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Kardynale Prymasie. Piszê tych kilka s³ów, 
aby zapewniæ Wasz¹ Eminencjê, ¿e w ci¹gu 
ostatnich trudnych dni jestem szczegól-
nie blisko, modlitw¹ i sercem uczestnicz¹c 
w tych doœwiadczeniach, przez jakie prze-
chodzi raz jeszcze moja Ojczyzna i moi Ro-
dacy. Wiadomoœci na te tematy nie schodz¹ 
z pierwszych stron prasy i z programów telewizji 
i radia. Modlê siê, aby Episkopat Polski ze swym 
Prymasem na czele, zapatrzony w tê, która 
dana jest ku obronie naszego Narodu, móg³ 
równie¿ i tym razem dopomóc temu Narodowi 
w ciê¿kim zmaganiu siê o chleb powszedni, 
o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i zabezpieczenie 
jego nienaruszalnych praw do w³asnego ¿ycia 
i rozwoju. Przekazujê tych kilka zdañ podykto-
wanych potrzeb¹ wewnêtrzn¹. Jestem z Wami 
u stóp Jasnogórskiej Pani przez troskê, modlitwê 
i b³ogos³awieñstwo.

Z wyrazami najwiêkszej czci, 
Jan Pawe³ II,
Watykan, 20 sierpnia 1980 r.

1980



S³owa do delegacji 
„Solidarnoœci”

Watykan, 15.01.1981 r.
 

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1. Wyra¿am radoœæ z dzisiejszych odwiedzin Przed-

stawicieli z „Solidarnoœci”: Niezale¿nych Samorz¹dnych 
Zwi¹zków Zawodowych i najserdeczniej witam Pana 
Lecha Wa³êsê oraz Wszystkich, którzy przybywaj¹ wraz 
z nim. Cieszê siê, ¿e w tym spotkaniu bierze równie¿ 
udzia³ kierownik i wspó³pracownicy Zespo³u do spraw 
sta³ych kontaktów roboczych miêdzy Rz¹dem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i Stolic¹ Apostolsk¹. 

Witam Was szczególnie serdecznie na tym miejscu, na 
którym z racji mojej pos³ugi na Stolicy œwiêtego Piotra dane 
mi jest spotykaæ siê z ludŸmi ró¿nych narodów, jêzyków 
i ras, krajów i kontynentów – z ludŸmi: moimi braæmi. 
W tym ogólnoludzkim braterstwie, które Koœció³ g³osi 
w imiê Jezusa Chrystusa, oraz w kontekœcie ewangelicz-
nego orêdzia – braterstwo, jakie ³¹czy synów i córki 
jednego narodu, ma swoje szczególne miejsce i szcze-
gólne prawo, bo ma te¿ szczególne miejsce i prawa 
w ludzkim sercu. Witam Was wiêc jako moich Rodaków, 
z którymi jestem zwi¹zany wiêzami jêzyka i kultury, 

wspólnej historii i wspólnych doœwiadczeñ, 
w obrêbie których rodzi³a siê i kszta³towa³a 
w ci¹gu ca³ych stuleci solidarnoœæ wszyst-1981



kich Polaków – sprawdzona zw³aszcza w trudnych 
i prze³omowych momentach dziejów naszej Ojczyzny. 

2. Cieszê siê z tego, ¿e wydarzenia ostatniej jesieni, 
poczynaj¹c od pamiêtnych tygodni sierpniowych, sta³y 
siê okazj¹ do ujawnienia siê tej samej solidarnoœci, która 
zwróci³a na siebie uwagê szerokich krêgów opinii pu-
blicznej na ca³ym œwiecie. Wszyscy podkreœlali szczególn¹ 
dojrza³oœæ, jak¹ spo³eczeñstwo polskie – a zw³aszcza ludzie 
pracy, wykazywali w podejmowaniu i rozwi¹zywaniu 
tych trudnych problemów, jakie stanê³y przed nimi 
w momencie krytycznym dla Kraju. Na tle wydarzeñ, 
których nie brak w dzisiejszym œwiecie, a w których 
– jak¿e czêsto metod¹ dzia³ania staje siê gwa³t i prze-
moc, na tle dzia³aj¹cego w ró¿nych krajach terroru, 
który nie oszczêdza ¿ycia niewinnych ludzi – ten 
w³aœnie sposób dzia³ania, wolny od gwa³tu i przemocy, 
szukaj¹cy rozwi¹zañ na drodze wzajemnego dialogu 
i merytorycznych racji, z uwzglêdnieniem dobra wspól-
nego, przynosi zaszczyt zarówno przedstawicielom 
œwiata pracy z Wybrze¿a, Œl¹ska i innych Regionów 
– tym, którzy obecnie zrzeszyli siê w „Solidarnoœæ” – jak 
te¿ przedstawicielom polskich w³adz pañstwowych. 

Pragnê Was zapewniæ – choæ przypuszczam, ¿e 
o tym i tak ju¿ wiecie – ¿e w ci¹gu tego trudnego 
okresu w sposób szczególny by³em z Wami, przede 
wszystkim poprzez modlitwê, ale tak¿e daj¹c od czasu 
do czasu o tym znaæ w sposób mo¿liwie dyskretny, 
a równoczeœnie wystarczaj¹co zrozumia³y dla Was i dla 
wszystkich ludzi dobrej woli. 

3. Z radoœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ, 
ze poprzez zatwierdzenie statutu NSZZ 
„Solidarnoœæ” w dniu 10 listopada, sta³ siê 1981



organizacj¹ uprawnion¹ do w³aœciwej sobie dzia³alnoœci 
na terenie naszej Ojczyzny. Powo³anie „Solidarnoœci” 
jest wydarzeniem donios³ym. Wskazuje na gotowoœæ 
wszystkich w Polsce ludzi pracy – i to pracuj¹cych 
w ró¿nych zawodach, równie¿ inteligenckich, a tak¿e 
ludzi pracuj¹cych na roli – do podejmowania solidar-
nej odpowiedzialnoœci za godnoœæ i owocnoœæ pracy 
wykonywanej przy tylu ró¿nych warsztatach na naszej 
ojczystej ziemi. Wskazuje równie¿, ¿e nie ma – bo te¿ 
nie powinno byæ – sprzecznoœci pomiêdzy tego rodzaju 
samorz¹dn¹ inicjatyw¹ spo³eczn¹ ludzi pracy a struktur¹ 
ustroju, który odwo³uje siê do pracy ludzkiej jako podsta-
wowej wartoœci ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego. 

Praca jest trudem cz³owieka. Jest œwiadomym 
i osobowym dzia³aniem cz³owieka – jest jego wk³adem 
w wielkie dzie³o pokoleñ, dzie³o utrzymania i postêpu 
ludzkoœci, narodów, rodzin. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e 
ludzie wykonuj¹cy okreœlon¹ pracê, maj¹ prawo do 
samorz¹dnego zrzeszania siê, w³aœnie z tytu³u tej pra-
cy, celem zabezpieczenia wszystkich dóbr, którym ta 
praca ma s³u¿yæ. Chodzi tu o jedno z podstawowych 
praw osoby, o prawo cz³owieka jako w³aœciwego pod-
miotu pracy, który – czyni¹c „ziemiê sobie poddan¹” 
(aby u¿yæ s³ów biblijnych), w³aœnie poprzez tê pracê 
 – chce równoczeœnie, a¿eby w ramach pracy i w 
zwi¹zku z prac¹, ¿ycie ludzkie na tej ziemi „stawa³o siê 
prawdziwie ludzkie” i „coraz bardziej ludzkie”, (jak to 
czytamy m. in. w tekstach ostatniego Soboru). 

4. Zwi¹zki zawodowe maj¹ swoj¹ doœæ 
ju¿ d³ug¹ historiê w ró¿nych krajach Eu-
ropy i œwiata. Maj¹ równie¿ swoj¹ historiê 
w Polsce. Wspomnia³ o tym w swoim 1981



przemówieniu, (które zapewne dobrze pamiêtacie, bo 
mia³o ono miejsce wkrótce po zatwierdzeniu Waszych 
Statutów), tak znakomity znawca zagadnieñ syndakalnych 
w okresie miêdzywojennym, jakim jest Ksi¹dz Prymas. 

5. Myœlê, Drodzy Pañstwo, ¿e macie pe³n¹ œwiadomoœæ 
zadañ, jakie staj¹ przed Wami w „Solidarnoœci”. S¹ to 
zadania niezwykle donios³e. Wi¹¿¹ siê one z potrzeb¹ 
pe³nego zabezpieczenia godnoœci i skutecznoœci ludz-
kiej pracy poprzez uwzglêdnienie wszystkich osobo-
wych, rodzinnych i spo³ecznych uprawnieñ ka¿dego 
cz³owieka: podmiotu pracy. W tym znaczeniu zada-
nia te maj¹ podstawowe znaczenie dla ¿ycia ca³ego 
spo³eczeñstwa, ca³ego narodu: dla jego dobra wspólne-
go. Dobro wspólne bowiem spo³eczeñstwa sprowadza 
siê ostatecznie do tego, kim w owym spo³eczeñstwie 
jest ka¿dy cz³owiek - jak pracuje i jak ¿yje. 

St¹d te¿ Wasza samorz¹dna dzia³alnoœæ posiada 
– i zawsze posiadaæ powinna – wyraŸne odniesienie 
do ca³ej moralnoœci spo³ecznej. Przede wszystkim do 
moralnoœci zwi¹zanej z dziedzin¹ pracy, ze stosunkiem 
pomiêdzy pracownikiem a pracodawc¹, ale tak¿e 
z tylu innymi dziedzinami moralnoœci: osobistej, rodzin-
nej, œrodowiskowej, zawodowej, politycznej. Myœlê, ¿e 
u podstaw Waszej wielkiej inicjatywy, która rodzi³a siê 
w ci¹gu sierpniowych tygodni na Wybrze¿u i w innych 
wielkich miastach polskiej pracy, tkwi³ jakiœ zbiorowy 
zryw do podniesienia moralnoœci spo³eczeñstwa. Bez 
niej bowiem nie mo¿e byæ mowy o ¿adnym praw-
dziwym postêpie. A Polska ma prawo 
do prawdziwego postêpu – takie samo 
jak ka¿dy inny naród, a równoczeœnie 
poniek¹d szczególne: bo okupione wiel- 1981



kimi doœwiadczeniami Historii, a bezpoœrednio cierpie-
niami drugiej wojny œwiatowej. 

