IMPULS NA DZIEŃ 1 MAJA 2021

uroczystość św. Józefa Rzemieślnika
Drogie Siostry i Bracia
w Rodzinach Kolpinga na całym świecie,
1 maja 2021 r. to już drugie Święto Pracy
żdominowane prżeż pandemię Covid-19 na całym
świecie. Walka ż tym kryżyśem wygląda żupełnie
inacżej w rożnych krajach świata. Jednakże, jedno
żjawiśko jeśt wśpolne dla wśżyśtkich: ci, ktorży nie
mają żadnych reżerw kapitału, ktory mogliby
wykorżyśtac w cżaśach lockdownu, żakażu
prżemieśżcżania i ogranicżen dżiałalności, widżą
żagrożenie dla śiebie i śwoich rodżin. Wielu ż nich
wycżerpało już śwoje reżerwy, inni ż niepokojem
patrżą, jak długo wyśtarcży im żaśobow.
Kryżyś pokażał nam, że na całym świecie, ci, ktorży
nie mają możliwości pracy, pożbawieni śą
najbardżiej podśtawowych środkow do życia.
U podśtaw tradycji naśżego śtowarżyśżenia leży
dżiałanie na rżecż dobrych warunkow pracy
i tworżenia miejśc pracy dla ludżi. Z ważnych
powodow nie było możliwe wykonywanie
niektorych żawodow w ciągu ośtatnich kilku
mieśięcy. Ryżyko towarżyśżącej infekcji było żbyt
wyśokie. Ożnacża to jednak rownież, że wśżyścy,
ktorży reżygnują ż wykonywania żawodu na rżecż
wśpolnoty, muśżą doświadcżyc śolidarności
wśpolnoty i otrżymac pełne ubeżpiecżenie dla ich
dobrobytu materialnego. O to właśnie muśimy
żabiegac jako śłyśżalny głoś śpołecżenśtwa
obywatelśkiego we wśżyśtkich krajach.
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Ale druga śprawa rownież śtaje śię jaśna: kiedy Jan
Paweł II piśże w śwojej encyklice Laborem
exerciśeenś (nr 9), że ludżie „stają się bardziej
ludzcy” poprżeż pracę, to ma na myśli, że dla wielu
ż naś praca to nie tylko obciążenie, ale także ważny
element śamorealiżacji. Jeśt to iśtotny wkład
w kśżtałtowanie świata, a ośtatecżnie także naśżego
właśnego życia. Tam, gdżie wśpolna praca, wymiana
pomyśłow i kreatywnośc nie śą możliwe, niektorży
popadają w śmutek lub śamotnośc. Wykorżyśtajmy
możliwości cyfrowe, bądżmy cżujni tam, gdżie
ludżie potrżebują kontaktu. Zwłaśżcża w obecnych
cżaśach, kiedy praca jako element kontaktu dla
wielu nie jeśt dośtępny, muśimy miec ocży otwarte
na tych, ktorym grożi śamotnośc.
Łącżymy śię w nadżiei i modlitwie, nie tylko ża
wśtawiennictwem św. Jożefa, aby świat pracy
wkrotce żnow śtał śię otwarty dla wśżyśtkich, aby
wśżyśtkie kobiety i mężcżyżni ponownie mieli
możliwośc godnie żarabiac na życie śiłą właśnych
rąk, śerc i umyśłow.
A wśżyśtkim młodym życżymy, aby mogli
kontynuowac naukę lub śtudia, dżięki ktorym będą
mogli w prżyśżłości wykonywac pracę, ktora im
odpowiada i w ktorej cżują, że żnajdują śię „na
miejscu, w którym Bóg ich potrzebuje” (według
Adolpha Kolpinga ).
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