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Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, która zosta³a uchwalo-
na przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku, ju¿
w pierwszym artykule podkre�la, ¿e �Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni
i równi pod wzglêdem swej godno�ci i swych praw. S¹ oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postêpowaæ wobec innych w duchu
braterstwa�1. W artykule 18. tego samego dokumentu zadeklarowa-
no ponadto, i¿ �Ka¿dy cz³owiek ma prawo do wolno�ci my�lenia,
sumienia i religii�2, co podkre�la wa¿no�æ powy¿szych warto�ci za-
równo w odniesieniu do jednostki, jak i ca³ych grup, spo³eczno�ci
i narodów.

Sumienie jest zatem wa¿n¹ warto�ci¹ stanowi¹c¹ o cz³owieczeñ-
stwie i pewnej integralno�ci ka¿dej osoby � a wiêc tak¿e tej, która
zajmuje siê dzia³alno�ci¹ polityczn¹. To jednak czy i na ile polityk
dokonuj¹cy w ramach swojej pracy konkretnych wyborów kieruje
siê sumieniem dojrza³ym, w³a�ciwie ukszta³towanym w du¿ej mie-

1 Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, art. 1. http://www.unesco.pl/
fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.

2 Ibidem, art. 18.
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rze zale¿y od pewnej formacji, która pozwala rozró¿niæ dobro od z³a
oraz okoliczno�ci zewnêtrznych, próbuj¹cych wywrzeæ wp³yw na
zgodny z prawd¹ os¹d. Zdaj¹c sobie sprawê z niebezpieczeñstw
zagra¿aj¹cych wspó³cze�nie sumieniu oraz w trosce o dobro wspólne
wynikaj¹ce z dzia³alno�ci politycznej polegaj¹cej przede wszystkim
na stanowieniu prawa, Jan Pawe³ II w swoim nauczaniu nakre�li³
swoisty kodeks polityka kieruj¹cego siê sumieniem. U jego podstaw
znajduj¹ siê cztery filary: pokój, sprawiedliwo�æ, solidarno�æ i wol-
no�æ, które wskazuj¹ zdaniem papie¿a na priorytety dzia³alno�ci
politycznej takie jak zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu spo³ecz-
nemu, troska o rodziny i niepe³nosprawnych, rozwój gospodarczy.
Kluczem do ca³ej kwestii spo³ecznej jest praca. Kluczem do pokoju
dialog, edukacja i sprawiedliwy podzia³ dóbr. Wszystko mo¿na wy-
pracowaæ stanowi¹c dobre prawo. Do tego �wiat potrzebuje polity-
ków, którzy bêd¹ lud�mi sumienia.

1. Cz³owiek sumienia

S³ownik jêzyka polskiego okre�la sumienie jako �w³a�ciwo�æ
psychiczn¹, zdolno�æ pozwalaj¹c¹ oceniaæ odpowiednio w³asne postê-
powanie jako zgodne lub niezgodne z przyjêtymi normami etyczny-
mi�3. Ten sam s³ownik wi¹¿e wolno�æ sumienia ze swobod¹ przeko-
nañ, a wyrzuty sumienia z wewnêtrznym niepokojem wynikaj¹cym
z poczucia pope³nionej winy. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w ogólnym
rozumieniu sumienie jest dla ka¿dego cz³owieka wewnêtrznym prze-
wodnikiem i sêdzi¹, potrafi¹cym rozpoznaæ co jest dobre, a co z³e.
Na te same w³a�ciwo�ci sumienia zwracaj¹ uwagê tak¿e nauki teo-
logiczne, które swoje badania opieraj¹ na nauczaniu Ko�cio³a. We-
d³ug soborowej Konstytucji Gaudium et spes to w sumieniu w³a�nie
�cz³owiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nak³ada, lecz któ-

3 Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. £em-
picka, Warszawa 1990, s. 788.
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remu winien byæ pos³uszny i którego g³os wzywaj¹cy go zawsze tam,
gdzie potrzeba, do mi³owania i czynienia dobra, a unikania z³a,
rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyñ to, tamtego unikaj�4. Oznacza
to, ¿e ka¿dy cz³owiek niezale¿nie od przynale¿no�ci politycznej, biz-
nesowej czy kulturowej zobowi¹zany jest do poszukiwania prawdy
i dobra, które pozostaj¹ czynnikiem weryfikuj¹cym poszczególny wy-
bór. Odpowiedzialno�æ za w³a�ciwy wybór spoczywa na ka¿dej jed-
nostce, na ka¿dym cz³owieku. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e sumienie
i prawo pozostaj¹ ze sob¹ w �cis³ym i nierozerwalnym zwi¹zku.
Dlatego te¿ tak wa¿n¹ rolê do spe³nienia maj¹ politycy, którzy bior¹
udzia³ w bezpo�rednim procesie stanowienia prawa. Od nich w du¿ej
mierze zale¿y w jakim systemie i �rodowisku kszta³towaæ siê bêdzie
sumienie m³odych obywateli, niezale¿nie od wyznania i przynale¿-
no�ci kulturowej. Sam bowiem fakt, ¿e podstawa sumienia jest
wrodzona, nie oznacza, ¿e jego funkcjonowanie jest ca³kowicie nie-
zale¿ne od zewnêtrznych wp³ywów otoczenia, choæ �jest w nie wpi-
sana zasada pos³uszeñstwa wzglêdem normy obiektywnej, która
uzasadnia i warunkuje s³uszno�æ jego rozstrzygniêæ nakazami
i zakazami, le¿¹cymi u podstaw ludzkiego postêpowania�5. Koniecz-
na jest wiêc pewna formacja, która pomo¿e sumieniu osi¹gn¹æ doj-
rza³o�æ zwi¹zan¹ ze �wiadomo�ci¹ rozpoznawania dobra i z³a. Umo¿-
liwi ona sumieniu dostrzec, i¿ �Pod has³ami tolerancji, w ¿yciu
publicznym i w �rodkach masowego przekazu szerzy siê nieraz wielka,
mo¿e coraz wiêksza nietolerancja�6. Do tego paradoksalnie po zmia-
nie ustroju w Polsce, tym co nastrêcza powodów do zmartwieñ jest
wolny wybór, a co za tym idzie odpowiedzialne korzystanie z sumie-
nia. Dla wielu osób system, który decydowa³ za jednostkê, móg³ byæ

