Ekscelencjo KsięŜe Prymasie, KsięŜa Koncelebranci,
Dostojni Goście
Szanowni Państwo
KoleŜanki i Koledzy
Przybyliśmy do naszej Matki - Matki Boskiej Radosnej Opiekunki
Przyrody, z całego kraju, jako pracownicy 23 parków narodowych wraz z
rodzinami. Byliśmy tutaj 10 lat temu, kiedy Jego Eminencja Ksiądz Prymas
dokonał koronacji wizerunku Matki Boskiej i przybyliśmy tutaj w 10 rocznicę
tego wydarzenia. Podobnie jak pielgrzymujemy na Jasną Górę, tak
chcielibyśmy, aby takim samym miejscem pielgrzymek stało się to miejsce, a
zwłaszcza dla tych, którzy chronią środowisko naturalne. Abyśmy mogli
przybywać tutaj z wszystkim co stanowi przedmiot naszych trosk, radości,
smutków, obaw, a nawet wszelkich zagroŜeń, aby mówić o wszystkim swojej
Matce, która tutaj ma nie tylko swój ołtarz, swój wizerunek, ale jest obecna tutaj
w kaŜdym miejscu. By oddawać się pod jej matczyną opiekę.
W dowód wdzięczności Związek Leśników Polskich Parków Narodowych
ufundował i ofiarował dzisiaj Matce Boskiej ryngraf. Wraz z ryngrafem
przekazaliśmy równieŜ Litanię, którą nasz kolega Marek Kot z Tatrzańskiego
Parku Narodowego ułoŜył i przedstawił dzisiaj w imieniu nas wszystkich.
Pracownicy parków narodowych swoje zadania ochronne wykonują z duŜym
poświęceniem i z powodzeniem. Na dzisiaj moŜemy pracować dzięki budŜetowi
Państwa, co zabezpiecza głównie płace pracowników, a dzięki środkom
pozyskanym z funduszy celowych moŜemy wykonać zadania ochronne.
Jesteśmy przez to raz po raz wstrząsani kolejnymi pomysłami
oszczędnościowymi. Chcielibyśmy jednak, aby nasza praca była postrzegana
jako słuŜba społeczeństwu. Wykonując codziennie zadania ochronne, robimy to
z przekonaniem, Ŝe będzie to słuŜyło tak przyrodzie, jak i społeczeństwu.
Kiedyś w swej homilii Ks. Biskup Edward Janiak, Krajowy Duszpasterz
Leśników powiedział: „by nie zgubić w tym wszystkim potrzeb człowieka”.
Właśnie dzisiaj pracownicy parków narodowych są w sytuacji, kiedy waŜy się
ich los. Przygotowywane są dla parków narodowych nowe rozwiązania prawne,
w których nie do końca zauwaŜa się pracowników. Dlatego teŜ w intencjach, z
jakimi tutaj przybyliśmy, prosimy o modlitwę za pracowników parków
narodowych oraz za nasze rodziny jak równieŜ za to, aby przygotowywane dla
nas rozwiązania prawne zapewniały bezpieczeństwo naszym pracownikom i
chronionej przyrodzie. Chcemy po prostu godnie Ŝyć i zapewnić bezpieczeństwo

naszym rodzinom. ZLP PN zrzesza blisko 40 % wszystkich pracowników
zatrudnionych w parkach narodowych. Czujemy przez to szczególną
odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa. Wierzymy, Ŝe przedstawiciele rządu
przyjmą nasze argumenty i nie zmuszą pracowników parków narodowych do
radykalnych działań. Chcemy się zająć w szczególności ochroną przyrody i
wykonywać te zadania w spokoju. Oczekiwania nasze są wyjątkowo skromne,
chcemy zachować status qwo: tj. zatrzymać PUZP i dotację budŜetową w
dotychczasowej wysokości, która jak juŜ wspomniałem, zabezpiecza głównie
płace pracowników. Nikt, kto kocha przyrodę, nie chciałby doczekać czasu,
gdzie dla znalezienia środków finansowych, parki narodowe były by zmuszone
wprowadzić zasady komercji. Było by to bardzo groźne dla naszej przyrody.
Pozwólcie teraz Państwo, Ŝe na zakończenie wyraŜę naszą wdzięczność i
podziękowanie, w imieniu wszystkich tu zebranych pracowników parków
narodowych i naszych rodzin,
Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Józefowi Glępowi. To dla nas wielki
honor i zaszczyt uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczy Jego
Eminencja Ksiądz Prymas, wraz z Koncelebrantami, i to w intencjach dla nas
szczególnych.
Polecamy się modlitwie,
Ŝycząc Jego Eminencji duŜo zdrowia, wielu łask BoŜych, abyśmy mieli jeszcze
wiele takich okazji jak ta dzisiejsza.
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