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Bp Dydycz: „Sejm powinien być rozwiązany”
„Kochani, tak zwani solidarnościowcy z ekip rządzących, jak to jest z
waszą pamięcią, jak to jest z wiernością słowu?" – pytał biskup
drohiczyński Antoni Dydycz w homilii uroczystej mszy na Jasnej Górze przy
okazji pielgrzymki Ludzi Pracy.
Biskup Dydycz mówił o trudnej sytuacji ludzi pracujących, o wartości pracy oraz
problemach wynikających z jej braku, a także o potrzebie godziwej zapłaty,
która powoduje, że ludzie decydują się na emigrację zarobkową.
- Dzisiaj wielu przyznaje się do solidarnościowego rodowodu. Ale jak to
rozumieć, skoro przed laty zab iegali o wolne sob oty, o przejście na

(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/dydycz.jpg)
(foto. drohiczyn.opoka.org.pl )

emeryturę w wieku lat 50. dla kob iet, 55. dla mężczyzn. A czego domagają
się ob ecnie? I do tego nie oferując żadnej pracy - mówił w homilii.
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Odnosząc się do 21. postulatów sierpniowych bp Dydycz powiedział: "Naliczylibyśmy czternaście postulatów, które
nie są zachowywane obecnie. A więc kochani tzw. solidarnościowcy z ekip rządzących, jak to jest z waszą
pamięcią, jak to jest z wiernością słowu?". Przykładem takiego postulatu ma być - m.in. w odniesieniu do TV Trwam 3. postulat, dotyczący udostępnienia środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
Pod koniec homilii bp Dydycz mówił o niejasnych przepisach i problemach w egzekucji prawa.
- Sejm powinien w tej materii kontrolować rząd, jedynie Sejm może rząd kontrolować, a jest całkiem odwrotnie, Sejm
zupełnie nie wypełnia swojej podstawowej misji (...) opozycja jest totalnie torpedowana – podkreślał. - Bo wychodzi na
to, że to nie Sejm kontroluje rząd, ale rząd steruje wb rew konstytucji Sejmem – mówił i dodał: "Sejm jawnie nie
wypełnia swoich podstawowych misji, (...) powinien być rozwiązany".
Na Jasnej Górze zgromadziło się w niedzielę kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z licznymi transparentami i sztandarami
związkowymi. Jak co roku w modlitewnym spotkaniu uczestniczyła matka ks. Popiełuszki, Marianna. Tradycję
dorocznych pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, który po
stanie wojennym przybył do częstochowskiego sanktuarium z grupą wiernych z Warszawy, by modlić się za ojczyznę. W
kolejnych latach pielgrzymka nabrała ogólnopolskiego charakteru.

Archiwum działu: Polska
Stołki dla gorzowskich działaczy Platformy
(/32969-stolki-dla-gorzowskich-dzialaczy-platformy)

2012-09-17
„Bill" przeciw Polsce (/32968-bill-przeciwpolsce)

Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
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