4 Sobór Watykañski II, Gaudium et Spes. Konstytucja duszpasterska o Ko-
�ciele w �wiecie wspó³czesnym, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje � Dekrety
� Deklaracje, Poznañ-Warszawa 2002, p. 16.

5 Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et vivificantem, Poznañ 1997, p. 43.
6 Idem, Homilia w Skoczowie, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia

(22.05.1995), p. 3. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homi-
lie/skoczowh_22051995.html.
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wygodny. Trudno�æ dokonania w³a�ciwego wyboru spoczywa³a wów-
czas na w³adzy, a �bezwolna� jednostka czu³a siê usprawiedliwiona,
bo przecie¿ uznano, ¿e system i tak by³ z³y. Po roku 1989 wszystko
ulega³o stopniowej zmianie, a pojedyncze nawet wybory, jak siê
okazuje, maj¹ swój ciê¿ar. Pojawi³y siê te¿ nowe zagro¿enia, o któ-
rych wcze�niej obywatele nie mieli wiêkszego pojêcia. Nagle okaza³o
siê, ¿e dziêki dobrze prowadzonej kampanii reklamowej, mediom
i strategii politycznej opartej na przeprowadzonych ankietach i bada-
niach socjologicznych mo¿na zdobyæ rz¹d dusz, a wraz z nim upra-
gnione stanowisko. Tym samym z roku na rok coraz bardziej
uwidacznia siê nacisk okre�lonych, umykaj¹cych etycznej odpo-
wiedzialno�ci si³ na jednostkê, która gubi¹c siê w warto�ciach
i propozycjach dokonuje wyboru tak naprawdê nie ca³kiem wolnego
i �wiadomego. W pewnym sensie mo¿na powiedzieæ nawet, i¿ sumie-
nie poprzez ustawiczn¹ kampaniê obalania warto�ci i autorytetów
utraci³o w jakim� stopniu swoj¹ niezale¿no�æ. Dostrzegaj¹c te jak¿e
liczne niebezpieczeñstwa dla niezale¿nego os¹du sumienia Jan Pa-
we³ II w Orêdziu na �wiatowy Dzieñ Pokoju w 2002 roku opowie-
dzia³ siê za wolno�ci¹ od zewnêtrznego nacisku. Domaga siê tego
szacunek dla drugiego cz³owieka, w którym odbija siê obraz samego
Boga (por. Rdz 1, 26�27). Tote¿ �Roszczenie sobie prawa do narzu-
cania innym przemoc¹ tego, co uwa¿a siê za prawdê, oznacza po-
gwa³cenie godno�ci cz³owieka i ostatecznie zniewagê Boga, którego
jest on obrazem. Dlatego fundamentalistyczny fanatyzm jest posta-
w¹ ca³kowicie sprzeczn¹ z wiar¹ w Boga�7.

W odniesieniu do sumienia oraz prób wprowadzania go w b³¹d,
w celu osi¹gniêcia okre�lonych korzy�ci, zdaniem papie¿a �nale¿y
podkre�liæ, ¿e ¿adna grupa spo³eczna, na przyk³ad partia, nie ma
prawa uzurpowaæ sobie roli jedynego przewodnika, niesie to bowiem
z sob¹, podobnie jak w przypadku ka¿dego totalizmu, niszczenie

7 Idem, Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Pokoju (01.01.2002), p. 6. http://www.opo-
ka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_01012002.html.
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prawdziwej podmiotowo�ci spo³eczeñstwa oraz ludzi � obywateli.
Cz³owiek i naród staj¹ siê w tego rodzaju systemie �przedmiotem�,
pomimo wszystkich deklaracji i werbalnych zapewnieñ�8.

