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1. Koœció³ w Polsce, zgromadzony na II Synodzie Plenarnym, wyra¿a Bogu
ogromn¹ wdziêcznoœæ za wiekopomne wydarzenie pokojowego upadku komuni-
zmu, odzyskania suwerennoœci przez Polskê i powstania III Rzeczypospolitej. 

Jednoczeœnie Koœció³, który przyczyni³ siê do upadku systemu przemocy, z czci¹
wspomina wszystkich tych, którzy w latach 1939–1989 nie dali sobie odebraæ na-
dziei, zachowali myœl o niepodleg³ej Polsce jak najwiêkszy skarb i przekazywali go
nastêpnym pokoleniom, czêsto okupuj¹c to cierpieniami, a niekiedy i ofiar¹ w³asne-
go ¿ycia.

2. Koœció³ g³osi, ¿e z czwartego przykazania Bo¿ego wyp³ywa obowi¹zek mi-
³oœci ojczyzny. Katechizm Koœcio³a Katolickiego stwierdza: „Obywatele maj¹
obowi¹zek przyczyniaæ siê wraz z w³adzami cywilnymi do dobra spo³eczeñstwa
w duchu prawdy, sprawiedliwoœci, solidarnoœci i wolnoœci. Mi³oœæ ojczyzny
i s³u¿ba dla niej wynikaj¹ z obowi¹zku wdziêcznoœci i porz¹dku mi³oœci. Podpo-
rz¹dkowanie prawowitej w³adzy i s³u¿ba na rzecz dobra wspólnego wymagaj¹ od
obywateli wype³niania ich zadañ w ¿yciu wspólnoty politycznej”1. 

Katolicka nauka spo³eczna jest dzisiaj coraz powszechniej uznawana za auten-
tyczny wk³ad Koœcio³a w dzie³o kszta³towania pokoju œwiatowego i sprawiedliwoœci
spo³ecznej. Istotnym wymiarem tej nauki jest stosunek Koœcio³a do polityki, demo-
kracji i pañstwa. W naszych czasach zosta³ on ukazany w „Konstytucji duszpaster-
skiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym”, w encyklice papie¿a Paw³a VI „Populorum
progressio” (1967), w liœcie apostolskim tego¿ papie¿a „Octogesima adveniens”
(1971), a tak¿e w encyklikach Jana Paw³a II „Redemptor hominis” (1979), „Labo-
rem exercens” (1983), „Sollicitudo rei socialis” (1987) i „Centesimus annus”
(1993) oraz adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” (1988). 
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Niezwykle wymownym sposobem przedstawiania i realizacji katolickiej nauki
spo³ecznej w odniesieniu do polityki s¹ „Orêdzia na œwiatowy Dzieñ Pokoju” piel-
grzymki Jana Paw³a II i dzia³alnoœæ Stolicy Apostolskiej na arenie miêdzynarodowej. 

W duchu tego nauczania Synod Plenarny przedk³ada swoje stanowisko wobec
bogatej i z³o¿onej rzeczywistoœci politycznej. 

KATOLICKA NAUKA O UCZESTNICTWIE
W ¯YCIU SPO£ECZNO–POLITYCZNYM

Zasady podstawowe

3. „Bycie sakramentem wewnêtrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem jest pierw-
szym celem Koœcio³a”2. W³aœciwe pos³annictwo, jakie Chrystus powierzy³ swojej
wspólnocie, nie ma zatem charakteru politycznego, gospodarczego czy spo³ecznego,
lecz religijny3. Koœció³ wpatrzony we wzór swego Mistrza nie pragnie niczego inne-
go, jak tylko móc s³u¿yæ cz³owiekowi przez g³oszenie Ewangelii4. Jeœli wiêc w³¹cza
siê w ¿ycie spo³eczne, to dlatego, ¿e z racji swego pos³annictwa jest „znakiem i zara-
zem stró¿em transcendentnego charakteru osoby ludzkiej”5. Ka¿da osoba ludzka ¿y-
je hic et nunc, w konkretnych okolicznoœciach miejsca i czasu. Dlatego Koœcio³owi nie
mo¿e byæ obojêtne, w jakich warunkach cz³owiek ¿yje, czy nie jest poni¿any w swej
godnoœci i czy mo¿e realizowaæ swe powo³anie doczesne i wieczne. Taka jest podsta-
wowa racja, dla której nie mo¿e on zrezygnowaæ z obecnoœci w politycznym wymia-
rze ¿ycia spo³ecznego. S³u¿¹c wspólnocie politycznej przez troskê o budowanie do-
bra wspólnego, oczekuje od niej i domaga siê prawa do nieskrêpowanego pe³nienia
swej misji. Œwiat³o i si³y do swego zaanga¿owania w tej dziedzinie czerpie jednak wy-
³¹cznie z zakorzenienia w Chrystusie, w Ewangelii, a nie z jakichkolwiek ziemskich
zabezpieczeñ6. „Wspólnota polityczna i Koœció³ — naucza Sobór Watykañski II —
s¹ w swoich dziedzinach od siebie niezale¿ne i autonomiczne. Obydwie jednak
wspólnoty, choæ z ró¿nego tytu³u, s³u¿¹ powo³aniu jednostkowemu i spo³ecznemu
tych samych ludzi. Tym skuteczniej bêd¹ wykonywaæ tê s³u¿bê dla dobra wszystkich,
im lepiej bêd¹ rozwijaæ miêdzy sob¹ zdrow¹ wspó³pracê, uwzglêdniaj¹c tak¿e oko-
licznoœci miejsca i czasu”7. 

4. Nauka spo³eczna Koœcio³a ukazuje politykê jako roztropn¹ troskê o dobro
wspólne, czyli sumê warunków ¿ycia spo³ecznego, które zrzeszeniom, b¹dŸ poszcze-
gólnym cz³onkom spo³eczeñstwa pozwalaj¹ pe³niej i ³atwiej osi¹gn¹æ w³asn¹ dosko-
na³oœæ8. W tym znaczeniu do udzia³u w polityce powo³ani s¹ wszyscy. Katechizm
Koœcio³a Katolickiego podkreœla, ¿e konieczne jest, „by wszyscy, stosownie do zaj-
mowanego miejsca i odgrywanej przez siebie roli, uczestniczyli w rozwoju dobra
wspólnego”9. Jest to prawo i obowi¹zek ka¿dego cz³owieka. Obowi¹zek ten wi¹¿e siê
nieroz³¹cznie z godnoœci¹ osoby ludzkiej. Polityka w znaczeniu wê¿szym oznacza
uczestnictwo w sprawowaniu w³adzy w pañstwie. W systemie demokratycznym prze-
jawia siê ono w ró¿nych formach, takich jak uczestnictwo w referendach i innych ak-
tach demokracji bezpoœredniej, bierny lub czynny udzia³ w wy³anianiu przedstawi-
cieli do w³adz samorz¹dowych i pañstwowych, zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ ugrupo-
wañ politycznych, sprawowanie funkcji ustawodawczych lub administracyjnych. 
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Koœció³ nie tylko nie przeciwstawia sobie obu przedstawionych znaczeñ pojêcia
polityki, ale naucza, ¿e racj¹ uczestnictwa w polityce w sensie wê¿szym jest d¹¿enie
do dobra wspólnego, poszanowanie godnoœci i wolnoœci ka¿dej osoby ludzkiej. 

5. Osoba ludzka, aby rozwijaæ siê zgodnie ze swoja natur¹, potrzebuje ¿ycia spo-
³ecznego. Zrzeszanie siê jest wiêc wyrazem naturalnego d¹¿enia ludzi do tego, aby
osi¹gn¹æ cele, które przerastaj¹ mo¿liwoœci ka¿dego z osobna. Dziêki temu ludzie
przekazuj¹ sobie wiedzê, dziel¹ siê talentami, umacniaj¹ dobro, wspieraj¹ siê wzajem-
nie, wype³niaj¹ obowi¹zki i broni¹ swoich praw. 

