KARTA POLITYKI POLSKIEJ WEDŁUG JANA PAWŁA II

1)

Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej

historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom, gdyż „najwspanialszym
wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie” (Redemptor hominis, 21).
2)

Pamięć o moralnych przesłaniach „Solidarności”, a także o naszych, jakże często tragicznych doświadczeniach

historycznych, winna dziś oddziaływać w większym stopniu na jakość polskiego życia zbiorowego, na styl
uprawiania polityki czy jakiejkolwiek działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest sprawowana na mocy
społecznego wyboru i zaufania.
3)

Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego

obywatela.
4)

Troska o dobro wspólne winna przejawiać się we wszystkich sektorach życia społecznego. W szczególny

jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest wymagana w dziedzinie polityki. Mam tu na myśli tych, którzy oddają
się całkowicie działalności politycznej , jak i poszczególnych obywateli.
5)

Wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo,

powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z
pominięciem dobra wspólnego całego narodu.
6)

Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi

dobrej woli – niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu; wszystkich, którzy pragną tworzyć wspólne dobro
Ojczyzny.
7)

W wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka.

Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego.
8)

Wydarzenia w Polsce sprzed dziesięciu lat stworzyły historyczną szansę, by kontynent europejski,

porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalazł drogę do jedności. Zamiast jednak oczekiwanej wspólnoty
ducha dostrzegamy nowe podziały i konflikty. Sytuacja ta niesie dla polityków, dla ludzi nauki i kultury i dla
wszystkich chrześcijan pilną potrzebę nowych działań służących integracji Europy.
9)

Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy.

Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie
przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w
Europie.
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