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Wolno?? to mi?o??

W obradach zjazdu uczestniczyli zwierzchnicy Ko?cio?ów ró?nych wyzna?, politycy, naukowcy
oraz ponad pó? tysi?ca uczestników z 13 europejskich krajów m.in. z Francji, Belgii, Holandii,
W?gier, Niemiec, Ukrainy, Bia?orusi, Rosji, oraz W?och. XI Zjazd Gnie?nie?ski
wspó?organizowa?o 14 organizacji i stowarzysze? ko?cielnych. Na koniec opublikowano
przes?anie zatytu?owane „Wolno?? to mi?o??” – oto pe?ny tekst.
Wolno?? to mi?o??
Przes?anie XI Zjazdu Gnie?nie?skiego
"Bóg uczyni? nas lud?mi wolnymi. Dzi?ki temu wolno?? jest w nas. Nie ogranicza si? do
niezale?no?ci od tego, co zewn?trzne. Nie wyczerpuj? jej pa?stwowa niepodleg?o??,
sprawiedliwe struktury spo?eczne i prawa chroni?ce godno?? cz?owieka. Nie polega jedynie na
mo?liwo?ci dowolnego wyboru. Wolno?? to wybór ?ycia dla innych. Wolno?? to mi?o??.
Spotykaj?c si? w Gnie?nie w stulecie odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?, na nowo
odczytali?my narodow? tradycj?, która przechowuje pami?? o chrze?cija?skim rozumieniu
wolno?ci. Nasi przodkowie, pisz?c na sztandarach: „W imi? Boga za wasz? i nasz? wolno??”,
og?osili ?wiatu, ?e s? gotowi odda? ?ycie tak?e za niepodleg?o?? innych narodów.
Dzi? chcemy tworzy? Europ? ludzi wolnych, inspirowanych chrze?cija?skim przes?aniem.
Wymaga to budowania nowej kultury wolno?ci opartej na odkrywaniu w ka?dym cz?owieku
siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarno??, szczególnie z osobami potrzebuj?cymi:
ubogimi, prze?ladowanymi, uchod?cami czy niepe?nosprawnymi. W g??boko podzielonej
politycznie Polsce potrzebujemy dialogu, który przywróci poczucie narodowej wspólnoty. W
Europie ?rodkowo-Wschodniej konieczna jest wi?ksza solidarno?? z narodami pozostaj?cymi
poza Uni? Europejsk?. Ca?a Europa, rozrywana partykularyzmami, potrzebuje nowego impulsu
na rzecz jedno?ci.
W historii ludzko?ci to w?a?nie chrze?cija?stwo przynios?o warto?ci wcze?niej ma?o obecne w
?yciu publicznym: przebaczenie, mi?osierdzie, oddanie siebie. Równie? obecnie budowanie
Europy ludzi wolnych jest mo?liwe tylko przez solidarn? mi?o??. Chrze?cijanie nie mog? by?
niewolnikami egoizmu: indywidualnego, grupowego czy narodowego. Chrze?cija?stwo nie jest
ideologi?, nie mo?e sta? si? zak?adnikiem politycznych korzy?ci – traci bowiem wtedy swoj?
o?ywcz? si??. Nie mo?e pozwoli?, aby w?skie elity gromadzi?y dobra materialne i w?adz?,
wykluczaj?c politycznie i ekonomicznie pozosta?ych.
XI Zjazd Gnie?nie?ski u?wiadomi? nam, ?e budowanie nowej kultury wolno?ci jest dzisiaj
konieczne. Jako uczestnicy Zjazdu pochodz?cy z 15 krajów i 10 Ko?cio?ów chrze?cija?skich
do?wiadczyli?my jednocz?cej mocy wiary w Jezusa Chrystusa. Je?li rzeczywi?cie wype?ni ona
nasze ?ycie osobiste i spo?eczne, równie? Europa b?dzie bardziej wspólnot? ducha i ojczyzn?
ludzi prawdziwie wolnych.”
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