6. Tu naprawdê chodzi³o – i nadal chodzi i chodziæ 
bêdzie – o œciœle wewnêtrzn¹ sprawê wszystkich Pola-
ków. Wysi³ek jesiennych tygodni nie by³ skierowany 
przeciwko nikomu – i nie jest te¿ przeciwko nikomu 
skierowany ten wysi³ek, ten ogromny wysi³ek, jaki 
w dalszym ci¹gu stoi przed Wami. Nie jest skierowany 
przeciwko... – jest skierowany wy³¹cznie: ku wspólne-
mu dobru. A prawo – co wiêcej – obowi¹zek podejmo-
wania takiego wysi³ku posiada ka¿de spo³eczeñstwo, 
ka¿dy naród. Jest to prawo potwierdzone ca³ym ko-
deksem ¿ycia miêdzynarodowego. Wiemy, ¿e w ci¹gu 
dziejów kilkakrotnie przemoc¹ pozbawiano Polaków 
tego w³aœnie prawa. To jednak nie oduczy³o nas ufaæ 
Bo¿ej Opatrznoœci – i wci¹¿ rozpoczynaæ na nowo. 
W interesie pokoju i miêdzynarodowej praworz¹dnoœci 
le¿y, aby Polska cieszy³a siê w pe³ni tym prawem. 
Opinia œwiatowa jest przekonana o s³usznoœci tego 
stanowiska. 

Dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych nie ma cha-
rakteru politycznego, nie powinna byæ narzêdziem 
dzia³ania nikogo, ¿adnej partii politycznej – aby mog³a 
w sposób wy³¹czny i w pe³ni samorz¹dny skupiæ siê 
na wielkim dobru spo³ecznym ludzkiej pracy – i ludzi 
pracy. 

7. Pragnê przy sposobnoœci naszego dzisiejszego 
spotkania z³o¿yæ Wam, Drodzy moi Goœcie, ¿yczenia. 

S¹ one wielorakie – ale w szczególnoœci 
dwa: 

¯yczê Wam naprzód, abyœcie mogli w 
spokoju, wytrwale i owocnie kontynuowaæ 1981



Wasz¹ dzia³alnoœæ, podyktowan¹ tak donios³ymi moty-
wami natury spo³ecznej, kieruj¹c siê sprawiedliwoœci¹ 
i mi³oœci¹, kieruj¹c siê wzglêdem na dobro naszej 
Ojczyzny. 

I st¹d ¿yczenie drugie: 
Niech towarzyszy Wam zawsze ta sama odwaga, 

która sta³a u pocz¹tku Waszej inicjatywy, ale te¿ i ta 
sama roztropnoœæ i umiarkowanie. 

Tego wymaga w³aœnie dobro i pokój naszej Ojczy-
zny – jak mówi³ o tym we wspomnianym przemówieniu 
i przy innych okazjach Ksi¹dz Prymas. Podejmuj¹c to 
zadanie, jakie sami œwiadomie wybraliœcie, starajcie siê 
dobru tej Ojczyzny, a tak¿e wszystkich narodów œwiata, 
oddaæ dziejow¹ przys³ugê. 

Tego Wam ¿yczê – i o to nie przestajê prosiæ 
Boga za poœrednictwem Pani Jasnogórskiej, Matki 
Polaków.

1981



Stan wojenny
W tych warunkach moja troska zwra-

ca się ponownie w stronę Ojczyzny, w 
stronę tego Narodu, którego jestem Sy-
nem – i który tak jak każdy naród i kraj 
ma prawo do szczególnej troski Kościoła. 
Troska ta ogarnia w tej chwili całą Polskę 
i wszystkich Polaków. 

Mają oni, jako Naród, prawo do życia 
swoim własnym życiem – i do rozwiązy-
wania swoich problemów wewnętrznych 
w duchu własnych przekonań, zgodnie ze 
swoją kulturą i tradycją narodową. Spraw 
tych, niewątpliwie trudnych, nie można 
rozwiązywać przy użyciu przemocy. 

Stąd moje wezwanie i prośba, którą 
skierowuję do wszystkich synów Ojczyzny: 
trzeba wrócić na drogę odnowy, kształto-
wanej metodą dialogu, przy poszanowaniu 
praw każdego człowieka i obywatela, przy 
szczególnym poszanowaniu praw czło-
wieka pracy. Ta droga nie była łatwa – ze 
zrozumiałych przyczyn – ale nie jest nie-
możliwa. Siła i powaga władzy wyraża się 
w takim dialogu, a nie w użyciu przemocy. 

Już w niedzielę, na pierwszą wiado-
mość o zarządzeniu „stanu wojennego”, 
przypomniałem słowa wypowiedziane 
we wrześniu: nie wolno przelewać pol-
skiej krwi! Dziś powtarzam to samo. 

Jan Paweł II, Audiencja 
generalna

16 XII 1981 r. 1981



Apel Jasnogórski 
Rozważanie wygłoszone do młodzieży 

Częstochowa, 18 czerwca 1983

[...] W Apelu Jasnogórskim słowo „czuwam!” jest istot-
nym członem tej odpowiedzi, jaką pragniemy dawać na 
miłość, którą jesteśmy ogarnięci w znaku Jasnogórskiej 
Ikony.

Odpowiedzią na tę miłość musi być właśnie to, że 
czuwam! Co to znaczy: „czuwam”?

To znaczy, że staram się być człowiekiem sumie-
nia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształ-
cam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zama-
zuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram 
się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka 
bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można 
pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Nie! Ona 
jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym 
ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać 
temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego 
rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni.

Moi drodzy przyjaciele! Do was, do was należy 
położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji – zapo-
rę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę 
nazywał po imieniu, ale o których wy sami dosko-
nale wiecie. Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali. 
Doświadczenia historyczne mówią nam o 
tym, ile kosztowała cały naród okresowa 1983



demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły 
kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten 
kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: 
czuwajcie!

Chrystus powiedział podczas modlitwy w Ogrójcu 
apostołom: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ule-
gli pokusie”.

6. Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugie-
go. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku 
własnych interesów czy też nawet własnych osądów. 
Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: 
podstawowa międzyludzka solidarność.

Wobec Matki Jasnogórskiej pragnę podziękować 
za wszystkie dowody tej solidarności, jakie dali moi 
rodacy, w tym również młodzież polska, w trudnym 
okresie niedawnych miesięcy. Niełatwo mi tutaj wy-
mienić wszystkie formy tej troski, jaką otoczone były 
osoby internowanych, uwięzionych, zwalnianych 
z pracy, a także ich rodziny. Wy wiecie o tym lepiej 
ode mnie. Do mnie także dochodziły sporadyczne, 
choć częste wiadomości.

Niech to dobro, które wyzwoliło się w tylu miej-
scach, na tyle sposobów, nie ustaje na ziemi polskiej. 
Niech stale potwierdza owo „czuwam” z Apelu Jasno-
górskiego, które jest odpowiedzią na obecność Matki 
Chrystusa w wielkiej rodzinie Polaków.

7. Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowie-
dzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu 

na imię Polska. To imię nas wszystkich 
określa. To imię nas wszystkich zobowią-
zuje. To imię nas wszystkich kosztuje.

Może czasem zazdrościmy Francuzom, 1983



Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest zwią-
zane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są 
wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo 
kosztuje.

Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy po-
równawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, wła-
śnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdzi-
wie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do 
wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic 
nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, 
co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając 
się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede 
wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bo-
gaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię 
prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości.

8. Moi młodzi przyjaciele! Wobec naszej wspólnej 
Matki i Królowej serc, pragnę wam na koniec powie-
dzieć, że wiem o waszych cierpieniach, o waszej trud-
nej młodości, o poczuciu krzywdy i poniżenia, o jakże 
często odczuwanym braku perspektyw na przyszłość 
– może o pokusach ucieczki w jakiś inny świat.

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak by-
wało przez tyle lat dawniej – to przecież noszę w ser-
cu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi 
drodzy, troska o was. Właśnie dlatego, że „od was 
zależy jutrzejszy dzień”.

Modlę się za was codziennie.
Dobrze, że jesteśmy tutaj razem w godzinie Ape-

lu Jasnogórskiego. Wśród doświadczeń 
obecnego czasu, wśród próby, przez jaką 
przechodzi wasze pokolenie – ten Apel 
milenijny jest nadal programem. 1983



W nim zawiera się jakaś podstawowa droga wyj-
ścia. Bo wyjście w jakimkolwiek wymiarze: ekono-
micznym, społecznym, politycznym - musi być na-
przód w człowieku. Człowiek nie może pozostać bez 
wyjścia.

Matko Jasnogórska, która dana nam jesteś przez 
Opatrzność ku obronie narodu polskiego, przyjmij 
dzisiejszego wieczoru ten Apel polskiej młodzieży 
wespół z papieżem-Polakiem i pomóż nam trwać 
w nadziei! Amen. 

1983



Homilia do ludzi morza 
Jan Paweł II, Gdynia, 11 czerwca 1987

[...] Wezwanie mórz spotyka się z losami wszystkich 
ziem zamieszkanych. Nie tylko rozdziela te ziemie 
i utrzymuje w oddali, w odległości – ale także łączy.

Tak. Morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania 
się nawzajem. O potrzebie spotkania i współpracy. O po-
trzebie solidarności. Międzyludzkiej i międzynarodowej.

Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo „solidar-
ność” zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim mo-
rzem. Że zostało wypowiedziane w nowy sposób, który 
równocześnie potwierdza jego odwieczną treść.

Czyż przyszłość człowieka na całej ziemi, pośród 
wszystkich lądów i mórz nie przemawia za potrzebą 
tej właśnie treści? Czy świat – wielka i stale rosną-
ca rodzina ludzka – może trwać i rozwijać się wśród 
rosnących przeciwieństw Zachodu względem Wscho-
du? Północy względem Południa? Atak właśnie jest 
podzielony i zróżnicowany nasz współczesny świat.

Czy przyszłość, lepsza przyszłość, może wyrosnąć 
z narastania różnic i przeciwieństw na drodze wzajemnej 
walki? Walki systemu przeciw systemowi, narodu przeciw 
narodowi – wreszcie: człowieka przeciw człowiekowi!

