
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jan Paweł II zmarł w sobotę 
 

02.04.2005 o godz.21.37 
 

Namiestnik Chrystusowy. 

 

Sumienie naszej cywilizacji. 

 

Autorytet moralny. 

 

Żarliwy patriota. 

 
 
 

Jego pierwsza wizyta w Polsce uświadomiła 
społeczeństwu własną siłę. Jego poparcie dla 
Solidarności, widoczne dla całego świata, miało 
nie tylko moralny charakter. Zmobilizował 
opinię świata. Bez niego nie dokonałaby się 
przemiana Europy. Nie byłoby "Solidarności". 
Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby 
"aksamitnej rewolucji". Ojciec Święty w 
encyklice "Laborem excercens" wskazywał 
filozoficzne i teologiczne podwaliny 
"Solidarności". Nieustannie przypominał nam o 
prawach człowieka i prawie do 
samostanowienia.  

"Jeden drugiego brzemiona noście - to 
zwięzłe zdanie Apostola jest inspiracją 
dla międzyludzkiej i społecznej 
solidarności. Solidarność to znaczy jeden 
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem, we wspólnocie. A więc 
nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni 
przeciw drugim.    I nigdy "brzemię" 
dźwigane przez człowieka samotnie. Bez 
pomocy drugich. Nie może być walka 
silniejsza od solidarności. 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 
zwalczać, których trzeba niszczyć.        
Nie, jako ci, z którymi trzeba szukać 
porozumienia, z którymi wspólnie należy 
obmyślać jak dźwigać brzemiona.  Jeden 
drugiego brzemiona noście." 

Ojcze Święty, dziękujemy Ci za te słowa. 
Zachowamy je w naszych sercach. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 
Janusz Śniadek skierował na ręce kardynała Josepha 
Ratzingera list kondolencyjny, w którym wyraził żal i 
smutek członków Solidarności z powodu tak ogromnej 
straty. 

List kondolencyjny 
 

Jego Eminencja 
Kardynał Joseph Ratzinger 
Dziekan Kolegium Kardynałów  
W A T Y K A N 

Czcigodny Eminencjo!  

Przestało bić serce naszego Umiłowanego Ojca 
Świętego.  

Dla nas, Polaków, to strata, której wielkości nie da 
się wyrazić. Szczególny żal i smutek gości w 
sercach członków polskiej "Solidarności", 
organizacji, która wyrosła z ziarna papieskiego 
nauczania Jana Pawła II.  

Pontyfikat Jana Pawła II to w historii Polski cała 
epoka. Za pośrednictwem Jego nauczania Duch 
Święty zmienił oblicze naszej ziemi, na której 
zagościła wolność. Europa zrzuciła okowy 
komunizmu i zmierzać zaczęła ku jedności.  

Jan Paweł II na zawsze pozostanie w naszych 
sercach i umysłach jako Wielki Człowiek, pełen 
wiary, dobroci i miłości. 

W imieniu wszystkich członków i sympatyków 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego "Solidarność" proszę Eminencję o 
przyjęcie kondolencji dla wszystkich kardynałów i 
biskupów Świętego Kościoła 
Rzymskokatolickiego.  

Z należną czcią,  

Janusz Śniadek 
Przewodniczący KK 

 

 
 

Dziękuje Bogu za rok 1979, w którym poczucie 
jedności w dobrem i wspólne pragnienie pomyślności 
uciemiężonego narodu zwyciężyło nad chęcią odwetu 
i stało się zaczynem budowania demokratycznego 
państwa.  

Owszem, były próby zniszczenia 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 znów może działać po ponownej 
legalizacji w dniu 17 kwietnia.” 

”Niech mi wolno będzie 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.  