W encyklice Veritatis splendor Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê na
zagro¿enie dla wra¿liwo�ci sumienia, które wynika z szerz¹cego siê
relatywizmu moralnego i teorii zak³adaj¹cych, ¿e w obrêbie naszego
kosmosu nie ma sta³ych systemów odniesieñ. Tymczasem dla w³a�ci-
wego funkcjonowania wolnego sumienia du¿e znaczenie ma jego
odniesienie do prawdy, a co z tym siê wi¹¿e tak¿e subiektywny os¹d.
On to podobnie jak prawo naturalne i wiedza praktyczna ma cha-
rakter imperatywny, w zgodzie z którym cz³owiek powinien postêpo-
waæ. Sumienie bada zatem wszystkie moralnie istotne aspekty
i warto�ci, aby podczas podejmowania decyzji osi¹gn¹æ maksimum
pewno�ci. Tote¿ osoba dzia³aj¹ca wbrew temu s¹dowi zostaje potê-
piona przez w³asne sumienie, bo �wiadomy wybór z³a oznacza albo
dzia³anie wbrew sumieniu �wiadome i z premedytacj¹, które skiero-
wane jest na osi¹gniêcie okre�lonych celów, albo postêpowanie
w zgodzie z sumieniem b³êdnym, które z ró¿nych przyczyn straci³o
kontakt z prawd¹9. Wed³ug papie¿a sumienie jest prawe o tyle, o ile
bêdzie odnajdywa³o zgodne z prawd¹ rozwi¹zania osobistych i spo-
³ecznych problemów10. To dobro i prawda determinuj¹ bowiem w³a-
�ciwy wybór sumienia. Ka¿dy wiêc kto posiada pewn¹ zdolno�æ
pozwalaj¹c¹ w wyniku popartej prawd¹ i krytycznej refleksji na
czynienie dobra a unikanie z³a, przy ca³kowitym przekonaniu co do
s³uszno�ci podejmowanego dzia³ania, jest cz³owiekiem sumienia. Dla
papie¿a oznacza to tak¿e �w ka¿dej sytuacji swojego sumienia s³u-
chaæ i jego g³osu w sobie nie zag³uszaæ, choæ jest on nieraz trudny
i wymagaj¹cy; to znaczy anga¿owaæ siê w dobro i pomna¿aæ je
w sobie i wokó³ siebie, a tak¿e nie godziæ siê nigdy na z³o, w my�l
s³ów �w. Paw³a: �Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê-

8 Idem, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987, p. 15.
9 Idem, Encyklika Veritatis splendor, Poznañ 1993, p. 60.

10 Idem, Encyklika Dominum et vivificantem, p. 44-45.
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¿aj!� (Rz 12,21). Byæ cz³owiekiem sumienia, to znaczy wymagaæ od
siebie, podnosiæ siê z w³asnych upadków, ci¹gle na nowo siê nawra-
caæ. Byæ cz³owiekiem sumienia, to znaczy anga¿owaæ siê w budowa-
nie królestwa Bo¿ego: królestwa prawdy i ¿ycia, sprawiedliwo�ci,
mi³o�ci i pokoju, w naszych rodzinach, w spo³eczno�ciach, w których
¿yjemy, i w ca³ej Ojczy�nie; to znaczy tak¿e podejmowaæ odwa¿nie
odpowiedzialno�æ za sprawy publiczne; troszczyæ siê o dobro wspól-
ne, nie zamykaæ oczu na biedy i potrzeby bli�nich, w duchu ewan-
gelicznej solidarno�ci: �Jeden drugiego brzemiona no�cie� (Ga 6,2)11.

2. Polityk katolik

Natur¹ misji polityków jest jak napisa³ papie¿ �w praktyce rz¹-
dzenie krajami, tworzenie prawa i kierowanie administracj¹ pu-
bliczn¹ na ró¿nych szczeblach�12. Tworzone przez nich �ustawy praw-
ne � niezale¿nie od dziedziny [�] musz¹ zawsze kierowaæ siê
szacunkiem dla cz³owieka i s³u¿yæ zaspokojeniu jego wielorakich
potrzeb duchowych i materialnych, osobistych, rodzinnych i spo³ecz-
nych�13. Przewodnikiem, doradc¹ i osobistym sêdzi¹ wyborów poli-
tycznych cz³owieka wierz¹cego i pod¹¿aj¹cego za Chrystusem po-
winno byæ sumienie oraz zdolno�æ otwarcia siê na wolê Bo¿¹ przy
zaanga¿owaniu roztropno�ci i cnót teologalnych14. Cz³owiek sumie-
nia podejmuj¹cy dzia³alno�æ polityczn¹ powinien wykonywaæ swoj¹
pracê bezstronnie, kompetentnie i w duchu s³u¿by, daj¹c �wiadectwo
nienagannej postawy etycznej. Wyra¿anie siê polityków jedynie przez
ogólnikowe poparcie dla zasad i deklarowanie dobrych intencji to za
ma³o wobec ogromu zadañ i odpowiedzialno�ci budowania dobra
wspólnego, którego od katolików �wieckich anga¿uj¹cych siê w po-