W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wy-
powiedzieć to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono szero-
ką falą poprzez świat, który rozumie, że nie 
możemy żyć wedle zasady: „wszyscy przeciw 
wszystkim”, ale tylko wedle zasady: „wszyscy 
z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”. 1987



4. To słowo zostało wypowiedziane tutaj, w nowy 
sposób i w nowym kontekście. I świat nie może o tym 
zapomnieć. To słowo jest waszą chlubą, ludzie polskie-
go morza. Ludzie Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, którzy 
żywo macie w pamięci wydarzenia lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Nie możemy w świecie współcze-
snym iść dalej naprzód, popędzani imperatywem za-
wrotnych zbrojeń, bo to oznacza perspektywę wojen 
i samozniszczenia. Właśnie: nie tylko wzajemnego 
zniszczenia. Zbiorowego samozniszczenia.

I nie możemy iść dalej naprzód – nie może być mowy 
o żadnym postępie, jeżeli w imię społecznej solidarno-
ści nie będą respektowane do końca prawa każdego 
człowieka. Jeżeli nie znajdzie się w życiu społecznym 
dość przestrzeni dla jego talentów i inicjatywy. A nade 
wszystko dla jego pracy.

Tu, nad brzegiem Bałtyku, wypowiadam więc i ja to 
słowo, tę nazwę „solidarność”, ponieważ należy ono do 
stałego przesłania społecznej nauki Kościoła. W tym du-
chu przemawiali Ojcowie i teologowie. Stąd się zrodziły 
encykliki społeczne ostatniego stulecia, a w czasach ostat-
nich nauczanie Soboru oraz obu współczesnych papieży, 
Jana i Pawła, między innymi również Janowa encyklika 
o pokoju Pacem in terris.

Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludz-
kość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać 
się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co 
to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy spo-
sób bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, 

w jedności, w uszanowaniu wszystkich 
różnic, wszystkich odmienności, jakie po-
między ludźmi zachodzą, a więc jedność 1987



w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się 
w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wie-
lości mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczegól-
nego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka.

Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. 
Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale 
nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która 
traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do 
jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, 
o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt 
życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na 
ziemi staje się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi się 
prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością.

Kiedy przed rokiem byłem w Indiach, podszedł 
do mnie niespodziewanie wnuk wielkiego Mahatmy 
Gandhiego i powiedział mi: „Dziękujemy ci za twoją 
Ojczyznę, za Polskę”. Dlaczego tak powiedział wnuk 
niestrudzonego obrońcy praw człowieka i niepod-
ległości swojego olbrzymiego narodu? Nie pytałem 
o wyjaśnienie, nie zdążyłem nawet w tłumie. Jednakże 
czuję potrzebę podzielenia się tymi słowami z wszyst-
kimi w Polsce – one są do nas wszystkich powiedzia-
ne – a zwłaszcza z wami, ludźmi morza, bo wy chyba 
najlepiej znacie drogę do Indii.

Przybywając tutaj, nad morze, do Gdyni i Gdańska, 
miałem głęboką powinność powiedzenia tego wszyst-
kiego, przeprowadzenia tej podstawowej analizy. My-
ślę, że nawet gdyby ten papież, który przybył do was, 
nie był Polakiem, też musiałby to uczy-
nić. To tak ważne zagadnienie.  [...]. 1987



Nie ma wolności 
bez solidarności

Homilia dla świata pracy, Gdańsk, 12 czerwca 1987 

[...] Dzisiaj, na drodze mojej pielgrzymki po ziemi oj-
czystej, która jest równocześnie drogą Kongresu Eucha-
rystycznego, witam i pozdrawiam Gdańsk. Wyrażam ra-
dość, że mogę być tutaj razem z wami.

Gdańsk – gród sprzed tysiąca lat, gdzie wiosną 997 
roku przybył św. Wojciech w drodze do Prus „i – jak 
czytamy – gromady ludu przyjęły chrzest”. Gdańsk, który 
– wśród zmiennych kolei dziejowych – trwał stale przy 
ujściu Wisły, rzeki polskich ziem. I stale tu, nad brzegiem 
Bałtyku, otwierał przed nami te perspektywy, jakie uka-
zuje człowiekowi na ziemi: morze. Perspektywy dali bez-
brzeżnej, perspektywy głębi swoich wód, perspektywy 
wolności. Człowiek pośród przestrzeni morza czuje się 
wolny, wyzwolony z tych uwarunkowań, jakie stwarza 
życie na lądzie, a równocześnie poddany wymogom no-
wego żywiołu. Zmobilizowany do nowej odpowiedzial-
ności.

Witam i pozdrawiam Gdańsk. Witam w nim to wszyst-
ko, czym był dla nas na różnych etapach dziejowej prze-
szłości, i to, czym stał się w latach ostatnich. Upamięt-
niają to symboliczne krzyże obok stoczni i napis: „Pan 

da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu 
ludowi błogosławieństwo pokoju”. Gdańsk: 
miasto ludzi morza, miasto ludzi pracy, 
wielkiej pracy. Witam miasto i środowisko, 1987



w którym zrodziła się na nowo potrzeba odnowy czło-
wieka przez pracę. Wyzwolenia człowieka przez pracę.

Witam obecnych tu pielgrzymów z archidiecezji gnieź-
nieńskiej i z pobliskich diecezji: chełmińskiej, warmiń-
skiej, koszalińsko– kołobrzeskiej. Pozdrawiam wszyst-
kich i każdego z osobna!

3. Liturgia dzisiejsza mówi nam o tej odnowie i wy-
zwoleniu, sięgając do biblijnego początku człowieka na 
ziemi. Oto człowiek, którego Bóg stworzył na swój ob-
raz i podobieństwo, stworzył jako mężczyznę i kobie-
tę, stworzył pośrodku widzialnego wszechświata. Oto 
człowiek, do którego Stwórca mówi: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną” (Rdz 1,28).

Bóg daje człowiekowi ziemię i zadaje mu ją. W ten 
sposób zaś zadaje mu pracę: pracę pod wszystkimi po-
staciami, jaką ona przybierze w dziejach rodzaju ludz-
kiego, wraz z postępem i rozwojem ludzkiej wiedzy 
o świecie i o sobie.

Słowa Księgi Rodzaju zawierają nie tylko pierwszy 
nakaz Boga. Noszą one na sobie równocześnie znamię 
Jego upodobania. Stwórczej radości: „A Bóg widział, że 
wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31). 
„Bardzo dobre” było dzieło stworzenia, cały ów widzial-
ny kosmos, ukoronowany zaistnieniem człowieka: żywe-
go obrazu Stwórcy.

4. I oto człowiek – wedle słów dzisiejszej liturgii 
– dzieli to Boże upodobanie do stworzonego kosmosu 
i głosi chwałę swego Stwórcy: „Jak przedziwne imię Two-
je, Panie,... gdy patrzę na Twoje niebo... na 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził... 
czymże jest człowiek?” (por. Ps 8,2.4-5) 1987



Człowiek dziwi się swemu człowieczeństwu, swej 
szczególnej godności wśród stworzeń, a tym twórczym, 
odkrywczym podziwem dzieli się ze Stwórcą: „Czym jest 
człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że 
troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym 
od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś 
go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś 
pod jego stopy” (por. Ps 8,5-7).

Czymże jest człowiek?
W takich słowach wyraża Psalmista swój podziw nad 

człowiekiem, swoje zadziwienie wobec tego dzieła Stwór-
cy. A przecież jest to wyraziciel Starego Testamentu. A 
cóż możemy powiedzieć my, synowie i córki Nowego 
Przymierza, dla których „tajemnica człowieka odsłoniła 
się definitywnie w Chrystusie” (por. Gaudium et spes, 
22). Czy może istnieć pełniejsze potwierdzenie prawdy 
o człowieku, wyrażonej w psalmie, od Tego, którym jest 
Chrystus, Bóg-Człowiek? Syn Boży i Syn Człowieczy? 
Ten, który „umiłowawszy swoich na świecie, do końca 
ich umiłował”. Chrystus – Odkupiciel człowieka. I Chry-
stus-Eucharystia.

Zaprawdę „żywe... jest słowo Boże, skuteczne... zdol-
ne osądzić pragnienie i myśli serca” (Hbr 4,12). Słowo 
Przedwieczne osądza stale pragnienia i myśli serc na-
szych. Osądza jako Człowiek, jako jeden z nas. Jak Czło-
wiek zwyczajnej codziennej pracy w Nazarecie.

5. Praca ludzka. Jeszcze raz wyrażam radość, że mogę 
na tym etapie Kongresu Eucharystycznego być z wami 
w Gdańsku. W tym mieście bowiem, a równocześnie 

na całym Wybrzeżu Bałtyckim i w innych 
środowiskach pracy w Polsce, podjęto 
ogromny wysiłek, zmierzający do tego, by 1987



ludzkiej pracy przywrócić jej pełny wymiar osobowy 
i społeczny. 

Wysiłek ten stanowi w dziejach „pracy nad pracą”, jak 
się wyraził współczesny polski myśliciel, doniosły etap. 
Nie tylko z polskiego punktu widzenia. Jest to etap waż-
ny dla różnych środowisk, dla różnych rejonów współ-
czesnego świata.

Może rozumie się tę sprawę słabiej w krajach dobroby-
tu, sięgającego aż do granic konsumpcyjnych nadużyć. Ale 
rozumie się wszędzie tam, gdzie problem pracy stoi nadal 
u podstaw autentycznego postępu i wyzwolenia człowie-
ka. Praca bowiem posiada taki właśnie wymiar, jak na to 
wskazuje nauczanie Kościoła, poczynając od Ewangelii 
i Ojców, a w czasach ostatnich od Rerum novarum po 
Laborem exercens.

6. Ewangelia dzisiejszej liturgii wprowadza nas ponie-
kąd w samo centrum tego problemu. Oto gospodarz, który 
o różnych porach dnia umawia się z robotnikami o pracę 
w winnicy. Winnica jest warsztatem pracy typowym dla 
kraju, w którym Jezus nauczał. A chociaż warsztat ten 
może się słusznie wydawać bardzo skromny wobec tego, 
czym są współczesne warsztaty pracy przemysłowej, 
choćby takie jak Stocznia Gdańska, to jednak znajdujemy 
się z pewnością na linii odwiecznej analogii. Gospodarz 
mówi do robotników: „Idźcie... do mojej winnicy, a co 
będzie słuszne, dam wam” (Mt 20,4). A zatem umowa 
o pracę, a równocześnie sprawa słusznego wynagrodze-
nia, czyli sprawiedliwej zapłaty za pracę.