6. Do g³ównych obowi¹zków pañstwa nale¿y obrona i popieranie dobra wspól-
nego. Dobro wspólne opiera siê na trzech istotnych elementach: poszanowaniu
i ochronie podstawowych praw osoby; dobrobycie czyli rozwoju dóbr duchowych
i materialnych; pokoju i bezpieczeñstwie zarówno ca³ej spo³ecznoœci jak i jej po-
szczególnych cz³onków. Osoba ludzka ma prawo do wolnoœci i inicjatywy w rozwi-
janiu swych kompetencji i talentów w s³u¿bie dobra wspólnego. Zgodnie z zasad¹
pomocniczoœci ani pañstwo, ani ¿adna instytucja nie powinny zastêpowaæ w tym
inicjatywy i odpowiedzialnoœci osób i spo³ecznoœci poœrednich. Nie powinny jed-
nak¿e pozwalaæ na to, aby wolnoœæ i inicjatywa jednej osoby czy grupy spo³ecznej
niszczy³a bezprawnie wolnoœæ i inicjatywê innej jednostki czy grupy. 

7. Ka¿dy obywatel, stosownie do zajmowanego miejsca i pe³nionych przez siebie
zadañ, ma prawo uczestniczyæ w ¿yciu swojej spo³ecznoœci i rozwoju dobra wspólne-
go. Uczestnictwo jest dobrowolnym i wielkodusznym zaanga¿owaniem siê osoby
w ¿ycie spo³eczne. Jest ono nieroz³¹cznie zwi¹zane z godnoœci¹ osoby ludzkiej i po-
czuciem miêdzyludzkiej solidarnoœci. Koœció³ podkreœla jednak, ¿e prawo to „traci
sens, gdy procesy demokratyczne zostaj¹ pozbawione skutecznoœci przez ró¿nego ro-
dzaju protekcje i zjawiska korupcji, które nie tylko utrudniaj¹ legalny udzia³ w spra-
wowaniu w³adzy, ale uniemo¿liwiaj¹ wrêcz równoprawne korzystanie ze wspólnych
dóbr i us³ug spo³ecznych”10. 

8. Do swoich istotnych obowi¹zków Koœció³ zalicza wydawanie „oceny moralnej
[…] w kwestiach dotycz¹cych spraw politycznych, kiedy domagaj¹ siê tego podsta-
wowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosuj¹c wszystkie i wy³¹cznie te œrodki, któ-
re zgodne s¹ z Ewangeli¹ i dobrem powszechnym wed³ug ró¿norodnoœci czasu i wa-
runków”11. Wten sposób Koœció³ pe³ni niejako funkcjê sumienia krytycznego w spo-
³eczeñstwie. 

Funkcja krytyczna Koœcio³a jest form¹ jego s³u¿by œwiatu. Koœció³ pe³ni¹c j¹,
„zachêca w³adze polityczne, by w swoich s¹dach i decyzjach opiera³y siê na inspira-
cji p³yn¹cej z prawdy o Bogu i o cz³owieku: «Spo³eczeñstwa, które ignoruj¹ tê inspi-
racjê lub te¿ j¹ odrzucaj¹ w imiê swej niezale¿noœci wzglêdem Boga, s¹ zmuszone
do szukania w sobie lub do zapo¿yczania od jakiejœ ideologii swych odniesieñ i swe-
go celu»”12.

9. Szczególnym wk³adem Koœcio³a w budowanie dobra wspólnego jest g³oszenie
prawdy o Królestwie Bo¿ym. Koœció³ naucza, ¿e dziêki ofierze Chrystusa na Krzy¿u
dokona³o siê raz na zawsze zwyciêstwo Królestwa Bo¿ego. Chrzeœcijanin wci¹¿ mu-
si jednak walczyæ z pokusami i z si³ami z³a, gdy¿ dopiero na koñcu dziejów Pan po-
wróci w chwale na s¹d ostateczny i ustanowi nowe niebiosa i now¹ ziemiê. Dopóki
wiêc trwa historia, w sercu ludzkim i w dziejach œwiata toczy siê walka pomiêdzy do-
brem a z³em. W œwietle ewangelicznej przypowieœci o dobrym nasieniu i chwaœcie
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(por. Mt 13, 24–30. 36–43), jedynie Bóg mo¿e oddzielaæ tych, którzy nale¿¹ do
Królestwa, od tych, którzy znaleŸli siê w krêgu oddzia³ywania Z³ego. W³aœnie ten s¹d
bêdzie mia³ miejsce na koñcu czasów. Cz³owiek roszcz¹c sobie prawo do jego odby-
wania ju¿ teraz, stawia siebie na miejscu Boga i sprzeciwia siê Jego cierpliwoœci, mi-
³osierdziu i sprawiedliwoœci. 

Objawienie losów Królestwa Bo¿ego rzuca œwiat³o na ¿ycie spo³ecznoœci docze-
snych. „Królestwo Bo¿e obecne w œwiecie, nie bêd¹c ze œwiata, oœwieca porz¹dek
spo³ecznoœci ludzkiej, a energie ³aski przenikaj¹ go i o¿ywiaj¹. W ten sposób mo¿-
na lepiej zrozumieæ potrzeby spo³eczeñstwa godnego cz³owieka, naprawiæ wypacze-
nia, zachêcaæ do odwa¿nego dzia³ania w s³u¿bie dobra. Do tego dzie³a przepajania
duchem Ewangelii rzeczywistoœci ludzkich powo³ani s¹, razem z wszystkimi ludŸ-
mi dobrej woli, chrzeœcijanie, a w szczególny sposób œwieccy”13. 

10. „Chrzeœcijanie — czytamy w jednym z najstarszych pism pierwotnego Ko-
œcio³a — mieszkaj¹ we w³asnej ojczyŸnie, ale jako pielgrzymi. Podejmuj¹ wszystkie
obowi¹zki jako obywatele, ale podchodz¹ do wszystkiego jak cudzoziemcy […].
S³uchaj¹ ustalonych praw, a w³asnym ¿yciem przekraczaj¹ prawa”14. Sobór Watykañ-
ski II, rozwijaj¹c tê staro¿ytn¹ ideê, w „Konstytucji Duszpasterskiej o Koœciele
w œwiecie wspó³czesnym” postuluje, aby w spo³eczeñstwach pluralistycznych doce-
niano wagê w³aœciwego stosunku miêdzy wspólnot¹ polityczn¹ a Koœcio³em. Koœció³
bowiem: 
— chocia¿ prowadzi ludzkoœæ do Królestwa Bo¿ego, nie d¹¿y do w³adzy politycznej; 
— chocia¿ s³u¿y transcendentnemu wymiarowi osoby ludzkiej i dobru wspólnemu,
nie anga¿uje siê w mechanizmy uprawiania polityki; 
— chocia¿ wciela siê w konkretne narody i kultury, nie uto¿samia siê z wspólnot¹
polityczn¹; 
— chocia¿ wzywa do sprawiedliwoœci spo³ecznej i solidarnoœci, nie wi¹¿e siê z ¿ad-
nym ustrojem15; 
— chocia¿ oœwieca ludzkie drogi œwiat³em Ewangelii, nie wytycza w³asnej „drogi”,
zawieraj¹cej optymalne z chrzeœcijañskiego punktu widzenia rozwi¹zania spo³ecz-
no–ustrojowe16. 

Koœció³ pozostaje spo³ecznoœci¹ ponadpartyjn¹ — s³u¿y dobru ca³ej wspólno-
ty narodu i otwiera siê na wszystkich ludzi dobrej woli. Z tej racji nie identyfiku-
je siê on z ¿adn¹ parti¹ i ¿adna partia nie ma prawa do jego reprezentowania17. 

Nadto katolicka nauka spo³eczna wyraŸnie podkreœla ró¿nicê pomiêdzy tym, co
wierni czyni¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ jako obywatele kieruj¹cy siê g³osem su-
mienia chrzeœcijañskiego, a tym, co podejmuj¹ wraz ze swymi pasterzami w imie-
niu Koœcio³a18.

