Niegdyś – gdy jeszcze nie było współczesnego Śląska, ale był już wizerunek
Matki Bożej w Piekarach – w tę modlitwę włączył się król polski Jan III Sobieski,
idąc na odsiecz Wiednia.
Dziś ja – biskup Rzymu, a równocześnie syn polskiego narodu – pragnę włączyć
się w modlitwę współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje
się jako w obraz Matki Sprawiedliwości i Miłości społecznej.
I dlatego też tę modlitwę pragnę wyprowadzić z wielorakiej pracy, tak jak wy
ją na co dzień wyprowadzacie, kiedy – właśnie pośród pracy – wymieniacie to pozdrowienie: Szczęść Boże! Szczęść Boże!
Tak jest. Ażeby sięgnąć do samego korzenia pracy ludzkiej – czy to będzie praca w przemyśle czy na roli, czy to będzie trud górnika, hutnika, czy też pracownika
umysłowego, czy domowe krzątanie się matki, czy trud służby zdrowia przy chorych
– aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba odnieść się
do Boga: Szczęść Boże!
5. Tym pozdrowieniem: „Szczęść Boże!”, zwracamy się do człowieka, który
pracuje, a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga.
Odnosimy pracę ludzką naprzód do Boga Stwórcy. Przede wszystkim bowiem samo dzieło stworzenia (czyli wyprowadzenia bytu wszechświata z nicości)
przedstawione jest w Księdze Rodzaju jako „praca” Boga rozłożona na sześć „dni
stworzenia”. Po tych dniach Bóg odpoczął dnia siódmego (por. Rdz 2, 2), przez co
Pismo Święte nakłada również na człowieka powinność odpoczynku; oddawania
Bogu dnia świętego.
Praca ludzka odniesiona jest do Boga Stwórcy. Bóg bowiem, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, polecił mu czynić sobie ziemię poddaną. To
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biblijne wyrażenie jest szczególnie głębokim i bogatym w treść określeniem pracy.
Encyklikę Laborem exercens, którą przed dwoma laty poświęciłem pracy ludzkiej,
wypadło mi oprzeć w znacznej mierze na analizie owych biblijnych słów, które zawierają się już w Księdze Rodzaju.
6. Kiedy przy pracy pozdrawiamy się wzajemnie zwrotem: „Szczęść Boże!”,
wyrażamy w ten sposób naszą życzliwość wobec bliźniego, który pracuje – a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga-Stwórcy, do Boga-Odkupiciela.
Aby odkupić człowieka, Syn Boży stał się człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy z Nazaretu, za sprawą Ducha Świętego. Chrystus odkupił nas przez krzyż
i zmartwychwstanie swoje, stając się posłusznym aż do śmierci. W dzieło Odkupienia wchodzi też całe ziemskie życie Syna Bożego, Jego misja mesjańska związana
z przepowiadaniem Ewangelii – a przed tym trzydzieści lat życia ukrytego, które to
życie od wczesnych lat było poświęcone pracy przy warsztacie u boku Józefa z Nazaretu. Tak więc w słowo Bożego Objawienia wpisana jest ewangelia pracy, którą
Kościół stale na nowo odczytuje i na nowo głosi wszystkim ludziom. Praca bowiem
jest podstawowym powołaniem człowieka na tej ziemi.
Mówię to w tym roku, który jest nadzwyczajnym Jubileuszem Odkupienia.
Kościół cały pragnie w tym roku szczególnie głęboko zaczerpnąć sił duchowych
z tajemnicy Odkupienia. Człowiek pracy wezwany jest do tego, aby pełniej odczytał
odkupieńczą treść ewangelii pracy. Wezwany jest również do tego, aby przez swą
własną pracę łączył się z Chrystusem-Odkupicielem świata, który także był „człowiekiem pracy”.
To wszystko – taką bogatą treść – kryją w sobie owe słowa: „Szczęść Boże!”,
które tak często słyszy się w Polsce, a zwłaszcza na Śląsku. Do Chrystusa, do ewangelii pracy, do tajemnicy Odkupienia zbliżamy się przez Maryję. Właśnie przez Tę,
która z całymi pokoleniami ludzi pracy na Śląsku związana jest w swoim sanktuarium
w Piekarach. Właśnie przez tę Maryję, którą tu na Śląsku wzywacie jako Matkę sprawiedliwości i miłości społecznej.
