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Prawdziwie i radośnie możemy dziś zawołać razem z Prorokiem i Królem Dawidem: „O, jak 
dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają!” (Ps 133,1)1. 
 
Decyzja twórców Unii Europejskiej o wprowadzeniu zasady rotacji przewodnictwa 
w społeczności państw członkowskich jest ważnym i wielkim wydarzeniem w historii Europy 
i świata. Jest bowiem nie tylko manifestacją równości wszystkich państw tworzących Unię 
Europejską, ale też jest orędziem skierowanym do wszystkich państw na naszej Planecie. 
Treścią tego orędzia jest wezwanie do tworzenia takiej społeczności międzynarodowej, 
w której każdy naród i każdy człowiek będzie traktowany jako równy i pełnoprawny członek 
tej społeczności. 
 
To orędzie społeczności narodów europejskich wypływa z pragnienia realizacji wniosków, 
wypływających ze straszliwego doświadczenia dwóch światowych wojen w XX wieku. 
Wnioskiem tym jest współpraca narodów i wzajemna pomoc zamiast dzikiej konkurencji 
i pragnienia wejścia w posiadanie dóbr bliższych i dalszych sąsiadów. 
 
Społeczność kierująca się takimi zasadami świadomie lub nieświadomie realizuje 
najważniejsze przykazanie Starego i Nowego Testamentu, którym jest miłość bliźniego 
wyrastająca z Bożej miłości do każdego człowieka i wszystkiego, co istnieje. 
 
Właśnie dlatego pierwsze dni przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej są 
świętem całego narodu, wszystkich obywateli naszego Państwa, bez względu na 
światopogląd, religię, narodowość. 
 
Radośnie, świątecznie i z modlitwą rozpoczynając pół roku polskiej prezydencji pamiętajmy 
o powszednich, roboczych dniach służby wszystkich braci i sióstr, którym powierzona została 
władza i odpowiedzialność za Polskę i społeczność Unii Europejskiej. 
 
Wspomagajmy ich modlitwą oraz sumienną i wytrwałą pracą. Cieszmy się wolnością, ale 
pamiętajmy o odpowiedzialności. Czas przed nami niech stanie się czasem naszego wkładu 
w budowanie przyszłości, w której panować będzie pokój, sprawiedliwość, współpraca, 
wzajemna życzliwość i miłość. 
 
Niech nasza ziemska rzeczywistość promieniuje mądrością i blaskiem Królestwa Bożego. 

                                                           
1
 wg przekładu Biblii Warszawskiej (Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład 

z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, wyd. Towarzystwo 
Biblijne w Polsce) 