Duchowni i œwieccy w ¿yciu politycznym

11. Synod Plenarny, id¹c za wskazaniami Soboru Watykañskiego II, w dokumen-
cie „Powo³anie i pos³annictwo œwieckich” wydoby³ specyfikê powo³ania i pos³annictwa
ludzi œwieckich w Koœciele. Podkreœlenie tej specyfiki uœwiadamia wyraŸne zró¿nicowa-
nie roli duchownych oraz œwieckich w odniesieniu do dzia³alnoœci spo³ecznej i politycz-
nej. Szczegó³owe wskazanie na ten temat zawiera Katechizm Koœcio³a Katolickiego:
„Do pasterzy Koœcio³a nie nale¿y bezpoœrednie interweniowanie w uk³ady polityczne
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i w organizacjê ¿ycia spo³ecznego. Zadanie to wchodzi w zakres powo³ania katolików
œwieckich, którzy dzia³aj¹ z w³asnej inicjatywy, wraz z innymi wspó³obywatelami”19.
Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a zakazuje duchownym — poza wyj¹tkowymi sytuacjami
— piastowania funkcji politycznych20. Kap³an bowiem wobec wszystkich w Koœciele
sprawuje pos³ugê in persona Christi i dlatego winien unikaæ choæby pozorów stronniczo-
œci oraz zachowywaæ roztropny dystans wobec wszelkich instytucji i akcji politycznych.
Dotyczy to tak¿e tych partii, które w swych programach czerpi¹ inspiracjê z nauczania
Koœcio³a. Jan Pawe³ II przestrzega, aby ¿adnej partii politycznej nie uto¿samiaæ z praw-
d¹ Ewangelii. Z drugiej strony duchowny, nie mo¿e zaniechaæ nigdy starañ o to, aby
œwiat³o Chrystusa oœwieca³o dzia³alnoœæ wszystkich partii i grup spo³ecznych21. 

Ojciec Œwiêty podkreœla tak¿e, ¿e „prawo prezbitera do ujawniania w³asnych wy-
borów politycznych ograniczaj¹ wymogi jego pos³ugi kap³añskiej. Równie¿ i to ogra-
niczenie mo¿e staæ siê wymiarem ubóstwa, do którego praktykowania jest wezwany
na wzór Chrystusa. Czasem musi bowiem powstrzymaæ siê od korzystania ze swego
prawa, by móc byæ skutecznym znakiem jednoœci i g³osiæ Ewangeliê w ca³ej jej pe³ni.
Tym bardziej powinien unikaæ ukazywania swego wyboru jako jedynie s³usznego,
a w obrêbie wspólnoty chrzeœcijañskiej powinien szanowaæ dojrza³oœæ ludzi œwiec-
kich, co wiêcej, musi pomagaæ im w jej osi¹ganiu przez formacjê sumieñ. Zrobi
wszystko, co mo¿liwe, by nie przysparzaæ sobie wrogów na skutek zajmowania takich
stanowisk w dziedzinie politycznej, które pozbawia³yby go wiarygodnoœci i powodo-
wa³y oddalenie siê wiernych powierzonych jego pasterskiej misji”22. 

12. Biskupi diecezjalni s¹ powo³ani do oceny rzeczywistoœci doczesnej, tak¿e
w jej wymiarze politycznym23. 

Wszyscy duchowni winni byæ obroñcami dobra i prawdy24. Do istoty powo³ania
kap³añskiego nale¿y bowiem, p³yn¹ca z ewangelicznej inspiracji, obrona podstawo-
wych praw cz³owieka, promocja integralnego rozwoju osoby ludzkiej i dzia³anie na
rzecz solidarnoœci, pokoju i sprawiedliwoœci25. St¹d w swojej pracy duszpasterskiej
powinni koncentrowaæ siê przede wszystkim na formowaniu sumieñ ludzkich. 

13. W czasach wspó³czesnych polityka staje siê znacz¹c¹ szans¹ promocji cz³o-
wieczeñstwa. Poniewa¿ zaœ promocja ta stanowi nieod³¹czn¹ czêœæ ewangelizacji,
chrzeœcijanie œwieccy na mocy sakramentu chrztu œwiêtego s¹ powo³ani do odpowie-
dzialnoœci tak¿e za ¿ycie polityczne. „Wszyscy chrzeœcijanie — naucza Sobór Waty-
kañski II — niech odczuwaj¹ swoje szczególne i sobie w³aœciwe powo³anie we wspól-
nocie politycznej, na mocy którego winni œwieciæ przyk³adem, sumiennie spe³niaæ
obowi¹zki i s³u¿yæ dobru wspólnemu”26. 

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II stanowczo stwierdza, ¿e zarzuty pod adresem polity-
ki i polityków nie usprawiedliwiaj¹ sceptycyzmu i nieobecnoœci katolików w ¿yciu
publicznym — jest to ich prawo, ale tak¿e obowi¹zek sumienia27. Nie mog¹ oni zra-
¿aæ siê ani jednostronnoœci¹, ani doraŸnoœci¹ dzia³añ politycznych, ani nawet ko-
niunkturalizmem czy korupcj¹, powi¹zanymi niekiedy z œwiatem polityki28. Koœció³
nieustannie wzywa œwieckich do udzia³u w wolnych wyborach na po¿ytek dobra
wspólnego29. 

14. Koœció³ uznaje za godn¹ pochwa³y i szacunku pracê tych, którzy w duchu
s³u¿by ludziom poœwiêcaj¹ swoje si³y dobru pañstwa30. Z rozumienia polityki jako
roztropnej s³u¿by na rzecz dobra wspólnego wynika postulat aktywnej obecnoœci
œwieckich cz³onków Koœcio³a w tej sferze ¿ycia. Sobór w „Dekrecie o apostolstwie
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œwieckich” naucza: „Katolicy biegli w sprawach publicznych, a przy tym utwierdzeni
w wierze oraz nauce chrzeœcijañskiej, niech nie uchylaj¹ siê od pe³nienia funkcji pu-
blicznych, poniewa¿ sprawuj¹c je godnie, mog¹ przyczyniæ siê do wspólnego dobra
i zarazem torowaæ drogê Ewangelii”31. Ten apel o zaanga¿owanie w ¿ycie polityczne
nale¿y œciœle powi¹zaæ z soborowym zaleceniem nabywania odpowiednich kwalifikacji
i kompetentnego uprawiania polityki32. 

15. Polityczna s³u¿ba chrzeœcijan, je¿eli ma byæ skuteczna i przyczyniaæ siê do
wspólnego dobra, winna byæ spójna z zasadami Ewangelii. Ewangelia zawiera bowiem
odpowiedŸ na podstawowe pytania cz³owieka, ukazuje jego godnoœæ oraz fundament,
na którym mo¿na oprzeæ budowê sprawiedliwej i braterskiej wspólnoty ludzkiej. 

Z Ewangelii nie mo¿na jednak wyprowadziæ bezpoœrednio politycznego modelu
spo³eczeñstwa, rz¹du czy partii. Oznacza to, ¿e rzeczywistoœci doczesne, a wœród nich
polityka, z woli Stwórcy posiadaj¹ w³asn¹ autonomiê, w³asne prawa i narzêdzia, wpisa-
ne w ich istotê. Dlatego uznanie œwieckoœci polityki jest niezbêdnym wymogiem w³a-
œciwego rozumienia dzia³alnoœci politycznej chrzeœcijan33. 

Zaanga¿owanie polityczne chrzeœcijan winno byæ zawsze zgodne z nauczaniem
Ewangelii i Koœcio³a. Dziêki w³aœciwemu rozumieniu œwieckoœci zaanga¿owanie to
nie ma nic wspólnego z konfesjonalizmem i klerykalizmem. Wiara nie zastêpuje, lecz
wzmacnia kompetencje, które ka¿dy polityk musi zdobywaæ, aby móc skutecznie s³u-
¿yæ dobru wspólnemu34. 

Œwieccy prowadz¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ i podejmuj¹ w ramach niej rozmaite de-
cyzje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. „Niech nie s¹dz¹ — stwierdza Sobór Watykañski
II — ¿e ich pasterze […] s¹ do tego powo³ani, ¿eby dla ka¿dej kwestii, która siê po-
jawi, nawet trudnej, mogli mieæ na poczekaniu konkretne rozwi¹zanie. Niech raczej
sami podejmuj¹ w³asny dzia³ pracy, m¹droœci¹ chrzeœcijañsk¹ oœwieceni”35. Sobór
podkreœla, ¿e gdy chodzi o konkretne rozwi¹zania spo³eczno–ustrojowe, „nikomu nie
wolno domagaæ siê sankcji autorytetu koœcielnego wy³¹cznie dla swego zdania”36.

Koœció³ i pañstwo

16. Koœció³ w swoim nauczaniu podkreœla znaczenie w³adzy i instytucji pañstwa
(wspólnoty politycznej). Uwa¿a, ¿e maj¹ one swoj¹ podstawê w naturze ludzkiej.
Nale¿¹ wiêc do porz¹dku ustanowionego przez Boga (por. Rz 13, 1–3; 1 P 2, 13)37,
a racj¹ ich istnienia jest roztropna troska o dobro wspólne38. 