7. Praca ludzka stoi bowiem w pośrodku całego życia społecznego. Poprzez
nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości
wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść.
Wzywając Maryję jako Matkę sprawiedliwości i miłości społecznej – wy, drodzy bracia i siostry, jako ludzie pracy Śląska i całej Polski – pragniecie wyrazić, jak
bardzo leży wam na sercu ów właśnie ład moralny, który winien rządzić dziedziną
ludzkiej pracy.
Cały świat śledził – i nadal śledzi – z przejęciem wydarzenia, jakie miały miejsce
w Polsce od sierpnia 1980 r. Co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii
publicznej – to fakt, że w wydarzeniach tych chodziło przede wszystkim o sam moralny ład związany z pracą ludzką, a nie tylko o podwyższenie zapłaty za nią. Uderzała
również i ta okoliczność, że wydarzenia te były wolne od gwałtu, że nikt nie poniósł
przez nie śmierci ani ran. Wreszcie i to, że wydarzenia polskiego świata pracy z lat
osiemdziesiątych nosiły na sobie wyraźne znamię religijne.
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Nikogo nie może więc dziwić, że tu na Śląsku – w tym wielkim „zagłębiu pracy”
– czci się Matkę Chrystusa jako Matkę sprawiedliwości i miłości społecznej.
8. Sprawiedliwość i miłość społeczna oznacza właśnie tę pełnię ładu moralnego, jaki związany jest z całym ustrojem społecznym, a w szczególności z ustrojem
pracy ludzkiej.
Praca posiada swoją zasadniczą wartość dlatego, że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się też godność pracy, która winna być uszanowana bez względu
na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest to, że wykonuje ją człowiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska na niej znamię osoby: obrazu i podobieństwa Boga
samego. Ważne jest także to, że człowiek wykonuje pracę dla kogoś, dla drugich.
Praca jest powinnością człowieka: zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi,
zarówno wobec własnej rodziny, jak też wobec narodu-społeczeństwa, do którego
należy.
Tej powinności – czyli obowiązkowi pracy – odpowiadają też uprawnienia
człowieka pracy. Należy je ujmować w szerokim kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw człowieka
w stosunku do wszystkich członków danego społeczeństwa.
Na tym tle właściwej wymowy nabierają te prawa, które związane są z wykonywaną przez człowieka pracą. Nie wchodzę w szczegóły, wymieniam tylko najważniejsze. Jest to przede wszystkim prawo do sprawiedliwej zapłaty – sprawiedliwej,
czyli takiej, która starczy również na utrzymanie rodziny. Jest to z kolei prawo do
zabezpieczenia w razie wypadków związanych z pracą. Jest to również prawo do
wypoczynku. (Przypominam, ile razy w Piekarach poruszaliśmy sprawę wolnej od
pracy niedzieli).
9. Ze sferą uprawnień ludzi pracy łączy się również sprawa związków zawodowych.
Przytaczam dosłownie, co na ten temat napisałem w encyklice Laborem exercens: „(...) nowożytne związki zawodowe wyrosły na podstawie walki pracowników,
świata pracy, a przede wszystkim robotników przemysłowych, o ich słuszne uprawnienia w stosunku do posiadaczy środków produkcji. Zadaniem ich w związku z tym
pozostaje obrona bytowych interesów ludzi pracy we wszystkich dziedzinach, w których
dochodzą do głosu uprawnienia tych ostatnich. Doświadczenie historyczne poucza,
że organizacje tego typu są nieodzownym składnikiem życia społecznego, zwłaszcza
w nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych. Nie znaczy to oczywiście, że
tylko pracownicy przemysłu tworzą tego rodzaju związki. Służą one zabezpieczeniu analogicznych uprawnień dla przedstawicieli każdego zawodu. Istnieją więc związki rolników