Wokół tej odwiecznej sprawy narastają z pokolenia 
na pokolenie dzieje sprawiedliwości – i nie-
sprawiedliwości – w stosunkach wzajem-
nych między pracodawcą a pracownikiem. 
Narasta jeden z centralnych rozdziałów 1987



kwestii społecznej. Praca bowiem leży w samym cen-
trum tej doniosłej „kwestii”.

Prawda, że za pracę trzeba zapłacić, ale to jeszcze nie 
wszystko. Praca – to znaczy człowiek. Człowiek pracujący. 
Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy stosunek między pracą 
a płacą, to nie można go nigdy dostatecznie określić, jeśli 
się nie wyjdzie od człowieka jako podmiotu pracy. 

Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – 
jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być 
towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi 
on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą pod-
miotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wy-
miar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości 
społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących. Trzeba 
zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku 
z jego pracą i wszystkim czynić zadość.

Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie: na 
pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć samą zapłatą. 
Przecież – jako osoba – jest on nie tylko „wykonawcą”, 
lecz jest współtwórcą dzieła, które powstaje na warszta-
cie pracy. Ma zatem prawo do stanowienia również o tym 
warsztacie. Ma prawo do pracowniczej samorządności 
– czego wyrazem są między innymi związki zawodowe: 
„niezależne i samorządne”, jak podkreślono właśnie tu, 
w Gdańsku.

Z kolei praca ludzka – poprzez setki i tysiące, jeśli nie 
miliony, warsztatów – przyczynia się do dobra wspólne-
go społeczeństwa. Ludzie pracy w tej właśnie pracy znaj-
dują tytuł, wieloraki i różnorodny, bo i praca ludzka jest 

wieloraka i różnorodna – a więc tytuł do 
stanowienia o sprawach całego społeczeń-
stwa, które żyje i rozwija się z ich pracy.1987



„Umowy gdańskie” pozostaną w dziejach Polski wyra-
zem tej właśnie narastającej świadomości ludzi pracy od-
nośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej 
ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 
1970 roku. I pozostają wciąż zadaniem do spełnienia!

7. Przejdźmy jeszcze do drugiego czytania dzi-
siejszej liturgii. „Jeden drugiego brzemiona noście”  
– pisze św. Paweł do Galatów (6,2), a słowa te mają 
wielką nośność. „Jeden... drugiego”. Człowiek nie jest 
sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała 
ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólno-
towy – i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może ozna-
czać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, 
jej zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty spo-
łecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. Jednym 
z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, 
tak aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swo-
ją osobowość i swoje powołanie. Ten osobowy rozwój, 
ta przestrzeń osoby w życiu społecznym jest równocze-
śnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi 
odbiera się te możliwości, jeśli organizacja życia zbio-
rowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwo-
ści i ludzkich inicjatyw – nawet gdyby to następowało 
w imię jakiejś motywacji „społecznej” – jest, niestety, 
przeciw społeczeństwu. Przeciw jego dobru – przeciw 
dobru wspólnemu.

„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zda-
nie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecz-
nej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, 
a skoro brzemię, to brzemię niesione ra-
zem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden 
przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. 
I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowie- 1987



ka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być wal-
ka silniejsza od solidarności[8]. Nie może być program 
walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną 
zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta 
w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze: gdy mówi 
się: naprzód „walka” – choćby w znaczeniu walki klas 
– to bardzo łatwo drugi, czy drudzy pozostają na „polu 
społecznym” przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, 
których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie 
jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia – z który-
mi wspólnie należy obmyślać, jak „dźwigać brzemiona”. 
„Jeden drugiego brzemiona noście”.

8. Drodzy bracia i siostry! Ze stoczni, z portów i z 
wszystkich gdańskich zakładów pracy, i nie tylko stąd, 
z różnych stron Polski. Drodzy bracia i siostry, ludzie pra-
cy, środowiska pracy na całym świecie, dziękuję wam, 
żeście podjęli tę trudną „pracę nad pracą”, żeście podjęli 
tę szlachetną walkę, zmaganie się o godność ludzkiej 
pracy. Kościół dziękuje wam za to, żeście ją podjęli w 
obliczu Chrystusa i Jego Matki.

Dziwiono się w różnych miejscach, że tak może 
być. Że istnieje więź pomiędzy światem pracy a Krzy-
żem Chrystusa, że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką 
a Mszą świętą: Ofiarą Chrystusa. Zdziwienie, ale także 
podziw i szacunek budził widok robotników polskich 
spowiadających się i przystępujących do Komunii św. na 
terenie zakładu pracy.

Różni się dziwili. A może nie tylko... może równo-
cześnie odkrywali... Odkrywali zapomniany wymiar całej 

„kwestii społecznej”. I w ogóle: ludzkiej eg-
zystencji. Praca i Chrystus? Praca i Euchary-
stia? A jednak tak tutaj było! I słusznie.1987



Czyż nie mówimy codziennie, zbliżając się do ołta-
rza: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata... 
błogosławiony za ten chleb, dar Stworzyciela, a zarazem 
owoc pracy rąk ludzkich... błogosławiony za ten winny 
napój”.

W każdą Mszę św., Ofiarę Chrystusa, Ofiarę naszego 
Odkupienia, wchodzi owoc „ludzkiej pracy”, wszelkiej 
ludzkiej pracy: chleb jest tego „syntetycznym” wyrazem 
– i wino również: codziennie ludzka praca wpisuje się 
w Eucharystię: w sakrament naszego Odkupienia 
i „wielką tajemnicę wiary”. Codziennie, na tylu miejscach 
ziemi przed pracą ludzką otwierają się boskie perspek-
tywy.

„Niech ten chleb stanie się dla nas pokarmem zbawie-
nia... to wino – napojem duchowym”.

Bo przecież „nie samym chlebem żyje człowiek” (Łk 
4,4). Jego bytowanie i jego praca musi mieć sens – i to 
nie tylko doraźny i przemijający. Musi mieć sens osta-
teczny. Na miarę tego, kim jest człowiek.

„Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwień-
czyłeś go czcią i chwałą” (por. Ps 8,6).

Człowiek – istota powołana do pracy.
Człowiek – istota powołana do chwały!
W takim też duchu trzeba dziś odnowić świadomość 

i wrażliwość sumienia na przykazanie: „Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił!” Niedzielna Eucharystia to szcze-
gólny, a zarazem konieczny sposób wpisywania ludz-
kiego życia i ludzkiej pracy w Boże perspektywy. Niech 
to będzie również owocem Kongresu Eucharystycznego, 
zaofiarowanym Bogu przez ludzi pracy w 
Polsce.

9. Na koniec należy jeszcze wyjaśnić ta-
jemnicę Gospodarza z dzisiejszej Ewangelii. 1987



„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy... chcę też temu ostat-
niemu dać tak samo jak tobie... Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry?” (Mt 20,13-15).

Bóg mówi do człowieka – winnicy swoich odwiecz-
nych i ostatecznych przeznaczeń: dlaczego chcesz Mnie 
ograniczyć miarami swojej tylko sprawiedliwości? Ład 
sprawiedliwości jest podstawowy, ale nie ostateczny. W 
królestwie Bożym sprawiedliwość jest dopełniona. Jest 
„przewyższona” miłością. Jest to miłość przygarniająca 
człowieka, podnosząca go, choćby nawet był marno-
trawnym synem. Nie ma pełnej sprawiedliwości bez mi-
łości. 

„Dlaczego chcesz Mnie przymierzać do twoich ludz-
kich miar?”

Pozwól mi być Darem. Wszak jestem Stworzycielem: 
wszystko, co istnieje, jest wyrazem podstawowego ob-
darowania.

Pozwól mi być Darem. Miłość jest większa niż wszyst-
ko, co ty, człowieku, możesz pomyśleć. Miłość pozwoliła 
„Ojcu posłać Syna na świat” (por. Ga 4,4), ażeby nikt 
z nas nie zginął. Natomiast Syn „zginął” na krzyżu: dał 
życie. I zmartwychwstał: „Do końca... umiłował”. Pozwól 
mi wreszcie być Eucharystią!

Niech ta miłość, którą Syn „do końca umiłował” 
– trwa! Niech idzie poprzez dzieje człowieka jako sa-
krament! Niech będzie pokarmem i napojem duchowym 
ludzkich serc!

Tak mówi ten Gospodarz z dzisiejszej Ewangelii: „Nie 
patrz złym okiem na to, że Ja jestem dobry”. Przyjmij 

Boga, który jest Miłością.
Czerp z tej Miłości duchową siłę do pra-

cy. Do „pracy nad pracą”. Do solidarno-
ści...1987



Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, po wszyst-
kie czasy... Amen. 

[Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II powiedział] 
Mamy ukoronować – i czynię to z radością – obraz 

Matki Bożej z Trąbek Wielkich, otoczony czcią Ludu Bo-
żego na ziemi gdańskiej od trzydziestu lat. W ten spo-
sób na początku Roku Maryjnego – to pierwszy tydzień 
– wyrażamy naszą miłość do Matki Odkupiciela człowieka 
i zawierzamy Jej macierzyńskiej opiece raz jeszcze, tu na 
gdańskiej ziemi, cały świat pracy.

Bogu niech będą dzięki za to, że dane mi było w ciągu 
dnia wczorajszego i dzisiejszego przybyć nad polskie mo-
rze, na Wybrzeże, naprzód do Szczecina, z kolei do Gdań-
ska. Wiemy, jak doniosłe jest znaczenie tego morza i tego 
Wybrzeża dla naszej Ojczyzny. Bogu niech będą dzięki 
za to, że mogłem tutaj, wspólnie z wami, drodzy bracia 
i siostry, w tym mieście, o tak przedziwnej historii dawnej 
i współczesnej, sprawować Najświętszą Ofiarę, że mo-
głem z wami tutaj modlić się. Dziękuję wam za to, że 
tę modlitwę tak godnie, tak wspaniale przygotowaliście, 
że w niej tak licznie uczestniczyliście. Dziękuję wszyst-
kim tutaj zgromadzonym, zarówno z Gdańska, jak też 
i z innych stron Polski, bo przecież to Msza św. dla ca-
łego świata pracy. I za cały świat pracy w naszej Oj-
czyźnie. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do 
uczestnictwa, do liturgicznego wyrazu tego naszego wie-
lotysięcznego spotkania. Dziękuję kapłanom i świeckim, 
dziękuję artystom, chórom, dziękuję za wszystkie dary 
złożone podczas ofiarowania. Nade wszyst-
ko dziękuję za waszą obecność i za to, o 
czym ta obecność świadczy. Starałem się w 
swoich słowach mówić o was i mówić za 1987



was. Żywię bowiem głębokie przeświadczenie, iż to, co 
się zaczęło dokonywać tu, w Gdańsku i na Wybrzeżu, 
i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie 
znaczenie dla przyszłości ludzkiej pracy. I to nie tylko na 
naszej ziemi, ale wszędzie.

