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Dotyczy : obrony ładu moralnego. 
 
 Kościół / duchowieństwo i wierni / z tytułu nakazów ewangelicznych zobowiązani są  
do reagowania w przypadku naruszenia ładu moralnego. 
Interwencja ratione peccati , czyli z racji grzechu jest jednym z podstawowych obowiązków 
duchowieństwa. 
 W załączonym piśmie dotyczącym sprawiedliwego ,ostatecznego rozwiązania 
problemu rekompensaty dla najstarszych emerytów górniczych i rencistów/wdów po 
górnikach z tytułu bezprawnej utraty prawa do bezpłatnego węgla w naturze …. opisano 
działania władz państwowych noszące znamiona naruszenia VII przykazania – Nie kradnij. 
 Informując o powyższym , mamy nadzieje, że biskupi Metropolii Katowickiej 
podzielą przedstawiony  pogląd i podejmą stosowne działania na rzecz naprawienia 
krzywdy, jaka spotkała podległych im wiernych. 
 Oburzające ubóstwo wielu mieszkańców województwa śląskiego , zwłaszcza 
najstarszych emerytów/rencistów nie powinno mieć miejsca. Przemawia za tym ich 
dawniej wykonywana , pełna uciążliwości i efektywna praca również w święta i niedziele . 
 Wyrażamy w tym miejscu uznanie dla ówczesnych biskupów , którzy piętnowali 
obowiązek pracy w dni świąteczne. 
 Mamy nadzieję, że i tym razem biskupi Metropolii Katowickiej nie przymrużą oczu i 
nie zatkają uszu – broniąc się przed przyjęciem prawdy o krzywdzącym traktowaniu 
powierzonej im owczarni. 
 Bóg zapłać za włączenie się w działania na rzecz naprawienia niesprawiedliwej dla 
emerytów/rencistów - Ustawy z dnia 12 października 2017 roku dotyczącej rekompensaty 
za utracony węgiel deputatowy w naturze … 
 Cokolwiek czyni się maluczkim - czyni się Chrystusowi . 
 Niechaj to przypomnienie, skłoni do pełnego zaangażowania się na rzecz pozytywnego 
dla emerytów/rencistów załatwienia sprawy. 
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