11 Idem, Homilia w Skoczowie, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, p. 3.
12 Ibidem, p. 1.
13 Ibidem, p. 4.
14 Idem, Encyklika Veritatis splendor, p. 64.
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litykê Ko�ció³ oczekuje15. Konieczno�æ autentycznego reagowania �na
wszelkiego rodzaju niesprawiedliwo�æ czy formy wyzysku� podkre�la
Adhortacja apostolska Christifideles laici. Jest to obowi¹zek sumie-
nia polityka wynikaj¹cy z chrze�cijañskiego powo³ania do przepaja-
nia duchem Ewangelii rzeczywisto�ci ludzkich16. Po�rednio obowi¹-
zek ten odnosi siê równie¿ do pozosta³ych obywateli i wyborców,
którzy powinni na nowo odkryæ warto�æ czynnego uczestnictwa
w ¿yciu pañstwa, anga¿uj¹c siê �w poszukiwanie stosownych dróg
wiod¹cych do pe³niejszej realizacji dobra wspólnego�17. W ten bo-
wiem sposób �Ka¿dy cz³owiek wierz¹cy jest w jaki� sposób odpowie-
dzialny za kszta³t ¿ycia spo³ecznego�18. Jego tera�niejsze dzia³anie
polityczne przek³ada siê na przysz³o�æ jego w³asn¹, ludzi mu najbli¿-
szych i narodu19. Dlatego bêd¹c �wiadomym tego, ¿e nasza ojczyzna
stoi przed wieloma trudnymi problemami, które trzeba rozwi¹zywaæ
m¹drze i wytrwale, podczas Mszy �w. w Skoczowie 22 maja 1995
roku, kiedy homilii papieskiej s³uchali ówczesny prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lech Wa³êsa, premier, przedstawiciele rz¹du, w³adz
wojewódzkich oraz pos³owie i senatorowie, Jan Pawe³ II mówi³ przede
wszystkim o tym, jak bardzo Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumie-
nia. Od tego bowiem �jaki bêdzie cz³owiek � jakie bêdzie jego sumie-
nie [�] zale¿y przysz³y kszta³t ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego�.
W tym kontek�cie, podstawowym problemem zawsze jest sprawa
³adu moralnego, który stanowi fundament ¿ycia ka¿dego cz³owieka
i ka¿dego spo³eczeñstwa, nadaj¹c dzia³aniom konkretny kierunek.
Dla polityka chrze�cijañskiego drogowskazem nadaj¹cym ostateczny

15 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 74.

16 Jan Pawe³ II, Przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, p 4.
17 Jan Pawe³, W ofiarnej s³u¿bie cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, p. 5. http://

www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/politycy_05112000.html.
18 Jan Pawe³ II, Homilia w Legnicy, ¯ycie spo³eczne i praca w �wietle wiary,

p. 5. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/legnica_
02061999.html.

19 Jan Pawe³ II, Przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, p. 1.
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sens ludzkiemu ¿yciu zawsze powinno byæ prawo Bo¿e oraz chrystu-
sowy krzy¿. Oczywi�cie � jak zauwa¿y³ papie¿ � i prawo i krzy¿
mo¿na odrzuciæ mówi¹c Bogu �nie�, ale kwesti¹ otwart¹ pozostanie,
czy i w imiê czego cz³owiek takiego wyboru dokonuje20. Tylko opie-
raj¹c siê na prawdzie mo¿na unikn¹æ instrumentalizacji idei i prze-
konañ dla celów politycznych, które bez warto�ci ³atwo mog¹ prze-
mieniæ siê w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm21. Za z³y wybór
ojczyzna nasza zap³aci³a ju¿ nie raz najwy¿sz¹ cenê, a by³a to cena
tysiêcy istnieñ ludzkich i niepodleg³o�ci. Chc¹c unikn¹æ w przysz³o-
�ci pope³niania tych samych b³êdów trzeba �w³a�ciwie zaplanowaæ
dzia³ania buduj¹ce wspólne dobro�, robi¹c uprzednio dog³êbny ra-
chunek sumienia22.

W chwilach zawahania, niepewno�ci moralnej i poszukiwañ
w³a�ciwego wyboru, polityk bêd¹cy cz³owiekiem sumienia �mo¿e
i powinien przede wszystkim wybraæ postawê mi³o�ci, braterstwa
i solidarno�ci, postawê szacunku dla godno�ci cz³owieka�23. Ka¿dy
konkretny wybór katolickiego parlamentarzysty, maj¹c na uwadze
autonomiê wspólnoty politycznej, z któr¹ jest zwi¹zany, nie mo¿e
w imiê dyscypliny klubowej byæ rozumiany i realizowany jako nie-
zale¿ny od zasad etycznych i os¹du sumienia24. Przed Bogiem bo-
wiem za swój wybór ka¿dy odpowie indywidualnie. Dla papie¿a �nie
ma usprawiedliwienia dla pragmatyzmu, który nawet w odniesieniu
do istotnych i podstawowych warto�ci ¿ycia spo³ecznego sprowadza

20 Idem, Homilia w Skoczowie, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia,
p. 3�4.

21 Idem, Encyklika Veritatis Splendor, p. 101.
22 Idem, Homilia w Skoczowie, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, p. 4.
23 Zwracaj¹c siê do polskich parlamentarzystów i polityków podczas prze-

mówienia w Parlamencie RP, Papie¿ przywo³a³ �pamiêæ o moralnych przes³a-
niach «Solidarno�ci», a tak¿e o naszych, jak¿e czêsto tragicznych do�wiadcze-
niach historycznych�. One to powinny �oddzia³ywaæ w wiêkszym stopniu na
jako�æ polskiego ¿ycia zbiorowego, na styl uprawiania polityki czy jakiejkolwiek
dzia³alno�ci publicznej, zw³aszcza takiej, która jest sprawowana na mocy spo-
³ecznego wyboru i zaufania. Jan Pawe³ II, Przemówienie w Parlamencie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, p. 3�4.