Teraz, po zakończeniu mojej pielgrzymki na Wy-
brzeże i do Gdańska, udaję się wprost na Jasną Górę. 
Pragnę zanieść do Matki Bożej, Królowej Polski, Pani 
Jasnogórskiej to wszystko, co jest przedmiotem wspól-
nym naszych dążeń, naszych pragnień, naszych cier-
pień, a także tego dzisiejszego spotkania. I proszę was, 
ażebyście mi w tej pielgrzymce do Pani Jasnogórskiej, 
w której zaniosę jak gdyby do Jej stóp to wszystko, co-
śmy tu wspólnie przeżyli, towarzyszyli w tym samym 
duchu, w duchu modlitwy. Niech ten dzień pozosta-
nie dniem naszej wspólnej modlitwy za ludzką pracę 
w Polsce, za solidarność, za wszystkie sprawy, które są 
tak bardzo ważne dla was, ludzi pracy, dla waszych ro-
dzin, dla całego społeczeństwa, dla całej naszej Ojczy-
zny, które stanowią motywy nadziei, o jakich mówi-
łem już w pierwszym dniu mojego przybycia do Polski. 
Niech ten dzień cały pozostanie dniem modlitwy. Bardzo 
was o to proszę. Niech modlitwa będzie zasadniczym 
i jedynym wyrazem tego, co chcemy wyrazić, co chce-
my zamanifestować. To, co chcemy wyrazić, jest bardzo 
wielkie. Musi znaleźć dla siebie przede wszystkim wyraz 
modlitwy, tak jak kiedyś znalazło w gdańskich warsz-
tatach pracy, w gdańskiej stoczni, w tych dniach decy-
dujących. Dzisiaj, do pewnego stopnia, powtarzamy te 

dni. Niech ten dzień pozostanie do końca 
dniem modlitwy, niech nikt tego charakteru 
szczególnego, na jaki wasza sprawa zasłu-
guje, nie zakłóci. Nic ani nikt.1987



A to, że dzisiaj udaję się stąd na Jasną Górę, jest także 
potwierdzeniem tego, że sprawa, która nas tu wszystkich 
łączy, nie przestaje być treścią mojej modlitwy codzien-
nej. Codziennie się za was modlę, tam w Rzymie i gdzie-
kolwiek jestem, codziennie się modlę za moją Ojczyznę 
i modlę się za ludzi pracy, i modlę się za to szczególne, 
wielkie dziedzictwo polskiej „Solidarności”. Modlę się za 
ludzi, którzy są związani z tym dziedzictwem, w szcze-
gólny sposób za tych, którym wypadało czy wypada po-
nosić ofiary z tego powodu. I modlić się nie przestanę, bo 
wiem, że to jest sprawa wielka. Więc moi drodzy bracia 
i siostry, kończę, kończę tą obietnicą modlitwy, wewnętrz-
nej więzi, duchowej więzi z moją Ojczyzną i z wami, 
z ludźmi pracy, z tymi wszystkimi słusznymi i szlachet-
nymi dążeniami, które zmierzają do tego, ażeby życie 
ludzkie przez pracę uczynić bardziej ludzkim, bardziej 
godnym człowieka, ażeby przez to „odnowić oblicze zie-
mi”, naszej polskiej ziemi, tak jak się o to modliłem już 
w pierwszej pielgrzymce na placu Zwycięstwa w War-
szawie, prosząc Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił 
oblicze ziemi, tej ziemi. Proszę was bardzo, ażebyście 
byli z papieżem również solidarni w tej modlitwie i w tej 
„długomyślności”. Trzeba patrzeć w przyszłość i trzeba 
zachowywać siły ducha i ciała dla przyszłości. 

1987



Męstwo, mądrość
i rozwaga

Zwracając się do Polaków 19 i 26 kwietnia, papież 
nawiązał do aktualnych, wydarzeń w kraju: powtórnej 
rejestracji NSZZ „Solidarność” i obrad Okrągłego Stołu. 
Audiencja generalna, 19.IV.1989 r.

Pani Jasnogórska! 
Dziś znowu zwracam się do Ciebie, pielgrzymując ser-

cem do Twego Obrazu, umiłowanego przez Polaków. 
Zwracałem się w każdą środę po trzynastym grud-

nia 1981 r., polecając Ci tamten trudny okres w naszej 
współczesności. Dziś pragnę podziękować Tobie, Mat-
ko, za wszystko dobre, które wśród doświadczeń wy-
kiełkowało w tym okresie. 

Polecam Twojej macierzyńskiej trosce „Solidarność”, 
która znowu może działać po ponownej legalizacji 
w dniu 17 kwietnia. Polecam idący w parze z tym wyda-
rzeniem proces, który zmierza do ukształtowania życia 
narodowego w sposób zgodny z prawami suwerennego 
społeczeństwa. 

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, aby na drodze tego pro-
cesu wszyscy wykazywali w dalszym ciągu potrzebne 
męstwo, mądrość i rozwagę, służąc wspólnemu dobru. 

Proszę Cię wraz z biskupami polskimi, aby wysiłek 
podjęty przez ludzi, którzy wznieśli się ponad dzielące 

ich uprzedzenia, urazy i krzywdy, otworzył 
nową szansę dla kraju i zaowocował w ży-
ciu społecznym, politycznym, gospodarczym 1989



i moralnym całego społeczeństwa (por. Komunikat z 233 
Konferencji Episkopatu Polski, nr 3).

Błogosław, Matko, tym, którzy temu celowi służą 
w prawdzie, nie szczędząc swych sił i ofiar. Błogosław 
wszystkim... Raz jeszcze „weź w swą opiekę naród cały”.
Audiencja generalna, 26.IV.1989 r.

Modlę się o męstwo i roztropność
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”!
W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy cykl katechez 

o Duchu Świętym.
Zwracając się do was, drodzy pielgrzymi z Polski, 

przypominam słowa, które wypowiedziałem w czasie 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku w War-
szawie, na placu Zwycięstwa.

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię: tę ziemię”.
Wraz z Matką Jasnogórską i Świętymi Patronami Pol-

ski, których uroczystości Kościół w Polsce w tym czasie 
obchodzi, powtarzam znów to wołanie do Ducha Świę-
tego o odnowę ziemi: o odnowę narodu, który żyje na 
naszej polskiej ziemi.

Niech te pierwsze kroki, które zostały podjęte – „znaj-
dą nas czuwającymi” (jak kiedyś Pan Jezus powiedział 
w przypowieści). Potrzeba wszystkim odwagi i roz-
tropności.

Wiele okoliczności pracowało na to, aby społeczeń-
stwo, a zwłaszcza młode pokolenie, uległy zwątpieniu. Aby 
przestały widzieć dla siebie przyszłość na ojczystej ziemi. 
Razem z wszystkimi modlę się o przezwyciężenie polskich 
kryzysów: moralnych i ekonomicznych. 
W szczególności kryzysu zaufania. Modlę 
się o męstwo i roztropność. Niech zstąpi 
Duch Prawdy i Mocy. Niech odnowi! 1989



Pamięć roku 1976
Homilia Jana Pawła II 

w czasie mszy św. odprawionej 
na lotnisku wojskowym, 
Radom, 4 czerwca 1991

[...] 2. Podczas dzisiejszych odwiedzin zatrzymam 
się przy kamieniu–pomniku z napisem: „Pamięci ludzi 
skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem 
roku 1976”. To czasy bliskie, które Radom i cała Polska 
głęboko zapisały w swej pamięci. Można powiedzieć, 
że rok 1976 stał się wstępem do dalszych wydarzeń lat 
osiemdziesiątych. Kosztowały one wiele ofiar, aresz-
towań, upokorzeń, tortur (zwłaszcza praktykowanych 
pod nazwą „ścieżki zdrowia”), śmierci (między innymi 
jednego z sandomierskich duszpasterzy) — poprzez 
to wszystko torowały drogę ludzkiemu pragnieniu 
sprawiedliwości. 

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedli-
wości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). 

Czy łaknienie sprawiedliwości wyraża się także 
protestem? Robotniczym protestem, jak w roku 1976? 
Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości z pewnością 
oznacza dążenie do przezwyciężenia wszystkiego, co 
jest niesprawiedliwością i krzywdą, co jest pogwałce-
niem praw człowieka.  [...]

1991



Przymierze wolnego 
rynku i solidarności

Przemówienie do przedstawicieli władz państwo-
wych wygłoszone na zamku królewskim

Warszawa, 8 czerwca 1991

[...] 3. Bez przesady można powiedzieć, iż Konstytucja 
3 maja uchwalona w roku 1791 stała się podstawą nowej 
polskiej państwowości w roku 1918, kiedy to klęska wo-
jenna wszystkich trzech zaborców otworzyła drogę do 
niepodległości II Rzeczypospolitej.

Jednakże również i teraz, po przełomowych wydarze-
niach roku 1989, ten sam dziejowy dokument zasługuje, 
aby stał się wzorcowym punktem odniesienia dla nowej 
Konstytucji, na której oprze się życie całej państwowej 
wspólnoty w III Rzeczypospolitej.

Kiedy wmyślamy się w tekst poprzednio odczytany, ude-
rzają nas znamienne analogie. Czyż i dzisiaj nie chodzi o to, 
ażeby „korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje” u kre-
su tego stulecia, które zostało obciążone pamięcią dwóch 
wielkich wojen światowych, a bardziej jeszcze pamięcią sys-
temów totalitarnych, które po upadku jednego z nich owo-
cowały w dalszym ciągu w politycznych decyzjach Jałty? 
Czyż nie można równocześnie powiedzieć, że wydarzenia 
tego stulecia „wróciły nas sobie samym”, jak to wyrażają 
twórcy Konstytucji sprzed dwustu lat?

