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Panie Prezydencie,

Panie Marsza∏ku Sejmu, 

Pani Marsza∏ek Senatu,

Panie Premierze,

Przedstawiciele W∏adzy Sàdowniczej,

Cz∏onkowie Korpusu Dyplomatycznego,

Przedstawiciele KoÊcio∏ów i Wspólnot 

Wyznaniowych w Polsce,

Panie i Panowie, Pos∏owie i Senatorowie

Prosz´ przyjàç ode mnie s∏owa serdecznego

pozdrowienia i zarazem podzi´kowania za to

zaproszenie. Pozdrawiam równie˝ ca∏y Naród

Polski, wszystkich moich drogich Rodaków.

DwadzieÊcia lat temu, podczas mojej pierw-

szej pielgrzymki do Ojczyzny, razem z rzesza-

mi zgromadzonymi we wspólnocie modlitwy

na placu Zwyci´stwa, przywo∏ywa∏em Ducha

Âwi´tego: „Niech zstàpi Duch Twój! I odnowi

oblicze ziemi. Tej ziemi” (2.06.1979). Proszàc

ufnie o t´ odnow´, nie wiedzieliÊmy wtedy

jeszcze, jaki kszta∏t przyjmà polskie przemiany.

Dzisiaj ju˝ wiemy. Wiemy, jak g∏´boko si´gn´∏o

dzia∏anie Bo˝ej mocy, która wyzwala, leczy

i oczyszcza. Mo˝emy byç wdzi´czni Opatrzno-

Êci za to wszystko, co uda∏o si´ nam osiàgnàç

dzi´ki szczeremu otwarciu serc na dzia∏anie

Ducha Pocieszyciela. Sk∏adam dzi´ki Panu Hi-

storii za obecny kszta∏t polskich przemian,

za Êwiadectwo godnoÊci i duchowej niez∏om-

noÊci tych wszystkich, którzy w tamtych trud-

nych dniach byli zjednoczeni tà samà troskà

o prawa cz∏owieka, tà samà ÊwiadomoÊcià, i˝

mo˝na ˝ycie w naszej Ojczyênie uczyniç lep-

szym, bardziej ludzkim. Jednoczy∏o ich g∏´bo-

kie przekonanie o godnoÊci ka˝dej osoby ludz-

kiej, stworzonej na obraz i podobieƒstwo Boga

i odkupionej przez Chrystusa. Dzisiaj zosta∏o

Wam powierzone tamto dziedzictwo odwa˝-

nych i ambitnych wysi∏ków podejmowanych
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w imi´ najwy˝szego dobra Rzeczypospolitej.

Od Was zale˝y, jaki konkretny kszta∏t przybie-

raç b´dzie w Polsce wolnoÊç i demokracja.

Spotkanie dzisiejsze posiada wielorakà wymow´

symbolicznà. Po raz pierwszy papie˝ przema-

wia do po∏àczonych izb polskiego parlamen-

tu, papie˝ Polak, w obecnoÊci w∏adzy wyko-

nawczej, w∏adzy sàdowniczej, przy udziale

korpusu dyplomatycznego. Trudno w tej chwili

nie wspomnieç o d∏ugiej, si´gajàcej XV wieku

historii polskiego Sejmu czy te˝ o chlubnym

Êwiadectwie ustawodawczej màdroÊci naszych

przodków, jakim by∏a Konstytucja 3 maja

z 1791 roku. DziÊ, w tym

miejscu, w jakiÊ sposób

szczególny uÊwiadamiamy

sobie zasadniczà rol´, jakà

w demokratycznym paƒ-

stwie spe∏nia sprawiedliwy

porzàdek prawny, którego

fundamentem zawsze

i wsz´dzie winien byç cz∏o-

wiek i pe∏na prawda o cz∏o-

wieku, jego niezbywalne

prawa i prawa ca∏ej wspól-

noty, której na imi´ Naród.