24 Ibidem, p. 5.
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politykê wy³¹cznie do roli po�rednika miêdzy ró¿nymi interesami
lub � co gorsza � do czystej demagogii i kalkulacji wyborczych�25.
Wed³ug Jana Paw³a II cz³owiek, który pragnie uprawiaæ politykê �po
chrze�cijañsku� � �winien dzia³aæ bezinteresownie, nie szukaj¹c ko-
rzy�ci dla siebie ani dla swojego ugrupowania czy partii, ale dobra
wszystkich i ka¿dego, a zatem przede wszystkim tych, których sy-
tuacja w spo³eczeñstwie jest najtrudniejsza�26. Kluczem do kwestii
spo³ecznej jest praca i dostêp do jej owoców27. W�ród tych najbar-
dziej potrzebuj¹cych papie¿ wymienia samotne matki, osoby starsze
i niepe³nosprawne, bezdomnych oraz rodziny wielodzietne. O nich to
upomina³ siê, kiedy w swojej homilii na lotnisku w Legnicy mówi³:
�Jest obowi¹zkiem zw³aszcza tych, którzy sprawuj¹ w³adzê, tak
zarz¹dzaæ dobrem wspólnym, takie stanowiæ prawa i tak kierowaæ
gospodark¹ kraju, a¿eby te bolesne zjawiska ¿ycia spo³ecznego zna-
laz³y swoje w³a�ciwe rozwi¹zanie�28.

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, jak trudne i wa¿ne zadania kiero-
wane s¹ do katolickich polityków papie¿ przypomina³, i¿ w razie
w¹tpliwo�ci, podejmuj¹c decyzje dotycz¹ce ¿ycia spo³ecznego �chrze-
�cijañski polityk musi nieustannie odwo³ywaæ siê do zasad rozwija-
nych stopniowo przez naukê spo³eczn¹ Ko�cio³a�29, które w swoim
najbardziej pierwotnym przekazie mówi¹ � �czyñ dobro, unikaj z³e-
go�. Wezwanie to wskazuje na konieczno�æ, aby �naginaæ prawa
«dzikiego» rynku do praw sprawiedliwo�ci i solidarno�ci. Dlatego
katolicki parlamentarzysta stanowi¹cy prawo powinien mieæ na

25 Idem, W ofiarnej s³u¿bie cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, p. 4.
26 Idem, Chrze�cijanin jako polityk i ustawodawca (4.11.2000), p. 2. http://

www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/politycy_
04112000.html.

27 Idem, Encyklika Laborem exercens, p 3.
28 Idem, Homilia w Legnicy, ¯ycie spo³eczne i praca w �wietle wiary, p. 3.
29 Zdaniem Papie¿a: �Zasady te [�] nie sk³adaj¹ siê na okre�lon¹ «ideolo-

giê» ani nawet na «program polityczny», ale s¹ zespo³em ogólnych wskazañ,
pozwalaj¹cych rozumieæ cz³owieka i spo³eczeñstwo w �wietle uniwersalnego pra-
wa moralnego, wpisanego w serce ka¿dego cz³owieka i pog³êbionego przez ewan-
geliczne objawienie�. Idem, Encyklika Sollicitudo rei socialis, p. 41.
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uwadze, ¿e wed³ug nauczania Ko�cio³a �ustawa, która nie respektuje
prawa cz³owieka do ¿ycia od poczêcia do naturalnej �mierci niezale¿-
nie od jego stanu � czy jest to cz³owiek zdrowy, czy chory, znajduj¹cy
siê jeszcze w fazie embrionalnej, stary lub umieraj¹c � nie jest usta-
w¹ zgodn¹ z Bo¿ym zamys³em�30. Wed³ug Jana Paw³a II w przypad-
ku przygotowywania takiej, niezgodnej z Bo¿ym prawem do ¿ycia,
ustawy �chrze�cijañski prawodawca nie mo¿e ani braæ udzia³u w jej
redagowaniu, ani aprobowaæ jej na forum parlamentu, chocia¿
w sytuacjach, gdy prawo takie ju¿ istnieje, wolno mu w ramach
debaty parlamentarnej proponowaæ poprawki, które zmniejszaj¹ jego
szkodliwo�æ. To samo nale¿y powiedzieæ o ka¿dej ustawie, która
dzia³a na szkodê rodziny, zagra¿a jej jedno�ci i nierozerwalno�ci lub
nadaje status prawny innym zwi¹zkom miêdzy osobami, równie¿ tej
samej p³ci, które chcia³yby staæ siê równoprawnym surogatem rodzi-
ny opartej na ma³¿eñstwie miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹�31. Wzorem
godnym na�ladowania podczas takich trudnych prac ustawodaw-
czych jest dla Jana Paw³a II �w. Tomasz Morus, który pozosta³
wiernym swemu sumieniu a¿ do koñca � nawet w obliczu moralnie
niedopuszczalnych ¿¹dañ w³adzy, nie dopuszczaj¹c do kompromisów
etycznych i nie cofaj¹c siê przed �mierci¹32. Wykaza³ bohatersk¹
postawê pos³uszeñstwa wobec wewnêtrznego g³osu sumienia. Jemu
to papie¿ poleca zawierzaæ chrze�cijañskim politykom wszelkie roz-
terki sumienia i z jego postawy czerpaæ si³ê do wa¿nych i odpowie-
dzialnych wyborów.