17. Pañstwo, bêd¹ce instytucj¹ powo³an¹ przez wspólnotê narodu, ma na celu re-
alizowanie dobra wspólnego obywateli. Cel ten urzeczywistnia przez stosowne
przedsiêwziêcia na polu kultury, gospodarki i troski o pokój spo³eczny. Wœród zadañ
kulturowych poczesne miejsce zajmuje pomoc rodzinie w realizacji jej powo³ania wy-
chowawczego, dba³oœæ o powszechny i efektywny system edukacji, a tak¿e troska
o dziedzictwo i to¿samoœæ kulturow¹. Dzia³ania gospodarcze maj¹ na celu kszta³to-
wanie skutecznych systemów wytwarzania dóbr, sprawiedliwy rozdzia³ wypracowane-
go dochodu, tworzenie warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu nowych miejsc pracy
i m¹dre inwestycje. Troska o utrzymywanie prawnie zabezpieczonego pokoju spo-
³ecznego wyra¿a siê w dzia³aniach gwarantuj¹cych prawa osoby ludzkiej od jej poczê-
cia a¿ do naturalnej œmierci, poprzez organizowanie ochrony zdrowia i zapewnienie
opieki najs³abszym, oraz stwarzanie warunków jej pe³nego rozwoju. 
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18. W³adza jest odpowiedzialna za realizowanie dobra wspólnego w pañstwie.
Ma ona charakter s³u¿ebny w stosunku do obywateli, obywatele zaœ zobowi¹zani s¹
do pos³uszeñstwa wobec legalnie wybranych w³adz (por. Mt 22, 17; 2 Tm 2, 1–2).
W œwietle katolickiej wyk³adni czwartego przykazania Boskiego „uleg³oœæ wobec
w³adzy i wspó³odpowiedzialnoœæ za dobro wspólne wymagaj¹ […] p³acenia podat-
ków, korzystania z prawa wyborczego, obrony kraju […]”39. Sobór przypomina, ¿e
nawet tam, „gdzie w³adza pañstwowa przekraczaj¹c swe uprawnienia, uciska obywa-
teli, niech ci nie odmawiaj¹ jej œwiadczeñ, których obiektywnie domaga siê dobro
wspólne. Niech zaœ wolno im bêdzie broniæ praw swoich i wspó³obywateli przed nad-
u¿yciami w³adzy, w granicach nakreœlonych przez prawo naturalne i ewangeliczne”40.
W sytuacjach szczególnych nadu¿yæ obywatele maj¹ zatem prawo wypowiedzieæ w³a-
dzy pos³uszeñstwo41, a nawet stawiæ zbrojny opór przeciwko jej uciskowi42. 

19. Naturze ludzkiej odpowiadaj¹ takie struktury prawno–polityczne, które da-
j¹ wszystkim obywatelom skuteczn¹ mo¿liwoœæ swobodnego i czynnego udzia³u
w uchwalaniu zarówno podstaw prawnych wspólnoty politycznej, jak i w zarz¹dza-
niu pañstwem43. „Cz³owiek jest starszy ni¿ pañstwo” (Leon XIII), dlatego pañstwo
ma do spe³nienia rolê s³u¿ebn¹ w stosunku do swoich obywateli i czerpie sw¹ si³ê
z podmiotowoœci spo³eczeñstwa, którego samoorganizacjê umo¿liwia zasada pomoc-
niczoœci. „Sprawuj¹cy w³adzê winni byæ przekonani — uczy³ papie¿ Pius XI — ¿e
im doskonalej, na podstawie zasady pomocniczoœci, przeprowadzony bêdzie stopnio-
wy ustrój miêdzy poszczególnymi spo³ecznoœciami, tym wiêkszy bêdzie autorytet
spo³eczny i energia spo³eczna, tym te¿ szczêœliwszym i pomyœlniejszym bêdzie stan
spraw pañstwa”44. Dlatego Koœció³, doceniaj¹c znaczenie sprawnej i skutecznej w³a-
dzy pañstwowej, opowiada siê za pañstwem, w którym promowana jest samorz¹d-
noœæ i system solidarnoœci, tworzony przez ró¿norodne spo³ecznoœci poœrednie45. 

Koœció³ i demokracja

20. Koœció³, który z racji swej transcendentnej misji nie uto¿samia siê z ¿adnym
z systemów politycznych, ocenia je jednak w zale¿noœci od tego, w jakiej mierze sprzy-
jaj¹ realizowaniu dobra wspólnego. „Koœció³ docenia demokracjê jako system, który
zapewnia udzia³ obywateli w decyzjach politycznych i rz¹dzonym gwarantuje mo¿li-
woœæ wyboru oraz kontrolowania w³asnych rz¹dów, a tak¿e — kiedy nale¿y to uczyniæ
— zastêpowania ich w sposób pokojowy innymi. Nie mo¿e zaœ demokracja sprzyjaæ
powstawaniu w¹skich grup kierowniczych, które dla w³asnych partykularnych korzy-
œci albo dla celów ideologicznych przyw³aszczaj¹ sobie w³adzê w pañstwie”46.

21. Koœció³ naucza, ¿e autentyczny system demokratyczny mo¿e byæ zbudowany
jedynie na trwa³ym fundamencie moralnym. W praktyce oznacza to wyró¿nienie w ¿y-
ciu publicznym dwóch œciœle ze sob¹ powi¹zanych sfer: sfery, w której obowi¹zuj¹ re-
gu³y wiêkszoœci demokratycznej, oraz sfery fundamentalnych zasad etycznych, które
w swoich podstawach nie podlegaj¹ decyzjom wiêkszoœci. „Dziœ zwyk³o siê twierdziæ
— przypomina Ojciec Œwiêty — ¿e filozofi¹ i postaw¹ odpowiadaj¹c¹ demokratycz-
nym formom polityki s¹ agnostycyzm i sceptyczny relatywizm, ci zaœ, którzy twier-
dz¹, ¿e znaj¹ prawdê, i zdecydowanie za ni¹ id¹, nie s¹, z demokratycznego punktu wi-
dzenia, godni zaufania, nie godz¹ siê bowiem z tym, ¿e oprawdzie decyduje wiêkszoœæ,
czy te¿, ¿e prawda siê zmienia w zale¿noœci od zmiennej równowagi politycznej.
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W zwi¹zku z tym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w sytuacji, w której nie istnieje ¿adna ostatecz-
na prawda, bêd¹ca przewodnikiem dla dzia³alnoœci politycznej i nadaj¹ca jej kierunek,
³atwo o instrumentalizacjê idei i przekonañ dla celów, jakie stawia sobie w³adza”47.

22. Odwo³anie siê do trwa³ych zasad moralnych nie prowadzi wcale, jak siê dziœ
czêsto s¹dzi, do fanatyzmu czy fundamentalizmu. Wbrew szeroko upowszechnianym
w œwiecie wspó³czesnym stereotypom, to nie prawda Ewangelii, lecz agnostycyzm i re-
latywizm oraz ich skutki w ¿yciu spo³ecznym wywo³uj¹ narastanie reakcji oraz postaw
fundamentalistycznych. Natomiast respektowanie powszechnych praw moralnych
jest gwarancj¹ obrony praw cz³owieka oraz warunkiem budowania zaufania miêdzy
cz³onkami wspólnoty politycznej. Prawa te „przypominaj¹ nam te¿, ¿e nie ¿yjemy
w œwiecie irracjonalnym i pozbawionym sensu, ale ¿e istnieje w nim moralna logika,
która rozjaœnia ludzk¹ egzystencjê i umo¿liwia dialog miêdzy ludŸmi i narodami. Je-
¿eli pragniemy, aby wiek przymusu ust¹pi³ miejsca wiekowi perswazji, musimy na-
uczyæ siê rozmawiaæ o przysz³oœci cz³owieka jêzykiem zrozumia³ym dla wszystkich.
Powszechne prawo moralne, zapisane w sercu cz³owieka, jest t¹ swoist¹ «gramatyk¹»,
której potrzebuje œwiat, aby podj¹æ tak¹ rozmowê o swojej przysz³oœci”48.