i pracowników umysłowych... są one wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną,
o słuszne uprawnienia ludzi pracy wedle poszczególnych zawodów” (n. 20).
W dalszym ciągu encyklika mówi także o obowiązkach, o sposobie i zakresie
działalności związków zawodowych.
W podobnym duchu wypowiedziałem się też w styczniu 1981 roku w czasie
audiencji, udzielonej w Watykanie delegacji „Solidarności”, której towarzyszył również
delegat rządu polskiego do stałych kontaktów roboczych ze Stolicą Apostolską.
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A tu w Polsce kardynał Stefan Wyszyński mówił: „(...) Gdy idzie o prawo zrzeszania się ludzi, to nie jest to prawo nadane przez kogoś, bo to jest własne prawo
wrodzone. Dlatego państwo nam tego prawa nie nadaje, ono ma tylko obowiązek
je ochraniać i czuwać nad tym, aby nie było ono naruszane.
Nadane jest to prawo przez Stwórcę, który uczynił człowieka istotą społeczną.
Od Stwórcy pochodzi społeczny charakter dążeń ludzkich, potrzeba zespalania się
i jednoczenia jednych z drugimi” (6 lutego 1981 r.).
10. Tak więc sprawa, która toczy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat,
posiada głęboki sens moralny. Nie może ona być rozwiązana inaczej, jak na drodze
prawdziwego dialogu władzy ze społeczeństwem. Do takiego dialogu Episkopat Polski
wzywał, jak wiadomo, w tym czasie wiele razy.
Dlaczego ludzie pracy w Polsce – i zresztą wszędzie na świecie – mają prawo do
takiego dialogu? Dlatego, że człowiek pracujący jest nie tylko narzędziem produkcji,
ale podmiotem; podmiotem, który w całym procesie produkcji ma pierwszeństwo
przed kapitałem. Człowiek przez swoją pracę staje się właściwym gospodarzem warsztatu pracy, procesu pracy, wytworów pracy i podziału. Gotów jest i na wyrzeczenia,
gdy tylko czuje się prawdziwym współgospodarzem i ma wpływ na sprawiedliwy
podział tego, co zdołano razem wytworzyć.
11. Zwracamy się do Maryi jako Matki sprawiedliwości społecznej, ażeby te
podstawowe zasady ładu społecznego, od których zależy prawdziwy sens ludzkiej
pracy, a wraz z nią sens bytowania człowieka, przyoblekały się w realny kształt życia
społecznego na naszej ziemi. Człowiek nie jest bowiem w stanie pracować, gdy nie
widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu
niejako przesłonięty. I dlatego gorąco prosimy Matkę sprawiedliwości społecznej,
ażeby pracy wszystkich ludzi pracy w Polsce przywróciła sens, poczucie sensu.
Równocześnie zaś wzywamy Maryję jako Matkę miłości społecznej. Poprzez
wprowadzenie w czyn zasad sprawiedliwości społecznej możliwa staje się ta miłość,
o której mówił Chrystus swoim uczniom: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali” (J 13, 34).
Ta miłość społeczna nie jest też niczym innym, jak stale przypominaną przez
papieża Pawła VI „cywilizacją miłości”, w stronę której trzeba sterować w całym rozwoju życia społeczeństw i życia międzynarodowego. Powiedział ten papież między
innymi: „Cywilizacja, która wyłania się z miłości do ludzi i pragnie dać im jej pełne
przeżycie, musi szukać prawdziwych i pełnych wartości życia, ku którym winna stale
się zwracać, i musi je afirmować, choćby kosztem niezrozumienia, trudności i sprzeciwu” (audiencja generalna, 21 stycznia 1976 r.).
12. Miłość jest większa od sprawiedliwości. I miłość społeczna jest większa od
sprawiedliwości społecznej. Jeżeli prawdą jest, że sprawiedliwość musi przygotować
grunt dla miłości – to jeszcze głębszą prawdą jest, że tylko miłość może zabezpieczać
pełnię sprawiedliwości. Trzeba więc, ażeby naprawdę miłowany był człowiek, jeżeli
w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka. To jest pierwszy i podstawowy
wymiar miłości społecznej.
