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Pismo Patriotów Katolickich
dla Królestwa Chrystusa i Maryi

w duszach rodzin i narodów

Dla sprawiedliwości społecznej
przez Ekonomię Kredytu Społecznego

w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego
i nie przez partie polityczne

Edycja Polska – Nr 49. Rok X październik-listopad-grudzień 2008 Prenumerata wysyłkowa

(ciąg dalszy na str. 10)
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Kardynał Bernard Agré w siedzibie Pielgrzymów św. Michała

Czy to koniec obecnego systemu fi nansowego?Czy to koniec obecnego systemu fi nansowego?
(ciąg dalszy na str. 2)

Po ostatnich upadkach banków i niespotyka-
nych stratach na giełdach Nowego Jorku i na 
wszystkich innych, ludzie zaczynają się nie-
pokoić: czy nadszedł koniec obecnego syste-
mu fi nanso wego, w którym żyjemy? Czy cały 
system ekono miczny znalazł się na krawędzi 
całkowitego zała mania? Odpowiedź brzmi 
z pewnością: tak… o ile obecny system za-
dłużonego pieniądza nie zosta nie zastąpiony 
systemem wolnego od długu pie niądza, połą-
czonym z dywidendą dla każdego obywatela. 

Media donosiły, że banki udzielały złych 
poży czek, które nie mogą być spłacone i stąd 
banki nie mogą pożyczać więcej żadnych pie-
niędzy. Dlatego muszą być „ratowane” przez 
rządy. Władze fi nan sowe groziły rządom, 
twierdząc, że gdyby te dofi  nansowania nie zo-
stały zaaprobowane, nastąpi chaos i upadek 
całego systemu ekonomicznego. USA prze-
głosowały bezprecedensowy program ratun-
kowy w wysokości 700 miliardów dolarów, za 
którym poszedł tydzień później jeszcze więk-
szy plan ratunkowy w Europie: 2 biliony 300 
miliardów dolarów. Czy to wystarczy?

Nie. Wpompowywanie bilionów dolarów w 
banki nigdy nie ocali systemu. Opóźni jedynie 
jego upadek o kilka tygodni. I jeśli poznaje się 
działanie obecnego zadłużającego systemu, 
to te olbrzymie dofi nansowania pogarszają 
nawet bardziej sytu ację. 

Pielgrzymi św. Michała mieli wielki zaszczyt gościć, podczas swojego Kon-
gresu we wrześniu 2008 r., Jego Eminencję, kardynała Bernarda Agré, który 
uczestniczył w Rzymie wraz z czterema innymi kardynałami i innymi członkami 
Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju, w opracowaniu Kompendium Nauki 
Społecznej Kościoła. Kardynał wykazał większe niż inni zrozumienie proble-
mów nurtujących naszą społeczność. Tak więc działal ność Pielgrzymów św. 
Michała znalazła się w spektrum jego zainteresowania. 

Kardynał urodził się 2 marca 1926 r. w Monga, na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej. Doktorat prawa kanonicznego uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Miej-
skim i został wyświęcony na kapłana 20 lipca 1953 r. Rozpoczął swoją działal-
ność w diecezji Abidżan. Zanim został mianowany na wikariusza generalnego 
diecezji Abidżan, pełnił służbę w pa rafi i i nauczał. Nominowany na biskupa mia-
sta Man 8 czerwca 1968 r., został wyświęcony przez Kardynała Bernarda Yago 
3. października na stęp nego roku. W latach 1985-1991 przewodniczył Konfe-
rencji episkopalnej biskupów frankojęzycz nych Afryki Zachodniej (CERAO). 6 
czerwca 1992 r. został mianowany biskupem Yamoussoukro, a następnie, 19 
grudnia 1994 r. został arcybiskupem Abidżanu. 2 maja 2006 r. złożył dymisję 
z piasto wania tej funkcji w wieku 80 lat. 21 lutego 2001 r., został nominowany 
przez papieża Jana Pawła II na kardynała św. Jana Chryzostoma w Monte 
Sacro Alto. Był wielkim miłośnikiem pokoju dla swego ludu i dobrym pasterzem 
swoich owieczek. Znany jest na całym świecie z rekolekcji modlitewnych. 

Lekcje Kredytu Społecznego wynikają z katolickiej nauki społecznej

Musimy działać, by uporać się z problemem biedy

Pompując biliony dolarów w banki nie uratuje systemu