23. Katolicy s¹ odpowiedzialni za wprowadzanie zasad moralnych konstytuuj¹-
cych rzeczywistoœæ polityczn¹. Winni wiêc uczyæ siê sztuki dialogu i przekonywania,
kompetentnego uczestnictwa w debacie publicznej, w której wypracowuje siê consen-
sus demokratyczny. Swoim dzia³aniem politycznym maj¹ przyczyniaæ siê do wciela-
nia w ¿ycie zasad solidarnoœci, pomocniczoœci, sprawiedliwoœci spo³ecznej i dobra
wspólnego. Potrzeba te¿, aby rozumieli pozytywny sens kompromisu, przez który —
nie przekraczaj¹c podstawowych zasad moralnych — odnajduje siê wspólne rozwi¹-
zanie kwestii spo³ecznych. 

POLSKIE ZNAKI CZASU

24. Koœció³ dzia³aj¹cy w niepodleg³ej Rzeczypospolitej odczytuje w œwietle
zasad katolickiej nauki spo³ecznej specyficzne znaki naszego czasu. Pragnie w ten
sposób odpowiedzieæ na problemy, które stawia przed nim polska rzeczywistoœæ. 

Znaki nadziei

25. Symbolem i ucieleœnieniem spo³ecznych, narodowych i religijnych d¹¿eñ kra-
jów Europy Œrodkowej do wolnoœci sta³a siê osoba Jana Paw³a II. Koœció³ w Polsce
rozpoznaje ten pontyfikat jako wielki znak naszych czasów. Lud polski wyrazi³ to we
wzruszaj¹cych s³owach skierowanych do namiestnika Chrystusowego: 

„Najukochañszy Ojcze Œwiêty! 
Szczêœliwi i wdziêczni Bogu w Trójcy Jedynemu, i¿ wejrza³ na niskoœæ nasz¹,

a Naród Polski wydŸwign¹³, wyniós³ w wielkim Synu gór naszych i zawo³a³ do gór
œwiêtoœci niebieskich, pchn¹³ na szlak zwyciêstw nad z³em, aby grzechy, wady po-
wypêdzaæ, by zakwit³o mi³oœci¹ rodzinne szczêœcie, oczy dzieci i m³odzie¿y by³y uf-
ne, czyste, a ¿ycie mê¿czyzn, kobiet i starców mê¿ne, owocne, pogodne wiar¹. 

Przeto dziêkujemy, Ojcze Œwiêty, ¿eœ nas wydosta³ z czerwonej niewoli, a teraz
chcesz i uczysz, jak dom ojczysty polski wysprz¹taæ z tego, co hañbi, zniewala, ruj-
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nuje, gubi. Dziêkujemy z a ojcowsk¹ i synowska troskê. Dziêkujemy za modlitwy,
upomnienia i ofiary Twoje, a w czym ¿eœmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmu-
cili, przepraszamy”49. 

26. Drugim znakiem czasu — œciœle powi¹zanym z pierwszym — jest odzyska-
nie przez Polskê pe³nej niepodleg³oœci w 1989 roku. Koœció³, który wiele razy w dzie-
jach dowiód³, ¿e jest stró¿em wolnoœci, niestrudzenie wspiera przywracanie podmio-
towoœci spo³eczeñstwa, d¹¿¹c do u³o¿enia swych relacji z pañstwem na zasadzie wza-
jemnej autonomii i wspó³pracy, zgodnie z duchem Soboru Watykañskiego II i liter¹
Konkordatu. Umacnia te¿ pañstwo polskie przez formowanie katolików na prawych
obywateli, a tak¿e przez ró¿norodne dzia³ania na polu spo³ecznym oraz poprzez
dzia³alnoœæ charytatywn¹. 

27. Koœció³ uczestniczy w procesie odbudowy samorz¹dów lokalnych, które
wspó³gospodaruj¹c w ma³ych ojczyznach staj¹ siê wielk¹ szko³¹ patriotycznej s³u¿by
ca³ej OjczyŸnie. Rozwój d³awionej przez dziesi¹tki lat samorz¹dnoœci i przejêcie
przez samorz¹dy lokalne odpowiedzialnoœci za realizowanie dobra wspólnego nale¿y
do wielkich osi¹gniêæ ostatnich lat. 

28. Jednym z wa¿kich znaków nadziei jest proces integracji europejskiej, zapocz¹t-
kowany w celu pokonania tragicznych podzia³ów wywo³anych na Starym Kontynencie
przez II wojnê œwiatow¹. Pierwsze inicjatywy zmierzaj¹ce do ustanowienia w Europie
porz¹dku politycznego opartego nie na przemocy, lecz na silnym fundamencie etycz-
nym, zrodzi³y siê w umys³ach polityków chrzeœcijañskich. 

„¯elazna kurtyna” rozdzielaj¹ca dwie czêœci kontynentu sprawi³a, ¿e pocz¹tkowo
proces zjednoczenia ograniczony zosta³ jedynie do pañstw Europy Zachodniej. Z cza-
sem dokona³o siê nawet swego rodzaju uto¿samienie pojêcia Europy z jej zachodni¹
czêœci¹, a w œwiadomoœci niektórych polityków i czêœci spo³eczeñstw po obu stronach
muru berliñskiego stan taki uznano za normalny. Nigdy nie pogodzi³a siê z tym jed-
nak Stolica Apostolska. Szczególnie w nauczaniu Jana Paw³a II, papie¿a pochodz¹ce-
go z „zapomnianej” czêœci kontynentu, stale obecne by³o przekonanie, ¿e Europa Za-
chodnia „nie stanowi ca³ej Europy”50, ¿e Stary Kontynent, aby móc swobodnie oddy-
chaæ, potrzebuje „dwóch p³uc” — kultury Wschodu i Zachodu51. Ojciec Œwiêty wie-
lokrotnie przypomina³ o tym w Polsce, po drugiej stronie owego muru.

Po roku 1989 Jan Pawe³ II mocno podkreœla³, ¿e Polska nie musi „wchodziæ do
Europy”. Ojczyzna nasza, le¿¹ca w samym sercu kontynentu, jest i zawsze by³a w Eu-
ropie, wspó³tworzy³a kulturê europejsk¹, a w ostatnich dziesiêcioleciach, przeciwsta-
wiaj¹c siê re¿imowi komunistycznemu, czyni³a to w imiê obrony wartoœci chrzeœci-
jañskich i europejskich zarazem52. Rozdarcie Starego Kontynentu, bêd¹ce wynikiem
II wojny œwiatowej i uk³adów ja³tañskich, nale¿y w przekonaniu Ojca Œwiêtego uznaæ
za bolesny epizod w dziejach, bowiem „granice traktatów nie s¹ w stanie narzuciæ
ograniczeñ otwartoœci ludzi i narodów”53. 

Negatywne znaki czasu

29. Po piêædziesiêciu latach totalitaryzmu nie brakuje jednak „negatywnych zna-
ków czasu”. Nale¿y do nich zaliczyæ przede wszystkim: brzemiê opóŸnienia cywili-
zacyjnego, marnotrawstwo ekonomiczne, niski poziom œwiadomoœci politycznej.
Wielu Polaków ma ci¹gle jeszcze zafa³szowany obraz ojczystej historii i kultury na-
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rodowej. Skutkiem tego jest powa¿na deformacja patriotyzmu i rozumienia polskiej
racji stanu oraz os³abienie etosu obywatelskiego: postawy s³u¿by ojczyŸnie, poszano-
wania dobra wspólnego, moralnoœci ¿ycia publicznego, samorz¹dnoœci politycznej
i gospodarczej. Z trudem odradzaj¹ siê indywidualne cnoty obywateli: odpowiedzial-
noœæ, przedsiêbiorczoœæ i pracowitoœæ, które uleg³y znacznemu os³abieniu w sytuacji
braku podmiotowoœci i upañstwowienia wiêkszoœci dziedzin ¿ycia. Szczególnie nie-
pokoj¹cym symptomem jest pog³êbianie siê biernoœci, apatii oraz mentalnoœci ko-
smopolitycznej wœród szerokich krêgów m³odzie¿y. 

30. Spuœcizna po okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz radykalizm
zmian ekonomicznych, politycznych i kulturowych po 1989 roku sprawi³y, ¿e wiêk-
szoœæ Polaków boleœnie odczuwa ciê¿ary transformacji ustrojowej. Towarzyszy temu
poczucie niesprawiedliwoœci zwi¹zanej z tolerowaniem „uw³aszczenia” dawnej no-
menklatury komunistycznej. 