3. Priorytety sumienia w dzia³alno�ci politycznej

Po zapoznaniu siê z nauczaniem Jana Paw³a II skierowanym
przede wszystkim do ludzi zajmuj¹cych siê dzia³alno�ci¹ polityczn¹
odnale�æ mo¿na ogólny zarys my�li papieskiej, która uk³ada siê

30 Idem, Chrze�cijanin jako polityk i ustawodawca, p. 4.
31 Ibidem
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w swoisty kodeks polityka sumienia. U jego podstaw znajduj¹ siê
uniwersalne warto�ci takie jak sprawiedliwo�æ, solidarno�æ, wolno�æ
i pokój, które przyczyniaj¹ siê do budowy dobra wspólnego. Obo-
wi¹zkiem cz³owieka sumienia jest troska o to dobro. Przejawia siê
ona przede wszystkim w stanowieniu sprawiedliwego prawa, które
przyczyni siê do rozwi¹zania problemów spo³ecznych i we�mie
w obronê dzieci, niepe³nosprawnych oraz osoby starsze i poszkodo-
wane przez los. Kluczem do rozwi¹zania wielu kwestii spo³ecznych
jest zdaniem papie¿a praca oraz dostêp do jej owoców. Podstawo-
wym zadaniem w dzia³alno�ci polityka sumienia jest w my�li Jana
Paw³a II dba³o�æ w³a�nie o te priorytety, które buduj¹ rodzinê, naród
i relacje miêdzynarodowe.

3.1. Troska o dobro wspólne

Sobór Watykañski II w Konstytucji Gaudium et spes podkre�la³,
¿e �Wspólnota polityczna istnieje [...] dla dobra wspólnego, w któ-
rym znajduje ona pe³ne uzasadnienie i sens i z którego bierze swoje
pierwotne i sobie w³a�ciwe prawo. Dobro za� wspólne obejmuje sumê
tych warunków ¿ycia spo³ecznego, dziêki którym jednostki, rodziny
i zrzeszenia mog¹ pe³niej i ³atwiej osi¹gn¹æ swoj¹ w³asn¹ doskona-
³o�æ�33. Troska o to dobro powinna byæ jednym z priorytetów
w dzia³alno�ci ka¿dego polityka, przejawiaj¹c siê w stanowieniu spra-
wiedliwego porz¹dku prawnego, którego �fundamentem zawsze
i wszêdzie winien byæ cz³owiek i pe³na prawda o cz³owieku, jego
niezbywalne prawa i prawa ca³ej wspólnoty, której na imiê naród�34.
Elementem koniecznym do zbudowania wy¿szej jako�ci wspólnego
¿ycia jest rzeczywiste poczucie odpowiedzialno�ci przejawiaj¹cej siê
w trosce o najubo¿szych, udziale w ró¿nych formach pomocy socjal-

32 Idem, W ofiarnej s³u¿bie cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, p. 6.
33 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska

o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 26, 74.
34 Jan Pawe³ II, Przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej,

p. 2, 3�4.
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nej, a tak¿e w szacunku dla �rodowiska przyrodniczego, w którym
¿yjemy35. Bêdzie to krok w kierunku budowania globalnego dobra
wspólnego opartego na autentycznej solidarno�ci. W tym celu ko-
nieczne s¹ jednak okre�lone dzia³ania ze strony rz¹dz¹cych. W�ród
nich jako priorytetowe Jan Pawe³ II wymienia: udostêpnianie tech-
nologii i dzielenie siê zasobami materialnymi, poszanowanie praw
cz³owieka, zapobieganie konfliktom przy zaanga¿owaniu instytucji
miêdzynarodowych oraz pokojowy dialog miêdzy cywilizacjami
i religiami, który móg³by sprzyjaæ ukszta³towaniu nowego sposobu
my�lenia i ¿ycia36.

Zaprzeczeniem postawy buduj¹cej dobro narodu jest korupcja,
przestêpczo�æ zorganizowana i bierno�æ oraz szukanie w³asnych lub
grupowych korzy�ci. Patologie te zdaniem papie¿a nie prowadz¹ do
prawdziwej demokracji, ale s¹ raczej zaczynem �nieuchronnej desta-
bilizacji, buntu i przemocy�37. Chc¹c ich unikn¹æ nale¿y szanowaæ
prawo oraz �wyrzec siê fa³szywych bóstw, takich jak szczê�cie za
wszelk¹ cenê, bogactwo materialne traktowane jako jedyna warto�æ,
nauka jako jedyne wyt³umaczenie rzeczywisto�ci�38.

