
 
 

SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA KIELECKIEGO DO ROLNIKÓW 

DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

 
Szanowni Rolnicy Diecezji Kieleckiej, 

Drodzy Bracia w Chrystusie! 

 

1. Afrykańskie przysłowie, w swoim bardzo krótkim przesłaniu, mówi znacząco: 

„Ziemia to ziemia”. Jest ona przede wszystkim darem Bożym. Dla tej ziemi  

i mieszkającego na niej człowieka Bóg zawsze pragnie rozwoju, powodzenia  

i szczęścia jak czytamy na pierwszych stronach Pisma Świętego w Księdze 

Rodzaju. „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni  

i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 

panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi 

zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę 

przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie 

nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla 

wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma  

w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak.  

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,28-31).  

 

2. W tej Bożej perspektywie błogosławieństwa, we wszystkich kulturach  

i cywilizacjach, miliony ludzi niezliczonych pokoleń z szacunkiem i miłością 

upewniały i uprawią ziemię, która była i jest dla nich jedyną „matką żywicielką”. Tam 

jednak, gdzie obecnie rodzi się „wizja nowego człowieka”, postrzeganego wyłącznie 



jako konsumenta, systematycznie zaniedbuje się ziemię, wieś i jej mieszkańców. 

Nieustannie i z rozmysłem tworzy się i mnoży liczne przeszkody prawne  

i ekonomiczne, aby osłabić miłość rolników do ziemi i jej planów. Nie inaczej jest  

w kraju nad Wisłą, który był kiedyś spichlerzem Europy, a dziś wyludniona  

i niedoceniona polska wieś musi walczyć o swoje słuszne prawa.  

Podczas pielgrzymki apostolskiej w Tarnowie w 1987 r. Jan Paweł II zawracając się 

do polskich rolników powiedział: „Pomyślmy, że dla zrozumienia Ewangelii, dla 

zrozumienia, czym jest królestwo Boże i życie wieczne, kim jest sam Chrystus, trzeba 

znać rolnictwo i pasterstwo. Trzeba wiedzieć, co to jest owczarnia i pasterz. Czym jest 

ziarno i ziemia uprawna. Kim jest siewca, jaka jest rola ziemi żyznej, wiatru  

i deszczu” (Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II w Tarnowie podczas Mszy św. 

beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, Tarnów, 10 czerwca 1987 r.).  

 

3. Bracia Rolnicy! Nikt inny, niż wy sami, nie rozumie lepiej i głębiej piękna polskiej 

urodzajnej i płodnej ziemi, barwy i smaku jej różnorodnych płodów: ziarna i warzyw, 

owoców i kwiatów. Dlaczego wszyscy tego nie rozumieją? Kraj bez uprawnej ziemi 

jest jak człowiek bez bijącego serca, martwy i zimny – bez życia.  

Niech zatem wasza gorąca modlitwa u stóp Jasnogórskiej Pani będzie owocna 

nadzieją, której źródłem jest Jezus Chrystus Odkupiciel człowieka. Niech  

z modlitwy rodzi się siła waszej rolniczej wspólnoty na trenie diecezji kieleckiej,  

a nawet w całej Polsce. Niech wielkopostne drogi nawrócenia i przemiany pozwolą 

każdemu z was Drodzy Bracia Rolnicy być bliżej Boga, który jest miłością. Łącząc się 

z wami na modlitwie w Wieczerniku dziejów narodu polskiego powierzam was opiece 

Maryi i wstawiennictwu bł. Karoliny Kózkówny pięknej odwagą i świętością córki 

polskiej ziemi. 

 

Z darem modlitwy i błogosławieństwa 

              Wasz Biskup  

          † Jan Piotrowski 

Pasterz Kościoła Kieleckiego 

Kielce, dnia 27 lutego 2015 r. 