31. Szczególnie niepokoj¹cym zjawiskiem jest brak rzetelnej oceny historii Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej i os¹dzenia odpowiedzialnych za z³o, które dzia³o siê
w Polsce w latach 1944–1989. Uciekanie od odpowiedzialnoœci za przesz³oœæ ze
strony winnych, z jednej strony, jak równie¿ opiesza³oœæ i niewydolnoœæ s¹downic-
twa, z drugiej, utrwalaj¹ ten stan historycznej niesprawiedliwoœci. Wielu wspó³odpo-
wiedzialnych za degradacjê ojczyzny sta³o siê beneficjentami nowej rzeczywistoœci
politycznej, spo³ecznej i gospodarczej, wywo³uj¹c tym frustracjê i zniechêcenie
w szerokich krêgach spo³ecznych. 

Koœció³ ¿adn¹ miar¹ nie jest rzecznikiem odwetu i nie nawo³uje do pogr¹¿enia
Polski w ja³owych rozliczeniach minionego okresu. Na podstawie swego wielowieko-
wego doœwiadczenia wie jednak, ¿e budowanie Rzeczypospolitej na trwa³ych funda-
mentach prawa i suwerennoœci nie jest mo¿liwe bez ukazania prawdy, sprawiedliwej
oceny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i bez os¹dzenia winnych. Miêdzy innymi
ten brak sprawiedliwego os¹du przesz³oœci powoduje, ¿e win¹ za trudnoœci okresu re-
formy pañstwa obci¹¿a siê dziœ czêsto tych, którzy swoj¹ rozumn¹ walk¹ i wytrwa-
³ym poœwiêceniem przyczynili siê do odzyskania przez Polskê pe³nej suwerennoœci. 

Sytuacja tej „historycznej niesprawiedliwoœci” utrudnia równie¿ prawdziwie pa-
triotyczn¹ i obywatelsk¹ edukacjê m³odego pokolenia. 

32. Ateistyczny i nieludzki system narzucony po II wojnie œwiatowej w naszej
czêœci Europy doprowadzi³ do powa¿nych zranieñ duchowych. „W spo³eczeñstwie
polskim — stwierdzi³ Jan Pawe³ II — upadek systemu komunistycznego, opartego
na walce klas, ods³oni³ ma³o widoczne bariery podzia³ów i lêków istniej¹ce w sercach
ludzi. Ods³oni³ te¿ rany sumieñ, które poddawane ciê¿kim nieraz naciskom nie wy-
trzymywa³y próby, na jak¹ zosta³y wystawione”54. 

Zranienia duchowe i deformacje sumienia dotycz¹ przede wszystkim konkretne-
go cz³owieka i prawdziwie uleczyæ je mo¿e jedynie mi³osierna mi³oœæ Jezusa Chry-
stusa najpe³niej objawiaj¹ca siê w sakramencie pokuty i pojednania. Maj¹ one jednak
równie¿ swój wymiar spo³eczny, poniewa¿ po upadku muru widzialnego, jeszcze bar-
dziej ods³oni³ siê mur niewidzialny, który przebiega przez ludzkie serca55. Dzieli on
ró¿ne grupy spo³eczne, religijne i etniczne. Dlatego, oprócz koniecznoœci pojednania
cz³owieka z Bogiem, konieczne jest te¿ pojednanie miêdzy ludŸmi. 

33. Wielu katolików ulega³o szeroko upowszechnianym — miêdzy innymi przez
media — pogl¹dom, ¿e Koœció³, a œciœlej hierarchia „miesza siê do polityki”. Bardzo
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czêsto przedstawiano jako mieszanie siê do polityki sam fakt wypowiadania przez bi-
skupów lub kap³anów opinii o procesach przemian lub podawania katolickich kryte-
riów dotycz¹cych udzia³u w ¿yciu politycznym. 

Wierni czêsto nie przyjmuj¹ wskazañ ksiê¿y biskupów odnosz¹cych siê do ¿ycia
politycznego, wyborów etc. Nie rozumiej¹, ¿e Koœció³ powo³any jest do bycia kry-
tycznym sumieniem spo³eczeñstwa. 

34. Swoistym znakiem czasu jest — obecny we wspó³czesnej kulturze — w¹tek
wrogoœci wobec chrzeœcijañstwa oraz Koœcio³a. W historii Koœcio³a nie jest to sytu-
acja niezwyk³a, gdy¿ od pocz¹tku swego istnienia, wierny przekazanej mu Ewangelii,
stara³ siê pe³niæ rolê œwiadka prawdy, a przez to niejednokrotnie stawa³ siê „znakiem
sprzeciwu” wobec otaczaj¹cego go œwiata. 

Znamienne dla naszego czasu jest to, ¿e sprzeciw wobec Ewangelii i Koœcio³a
coraz czêœciej b³êdnie uzasadnia siê d¹¿eniem do tolerancji w ¿yciu spo³ecznym
oraz neutralnoœci¹ œwiatopogl¹dow¹ pañstwa. „Pod has³ami tolerancji, w ¿yciu pu-
blicznym i œrodkach masowego przekazu szerzy siê nieraz wielka, mo¿e coraz
wiêksza nietolerancja. Odczuwaj¹ to boleœnie ludzie wierz¹cy. Zauwa¿a siê tenden-
cje do spychania ich na margines ¿ycia spo³ecznego, oœmiesza siê i wyszydza to co
dla nich stanowi nieraz najwiêksz¹ œwiêtoœæ. Te formy powracaj¹cej dyskryminacji
budz¹ niepokój i musz¹ dawaæ wiele do myœlenia”56. W takiej sytuacji niemal ka¿-
d¹ próbê obrony racji etycznych i religijnych przedstawia siê jako akt fundamenta-
lizmu i ideologizowania pañstwa. Takie rozumienie tolerancji i neutralnoœci jest
w swojej istocie postulatem eliminowania religii ze sfery publicznej, narusza wol-
noœæ sumienia i wyznania oraz prowadzi do rozbicia spo³eczeñstwa. 

KOŒCIÓ£ WOBEC NOWYCH WYZWAÑ
W ¯YCIU SPO£ECZNO–POLITYCZNYM

35. Wobec wszystkich znaków naszego czasu szczególne znaczenie zachowuje
przes³anie Jana Paw³a II, wzywaj¹cego Polaków do dziêkczynienia za „dar wolnoœci”,
do „m¹drego zagospodarowania wolnoœci”57. „Nasze polskie «znaki czasu» — pisa³
w «Orêdziu do Biskupów» podczas V Pielgrzymki — uleg³y wyraŸnemu przesuniê-
ciu wraz z za³amaniem siê systemu marksistowskiego i totalitarnego, który warun-
kowa³ œwiadomoœæ i postawy ludzi w naszym kraju. W poprzednim uk³adzie Koœció³
stwarza³ jakby przestrzeñ, w której cz³owiek i Naród móg³ broniæ swych praw. W tej
chwili cz³owiek musi znaleŸæ w Koœciele przestrzeñ do obrony poniek¹d przed sa-
mym sob¹: przed z³ym u¿yciem swej wolnoœci, przed zmarnowaniem wielkiej histo-
rycznej szansy dla Narodu”58. Dar wolnoœci zobowi¹zuje katolików do odwa¿nego
podjêcia nowych wyzwañ w perspektywie zawsze m³odej prawdy Ewangelii. 

Odpowiedzialnoœæ za wspólnotê polityczn¹ i uczestnictwo w dzia³alnoœci politycznej

36. Synod wzywa wszystkich cz³onków Koœcio³a w Polsce, a w szczególny spo-
sób wiernych œwieckich, by stosownie do swych mo¿liwoœci i talentów starali siê byæ
obecni na wspó³czesnych areopagach — wielkich obszarach polityki i ekonomii, cy-
wilizacji i kultury, które domagaj¹ siê ponownej ewangelizacji59. Dzia³alnoœæ publicz-
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na chrzeœcijan i ich zaanga¿owanie w ¿ycie polityczne pozwala bowiem oœwietlaæ ¿y-
cie pañstwa i narodu œwiat³em Ewangelii, umacniaj¹c w ten sposób pokój spo³eczny,
solidarnoœæ, sprawiedliwoœæ i wolnoœæ. Synod stanowczo stwierdza, ¿e dzia³alnoœæ ta
jest wa¿nym wymiarem chrzeœcijañskiego œwiadectwa, którego podstawowy warunek
stanowi osobiste nawrócenie i g³êbsze zwi¹zanie siê z Jezusem Chrystusem. Tylko
osobista wiêŸ cz³owieka ze Zbawicielem pozwala rozumieæ i uprawiaæ politykê jako
s³u¿bê budowania dobra wspólnego na fundamentach etyki. 

