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Wolność to miłość 

Przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego 
 

Bóg uczynił nas ludźmi wolnymi. Dzięki temu wolność jest w nas. Nie ogranicza się do 
niezależności od tego, co zewnętrzne. Nie wyczerpują jej państwowa niepodległość, 

sprawiedliwe struktury społeczne i prawa chroniące godność człowieka. Nie polega 
jedynie na możliwości dowolnego wyboru. Wolność to wybór życia dla innych. Wolność 

to miłość. 

Spotykając się w Gnieźnie w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, na nowo 

odczytaliśmy narodową tradycję, która przechowuje pamięć o chrześcijańskim 
rozumieniu wolności. Nasi przodkowie, pisząc na sztandarach: „W imię Boga za waszą i 

naszą wolność”, ogłosili światu, że są gotowi oddać życie także za niepodległość innych 
narodów.  

Dziś chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem. 
Wymaga to budowania nowej kultury wolności opartej na odkrywaniu w każdym 

człowieku siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarność, szczególnie z osobami 
potrzebującymi: ubogimi, prześladowanymi, uchodźcami czy niepełnosprawnymi. W 

głęboko podzielonej politycznie Polsce potrzebujemy dialogu, który przywróci poczucie 
narodowej wspólnoty. W Europie Środkowo-Wschodniej konieczna jest większa 

solidarność z narodami pozostającymi poza Unią Europejską. Cała Europa, rozrywana 
partykularyzmami, potrzebuje nowego impulsu na rzecz jedności.  

W historii ludzkości to właśnie chrześcijaństwo przyniosło wartości wcześniej mało 
obecne w życiu publicznym: przebaczenie, miłosierdzie, oddanie siebie. Również obecnie 

budowanie Europy ludzi wolnych jest możliwe tylko przez solidarną miłość. Chrześcijanie 
nie mogą być niewolnikami egoizmu: indywidualnego, grupowego czy narodowego. 

Chrześcijaństwo nie jest ideologią, nie może stać się zakładnikiem politycznych korzyści 
– traci bowiem wtedy swoją ożywczą siłę. Nie może pozwolić, aby wąskie elity gromadziły 

dobra materialne i władzę, wykluczając politycznie i ekonomicznie pozostałych. 

XI Zjazd Gnieźnieński uświadomił nam, że budowanie nowej kultury wolności jest dzisiaj 

konieczne. Jako uczestnicy Zjazdu pochodzący z 15 krajów i 10 Kościołów 
chrześcijańskich doświadczyliśmy jednoczącej mocy wiary w Jezusa Chrystusa. Jeśli 

rzeczywiście wypełni ona nasze życie osobiste i społeczne, również Europa będzie 
bardziej wspólnotą ducha i ojczyzną ludzi prawdziwie wolnych. 