Zdaj´ sobie spraw´ z tego,

˝e po d∏ugich latach braku

pe∏nej suwerennoÊci paƒstwowej i autentycz-

nego ˝ycia publicznego nie jest rzeczà ∏atwà

tworzenie nowego, demokratycznego ∏adu

i porzàdku instytucjonalnego. Dlatego na sa-

mym wst´pie pragn´ wyraziç radoÊç ze spo-

tkania w∏aÊnie tutaj, w miejscu, gdzie poprzez

stanowienie prawa budowane sà trwa∏e pod-

waliny demokratycznego paƒstwa i suweren-

nego w nim spo∏eczeƒstwa. Chcia∏bym te˝ ˝y-

czyç Sejmowi i Senatowi, aby w centrum ich

wysi∏ków ustawodawczych zawsze znajdowa∏

si´ cz∏owiek i jego rzeczywiste dobro, zgodnie

z klasycznà formu∏à: Hominum causa omne

ius constitutum est. W tegorocznym Or´dziu

na Âwiatowy Dzieƒ Pokoju napisa∏em: „Gdy

troska o ochron´ godnoÊci cz∏owieka jest zasa-

dà wiodàcà, z której czerpiemy inspiracj´,

i gdy wspólne dobro stanowi najwa˝niejszy cel

dà˝eƒ, zostajà po∏o˝one mocne i trwa∏e funda-

menty pod budow´ pokoju. Kiedy natomiast

prawa cz∏owieka sà lekcewa˝one lub deptane

i gdy wbrew zasadom sprawiedliwoÊci intere-

sy partykularne stawia si´ wy˝ej ni˝ dobro

wspólne, wówczas zasiane zostaje ziarno nie-

uchronnej destabilizacji, buntu i przemocy”

(n. 1). Mówi o tym równie˝ bardzo wyraênie

Konkordat mi´dzy Stolicà Apostolskà i Rze-

czàpospolità Polskà w preambule: „funda-

mentem rozwoju wolnego

i demokratycznego spo∏e-

czeƒstwa jest poszanowa-

nie godnoÊci osoby ludz-

kiej i jej praw”.

KoÊció∏ w Polsce, któr y

na przestrzeni ca∏ego po-

wojennego okresu pano-

wania totalitarnego syste-

mu wielokrotnie stawa∏

w obronie praw Cz∏owieka

i praw Narodu, tak˝e i teraz,

w warunkach demokracji,

pragnie sprzyjaç budowa-

niu ˝ycia spo∏ecznego,

w tym równie˝ regulujàce-

go je porzàdku prawnego, na mocnych podsta-

wach etycznych. Temu celowi s∏u˝y przede

wszystkim wychowanie do odpowiedzialnego

korzystania z wolnoÊci zarówno w jej wymia-

rze indywidualnym, jak i spo∏ecznym, a tak˝e –

jeÊli zachodzi taka potrzeba – przestrzeganie

przed zagro˝eniami, jakie mogà wynikaç z re-

dukcyjnych tendencji, redukcyjnych wizji

istoty i powo∏ania cz∏owieka i jego godnoÊci.

Nale˝y to do ewangelicznej misji KoÊcio∏a,

który w ten sposób wnosi swój specyficzny

wk∏ad w dzie∏o ochrony demokracji u samych

jej êróde∏.
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Miejsce, w którym si´ znajdujemy,
sk∏ania do g∏´bokiej refleksji

nad odpowiedzialnym korzysta-
niem w ˝yciu publicznym z daru
odzyskanej wolnoÊci oraz nad
potrzebà wspó∏pracy na rzecz 
dobra wspólnego. Niech nam

w tej refleksji pomo˝e przywo∏anie
na pami´ç jak˝e licznych w ciàgu
ostatnich dwu stuleci heroicznych

Êwiadectw polskiego dà˝enia 
ku w∏asnemu suwerennemu 

paƒstwu…
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Miejsce, w którym si´ znajdujemy, sk∏ania

do g∏´bokiej refleksji nad odpowiedzialnym

korzystaniem w ˝yciu publicznym z daru odzy-

skanej wolnoÊci oraz nad potrzebà wspó∏pracy

na rzecz dobra wspólnego.

