Papież, wielokrotnie w swych wypowiedziach odnosił się do rolników. Mówił zarówno
o prawach, jak i o obowiązkach związanych z tym szczególnym rodzajem ludzkiej
działalności. Zawsze podkreślał niezwykłą godność rolniczego trudu, wynikającą
z codziennego obcowania z dziełem stworzenia. Wskazywał jej ewangeliczne źródła. Wzywał
rolników do dochowania wierności Bogu i wielowiekowej tradycji.
Godność pracy na roli i wartość chleba
– „Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej
ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem.
Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb
dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności”.
„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie — jak
u dobrego gospodarza — miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją”.
„ 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”.
Miłość rolnika do ziemi filarem narodowej tożsamości
„ Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na
którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach
najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się
niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie ”.
Wezwanie do wierności Bogu i tradycji
„ Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni, podnosząc wzrok znad ziemi, ogarniali
nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno
dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w Imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę
i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji! Ona
wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności waszej pracy”.
Poszanowanie ziarna to poszanowanie słowa Bożego
Porównując rolnika do ewangelicznego siewcy zachęcał do poszanowania każdego ziarna
także ziarna Słowa Bożego.
„ Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie „Szczęść Boże!” i „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus!” Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób
najlepsze życzenia. W nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność – mówił. – Nie
dopuśćcie, aby ją wam odebrano – bo próbuje się to robić! Świat pełen jest zagrożeń. Docierają
one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi”.

Nowa technologia musi łączyć się z tradycją

Papież doceniał i widział potrzebę nowoczesnych rozwiązań, ale jednocześnie przypominał, że
dobry gospodarz potrafi łączyć to co nowe z tradycją
„ Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie — jak
u dobrego gospodarza — miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez
prawdę wieków”.
Apel o poszanowanie praw życia i natury
„ Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli
kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”.
„ Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię
potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie nie szczędzili również krwi. Z tą samą
wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby
ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk!”.
W tym roku przypada 100 rocznica urodzin naszego Polaka papieża- św. Jana Pawła II.
Na przykładzie tych tylko cytatów widać, ze 100 lat temu urodził się CZŁOWIEK WIELKI,
NIEZWYKŁY, AUTORYTET dla całego świata.
Niech mądrość wypowiedzianych słów będzie drogowskazem dla każdego rolnika.
( wybrano z dostępnych źródeł na stronach internetowych)