Tak. Zostaliśmy „sobie samym przywróce-
ni” – przyczynił się do tego bieg historycznych 1991



wydarzeń, w których naród polski miał swój czynny udział. 
Ten czynny udział w I wojnie światowej zaznaczył się 
przede wszystkim (choć nie wyłącznie) jako wysiłek zbroj-
ny aż do bitwy pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. Ten 
czynny udział na etapie pojałtańskim zaznaczył się przede 
wszystkim jako świadomy ruch w obronie podmiotowo-
ści społeczeństwa zniszczonej przez system totalitarny. 
Ruch ten osiągnął swój najpełniejszy kształt od roku 1980 
w polskiej „Solidarności”, a pomimo delegalizacji związku 
w stanie wojennym nie przestał oddziaływać w tym sa-
mym kierunku. Oddziaływanie to okazało się skuteczne.

Pozwólcie jednak, że przytoczę w tej chwili słowa 
współczesnego filozofa polskiego, które wskazują na 
inny jeszcze wymiar dziejowych procesów. Oto co pisze: 
„Dziś ludzkość stanowi dość spójny splot narodów moc-
no powiązanych różnymi więzami. Każdy naród i każda 
jednostka ma swoje powołanie. Nie jest ono wyznaczo-
ne jednoznacznie, dopuszcza szereg wariantów. Świata 
nie da się dziś zrozumieć inaczej, jak tylko jako będące-
go w dialogu z Bogiem, który wzywa, naprawia to, co 
człowiek psuje i ciągle daje nam nowe szanse” (Andrzej 
Grzegorczyk, „Solidarność” – Ethos czy przyjęcie losu?, 
w: „Ethos” nr 11–12/1990).

4. Dwa stulecia, jakie dzielą nas od uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja, były także czasem takiego dialogu z Bogiem. 
Dialog ten nie przebiegał tylko w ukryciu ludzkich serc 
i ludzkich sumień. Dialog ten stał się treścią wielorakiego 
zapisu, który wyznacza szczególny okres w dziejach pol-

skiej kultury, zwłaszcza literatury. Ten zapis 
trwa w nowych pokoleniach – i trzeba, aby 
trwał, był on wszakże szczególnym komen-
tarzem do Konstytucji 3 maja. Wskazywał 1991



i nadal wskazuje drogę ku naszej polskiej tożsamości 
w Europie: tożsamości jako społeczeństwa i jako wspól-
noty politycznej.

Jest to ważne na progu III Rzeczypospolitej, gdy „przy-
wróceni sobie samym” wciąż jeszcze szukamy drogi do 
„siebie samych”, do politycznego, a także ekonomiczne-
go kształtu tej suwerennej podmiotowości, jaka jest na-
szym udziałem. Pozwólcie, że raz jeszcze przytoczę sło-
wa współczesnego myśliciela, tym razem nie Polaka, lecz 
Włocha, który ze szczególną wnikliwością wgłębia się 
w naszą polską specyfikę: „Polacy – pisze on – mogą albo 
wejść po prostu do społeczeństwa konsumpcyjnego, zaj-
mując w nim – jeśli się im powiedzie – ostatnie miejsce, 
zanim nie zamknie ono definitywnie swych bram dla no-
wych przybyszy, albo też przyczynić się do ponownego 
odkrycia wielkiej, głębokiej, autentycznej tradycji Europy, 
proponując jej jednocześnie przymierze: wolnego rynku 
i solidarności” (Rocco Buttiglione, Jan Paweł II a polska 
droga do wolności, w: „Ethos” nr 11 – 12/1990).

Solidarność bowiem przekroczyła już granice Polski. 
Stała się elementem myślowym i wymogiem moralnym 
dla współczesnego świata, nie tylko dla Europy. Na ten 
temat mówiłem już przed czterema laty nad Bałtykiem, 
a potem powrócił on w pełniejszym jeszcze kształcie 
w encyklice Sollicitudo rei socialis, a także Centesimus 
annus na 100-lecie Rerum novarum.

Ufajmy zatem, że wprowadzając wolny rynek, Polacy 
nie zaprzestaną utrwalać w sobie i pogłębiać postawy 
solidarności. Ważnym elementem tej posta-
wy jest troska o prawa ludzkie, począwszy 
od najważniejszego z nich, prawa do życia. 
Chodzi nie tylko o to, żeby domagać się tych 1991



praw dla siebie. Solidarność to znaczy również zabie-
gać o respektowanie praw wszystkich pokrzywdzonych 
i najsłabszych. Zwłaszcza tych, którzy sami bronić się 
nie potrafią. Prawdziwa solidarność musi być integral-
na. Zatem nie wolno wykluczać z niej dzieci poczętych. 
One również, podobnie jak wszystkie inne istoty ludz-
kie, mają prawo do życia.

5. „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. Usta-
wa rządowa z dnia 3 maja 1791 r. rozpoczyna się od 
wezwania Imienia Bożego. Jako syn polskiego narodu, 
a równocześnie następca św. Piotra na stolicy biskupów 
Rzymu, odwołuję się i ja do tego Najświętszego Imienia 
wobec was, którzy reprezentujecie tutaj władze Rzeczy-
pospolitej na początku nowego okresu jej dziejów.

Tak jak wówczas, tak i teraz „niepodległość zewnętrzna 
i wolność wewnętrzna narodu”, jego los, „w wasze ręce jest 
powierzony”. Strzeżcie się więc i wy – jak ongiś twórcy 
3-majowej Konstytucji – abyście „na błogosławieństwo, na 
wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń mogli za-
służyć” – i to „pomimo przeszkód, jakie i w was (jak ongiś 
w pokoleniu 3-majowym) mogą sprawować namiętno-
ści” w swej wielorakiej postaci. Pomimo wszystko.

Wolność zawsze jest wyzwaniem. A władza jest wy-
zwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak 
tylko służąc!

Życzę wam przeto, i o to co dzień żarliwie się modlę, 
abyście władzę, która została wam powierzona, mogli 
sprawować „dla dobra powszechnego, dla ugruntowa-

nia wolności”, pamiętając, że wolności nie 
gruntuje się inaczej, jak tylko przez prawdę. 
Chrystus powiedział: „Prawda was wyzwo-
li” (J 8,32).1991



Nie ma solidarności
bez miłości

Homilia podczas Mszy Św.  z okazji 1000-lecia
kanonizacji Św. Wojciecha, Sopot, 5 czerwca 1999

[...] 2. Składam dzięki Bogu za ponowne przybycie do 
was i za wspólne świętowanie Wojciechowego jubileuszu. 
Wielki to dzień, który uczynił nam Pan w swej dobroci. Cie-
szę się, że dane mi jest znowu nawiedzić historyczne miasto 
Gdańsk. Pozdrawiam jego mieszkańców i całą archidiecezję 
gdańską, jak również mieszkańców Sopotu, Gdyni i innych 
miast oraz wiosek Trójmiasta. Witam księdza arcybiskupa 
Tadeusza – pasterza Kościoła gdańskiego, biskupa pomoc-
niczego, kapłanów, osoby zakonne i wszystkich, którzy 
uczestniczą w tej Najświętszej Eucharystii. Z czcią wspomi-
nam zmarłych biskupów: bpa Edmunda Nowickiego i bpa 
Lecha Kaczmarka, którym w niełatwych czasach wypadło 
pasterzować w gdańskim Kościele. Mam przed oczyma moje 
spotkanie z tym miastem i jego mieszkańcami przed dwuna-
stu laty, zwłaszcza z chorymi w bazylice mariackiej oraz ze 
światem pracy na gdańskiej Zaspie, a także dawniejsze jeszcze 
spotkanie z młodzieżą na Westerplatte oraz z ludźmi morza 
w Gdyni. Wszystko to noszę głęboko w moim sercu i w mo-
jej pamięci. Jakże inny był to czas, jakże różne były te czasy 
wielkich rzeczy, jakie dokonały się w naszej Ojczyźnie 
od tamtego czasu. „Przyszło nowe”, przyszło do tej zie-

mi, a Wojciech miał w tym zasadniczy udział. 
Zasiew Jego krwi przynosi wciąż nowe du-
chowe owoce. Jest on tym ewangelicznym 1999



ziarnem, które wpadło w ziemię i obumarło, i przy-
niosło plon, plon wieloraki. Dla tych wszystkich kra-
jów i narodów, z którymi było związane jego posłan-
nictwo. Dla Czech, dla Węgier, dla Polski piastowskiej, 
a także dla Pomorza, Gdańska, dla ludów zamieszkujących 
tę ziemię. Po tysiącu lat, które dzielą nas od jego śmierci 
nad Bałtykiem, uświadamiamy sobie jeszcze pełniej, że 
ta właśnie krew męczeńska, przelana na tych ziemiach 
dziesięć wieków temu, przyczyniła się w znacznej mierze, 
w zasadniczej mierze do ewangelizacji, do wiary, do 
nowego życia. Jakże potrzebny nam jest dzisiaj przy-
kład Wojciechowego życia, oddanego bez reszty Bogu 
i Ewangelii, jego świadectwo służby, apostolskiej gorli-
wości, zakorzenione głęboko w wierze i miłości do Chry-
stusa. O św. Wojciechu możemy powiedzieć za psalmi-
stą: „Jego dusza nieustannie pragnęła Boga, tęskniła za 
Nim jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody” (por. Ps 
63[62],2).

Dziękujemy ci, święty męczenniku, dziękujemy ci, św. 
Wojciechu, za przykład świętości, za to, że swoim życiem 
nauczyłeś nas, co oznaczają słowa: „Dla mnie (...) żyć 
– to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). Dziękujemy 
ci za tysiąclecie wiary i życia chrześcijańskiego w Polsce, 
a także w całej środkowej Europie.

3. Mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: „Bądźcie więc 
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” 
(Mt 5,48). W przededniu trzeciego milenium z nową siłą 
brzmią te słowa zapisane przez świętego ewangelistę 
Mateusza. Streszczają one naukę ośmiu błogosławieństw, 

wyrażając zarazem całą pełnię powołania 
człowieka. Być doskonałym na miarę Boga! 
Być podobnie jak Bóg wielkim w miłości, 
bo „On sprawia, że słońce Jego wschodzi 1999



nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45).