Niech nam w tej refleksji pomo˝e przywo∏anie

na pami´ç jak˝e licznych w ciàgu ostatnich dwu

stuleci heroicznych Êwiadectw polskiego dà˝e-

nia ku w∏asnemu suwerennemu paƒstwu, które

dla wielu pokoleƒ naszych Rodaków istnia∏o je-

dynie w marzeniach, przekazach rodzinnych,

w modlitwie. Mam tu na myÊli przede wszyst-

kim czasy rozbiorów i zwiàzanà z nimi walk´

o odzyskanie utraconej niepodleg∏oÊci Polski,

wykreÊlonej z mapy Europy. Brak tej podstawo-

wej struktury politycznej kszta∏tujàcej rzeczy-

wistoÊç spo∏ecznà by∏ zw∏aszcza podczas

ostatniej wojny Êwiatowej tak dotkliwy, i˝

w warunkach Êmiertelnego zagro˝enia samego

biologicznego istnienia narodu doprowadzi∏

do powstania Polskiego Paƒstwa Podziemnego,

które nie mia∏o analogii w ca∏ej okupowanej

Europie. Zanim tu przyszed∏em, poÊwi´ci∏em

pomnik. Pomnik upami´tniajàcy to Paƒstwo

Podziemne oraz Armi´ Krajowà. By∏o to dla

mnie okazjà do g∏´bokiego wzruszenia.

Wszyscy zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e to

dzisiejsze spotkanie w parlamencie by∏oby nie-

mo˝liwe bez zdecydowanego sprzeciwu pol-

skich robotników na Wybrze˝u w pami´tnym

Sierpniu 1980 roku. Nie by∏oby mo˝liwe bez

SolidarnoÊci, która wybra∏a drog´ pokojowej

walki o prawa cz∏owieka i narodu. Wybra∏a tak-

˝e zasad´, jak˝e powszechnie wtedy akcepto-

wanà, ˝e „nie ma wolnoÊci bez solidarnoÊci”:

solidarnoÊci z drugim cz∏owiekiem, solidarno-

Êci przekraczajàcej ró˝nego rodzaju bariery kla-

sowe, Êwiatopoglàdowe, kulturowe, a nawet

geograficzne, czego Êwiadectwem by∏a pami´ç

o losie naszych wschodnich sàsiadów.

Konsekwencjà wyboru takich w∏aÊnie pokojo-

wych metod walki o spo∏eczeƒstwo wolnych

obywateli i o demokratyczne paƒstwo by∏y –

mimo cierpieƒ, ofiar, upokorzeƒ stanu wojen-

nego i lat nast´pnych – wydarzenia roku 1989,

które zapoczàtkowa∏y wielkie zmiany politycz-

ne i spo∏eczne w Polsce i w Europie. Jeszcze

niedawno wspominaliÊmy to z kanclerzem

Helmutem Kohlem podczas odwiedzin przy

Bramie Brandenburskiej w Berlinie. 

O tych wydarzeniach nie wolno nam zapominaç.

Przynios∏y one nie tylko upragnionà wolnoÊç,

ale w sposób decydujàcy przyczyni∏y si´

do upadku murów, które przez niemal pó∏wie-

cze oddziela∏y od wolnego Êwiata spo∏eczeƒ-

stwa i narody naszej cz´Êci kontynentu. Te hi-

storyczne przemiany zapisa∏y si´ w dziejach

wspó∏czesnych jako przyk∏ad i nauka, i˝ w dà-

˝eniu ku wielkim celom ˝ycia zbiorowego

„cz∏owiek, kroczàc swym historycznym szla-

kiem, mo˝e wybraç drog´ najwy˝szych aspiracji

ludzkiego ducha” (przemówienie w siedzibie

ONZ, 5.10.1995). Mo˝e i powinien przede

wszystkim wybraç postaw´ mi∏oÊci, brater-

stwa i solidarnoÊci, postaw´ szacunku dla god-

noÊci cz∏owieka, a wi´c te wartoÊci, które

wtedy zadecydowa∏y o zwyci´stwie. Bez jak˝e

groênej konfrontacji atomowej.

Pami´ç o moralnych przes∏aniach SolidarnoÊci,

a tak˝e o naszych jak˝e cz´sto tragicznych do-

Êwiadczeniach historycznych winna dziÊ od-

dzia∏ywaç w wi´kszym stopniu na jakoÊç pol-

skiego ˝ycia zbiorowego, na styl uprawiania

polityki czy jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci publicz-

nej, zw∏aszcza takiej, która jest sprawowana

na mocy spo∏ecznego wyboru i zaufania.

S∏u˝ba narodowi musi byç zawsze ukierunko-

wana na dobro wspólne, które zabezpiecza

dobro ka˝dego obywatela. Sobór Watykaƒ-

ski II wypowiada si´ na ten temat bardzo ja-

sno: „Wspólnota polityczna istnieje (...) dla

dobra wspólnego, w którym znajduje ona pe∏-

ne uzasadnienie i sens, i z którego bierze

swoje pierwotne i sobie w∏aÊciwe prawo. 
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Dobro zaÊ wspólne obejmuje sum´ tych wa-

runków ˝ycia spo∏ecznego, dzi´ki którym jed-

nostki, rodziny i zrzeszenia mogà pe∏niej i ∏a-

twiej osiàgnàç swojà w∏asnà doskona∏oÊç. (...)