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Wymiarem drugim jest rodzina. Rodzina też jest pierwszą i podstawową szkołą
miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą.
Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród
wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.
Dalszym wymiarem miłości społecznej jest ojczyzna: synowie i córki jednego
narodu trwają w miłości wspólnego dobra, jakie czerpią z kultury i historii, znajdując
w nich oparcie dla swej społecznej tożsamości, a zarazem dostarczając tego oparcia
bliźnim, rodakom. Ten krąg miłości społecznej posiada szczególne znaczenie w naszym polskim doświadczeniu dziejowym i w naszej współczesności.
Miłość społeczna jest otwarta ku wszystkim ludziom i ku wszystkim ludom. Jeżeli
ukształtuje się ona głęboko i rzetelnie w swych podstawowych kręgach – człowiek,
rodzina, ojczyzna – wówczas zdaje również egzamin w kręgu najszerszym.
13. Tak przeto, drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania na ziemi śląskiej, przyjmijcie w tej naszej wielkiej wspólnocie, którą aż trudno wzrokiem ogarnąć, przyjmijcie
raz jeszcze od swego rodaka i następcy św. Piotra ewangelię pracy – i przyjmijcie
ewangelię sprawiedliwości i miłości społecznej.
Niech ona zespala was głęboko wokół Matki Chrystusa w Jej sanktuarium
w Piekarach, tak jak zespalała tutaj całe pokolenia.
Niech promieniuje szeroko na życie ludzi ciężkiej pracy na Śląsku i w całej
Polsce.
Wspomnijmy jeszcze wszystkich zmarłych ludzi pracy, tych, którzy ulegli śmiertelnym wypadkom w kopalniach czy innych miejscach – tych, którzy niedawno zginęli
w tragicznych wydarzeniach. Wszystkich.
Nas, którzy żyjemy, czeka wielki moralny wysiłek związany z ewangelią pracy: wysiłek zmierzający do wprowadzania w życie polskie sprawiedliwości i miłości
społecznej.
Pod znakiem Maryi – przy Jej pomocy!
Na ten wysiłek i trud: Szczęść Boże!29.
Po wysłuchaniu przemówienia Ślązacy przynieśli dary dla Ojca Świętego.
Przedstawiciele różnych zawodów i stanów przybyli do Ojca Świętego z darami.
Byli wśród nich górnicy, hutnicy. Artysta Zygmunt Brachmański wręczył papieżowi
zaprojektowane przez siebie medale, upamiętniające tę wizytę Ojca Świętego na
Śląsku. Redaktor naczelny wydawnictwa „Księgarnia św. Jacka” dr Irena Mierzwa
ofiarowała najnowsze publikacje „Księgarni św. Jacka”. Swoją miłość do Matki
Boskiej Piekarskiej Ojciec Święty wyraził w darze, którym był złoty różaniec i nowy
tytuł: Matka sprawiedliwości i miłości społecznej.
Wyrazem wdzięczności względem papieża Jana Pawła II było nadanie Mu
w 1994 r. tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie.
Ojciec Święty po homilii poświęcił kamienie węgielne dla nowo budujących się
kościołów, diecezjalnej drukarni katolickiej, kaplic mszalnych i domów katechetycznych naszej diecezji oraz diecezji kieleckiej.
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Jan Paweł II kontynuował ewangelię pracy w przemówieniu podczas spotkania z wiernymi w Sosnowcu 14 czerwca 1999 r. Oto jeden z istotnych fragmentów
tego przemówienia: „Świadectwo Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia i szkolnictwo
nie może jednak zastępować działania ludzi i instytucji odpowiedzialnych za kształt
świadectwa pracy. Dlatego jednym z najważniejszych zadań Kościoła w tej dziedzinie jest pełne delikatności i dyskrecji kształtowanie ludzkich sumień, tak aby budzić
wrażliwość wszystkich na te problemy. Tylko wtedy, gdy w sumieniu każdego żywa
będzie ta podstawowa prawda, że człowiek jest podmiotem i twórcą, a praca ma
służyć dobru osoby i społeczeństwa, można będzie uniknąć zagrożeń, jakie niesie
praktyczny materializm. Świat pracy potrzebuje ludzi prawego sumienia. Świat pracy
oczekuje od Kościoła posługi sumienia”30.

