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MSMK: „Jan Paweł II: Fundamenty demokracji”, Warszawa, 30.05. 2019 r., Konferencja 

Episkopatu Polski.  

Eminencje Księża Kardynałowie, Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi 

Państwo Ministrowie, Ambasadorowie, Szanowni Państwo, 

 

      I 

Dziękuję za zaproszenie na tę ważną konferencję poświęconą pamięci 

Świętego Jana Pawła II i Jego roli w kształtowaniu współczesnej demokracji. 

Wspominamy dzisiaj pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do 

Ojczyzny, która miała ważne skutki także dla odrodzenia i rozwoju 

polskiego parlamentaryzmu. Pamiętamy słowa wypowiedziane 2 czerwca 

1979 roku niedaleko stąd na Placu Zwycięstwa: „Dzieje narodu zasługują 

na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i 

człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie(…) i nie sposób 

zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród”. 

 

Obecnie uważamy za oczywistość ogromny wpływ Papieża i 

Kościoła katolickiego na proces upadku komunizmu oraz na 

powstawanie suwerennych, demokratycznych państw w Europie 

Środkowej i Wschodniej. Wspierając te zmiany Jan Paweł II mówił nam 

jak budować sprawiedliwe społeczeństwo, jak utrwalać związki polityki z 

etyką. Konsekwentnie uświadamiał, że demokracja musi mieć 

aksjologiczne fundamenty. Mówił o groźbie „sprzymierzenia się 

demokracji z relatywizmem etycznym”, że „demokracja bez wartości łatwo 

się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm".   

Jakże dzisiaj przestrogi Jana Pawła II są aktualne! Można rzec, że 

im dłużej żyjemy, tym bardziej są one aktualne. I jednocześnie z coraz 
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większą zaciekłością próbują być podważane. Także za ten jasny, wyraźnie 

sformułowany przekaz obrony chrześcijaństwa jako fundamentu cywilizacji. 

 

Dlatego też dla polskiego parlamentu szczególnie ważna będzie 

debata o refleksjach Jana Pawła II dotyczących współczesnej Polski i 

zasad budowy naszej demokracji. 

Tę aktualność widać wyraźnie, jeśli mówimy o zadaniach stojących 

przed nami. Trzy z nich wymienię. Zadanie pierwsze to dbałość o wartości 

stanowiące fundament demokracji: godność i poszanowanie praw 

człowieka oraz dobro wspólne, dla osiągnięcia którego potrzebne jest 

przyjęcie zasady solidarności, także w działalności politycznej i społecznej. 

Zadanie drugie to zbudowanie na aksjologicznym fundamencie 

dobrego, demokratycznego państwa. Ojciec Święty dwadzieścia lat temu 

na sali posiedzeń naszego Sejmu mówił o zasadniczej roli, „jaką w 

demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego 

fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek.” Podkreślał, że 

„Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata 

bardziej ludzkiego i sprawiedliwego.”  

Przypominał zebranym jak cenna jest pamięć o moralnych 

przesłaniach ruchu „Solidarność”. 

Zadanie trzecie dotyczy miejsca Polski w Europie. Papież 

popierając nasze wstąpienie do Unii Europejskiej mówił, że „Nową jedność 

Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych 

duchowych wartościach, które ją kiedyś kształtowały, z uwzględnieniem 

bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów”.  
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Każde z tych papieskich zadań jest dziś wciąż aktualne. Jeżeli 

mówimy, że chcemy Europy solidarnych państw, to mówimy o Europie 

Ojczyzn. Jeżeli domagamy się powrotu do fundamentów aksjologicznych 

Europy, to w trosce, aby demokracja, sprawiedliwość i solidarność 

europejska były szanowane, bo z chrześcijańskiej Europy wyrastają. 

W 1999 roku Ojciec Święty przyjechał do polskiego Parlamentu 

po dziesięciu latach od historycznego przełomu. Widać już było, że wiele 

nadziei się nie spełniło a system zbudowanej demokracji jest ułomny. Że z 

dobrych zmian nie korzysta duża, zbyt duża, grupa Polaków, o których 

państwo wtedy zapomniało. Papież mówił do senatorów i posłów, do 

ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej. Wszyscy Go słuchali. 

Wówczas, w Parlamencie, powiedział „Wiem, że po długich latach 

braku pełnej suwerenności państwa i autentycznego życia publicznego, 

nie jest rzeczą łatwą tworzenie nowego, demokratycznego ładu i porządku 

instytucjonalnego”. 

 

Dzisiaj, po 20 latach te słowa są bardzo aktualne. Dlatego też 

staramy się w życiu publicznym postępować według tych wskazówek. 

Staramy się budować silne, sprawiedliwe i nowoczesne państwo, 

umacniać rodziny, poprawiać jakość życia w Polsce, w sercu Europy. 

I mam nadzieję, że Sejm w swych działaniach jest dziś choć trochę 

bliższy papieskiemu nauczaniu. Że tworzymy państwo bardziej wrażliwe 

na potrzeby konkretnych ludzi, zwłaszcza tych, którzy najbardziej 

potrzebują wsparcia, że Polska staje się bardziej sprawiedliwa.  

I wierzę, że zadania postawione nam przez Jana Pawła II będą  

wykonane! 