Dotykamy w tym miejscu tajemnicy człowieka stwo-
rzonego na podobieństwo Boga, to znaczy zdolnego do 
miłowania i do przyjmowania daru miłości. To pierwot-
ne powołanie człowieka zostało przez Stwórcę wpisane 
w ludzką naturę i sprawia, że każdy człowiek szuka miło-
ści, choć czasem czyni to, wybierając zło grzechu, które 
stwarza pozory dobra. Szuka miłości bo w głębi serca wie, 
że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Często jed-
nak szuka człowiek tego szczęścia po omacku. Szuka go 
w przyjemnościach, w dobrach materialnych, w tym, co 
jest ziemskie i przemijające. „Otworzą się wam oczy i tak 
jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5) – usłyszał 
Adam w raju. Tak powiedział mu wróg Boga – szatan, 
któremu on zaufał. Jak bolesna jednak dla człowieka 
okazała się ta droga szukania szczęścia bez Boga! Jak 
szybko doświadczył on ciemności grzechu i dramatu 
śmierci. Zawsze bowiem, gdy człowiek oddala się od 
Boga, doznaje w konsekwencji wielkiego rozczarowania, 
któremu towarzyszy lęk. A jest tak dlatego, że w wyniku 
oddalania się od Boga człowiek zostaje sam i zaczyna 
odczuwać bolesną samotność, czuje się zagubiony. Lecz 
z tego lęku wyłania się w końcu poszukiwanie Stwórcy, 
gdyż nic nie potrafi zaspokoić owego głodu Boga tkwią-
cego w człowieku. 

Drodzy bracia i siostry: „W niczym nie dajcie się zastra-
szyć przeciwnikom” (Flp 1,28) – przypomina nam św. Pa-
weł  w pierwszym czytaniu. Nie dajcie się zastraszyć tym, któ-
rzy proponują grzech, jako drogę prowadzącą 
do szczęścia. „Toczycie tę samą walkę, jaką 
u mnie widzieliście” (Flp 1,30) – dodaje Apostoł 
Narodów, a jest to walka z naszymi grzechami 1999



osobistymi, a zwłaszcza z grzechami przeciw miłości, któ-
re mogą przybrać niejednokrotnie rozmiary niepokojące 
w życiu społecznym. Człowiek nigdy nie zazna szczę-
ścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, 
depcząc jego godność, hołdując egoizmowi. Naszym 
szczęściem jest człowiek dany nam i zadany przez Boga, 
a przez niego tym szczęściem jest sam Bóg. Bóg przez 
człowieka. Każdy bowiem „kto miłuje, narodził się 
z Boga i zna Boga. (...) bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8).

Mówię to na ziemi gdańskiej, która była świadkiem 
dramatycznych zmagań o wolność i chrześcijańską toż-
samość Polaków. Wspominamy wrzesień r. 1939; boha-
terską obronę Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku. 
Wspominamy umęczonych w obozie koncentracyjnym 
w niedalekim Stutthofie kapłanów, których Kościół pod-
czas tej pielrzymki wyniesie do chwały ołtarzy, czy też 
Piaśnickie Lasy pod Wejherowem, gdzie rozstrzelano ty-
siące ludzi. Wszystko to, co stało się udziałem ludzi tej 
ziemi, wpisuje się w całość tragicznych wydarzeń czasów 
wojny. „Tysiące osób stawało się ofiarą więzień, tortur, 
egzekucji. Godny podziwu i wiecznej pamięci był ten 
bezprzykładny zryw całego społeczeństwa, a zwłaszcza 
młodego pokolenia Polaków w obronie Ojczyzny i jej 
istotnych wartości” – tak pisałem w Liście do Konferencji 
Episkopatu Polski na 50-lecie wybuchu II wojny światowej 
(n. 2). Obejmujemy modlitwą wszystkich tych ludzi, 
przywołując na pamięć ich cierpienia, ich poświęcenie,  
a zwłaszcza ich śmierć. Nie wolno nam również zapomnieć 
o historii najnowszej, do której należy przede wszystkim 

tragiczny grudzień 1970 r. i polegli wów-
czas na ulicach Gdańska i Gdyni robotnicy, 
a także pełen nadziei sierpień 1980 r. oraz 
dramatyczny okres stanu wojennego.1999



Czy jest miejsce bardziej stosowne, gdzie by można 
o tym wszystkim mówić, jak nie tu, w Gdańsku. W tym 
bowiem mieście przed dziewiętnastu laty narodziła się 
„Solidarność”. Było to przełomowe wydarzenie w historii 
naszego narodu, ale także w dziejach Europy. „Solidar-
ność” otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych 
systemem totalitarnym, zburzyła Mur Berliński i przyczy-
niła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów 
II wojny światowej na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy 
tego zatrzeć w pamięci. To wydarzenie należy do naszego 
dziedzictwa narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od 
was: „nie ma wolności bez solidarności”. Dzisiaj wypada 
powiedzieć: „nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, 
nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez 
tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest 
wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale 
pragnie dobra dla drugich; tej miłości, która służy, zapo-
mina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawa-
nia. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budo-
wania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do 
budowania „cywilizacji miłości”. Dzisiaj potrzeba Polsce 
i światu ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą 
i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem 
ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez 
odniesienia do źródła wszelkiej miłości, do tego źródła, 
jakim jest Bóg, Bóg, który „tak umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Jezus Chrystus jest Tym, który człowiekowi obja-
wia miłość, ukazując mu zarazem najwyż-
sze jego powołanie. Chrystus w dzisiejszej 
Ewangelii wskazuje słowami Kazania na 
Górze, jak trzeba realizować to powołanie: 1999



„bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski”.

4. Wracamy do słów dzisiejszej liturgii: „Tylko spra-
wujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, 
abym ja – czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też bę-
dąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno 
w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę 
w Ewangelię” (Flp 1,27).

Tak mówi apostoł Paweł do Filipian i tak mówi 
Wojciech do nas. Po dziesięciu wiekach te słowa zda-
ją się mieć jeszcze potężniejszą wymowę. Z tak wiel-
kiej odległości czasu przybywa do nas ten święty bi-
skup męczennik, powraca ten apostoł naszej ziemi, 
ażeby niejako sprawdzić, przekonać się, czy my trwa-
my przy Ewangelii. Nasza obecność na jego szlakach, 
liturgia milenium Wojciechowego, ma być na to odpo-
wiedzią. Pragniemy zapewnić go, że tak, że trwamy, że 
chcemy nadal trwać. On niegdyś przygotował naszych 
przodków do wejścia w drugie tysiąclecie z daleko-
siężną perspektywą. My dzisiaj tu, odpowiadając na te 
same słowa, przygotowujemy się wspólnie do wejścia 
w trzecie tysiąclecie. Pragniemy wejść w nie z Bogiem, 
jako lud, który zaufał miłości i umiłował prawdę. Jako 
lud, który chce żyć duchem prawdy, bo tylko prawda 
może nas uczynić wolnymi. Śpiewamy Te Deum, wiel-
biąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Boga Stwórcę 
i Odkupiciela za to wszystko, czego dokonał na tej ziemi 
przez swojego sługę, biskupa Wojciecha z Pragi. I za-
razem prosząc: Salvum fac populum tuum, Domine, et 

benedic haereditati tuae.
Wiele się na polskiej ziemi zmieniło 

i zmienia. Mijają stulecia, a Polska wśród 
zmiennych kolei losów rośnie jak ten wielki 1999



dziejowy dąb ze swoich zdrowych korzeni. Dziękujemy 
Bogu, Bożej Opatrzności za to, że milenijny proces tego 
wzrastania ubłogosławiła obecnością św. Wojciecha i jego 
śmiercią męczeńską nad Bałtykiem. To jest wielkie dzie-
dzictwo, z tym dziedzictwem idziemy w przyszłość. Niech 
za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich patronów 
zgromadzonych wobec Bogarodzicy, owoce odkupienia 
trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech 
ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kie-
dyś, przed tysiącem lat, przez św. Wojciecha i niech ją 
z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom.

Oto ziarno pszeniczne, które padło w ziemię, w tę 
ziemię, i przyniosło owoc stokrotny.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

[Pozdrowienie końcowe po Mszy św.] 
Na zakończenie pragnę raz jeszcze podziękować ser-

decznie wszystkim, którzy wzięli udział w tym wspania-
łym eucharystycznym spotkaniu. Zgromadził nas tu dzisiaj 
Pan Jezus i św. Wojciech – św. Wojciech wasz patron.

Witam i pozdrawiam Episkopat Polski z Księdzem 
Prymasem i kardynałami. Pozdrawiam kard. Joachima 
Meisnera z Kolonii i abpa Kondrusiewicza z Moskwy. 
Pozdrawiam obecnych tu przedstawicieli władz pań-
stwowych, wojewódzkich i miejskich.

Pozdrawiam Kaszubów, lud kaszubski – odwiecznych 
gospodarzy tej pomorskiej ziemi. Do was przemawiałem 
w Gdyni w czerwcu 1987 r. Pragnę raz jeszcze zachęcić 
was, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując 
więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swo-
jego języka i starając się przekazywać swą 
bogatą tradycję kaszubską młodemu poko-
leniu. „Trzymajcie z Bogiem” zawsze! 1999



Pozdrawiam ludzi pracy całego Wybrzeża, zwłaszcza 
ludzi morza. Niech zawsze szczęśliwie wracają do swych 
portów, do oczekujących ich rodzin. Włączam w to po-
zdrowienie przedstawicieli Komisji Krajowej Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Życzę, aby stali wiernie na straży wielkiej idei solidarno-
ści, która łączy, a nie dzieli. Pozdrowienie moje kieruję 
do młodzieży Trójmiasta.

Moi drodzy! Brońcie w sobie i wokół siebie wartości, 
jakie nosili w sercu ci, którzy stanęli w obronie Ojczyzny 
na Westerplatte 60 lat temu. Przypominam, co mówiłem 
12 lat temu na Westerplatte: „Każdy z was, młodych, znaj-
duje w życiu swoim jakieś swoje własne „Westerplatte”. 
Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, (...) 
jakiś porządek praw i wartości, który trzeba „utrzymać” 
i „obronić”. Obronić dla siebie i dla innych”. Było to 12 
czerwca 1987 r.

Bóg wam zapłać! Całej młodzieży, również młodzieży 
zrzeszonej w ruchach i organizacjach katolickich, zwłasz-
cza w Akcji Katolickiej, która jest szkołą ludzi odpowie-
dzialnych za Kościół.

Słowo pozdrowienia kieruję do wszystkich chorych, 
obecnych pośród nas, oraz tych, którzy łączą się z nami 
duchowo.

Pozdrawiam serdecznie braci z Kościoła grecko-
katolickiego, a także Wspólnotę ormiańską, skupioną 
w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w kościele Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku.

I wszystkich pozdrawiam, o których nie wiem, a którzy 
na takie specjalne pozdrowienie czekają. Szczęść Boże!