Papież wśród cierpiących
Po modlitwie Anioł Pański i apostolskim błogosławieństwie ok. godz. 19.30
Ojciec Święty przyjechał do Katedry Chrystusa Króla. Tam zgromadzeni byli inwalidzi
pracy oraz 100-osobowa grupa głuchoniemych.
W katedrze znaleźli się ludzie wybrani i zgłoszeni przez poszczególne parafie.
Przeważnie byli to ludzie schorowani, starsi, upośledzeni, inwalidzi pracy, głuchoniemi.
W dzień przyjazdu papieża ludzie ustawiali się na trasie przejazdu papieża. Całe
miasto było zablokowane. O porządek dbała służba porządkowa MO, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa oraz służba kościelna rekrutująca się z kleryków. Służba
porządkowa miała specjalne identyfikatory, zaś teren katedry był tzw. strefą zero.
W budynkach sąsiadujących z katedrą wprowadzono wzmożone środki bezpieczeństwa. Sprawdzono katedrę, jej podziemia – co zapewne funkcjonariusze
wykorzystali do własnych celów. Niektórzy funkcjonariusze zarzucali w dzień przyjazdu ks. Zganiaczowi – proboszczowi katedry, że wierni w katedrze zachowują się
w sposób „politycznie naganny”, śpiewają i pokazują różne prowokujące znaki (znak
V – Victory)31.
Ks. prałat Henryk Zganiacz witał Ojca Świętego w drzwiach katedry. Podał
mu krzyż do pocałowania. Następnie bp Bednarz przedstawił ks. Zganiacza papieżowi. Papież ku zdziwieniu ks. Zganiacza powiedział: „Tak, znamy się z Krakowa
i z Rzymu”.
W katedrze panowała atmosfera modlitwy. Były śpiewy, odmawiano różaniec.
Kiedy przyszedł papież do Katedry, przeszedł prawą stroną, witając wiernych przy
barierkach i jak zwykle udzielając błogosławieństwa i podając ręce. W tym momencie
orkiestra WOŚPR i Chór Filharmonii Śląskiej wykonały premierowy utwór „Victoria”,
skomponowany przez Wojciecha Kilara, który podarował Ojcu Świętemu rękopis
tego dzieła. Potem rozległy się okrzyki „Zostań z nami” i „Szczęść Boże”. Następnie
Ojciec Święty udał się do kaplicy Najświętszego Sakramentu, na krótką adorację.
Obok Ojca Świętego siedzieli: kardynał Agostino Casarolli, kardynał Franciszek
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Macharski i prymas Polski kardynał Józef Glemp. Z tego miejsca papież wygłosił
przemówienie:
Przemówienie wygłoszone do inwalidów pracy i głuchoniemych
w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 20 czerwca 1983 r.
„Niech w Waszym trudnym życiu zwycięża Chrystus.
Bóg zapłać za tę wspaniałą kompozycję32, której mogliśmy wysłuchać w katowickiej katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla.
Słowa Jana III Sobieskiego, wypowiedziane po zwycięstwie pod Wiedniem,
a sparafrazowane w przed chwilą wysłuchanej kompozycji: „Venimus, vidimus, Deus
vicit!” (Przybyliśmy, ujrzeliśmy, Bóg zwyciężył!) – pragnę skierować w szczególny
sposób do Was, Drodzy Bracia i Siostry, którzy wypełniacie tę katedrę jako inwalidzi
pracy, jak osobny zespół głuchoniemych. Wiadomo, że Katowice mają wielkie pod
tym względem tradycje duszpasterskie.
Czegóż Wam życzyć, jak nie tego, ażeby w Waszym trudnym życiu zwyciężył
Bóg. W tym życiu, które jest wypełnione cierpieniem tak dalece, że nie możecie już
pracować, że musicie szukać oparcia u innych: ażeby w tym życiu zwyciężył Bóg! Bo
cierpienie na to jest dane człowiekowi, ażeby Bóg szczególnie mógł w życiu ludzkim
zwyciężyć. On sam. Ten Bóg, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, i zwyciężył
przez krzyż. Zwycięża również przez każdy ludzki krzyż. Ja Wam życzę, aby w życiu
każdego z Was zwyciężył Chrystus – ukrzyżowany Bóg. I życzę Wam również, ażeby
za cenę Waszego zwycięstwa, Waszego cierpienia – Bóg zwyciężał w innych... Bo
my wszyscy jesteśmy połączeni tajemnicą Świętych Obcowania.
Modlitwa i ofiara jednych służy innym i dlatego Wasze cierpienie nie jest tylko
cierpieniem, ale jest także apostolstwem. Apostolstwo pomaga zwyciężać Bogu
w ludziach, w świecie.
Życzę Wam, ażeby Wasze cierpienie było takim apostolstwem, ażeby Bóg
zwyciężał w Was i przez Was.
Przyjmijcie to życzenie moje, Drodzy Bracia i Siostry.
Przyjmijcie również moją prośbę o modlitwę, bo zawsze z największym zaufaniem i z największą nadzieją zwracam się o modlitwę do ludzi cierpiących. Bo przez
nich Bóg zwycięża!
Przyjmijcie wreszcie moje papieskie błogosławieństwo, połączone z błogosławieństwem Waszego Biskupa i wszystkich tutaj obecnych Kardynałów i Biskupów,
którzy mi towarzyszą”33.
Po nabożeństwie kapelan ks. Stanisław Dziwisz wskazał osoby niepełnosprawne
na wózkach. Papież wtedy przyśpieszył kroku i niezwłocznie tam się udał. Był uwrażliwiony na cierpienie ludzkie. Człowiek cierpiący był mu zawsze bliski. Podchodził
jeszcze do wiernych, aby się przywitać i zamienić kilka słów.
Przemówienie papieża było proste, rzeczowe i zwięzłe. W katedrze papież mówił
od serca. Był tu odprężony i w dobrym humorze. Spotkanie trwało około pół godziny.