37. Katolicy s¹ zobowi¹zani do aktywnego, odpowiedzialnego i kompetentnego
uczestnictwa w kszta³towaniu demokratycznego pañstwa prawa. Autonomia porz¹d-
ku demokratycznego nie ma jednak charakteru absolutnego i nie jest nadrzêdna
w stosunku do podstaw etycznych, które maj¹ moc wi¹¿¹c¹ w ka¿dej formie ustro-
jowej. Prawdê tê mocno podkreœli³ Ojciec Œwiêty w jednym z przemówieñ do Pola-
ków: „W okresie ucisku i skrêpowania totalitarnego Koœció³ przypomnia³ wszystkim,
¿e w prawie moralnym jest zasadnicza si³a oporu i obrony ludzkiej godnoœci. U pro-
gu demokracji, spo³eczeñstwa obywatelskiego, Koœció³ z t¹ sam¹ si³¹ g³osi, ¿e to mo-
ralne prawo jest warunkiem sprawiedliwego ³adu i prawdziwego postêpu”60. 

38. Odpowiedzialnoœæ polityczna chrzeœcijan powinna wyra¿aæ siê konkretnie
w uczestnictwie w wyborach, udzielaniu poparcia dla kandydatów gwarantuj¹cych
kompetentne realizowanie wskazañ spo³ecznego nauczania Koœcio³a, podejmowaniu
— na miarê swoich mo¿liwoœci — zadañ i funkcji zarówno w skali spo³ecznoœci lo-
kalnych, jak i ca³ej Ojczyzny. Jest to obowi¹zkiem sumienia i w³aœciwym sposobem
wype³niania powo³ania chrzeœcijañskiego. 

39. W Polsce, zarówno na skutek rozczarowania kosztami reform, jak i rozma-
itych form manipulacji, dostrzega siê niebezpieczny proces coraz s³abszego zainte-
resowania obywateli ¿yciem spo³eczno–politycznym. Synod przypomina, ¿e obywa-
tele „maj¹ prawo uczestniczyæ w procesie podejmowania decyzji, które czêsto zmie-
niaj¹ radykalnie ich sposób ¿ycia. Techniczny charakter pewnych problemów ekono-
micznych sprawia, ¿e istnieje tendencja do ograniczania debaty na ich temat do w¹-
skich krêgów, co rodzi niebezpieczeñstwo skupiania w³adzy politycznej i finansowej
w rêku niewielkiej liczby rz¹dz¹cych […] lub grup interesu. D¹¿enie do wspólne-
go dobra spo³ecznoœci narodowej i miêdzynarodowej wymaga czynnej realizacji
[…] prawa ludzi do udzia³u w podejmowaniu decyzji, które ich dotycz¹”61. 

40. Synod Plenarny zachêca wszystkich cz³onków Koœcio³a do prezentowania
w swoim otoczeniu racji i argumentów uzasadniaj¹cych stanowisko chrzeœcijañskie
w sprawach publicznych62. Apeluje te¿ do wszystkich osób kompetentnych o jasne
i jednoznaczne przedstawianie w mediach racji i argumentów wynikaj¹cych z katolic-
kiej nauki spo³ecznej63. 

41. Synod zwraca uwagê na styl uprawiania polityki przez katolików. Nie tylko
treœæ, ale tak¿e sposób podejmowania dzia³añ politycznych winien byæ inspirowany
nauczaniem Jezusa Chrystusa. Wynika z tego koniecznoœæ pos³ugiwania siê wy³¹cz-
nie œrodkami etycznymi i okazywania szacunku ka¿demu cz³owiekowi, tak¿e ludziom
o odmiennych pogl¹dach politycznych. 

42. Synod apeluje do partii politycznych, a tak¿e do dysponentów mediów
i dziennikarzy, aby zgodnie z prawd¹ przedstawiali zarówno polityków, jak i wagê po-
dejmowanych przez nich dzia³añ. „Sprawowanie w³adzy politycznej winno mieæ za
podstawê ducha s³u¿by, gdy¿ tylko on, w po³¹czeniu z konieczn¹ kompetencj¹ i sku-
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tecznoœci¹ dzia³ania decyduje o tym, czy poczynania polityków s¹ «jawne» i «czyste»,
zgodne z tym, czego — zreszt¹ s³usznie — ludzie od nich wymagaj¹. Pobudza to do
otwartej walki i zdecydowanego przezwyciê¿ania takich pokus, jak nieuczciwoœæ,
k³amstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacenia niewielkiej grupy osób
lub w celu zdobycia popleczników, stosowanie dwuznacznych lub niedozwolonych
œrodków dla zdobycia, utrzymania b¹dŸ powiêkszenia w³adzy za wszelk¹ cenê”64.

Odpowiedzialnoœæ za dzie³o pojednania i zjednoczenia

43. Synod wzywa katolików polskich do podejmowania wysi³ków na rzecz jed-
noœci przy poszanowaniu ró¿nych form i metod d¹¿enia do wspólnego dobra. Sil-
niejsze jest bowiem to, co ³¹czy wierz¹cych, ni¿ to, co dzieli. W rzeczach koniecz-
nych winna zostaæ zachowana jednoœæ, w w¹tpliwych wolnoœæ, a we wszystkim zaœ
mi³oœæ65. Taka postawa pozwala bowiem dotrzeæ do wszystkich, nawet najbardziej
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ œrodowisk. 

44. Przysz³oœæ mo¿na budowaæ tylko na fundamentach prawdy i sprawiedliwo-
œci66. Dlatego dla dobra to¿samoœci narodowej konieczna jest rzetelna i powszechna
debata umo¿liwiaj¹ca poznanie oraz w³aœciw¹ ocenê historii Polskiej Rzeczpospoli-
tej Ludowej. Koœció³, podkreœlaj¹c z³o¿onoœæ sytuacji tamtego czasu oraz obowi¹zek
prowadzenia dialogu w duchu mi³oœci spo³ecznej, jest tej debaty gor¹cym rzeczni-
kiem i pragnie w niej uczestniczyæ67. 

45. Szczególne zadanie przypada Koœcio³owi w dziele jednania z Bogiem ludzi,
których sumienia zosta³y zranione i zdeformowane przez komunizm, a tym samym
w dziele ogólnonarodowego pojednania. Zadanie to jest odpowiedzi¹ na apel, z ja-
kim do biskupów polskich zwróci³ siê Ojciec Œwiêty: „Koœció³ w Polsce winien uczy-
niæ wszystko, aby to dzie³o przynios³o obfite owoce w sercu ka¿dego cz³owieka
i w ka¿dej dziedzinie ¿ycia naszego spo³eczeñstwa”68. 

46. Wielk¹ okazj¹ do pojednania mo¿e byæ Jubileusz roku 2000, rok ³aski od Pa-
na, rok wyznania i wielkodusznego wybaczenia win w obliczu Wcielonego S³owa. Sy-
nod wzywa duszpasterzy ró¿nych grup zawodowych, aby wykorzystali Jubileusz
2000 do dzie³a uzdrowienia, oczyszczenia i umocnienia sumieñ. 

47. Synod wyra¿a przekonanie, ¿e dzie³u pokuty i pojednania bêdzie s³u¿yæ
w szczególny sposób Œwi¹tynia Opatrznoœci, wznoszona z inicjatywy Józefa Kardy-
na³a Glempa, Prymasa Polski

48. Dar wolnoœci stawia przed wszystkimi narodami, które zrzuci³y jarzmo ko-
munizmu, wa¿kie zadanie wzajemnego pojednania, uleczenia zbiorowej pamiêci oraz
wspólnego tworzenia przestrzeni wspó³pracy i solidarnoœci. Jest to równie¿ wielkie
zadanie stoj¹ce przed Koœcio³em, „znakiem i narzêdziem wewnêtrznego zjednocze-
nia z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego”69. Dlatego wszyscy synowie i cór-
ki Koœcio³a w Polsce winni d¹¿yæ do przebaczenia wzajemnych krzywd i czynnie an-
ga¿owaæ siê w dzie³o pojednania oraz umacniania przyjaznych wiêzi i wspó³pracy
miêdzy narodami. 