Budujcie waszą przyszłość na prawdzie, 
wolności i solidarności, która ma swoje źró-
dło w miłości. 1999



Nie może zabraknąć 
„Solidarności”

Przemówienie do przedstawicieli „Solidarności”, 
Watykan 11 listopada 2003 r.

Serdecznie witam wszystkich tu zebranych. W spo-
sób szczególny pozdrawiam pana Prezydenta Lecha 
Wałęsę oraz obecnego pana Przewodniczącego Związ-
ku. Witam księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskie-
go, odpowiedzialnego z ramienia Episkopatu za dusz-
pasterstwo ludzi pracy. Cieszę się, że ponownie mogę 
gościć w Watykanie przedstawicieli „Solidarności”. 

Serdecznie witam wszystkich tu zebranych. W spo-
sób szczególny pozdrawiam pana Prezydenta Lecha 
Wałęsę oraz obecnego pana Przewodniczącego Związ-
ku. Witam księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskie-
go, odpowiedzialnego z ramienia Episkopatu za dusz-
pasterstwo ludzi pracy. Cieszę się, że ponownie mogę 
gościć w Watykanie przedstawicieli „Solidarności”. 

Wspominając datę 11 listopada nie mogę nie nawią-
zać do narodowej wolności, jaka zrodziła się tego dnia 
po latach zmagań, które kosztowały nasz naród wie-
le wyrzeczeń i ofiar. Ta zewnętrzna wolność nie trwa-
ła długo, ale zawsze mogliśmy się do niej odwoływać 
w walce o zachowanie wolności wewnętrznej, wolności 

ducha. Wiem jak bardzo drogi był ten dzień 
wszystkim, którzy w okresie komunizmu 
starali się przeciwstawiać programowemu 2003



zabijaniu wolności człowieka, poniżaniu jego godności 
i odmawianiu mu podstawowych praw. A potem z tego 
sprzeciwu zrodził się ruch, którego jesteście twórcami 
i spadkobiercami. I ten ruch również nawiązywał do 
11 listopada, do tej wolności, która w 1918 roku zna-
lazła swój zewnętrzny, polityczny wyraz, a zrodziła się 
z wewnętrznej wolności poszczególnych obywateli roz-
członkowanej Rzeczypospolitej i z duchowej wolności 
całego narodu. 

Ta wolność ducha, choć tłumiona od zakończenia 
drugiej wojny światowej i paktów jałtańskich, przetrwała 
i stała się fundamentem pokojowych przemian w na-
szym Kraju, a potem w całej Europie, jakie dokonały 
się także dzięki „Solidarności”. 

Dziękuję Bogu za rok 1979, w którym poczucie 
jedności w dobrem i wspólne pragnienie pomyślności 
uciemiężonego narodu zwyciężyło nad nienawiścią 
i chęcią odwetu, i stało się zaczynem budowania de-
mokratycznego państwa. Owszem były próby zniszcze-
nia tego dzieła. Wszyscy pamiętamy 13 grudnia 1981 
roku. Udało się te próby przetrwać. Bogu dziękuję, że 
w dniu 19 kwietnia 1989 roku mogłem wypowiedzieć 
takie słowa: Maryjo, „polecam Twojej macierzyńskiej 
trosce „Solidarność”, która znowu może działać po po-
nownej legalizacji w dniu 17 kwietnia. Polecam idący 
w parze z tym wydarzeniem proces, który zmierza do 
ukształtowania życia narodowego w sposób zgodny 
z prawami suwerennego społeczeństwa. Proszę Cię, 

Pani Jasnogórska, aby na drodze tego pro-
cesu wszyscy wykazywali w dalszym cią-
gu potrzebne męstwo, mądrość i rozwagę, 
służąc wspólnemu dobru”. 2003



Wspominam te wydarzenia, bo mają one szczegól-
ne znaczenie w historii naszego narodu. A wydaje się, 
że uchodzą one pamięci. Młodsze pokolenia nie znają 
już tych wydarzeń z własnego doświadczenia. Można 
zatem pytać, czy właściwie docenią tę wolność, któ-
rą posiadają, jeśli nie będą znali ceny, jaka została za 
nią zapłacona. „Solidarność” nie może zaniedbać troski 
o tę historię, tak bliską, a równocześnie już odległą. 
Nie można nie przypominać powojennych dziejów 
odzyskiwania wolności. To jest dziedzictwo, do któ-
rego stale trzeba wracać, aby wolność nie przeradzała 
się w samowolę, ale miała kształt wspólnej odpowie-
dzialności za losy Polski i każdego jej obywatela. 

15 stycznia 1981 roku mówiłem do przedstawi-
cieli „Solidarności”: „Myślę, Drodzy Państwo, że ma-
cie pełną świadomość zadań, jakie stają przed wami 
(...). Są to zadania niezwykle doniosłe. Wiążą się one 
z potrzebą pełnego zabezpieczenia godności i sku-
teczności ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie 
wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych 
uprawnień każdego człowieka: podmiotu pracy. 
W tym znaczeniu zadania te mają podstawowe zna-
czenie dla życia całego społeczeństwa, całego narodu: 
dla jego dobra wspólnego. Dobro wspólne bowiem 
społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, 
kim w owym społeczeństwie jest każdy człowiek, jak 
pracuje i jak żyje. Stąd też Wasza samorządna działal-
ność posiada i zawsze posiadać powinna wyraźne od-
niesienie do całej moralności społecznej. 
Przede wszystkim do moralności związa-
nej z dziedziną pracy, ze stosunkiem po-
między pracownikiem a pracodawcą”. 2003



Wydaje się, że dziś to wezwanie do zabezpiecze-
nia godności i skuteczności ludzkiej pracy nie stra-
ciło swojej ważności. Wiem jak bardzo ta godność 
i skuteczność jest dziś zagrożona. Wraz z rozwojem 
gospodarki rynkowej pojawiają się nowe problemy, 
które boleśnie dotykają pracowników. 

Wielokrotnie w ostatnim czasie mówiłem o pro-
blemie bezrobocia, który w wielu regionach Polski 
przybiera niebezpieczne wymiary. Pozornie wydaje 
się, że związki zawodowe nie mają na to wpływu. 
Trzeba jednak zapytać, czy nie mają wpływu na spo-
sób zatrudniania, który coraz częściej ma charakter 
tymczasowy, albo na tryb zwolnień, które dokonywa-
ne są bez jakiejkolwiek troski o losy poszczególnych 
pracowników i ich rodzin. 

Owszem, w wielkich zakładach pracy, szczególnie 
w tych, których właścicielem jest państwo, „Solidarność” 
wykazuje dużą aktywność. Czy jednak wystarczająco 
troszczy się o losy pracowników w małych, prywatnych 
przedsiębiorstwach, w supermarketach, w szkołach, 
w szpitalach czy innych podmiotach gospodarki rynko-
wej, które nie mają tej siły, jaką mają kopalnie czy huty? 

Trzeba, aby wasz związek otwarcie występował 
w obronie ludzi pracy, którym pracodawcy odmawiają 
prawa głosu, prawa sprzeciwu wobec zjawisk urągających 
podstawowym prawom pracownika. Wiem, że zdarza się 
w naszym kraju, że pracownikom nie są wypłacane zarob-
ki. Nie tak dawno, nawiązując do listu, jaki w związku z 

tym wystosowali polscy biskupi, powiedzia-
łem, że grzechem wołającym o pomstę do 
nieba jest zatrzymywanie należności za pra-
cę. „Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki 2003



do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika” 
– mówi Pismo (Syr 34, 22). To nadużycie jest powodem 
dramatycznej sytuacji wielu ludzi pracy i ich rodzin. Zwią-
zek zawodowy „Solidarność” nie może pozostawać obo-
jętny wobec tego niepokojącego zjawiska. 

Osobnym problemem jest często traktowanie pra-
cowników wyłącznie jako siły roboczej. Zdarza się, iż 
pracodawcy w Polsce odmawiają podwładnym prawa 
do odpoczynku, do świadczeń lekarskich, a nawet do 
macierzyństwa. Czy nie oznacza to ograniczania wol-
ności, o jaką walczyła „Solidarność”? 

Pozostaje wiele do zrobienia w tym względzie. Ten 
obowiązek spoczywa na władzach państwowych, na 
instytucjach prawnych, ale także na „Solidarności”, 
z którą świat pracy różnych sektorów związał wiele na-
dziei. Nie można tej nadziei zawieść. W 1981 roku, gdy 
jeszcze trwał stan wojenny, mówiłem do przedstawicieli 
„Solidarności”: „Działalność związków zawodowych nie 
ma charakteru politycznego, nie powinna być narzę-
dziem działania nikogo, żadnej partii politycznej, aby 
mogła w sposób wyłączny i w pełni samorządny sku-
pić się na wielkim dorobku społecznym ludzkiej pracy 
i ludzi pracy” (15 stycznia 1981). Wydaje się, że wła-
śnie upolitycznienie związku – być może spowodowa-
ne historyczną koniecznością – doprowadziło do jego 
osłabienia. Jak bowiem pisałem w Encyklice Laborem 
exercens, ten, kto dzierży władzę w państwie, jest po-
średnim pracodawcą, którego interesy zazwyczaj nie 
idą w parze z potrzebami pracownika. 

„Solidarność”, wkraczając na pew-
nym etapie bezpośrednio w świat poli-
tyki i podejmując odpowiedzialność za 2003



rządzenie krajem, siłą rzeczy musiała zrezygnować 
z obrony interesów pracowników w wielu sekto-
rach życia ekonomicznego i publicznego. Niech mi 
będzie wolno powiedzieć, że dziś „Solidarność”, jeśli 
prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna wrócić 
do swoich korzeni, do ideałów, jakie przyświecały jej 
jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi 
z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba 
zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na 
to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy 
w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabrak-
nąć „Solidarności”. 

Jest to trudne i wymagające zadanie. Dlatego wszel-
kie wasze wysiłki otaczam co dnia moją modlitwą. Stając 
w obronie praw pracowniczych działacie w słusznej 
sprawie, dlatego możecie liczyć na pomoc ze stro-
ny Kościoła. Wierzę, że to działanie będzie skuteczne 
i przyniesie poprawę losu ludzi pracy w naszym Kraju. 
Z Bożą pomocą pełnijcie dzieło, które razem rozpo-
częliśmy przed laty. 

Niech Bóg wam błogosławi. 