Pielgrzymka Jana Pawła II do Pani Piekarskiej

115

Jan Paweł II podczas spotkania z chorymi
(Fot. Archiwum Autora)

Spotykając się z inwalidami pracy i osobami niesłyszącymi, papież jednoznacznie
chwalił nasz katowicki Kościół za to, że w pracy z tymi ostatnimi ma wielkie tradycje
przez osobę m.in. ks. Konrada Lubosa.
Po powrocie na lotnisko, kiedy było już ciemno, Ojciec Święty jeszcze raz stanął przy ołtarzu, chcąc się pożegnać z wiernymi. Tłumy wołały: „Przyjedź znowu”,
a Papież odparł: No moi kochani, Bóg Wam zapłać za tyle serca, za tyle entuzjazmu,
za tyle modlitwy, za tyle wytrwałości. Zanoszę to wszystko w swoim sercu na Jasną
Górę i do św. Piotra do Rzymu i będę tym żył! Będę tym żył! Bóg Wam zapłać! (...)
Szczęść Boże.
Po spotkaniu z papieżem krzyż z ołtarza stał się symbolem pamięci pobytu
papieża na Śląsku. Najprawdopodobniej to biskup Bednorz był pomysłodawcą ustawienia tego wyjątkowego krzyża na Kaplicówce w Skoczowie.
Gdy papież odlatywał z lotniska na Muchowcu w stronę Częstochowy, żegnany
był pieśnią „Barka”.
I tak Jan Paweł II zakończył swój pobyt w Katowicach. Drugie takie spotkanie
z udziałem papieża już się nie powtórzyło. Wydarzenie to zarejestrowały dwa wspaniałe dokumenty: film „Bóg Zwycięża” oraz drugi film, dołączony do Albumu pt.
„Mówię do Was Szczęść Boże” z 2005 r.

116

ks. Jan Górecki

W tym samym miejscu, w którym 20 czerwca 1983 r. papież przekazał nam
ewangelię pracy, wierni zebrali się znów w roku 2003 – w 20. rocznicę jego pobytu w Katowicach, a także w roku 2005, po Mszy żałobnej odprawionej po śmierci
Jana Pawła II.