Porzàdek zatem spo∏eczny i jego rozwój wi-

nien byç nastawiony nieustannie na dobro

osób, poniewa˝ od ich porzàdku winien byç

uzale˝niony porzàdek rzeczy, a nie na odwrót.

(...) Porzàdek ów stale trzeba rozwijaç, opie-

raç na prawdzie, budowaç w sprawiedliwoÊci,

o˝ywiaç mi∏oÊcià; w wolnoÊci zaÊ powinno si´

odnajdywaç coraz pe∏niej ludzkà równowag´”

(Gaudium et spes, 74.26).

W polskiej tradycji nie brakuje wzorów ˝ycia

poÊwi´conego ca∏kowicie dobru wspólnemu

naszego Narodu. Te przyk∏ady odwagi i pokory,

wiernoÊci idea∏om i poÊwi´cenia wyzwala∏y naj-

pi´kniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków,

którzy bezinteresownie i z poÊwi´ceniem 

ratowali Ojczyzn´, gdy by∏a ona poddawana

najci´˝szym próbom.

Jest oczywiste, ˝e troska o dobro wspólne win-

na byç realizowana przez wszystkich obywateli

i winna si´ przejawiaç we wszystkich sektorach

˝ycia spo∏ecznego. W szczególny jednak spo-

sób ta troska o dobro wspólne jest wymagana

w dziedzinie polityki. Mam tu na myÊli tych,

którzy oddajà si´ ca∏kowicie dzia∏alnoÊci poli-

tycznej, jak i poszczególnych obywateli. Wyko-

nywanie w∏adzy politycznej czy to we wspólno-

cie, czy to w instytucjach reprezentujàcych

paƒstwo powinno byç ofiarnà s∏u˝bà cz∏owie-

kowi i spo∏eczeƒstwu, nie zaÊ szukaniem w∏a-

snych czy grupowych korzyÊci, z pomini´ciem

dobra wspólnego ca∏ego Narodu.

Pragn´ przypomnieç w tym miejscu Kazania

sejmowe ksi´dza Piotra Skargi i jego ˝arliwe

wezwania skierowane do senatorów i po-

s∏ów I Rzeczypospolitej: „Miejcie wspania∏e

i szerokie serce. (...) Nie cieÊnijcie ani kurcz-

cie mi∏oÊci w swoich domach i pojedynkowych

po˝ytkach, nie zamykajcie jej w komorach

i skarbnicach swoich! Niech si´ na lud wszy-

tek z was, gór wysokich, jako rzeka w równe

pola wylewa! (...) Kto Ojczyênie swej s∏u˝y,

sam sobie s∏u˝y; bo w niej jego wszystko si´

dobre (...) zamyka” (Kazanie drugie, O mi∏oÊci

ku Ojczyênie).

Takiej postawy, przenikni´tej duchem s∏u˝by

wspólnemu dobru, KoÊció∏ oczekuje przede

wszystkim od katolików Êwieckich. „Nie mogà

oni rezygnowaç z udzia∏u «w polityce», czyli

w ró˝nego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej,

spo∏ecznej i prawodawczej, która w sposób or-

ganiczny s∏u˝y wzrastaniu dobra wspólnego”

(Christifideles laici, 42). Wraz ze wszystkimi

ludêmi majà przepajaç duchem Ewangelii rze-

czywistoÊci ludzkie, wnoszàc w ten sposób

swój specyficzny wk∏ad w pomna˝anie dobra

wspólnego. Jest to ich obowiàzek sumienia wy-

nikajàcy z chrzeÊcijaƒskiego powo∏ania.