Dla katolickich polityków troszcz¹cych siê o dobro wspólne prio-
rytetem powinna byæ dba³o�æ o dobrobyt narodu, przejawiaj¹ca siê
w stanowieniu prorodzinnych przepisów i ustaw bior¹cych w opiekê
dzieci i m³odzie¿, która jest przysz³o�ci¹ ka¿dego spo³eczeñstwa. Wa¿ne
jest te¿ przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu chorych i niepe³-

35 Idem, Przemówienie Ojca �wiêtego podczas noworocznego spotkania
z korpusem dyplomatycznym, Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za wszystkich,
(10.01.2000), p. 4. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/prze-
mowienia/korpus_dypl_2000.html.

36 Idem, W ofiarnej s³u¿bie cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, p. 5; Przemówienie
Ojca �wiêtego podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym,
Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za wszystkich, p 5.

37 Idem, Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Pokoju, (01.01.1999), p. 1. http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/dzien_pokoju_
01011999.html.

38 Idem, Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dy-
plomatycznym, Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za wszystkich, p. 4.
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nosprawnych, którzy od wieków uwa¿ani s¹ za duchowy skarbiec
Ko�cio³a. Oni to przez swoje cierpienia wyjednuj¹ dla jednych potrzeb-
ne ³aski, dla innych stanowi¹ �wiadectwo ¿ywej wiary oraz s¹ dosko-
na³ymi nauczycielami pokory i autentycznego wspó³czucia, przypomi-
naj¹c o krucho�ci ludzkiego istnienia i nieuchronnym przemijaniu.

3.2. Dzieci, niepe³nosprawni i seniorzy

Dla Jana Paw³a II jest oczywiste, ¿e �nie mo¿e [...] mieæ solid-
nych podstaw spo³eczeñstwo, które choæ opowiada siê za warto�cia-
mi, takimi jak godno�æ osoby, sprawiedliwo�æ i pokój zaprzecza ra-
dykalnie samemu sobie, przyjmuj¹c i toleruj¹c najrozmaitsze formy
poni¿ania i naruszania ¿ycia ludzkiego, zw³aszcza ¿ycia ludzi s³a-
bych i zepchniêtych na margines�39. Dlatego zwracaj¹c siê do pol-
skich polityków podczas przemówienia w Parlamencie RP papie¿
¿yczy³, �by nie szczêdzili si³ w budowaniu takiego pañstwa, które
otacza szczególn¹ trosk¹ rodzinê, ¿ycie ludzkie, wychowanie m³ode-
go pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy ca³ego
narodu i jest wra¿liwe na potrzeby konkretnego cz³owieka, szczegól-
nie ubogiego i s³abego�40. Liczba ta nie jest ma³a, poniewa¿ jak po-
kaza³ spis powszechny z 2002 roku osób niepe³nosprawnych
w naszym kraju jest ponad 5 mln, z czego 60 procent stanowi¹ osoby
starsze, które utrzymuj¹ siê z wynosz¹cych 500�1000 z³otych rent
i emerytur. Kwoty te uniemo¿liwiaj¹ normalne, godne cz³owieka
funkcjonowanie. Ponadto w zale¿no�ci od kategorii wci¹¿ ograniczo-
ne s¹ kwotowo mo¿liwo�ci dodatkowego zarobku rencistów i emery-
tów, co generuje patologie � z jednej strony rozszerzaj¹c tzw. szar¹
strefê, a z drugiej nie brak te¿ pracodawców, którzy wykorzystuj¹c
ograniczenia, traktuj¹ osoby niepe³nosprawne i starsze jako tani¹
si³ê robocz¹ p³ac¹c zani¿one, nieadekwatne do wykonywanej pracy
stawki, co ca³kowicie le¿y w sprzeczno�ci z papieskim nauczaniem.

39 Idem, Encyklika Evangelium vitae, p. 101.
40 Idem, Przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, p. 5.



288 Marta Kowalczyk

Z powodu bezrobocia i braku opieki ze strony pañstwa cierpi¹
te¿ rodziny. Dlatego z apelem wzywaj¹cym do organizowania sku-
tecznych form instytucjonalnej ochrony rodzin, w których kszta³tuje
siê przysz³o�æ ka¿dego narodu, a w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y
bêd¹cej nadziej¹ ludzko�ci, zachêca³ Jan Pawe³ II polityków podczas
odbywaj¹cej siê w Rzymie 18 pa�dziernika 2004 roku konferencji
parlamentarzystek. Punktem odniesienia do stanowienia skutecz-
nych praw chroni¹cych dzieci by³a dla papie¿a maksyma Juwenali-
sa: maxima debetur puero reverentia (�najwiêkszy szacunek nale¿y
siê dziecku�) (por. Satyry, XIV, 47) zwracaj¹ca uwagê, ¿e nikt nie
powinien przyjmowaæ lekcewa¿¹cej i biernej postawy wobec tych,
którzy s¹ najbardziej bezbronni41. Prawna ochrona, dobre warunki
bytowe i powszechny dostêp do edukacji to podstawa, na której
mo¿na bezpiecznie zbudowaæ dobr¹ przysz³o�æ. Dlatego widz¹c po-
tencja³ tkwi¹cy w m³odzie¿y, nie waha³ siê papie¿ pobudzaæ ich do
organizowania �wiatowych Dni M³odych, spotkañ i konferencji,
podczas których dyskutowano nie tylko o kwestiach religijnych, ale
i o aktualnych problemach spo³ecznych oraz o koncepcjach rozwoju
na przysz³o�æ. opartych na sprawiedliwo�ci, solidarno�ci i trosce
o dobro wspólne. Swoj¹ nieocenion¹ warto�æ maj¹ te¿ dziadkowie,
którzy bior¹c czêsto czynny udzia³ w opiece i wychowaniu wnuków,
s¹ gwarantem ci¹g³o�ci historycznej narodu i jego tradycji przeka-
zywanych z pokolenia na pokolenie.