Zakończenie
Pielgrzymka Jana Pawła II do Katowic na Muchowiec była wielkim odpustem,
jaki przeżywali Górnoślązacy.
Inicjatorem przybycia Ojca Świętego na Śląsk był niewątpliwie bp Herbert Bednorz, który przy każdej nadarzającej się okazji prosił papieża o przyjazd do Piekar.
Papież chciał przyjechać na Śląsk, gdyż wiele nauczył się z spotkań piekarskich. Nieraz to później potwierdzał, że do świata pracy nauczył się przemawiać
w Piekarach.
Spotkanie z Janem Pawłem II w Katowicach miało charakter robotniczy, dlatego też w spotkaniu wzięli udział nie tylko diecezjanie katowiccy, ale zaproszeni byli
robotnicy i ich rodziny z całego przemysłowego makroregionu Polski Południowej
(Zagłębia, Bytomia, Gliwic i Zabrza, Libiąża, Oświęcimia oraz Olkusza).
Spotkanie Ojca Świętego z ludźmi pracy w stolicy regionu śląskiego było czymś
więcej niż tylko jednorazowym pouczeniem. Stanowiło kontynuację niezwykle trafnych nauk, które niegdyś kardynał Karol Wojtyła kierował do uczestników pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich. Jednocześnie ewangelia pracy,
wygłoszona na Muchowcu, wpisuje się w kanon listów i telegramów Ojca Świętego,
adresowanych do pielgrzymów zgromadzonych w Piekarach, nadsyłanych nieprzerwanie z Rzymu aż do śmierci papieża w 2005 r.
Wizyta papieża spowodowała, że ludzie zaczęli podobnie myśleć. Odwaga społeczeństwa stała się większa i wyrażała się m.in. w tym, że pokazywano transparenty
z napisem „Solidarność”. Bóg przygotował Jana Pawła II do tej misji przez postawę
wiary, modlitwy i służenia człowiekowi, gdyż człowiek jest drogą Kościoła.
W czasie wizyty papieskiej nastąpiła fascynacja jego osobą i myślami. Papież
dał impuls w dążeniu do wolności. On był ziarnem do odzyskiwania podmiotowości,
którą musimy dziś zagospodarować.
Na Muchowcu, mimo wielkich emocji, Papież użył innego języka: był to język
czysty, serdeczny, bez propagandy. Był językiem komunikatywnym, innym niż język
administracji państwowej i propagandy komunistycznej. Ten język znalazł właściwego odbiorcę.
Na Muchowcu zwracano się do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej
w obronie godności człowieka. Przesłanki ładu moralnego to miłość i sprawiedliwość.
Ten ład moralny został dziś zachwiany. Góruje dzisiaj prymat kapitału nad pracą,
a nie pracy nad kapitałem. Papież w strugach deszczu – oberwanie chmury – podkreślał bardzo mocno kategorię „być”, a nie „mieć”. Apogeum tej nowej, osobowej
kategorii był właśnie Muchowiec. Z Muchowca płynęło nowe przesłanie, dotyczące
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pięknego człowieczeństwa. Właśnie w zawołaniu „Szczęść Boże!” praca ludzka odnajduje swe źródło w Bogu i odniesiona jest do Niego.
Jan Paweł II prawdziwie żył problemem pracy, ponieważ sam kiedyś był robotnikiem. Mówił, że w pracy wyraża się miłość bliźniego, bo pracując, nie pracujemy
tylko dla siebie, ale też dla innych.
Papież mówił dobitnie, podnosząc głos, nie przeciwko komuś, ale w obronie
kogoś lub czegoś.
Jan Paweł II zawsze był przekonany co do treści swoich przemówień. Zdawał
sobie sprawę z priorytetów i był im wierny do końca. Był po prostu wiarygodny.
Z nauki Jana Pawła II mamy czerpać siłę do wierności tradycji naszych praojców, budowanej na fundamencie Ewangelii. Mamy być świadomi i odpowiedzialni
za każdego człowieka mieszkającego na tej utrudzonej ziemi, a zwłaszcza za ludzi,
którym najtrudniej znaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomicznej. Te problemy
trzeba rozwiązywać na podstawie przekazanej nam przez Jana Pawła II na Muchowcu ewangelii pracy.
Wizyta papieża na Muchowcu zmobilizowała i umocniła Ślązaków w wierze.
Ojciec Jan Paweł II wciąż przypominał na audiencjach Ślązakom: „Macie Matkę
Boską Piekarską – tam szukajcie pomocy i pociechy”.
Przypisy:
1

Mówię do Was: Szczęść Boże, Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II
w Piekarach Śląskich, Katowice 2005, s. 84.
2

H. G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979; S. Kieniewicz, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982; D. Olszewski, Stan i perspektywy badań nad religijnością
XIX i początku XX wieku, „Nasza Przeszłość”, 1983, t. 59.
3

W. Świątkiewicz, Znaczenie religijności dla współczesnych przemian społecznych na
Górnym Śląsku, (w:) Kultura i religia u progu III Tysiąclecia, red. W. Świątkiewicz i A.
Pethe, Katowice 2001, s. 66–67.
4

Ibidem, s. 66.

5

Ibidem, s. 65.

6

Cyt. za: „Dodatek do „Katowickiego Gościa Niedzielnego”, Wielkanoc 1994 r.

7

K. Młotek, Historia pielgrzymki 1983 r., „Nasza Myśl”. Pismo Kleryków WSSD w Katowicach, 2008, nr 25, s. 9.
8

Ibidem, s. 9.

9
Cyt. fragmenty Laborem exercens na podstawie: Laborem exercens, Kraków 1982, nr
332–334, s. 1117–1169.
10

Por. Rdz 1, 28.

11

Por. Rdz 3, 19.
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12

Por. ks. W. Piwowarski, Zasady społeczne w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens
w: Jan Paweł II, Laborem exercens, Powołany do pracy, Komentarz pod redakcją ks. Jana
Kruciny, Wrocław 1983, s. 98.

13

Ibidem, s. 97.

14

Ibidem, s. 97.

15

Szerzej na ten temat: ks. J. Majka, Praca jako środek doskonalenia człowieka, ks. Jan
Paweł II, Laborem exercens, op. cit., s. 109.