Wyzwania stojàce przed demokratycznym paƒ-

stwem domagajà si´ solidarnej wspó∏pracy

wszystkich ludzi dobrej woli – niezale˝nie

od opcji politycznej czy Êwiatopoglàdu wszyst-

kich, którzy pragnà razem tworzyç wspólne

dobro Ojczyzny. Szanujàc w∏aÊciwà ˝yciu

wspólnoty politycznej autonomi´, trzeba pa-

mi´taç jednoczeÊnie o tym, ˝e nie mo˝e byç

ona rozumiana jako niezale˝noÊç od zasad

etycznych. Tak˝e paƒstwa pluralistyczne nie

mogà rezygnowaç z norm etycznych w ˝yciu

publicznym. „Po upadku w wielu krajach ide-

ologii – jak napisa∏em w encyklice Veritatis

splendor – ideologii, które wiàza∏y polityk´ z to-

talitarnà wizjà Êwiata, przede wszystkim mark-

sizmu, pojawia si´ dzisiaj nie mniej powa˝na

groêba zanegowania podstawowych praw osoby

ludzkiej i ponownego wch∏oni´cia przez polity-

k´ nawet potrzeb religijnych, zakorzenionych

w sercu ka˝dej ludzkiej istoty: jest to groêba

sprzymierzenia si´ demokracji z relatywizmem

etycznym, który pozbawia ˝ycie spo∏ecznoÊci
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cywilnej trwa∏ego moralnego punktu odniesie-

nia, odbierajàc mu, w sposób radykalny, zdol-

noÊç rozpoznawania prawdy. JeÊli bowiem nie

istnieje ˝adna ostateczna prawda b´dàca prze-

wodnikiem dla dzia∏alnoÊci politycznej i nadajà-

ca jej kierunek, ∏atwo o instrumentalizacj´ idei

i przekonaƒ dla celów, jakie stawia sobie w∏a-

dza. Historia uczy, ˝e demokracja bez warto-

Êci ∏atwo si´ przemienia w jawny lub zakamu-

flowany totalitaryzm” (n. 101).

Dzielàc radoÊç z pozytywnych przemian, jakie

dokonujà si´ w Polsce na naszych oczach, winni-

Êmy sobie równie˝ uÊwiadomiç, ˝e w wolnym

spo∏eczeƒstwie muszà istnieç wartoÊci zabezpie-

czajàce najwy˝sze dobro ca∏ego cz∏owieka.

Wszelkie przemiany ekonomiczne majà s∏u˝yç

kszta∏towaniu Êwiata bardziej ludzkiego i spra-

wiedliwego. Pragnà∏bym ˝yczyç polskim polity-

kom i wszystkim osobom zaanga˝owanym

w ˝yciu publicznym, by nie szcz´dzili si∏ w bu-

dowaniu takiego paƒstwa, które otacza szczegól-

nà troskà rodzin´, ˝ycie ludzkie, wychowanie

m∏odego pokolenia, respektuje prawo do pracy,

widzi istotne sprawy ca∏ego Narodu i jest wra˝-

liwe na potrzeby konkretnego cz∏owieka, szcze-

gólnie ubogiego i s∏abego.

Wydarzenia w Polsce sprzed dziesi´ciu lat

stworzy∏y historycznà szans´, by kontynent

europejski, porzuciwszy ostatecznie ideolo-

giczne bariery, odnalaz∏ drog´ ku jednoÊci.

Mówi∏em o tym wielokrotnie, rozwijajàc me-

tafor´ „dwóch p∏uc”, którymi winna oddychaç

Europa, zespalajàc w sobie tradycje Wschodu

i Zachodu. Zamiast jednak oczekiwanej wspól-

noty ducha dostrzegamy nowe podzia∏y i kon-

flikty. Sytuacja ta niesie dla polityków, tak˝e

dla ludzi nauki i kultury i dla wszystkich

chrzeÊcijan pilnà potrzeb´ nowych dzia∏aƒ

s∏u˝àcych integracji Europy.

Pielgrzymujàc po Êcie˝kach czasu, KoÊció∏ w∏a-

Ênie z naszym kontynentem zwiàza∏ swà misj´

tak ÊciÊle jak z ˝adnym innym. Duchowe oblicze

Europy kszta∏towa∏o si´ dzi´ki wysi∏kowi wiel-

kich misjonarzy i dzi´ki Êwiadectwu m´czenni-

ków. Kszta∏towano je w Êwiàtyniach wznoszo-

nych z wielkim poÊwi´ceniem i w oÊrodkach

˝ycia kontemplacyjnego, kszta∏towano je oczy-

wiÊcie w humanistycznym przes∏aniu uniwer-

sytetów. KoÊció∏, powo∏any do troski o ducho-

wy wzrost cz∏owieka jako istoty spo∏ecznej,

wnosi∏ w europejskà kultur´ jednolity zbiór

wartoÊci. Zawsze trwa∏ w przekonaniu, „˝e au-

tentyczna polityka kulturalna powinna ujmo-

waç cz∏owieka w jego ca∏oÊci, to znaczy we

wszystkich jego wymiarach osobowych, bez

pomijania wymiaru etycznego i religijnego”

(Or´dzie na Âwiatowà Konferencj´ UNESCO

poÊwi´conà polityce kulturalnej, 24.07.1982).