49. Koœció³ wspiera wszystkie s³uszne wysi³ki maj¹ce na celu zjednoczenie euro-
pejskie. Jednoczeœnie zwraca uwagê, ¿e jeœli zjednoczenie to ma byæ trwa³e i owocne,
nie mo¿e zostaæ zredukowane do aspektów czysto politycznych i ekonomicznych.
Tego rodzaju tendencje, wynikaj¹ce ze skrajnego liberalizmu, s¹ krótkowzroczne i nie
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doprowadz¹ do Europy zjednoczonej na fundamencie wartoœci odpowiadaj¹cych na-
turze ludzkiej i konstytuuj¹cych to¿samoœæ Starego Kontynentu. „Nie bêdzie jedno-
œci Europy, dopóki nie bêdzie ona wspólnot¹ ducha. Ten najg³êbszy fundament jed-
noœci przynios³o Europie i przez wieki go umacnia³o chrzeœcijañstwo ze swoj¹ Ewan-
geli¹, ze swoim rozumieniem cz³owieka i wk³adem w rozwój dziejów i narodów.
[…]. Jest bowiem historia Europy wielk¹ rzek¹, do której wp³ywaj¹ liczne dop³ywy
i strumienie, a ró¿norodnoœæ tworz¹cych j¹ tradycji i kultur jest jej wielkim bogac-
twem. Zr¹b to¿samoœci Europy jest zbudowany na chrzeœcijañstwie”70. 

Zgodnie z wezwaniem Ojca Œwiêtego, wk³ad polskich katolików w proces zjedno-
czeniowy musi dotyczyæ przede wszystkim twórczej wiernoœci w³asnej to¿samoœci na-
rodowej, która jest czêœci¹ to¿samoœci katolickiej, tzn. powszechnej. Dlatego Koœció³
katolickiwPolsce,zgodniezcelami,którewobecwspó³czesnejEuropystawiasobieKo-
œció³ powszechny, pragnie na miarê swoich mo¿liwoœci uczestniczyæ w ich realizacji.

50. Poparcie idei zjednoczeniowych przez Koœció³, nie jest jednoznaczne z wy-
maganiem jednomyœlnoœci katolików w tej sprawie. Proces integracji europejskiej jest
niezwykle skomplikowany i wielop³aszczyznowy, rodzi on wœród niektórych polskich
katolików w¹tpliwoœci i moralne rozterki. Wi¹¿¹ siê one z problemem zeœwiecczenia
Zachodu, z brakiem propozycji solidnych rozwi¹zañ np. w sektorze rolniczym, z bra-
kiem informacji, a niekiedy z nadmiernie zachowawczym podejœciem do otaczaj¹ce-
go œwiata. Synod Plenarny wyra¿a pogl¹d, ¿e wielu problemów zwi¹zanych z kryzy-
sem zachodniej cywilizacji nie jesteœmy w stanie omin¹æ, izoluj¹c siê od politycznych
i gospodarczych struktur wspó³czesnej Europy. Jednak¿e pluralizm postaw mo¿e s³u-
¿yæ zwróceniu uwagi na te wartoœci naszej kultury i te trudnoœci, o których bez prze-
prowadzenia spo³ecznej debaty ³atwo by³oby zapomnieæ. 

51. Synod stwierdza, ¿e zaanga¿owanie katolików w Polsce w proces integra-
cji europejskiej wymaga rzetelnej informacji. Jest to niezbywalne prawo ka¿dej
osoby i ka¿dej spo³ecznoœci, która stoi przed podjêciem wa¿nej decyzji. Brak wie-
dzy mo¿e prowadziæ do podatnoœci spo³eczeñstwa na argumenty demagogiczne,
odwo³uj¹ce siê b¹dŸ do strachu przed nieznanym, b¹dŸ do rozbudzania nadmier-
nych oczekiwañ, które mog¹ zaowocowaæ rozczarowaniem i frustracj¹. 

52. Koœció³ Jezusa Chrystusa wspiera wysi³ki maj¹ce na celu umacnianie wspó³-
pracy miêdzynarodowej, oraz budowanie systemu miêdzynarodowego bezpieczeñ-
stwa. Synod przypomina jednak, ¿e prawdziwe porozumienie i wspólnota miêdzy na-
rodami musz¹ byæ budowane, przy poszanowaniu oryginalnoœci narodowych kultur,
na wspólnych fundamentach duchowych i etycznych, a nie tylko na wspó³pracy po-
litycznej i gospodarczej71. 

Potrzeba edukacji obywatelskiej

53. Synod wskazuje na koniecznoœæ dba³oœci o wysoki poziom studiów i naucza-
nia spo³ecznej nauki Koœcio³a na uczelniach katolickich z uwzglêdnieniem wspó³cze-
snych problemów ¿ycia spo³ecznego. 

Synod apeluje do ksiê¿y, wiernych œwieckich, zw³aszcza do uczestników ruchów
koœcielnych, stowarzyszeñ oraz osób czynnie zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ poli-
tyczn¹, aby przez studiowanie katolickiej nauki spo³ecznej rozwijali swoje powo³anie
chrzeœcijañskie do s³u¿by Bogu, Koœcio³owi i OjczyŸnie. 
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54. Synod zaleca powo³anie zespo³u, który by w pilnym trybie opracowa³ po-
moce katechetyczne z zakresu edukacji obywatelskiej, obejmuj¹ce zarówno etycz-
ne podstawy polityki, demokracji i przedsiêbiorczoœci, jak i konkretne zagadnienia
¿ycia publicznego wspó³czesnej Polski. Nale¿y w³¹czyæ te katechezy do progra-
mów szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów oraz do katechizacji doros³ych.

Jasnogórska Matko i Pani! Z dawna Polski Tyœ Królow¹… Sy-
nod Plenarny, zgromadzony w GnieŸnie, kolebce polskiej pañ-
stwowoœci i kolebce sukcesji apostolskiej Koœcio³a nad Wis³¹,
Wart¹ i Odr¹, dziêkuje Ci za wieki opieki nad Narodem, który ¿y-
je dla Twej chwa³y. Dziêkuje Ci zw³aszcza za ostatnie dekady tego
Tysi¹clecia, dekady cudu solidarnych przemian. Okaza³aœ, ¿eœ Mat-
k¹…, przemówi³aœ s³owo…, skróci³aœ mêkê. 

Przyjmij, Pani i Królowo, nasze zawierzenie, czuwanie i mo-
dlitwê. Niech wzrasta dobro na polskiej ziemi, dobro wspólne
i dobro ka¿dej polskiej rodziny. Niech poczucie wspólnoty dzie-
jów i odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ przezwyciê¿a egoizm
i podzia³y. Niech wszyscy pe³ni¹cy w³adzê — s³u¿¹ jak Ty, gdyœ
pod Krzy¿em Syna sta³a, a wszyscy ciê¿ko pracuj¹cy — znajd¹
u Niego pokrzepienie. Ociemnia³ym podaj rêkê, uproœ sercom zmar-
twychwstanie, w ojców wierze daj wytrwanie. Niech nasz Naród stanie
siê królestwem mi³oœci, prawdy, sprawiedliwoœci i pokoju. Niech
rozwija siê wspania³y. Amen. 
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27 Jan Pawe³ II, Przemówienie do biskupów polskich z 15 I 1993 r. 
28 Por. Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 42. 
29 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 75. 
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31 Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie œwieckich, 14; por. Jan Pawe³ II, V Pielgrzymka do Oj-

czyzny, Orêdzie do Konferencji Episkopatu Polski, Kraków 8 VI 1997 r. 
32 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 76; Dekret

o apostolstwie œwieckich, 31. 
33 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 36; Dekret

o apostolstwie œwieckich, 31. 
34 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 76; Dekret

o apostolstwie œwieckich, 31; Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 42. 
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41 KKK, 2242. 
42 Tam¿e, 2243. 
43 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 75. 
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51 Jan Pawe³ II, enc. Redemptoris Mater, 34. 
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9 VI 1991 r.; Homilia w czasie Mszy œwiêtej we W³oc³awku 7 VI 1991 r. 
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56 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy œwiêtej w Skoczowie, 22 V 1995 r. 
57 Jan Pawe³ II, V Pielgrzymka do Ojczyzny, Homilia w czasie Mszy œwiêtej odprawionej na za-

koñczenie Miêdzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wroc³awiu, 1 VI 1997 r.; Mo-
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58 Jan Pawe³ II, V Pielgrzymka do Ojczyzny, Orêdzie do Konferencji Episkopatu Polski, Kraków,
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