16
Por. Cz. Strzeszewki, Zadanie związków zawodowych według encyklik „Laborem exercens”, (w:) Jan Paweł II, Laborem exercens, op. cit., s. 230.
17

Por. ks. T. Makowski, Rodzinny wymiar ludzkiej pracy, (w:) Jan Paweł II, Laborem exercens, op. cit., s. 125–130, 130–141.
18

Szerzej na ten temat: ks. J. Sieg SJ, Pracodawca pośredni – zagadnienie przezwyciężenia,
alienacji, (w:) Jan Paweł II, Laborem exercens, op. cit., s. 185.

19

„Biada zatem takiej pracy, która staje się zwykłym «towarem», «pracą katorżniczą», czy też
nawet niewolniczą, ale też biada takiej pracy, która staje się celem samym w sobie. Praca,
ponieważ jest sprawą człowieka, musi służyć człowiekowi. W tym sensie możemy powiedzieć,
że różnorodne problemy nękające dziś świat pracy, łącznie z owym dramatem bezrobocia,
nie dotyczą tylko organizacji przedsiębiorstw lub praw rynku, lecz całej polis, całej wspólnoty
politycznej i jej umiejętności układania programów”. Sergio Belardinelli, Praca a jakość życia,
„Communio”, nr 6 (108), s. 43.

20

Ibidem, s. 86–189, por. Rocco Buttiglione, Godność pracy, „Communio”, nr 6 (108),
s. 31–37.

21

Ibidem.

22

Szerzej ten temat: ks. Franciszek Mazurek w artykule: Prawo do pracy w encyklice, (w:)
Jan Paweł II, Laborem exercens, op. cit., s. 209–217; por. Gerard van Wissen, Czy istnieje
prawo człowieka do pracy? „Communio”, nr 6 (108) s. 66–82.
23

Por. ks. S. Pawlaczek, Duchowność pracy, (w:) Jan Paweł II, Laborem exercens, op.
cit., s. 319–324; por. Pascal Adjamago, Sens pracy mnicha, „Communio”, nr 6 (108),
s. 58–65.

24

Strona internetowa Telewizji Polskiej http:/ www/tvp.pl/papież.

25

Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, t. 2, ODiSS, Warszawa 1982, s. 58.

26

Wywiad z Józefem Góreckim, Brzozowie-Kamień, 18 X 1983 r.

27

Wywiad z ks. Romualdem Rakiem, Katowice, 17 VII 1983 r.

28
W związku z ulewnym deszczem, jaki spadł w czasie spotkania, Jan Paweł II dodał: Przemęczeni to może nie jesteście, ale przemoczeni!... Też nie? No więc, dzięki Bogu za ten deszcz,
bo wam oszczędził tego upału, jaki dzisiaj mieliśmy w Poznaniu. Aż dziw: tutaj deszcz, a tam
od rana słońce, czerwcowy upał...
29

Cyt. za: Mówię do Was: Szczęść Boże! Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan
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John Paul II’s pilgrimage to Our Lady of Piekary
(SUMMARY)

John Paul II visited the Shrine of Jasna Góra in Częstochowa during his first pilgrimage to his Homeland in 1979. He gave a Paschal candle and a Papal stole to pilgrims
from the town of Piekary Śląskie.
John Paul II met with pilgrims from Piekary Śląskie a second time at Muchowiec Airport
in Katowice. The celebration was to take place in Piekary Śląskie, a place very dear to the
Pope. However, for security reasons, the celebration was moved to Muchowiec Airport.
John Paul II’s visit to Muchowiec Airport on June 20th, 1983 was a grand finale to
previous pilgrimages made by husbands and youth to the Mount of Calvary. The Pope had
been associated with the spiritual capital of Silesia, known for its devotion to prayer and
hard work, from 1965 to 1978. The Holy Father, however, had not been permitted to visit
Piekary Śląskie. It was not until June of 1983 that he could come to Muchowiec Airport in
nearby Katowice where he met with hard working people in a heavy downpour and gave
a homily on the Gospel of work.
The Pope emphasized that the value of labor is not rooted in the nature of labor but
in the fact that labor is performed by man. He issued an appeal where he asked that the
dignity of workers be respected regardless of the type of work performed. He also noted
that people have a right to fair compensation for their labor. He spoke of justice and love
of mankind, which preserve moral order.
In Katowice, John Paul II named Our Lady of Piekary the Mother of Justice and Love
of Mankind. He presented a pastor from Piekary Śląskie, Fr. Władysław Student, with a
votive offering for Our Lady of Piekary – a golden Rosary. The town graciously reciprocated
and named John Paul II its Honorary Citizen in 1994.
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