Jak˝e uboga pozosta∏aby kultura europejska, gdy-

by zabrak∏o w niej chrzeÊcijaƒskiej inspiracji!

Dlatego KoÊció∏ przestrzega przed redukowa-

niem wizji zjednoczonej Europy wy∏àcznie

do jej aspektów ekonomicznych, politycznych

i przed bezkrytycznym stosunkiem do kon-

sumpcyjnego modelu ˝ycia. Nowà jednoÊç Eu-

ropy, je˝eli chcemy, by by∏a ona trwa∏a, winni-

Êmy budowaç na tych duchowych wartoÊciach,

które jà kiedyÊ ukszta∏towa∏y, z uwzgl´dnie-

niem bogactwa i ró˝norodnoÊci kultur i trady-

cji poszczególnych narodów. Ma to byç bo-

wiem wielka Europejska Wspólnota Ducha.

Równie˝ w tym miejscu ponawiam mój apel,

skierowany do Starego Kontynentu: „Europo,

otwórz drzwi Chrystusowi!”.

Przy okazji dzisiejszego spotkania pragn´ jesz-

cze raz wyraziç moje uznanie dla podejmowa-

nych konsekwentnie i solidarnie wysi∏ków,

których celem, od chwili odzyskania suweren-

noÊci, jest poszukiwanie i utrwalanie nale˝-

nego i bezpiecznego miejsca Polski w jedno-

czàcej si´ Europie i Êwiecie.

Polska ma pe∏ne prawo, aby uczestniczyç

w ogólnym procesie post´pu i rozwoju Êwiata,

Teologia Polityczna 3/2005–2006
Papie˝ w Sejmie – preambu∏a polskiej konstytucji



zw∏aszcza Europy. Integracja Polski z Unià Eu-

ropejskà jest od samego poczàtku wspierana

przez Stolic´ Apostolskà. DoÊwiadczenia dzie-

jowe, jakie posiada Naród Polski, jego bogac-

two duchowe i kulturowe mogà skutecznie

przyczyniç si´ do ogólnego dobra ca∏ej rodzi-

ny ludzkiej, zw∏aszcza do umocnienia pokoju

i bezpieczeƒstwa w Europie. 

Przypadajàca w tym roku szeÊçdziesiàta roczni-

ca wybuchu drugiej wojny Êwiatowej oraz dzie-

siàta rocznica wydarzeƒ, o których wspomina-

liÊmy, winna staç si´ okazjà dla wszystkich

Polaków do refleksji nad darem wolnoÊci „da-

nej” i równoczeÊnie „zadanej”. WolnoÊci wy-

magajàcej nieustannego wysi∏ku w jej umac-

nianiu i odpowiedzialnym prze˝ywaniu. Niech

wspania∏e Êwiadectwa mi∏oÊci Ojczyzny, bezin-

teresownoÊci i heroizmu, jakich mamy wiele

w naszej historii, b´dà wyzwaniem do zbioro-

wego poÊwi´cenia wielkim narodowym celom,

gdy˝ „najwspanialszym wype∏nieniem wolno-

Êci jest mi∏oÊç, która urzeczywistnia si´ w od-

daniu i s∏u˝bie” (Redemptor hominis, 21). 

Wszystkim tutaj obecnym i wszystkim moim

Rodakom ˝ycz´, aby próg trzeciego tysiàclecia

przekroczyli z nadziejà i ufnoÊcià, z wolà

wspólnego budowania cywilizacji mi∏oÊci, która

opiera si´ na uniwersalnych wartoÊciach po-

koju, solidarnoÊci, sprawiedliwoÊci i wolnoÊci.

Niech Duch Âwi´ty nieustannie wspiera wiel-

ki proces przemian, s∏u˝àcy odnowie oblicza

ziemi. Tej naszej wspólnej Ziemi!

Wystąpienie w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej 11 czerwca 1999 roku
Jan Pawe∏ II
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