3.3. Dostêp do pracy i godna p³aca

W�ród problemów spo³ecznych polecanych przez Jana Paw³a II
uwadze i sumieniom polityków wa¿ne miejsce zajmowa³ problem
bezrobocia, pracy i godnego za ni¹ wynagrodzenia. W encyklice
Sollicitudo rei socialis papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e �bezrobocie jest

41 Idem, Ochrona dzieci i m³odzie¿y, Przemówienie do uczestniczek �wiatowej
konferencji parlamentarzystek (18.10.2004), p. 2. http://www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/parlamentarzystki_dzieci_18102004.html.
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znakiem niedorozwoju spo³ecznego i gospodarczego pañstw�, które-
mu ze wszystkich si³ nale¿y zapobiegaæ42. W sposób szczególny
wezwani s¹ do tego politycy, którzy stanowi¹c dobre i przyjazne oby-
watelom prawo umo¿liwiaj¹ rozwój poszczególnych jednostek
i grup w spo³eczeñstwie, budowanie dobra wspólnego oraz zmniejsza-
nie siê rejonów ubóstwa. Chodzi tu o stanowienie takiego prawa
pracy, w którym pracownik jako podmiot wykonuj¹cy w celu zarob-
kowym okre�lone czynno�ci zawsze podlega³by ochronie pañstwa czu-
waj¹cego nad tym, aby zawsze praca by³a �dla cz³owieka�, a nie cz³o-
wiek �dla pracy�43. Mówi o tym szczególnie encyklika Laborem exercens,
w której papie¿ przypomina, ¿e w³a�nie zadaniem polityków obok
prawa do pracy i p³acy jest te¿ zapewnienie obywatelom prawa do
ró¿nych �wiadczeñ spo³ecznych i emerytury po osi¹gniêciu odpowied-
niego wieku oraz do wypoczynku, który obejmuje urlop oraz przynaj-
mniej jeden dzieñ w tygodniu wolny od pracy44. W kwestiach tych
Jan Pawe³ II wykaza³ siê du¿¹ znajomo�ci¹ problemu i pewn¹ nie-
ustêpliwo�ci¹ w stosunku do bezlitosnych praktyk, którymi chcia³by
bez skrupu³ów kierowaæ siê rynek, nie zwa¿aj¹c na poszanowanie
godno�ci drugiego cz³owieka. Papie¿ zwraca³ uwagê na konieczno�æ
zabezpieczenia dobrych warunków pracy, sprawiedliwego wynagro-
dzenia, mo¿liwo�ci awansu, usuwania ró¿nego rodzaju przeszkód
i barier architektonicznych oraz mentalno�ciowych, tak aby ¿adna
osoba nie czu³a siê pozostawiona na marginesie �wiata pracy lub
uzale¿niona od spo³eczeñstwa, ale ¿eby mog³a godnie egzystowaæ45.

42 Idem, Encyklika Sollicitudo rei socialis, p. 18.
43 Idem, Encyklika Laborem exercens, p. 5�7.
44 Ibidem, p 19.
45 Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê na problem zatrudnienia osób niepe³no-

sprawnych, które jako pe³noprawne podmioty ludzkie powinny mieæ u³atwiony
dostêp do uczestnictwa w ¿yciu spo³eczeñstwa we wszystkich wymiarach i na
wszystkich poziomach, odpowiednio do swoich mo¿liwo�ci. Za rzecz niegodn¹
cz³owieka i zaprzeczenie wspólnego cz³owieczeñstwa, papie¿ uwa¿a sytuacjê, w
której do ¿ycia spo³ecznego, a wiêc tak¿e do pracy, dopuszcza siê tylko osoby
pe³nosprawne, popadaj¹c w ten sposób w niebezpieczn¹ formê dyskryminacji
s³abych i chorych ze strony silnych i zdrowych. � Ibidem, p. 22.
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Dla Jana Paw³a II wa¿na by³a te¿ kwestia wynagrodzenia, poniewa¿
podstawowa zasada porz¹dku spo³eczno-etycznego zwraca uwagê na
zasadê powszechnego u¿ywania dóbr, a p³aca za wykonan¹ pracê
jest �rodkiem, dziêki któremu mo¿na z tych dóbr korzystaæ. Za
sprawiedliw¹ papie¿ uwa¿a p³acê, która pozwala pracownikowi na
za³o¿enie, godziwe utrzymanie rodziny oraz zabezpieczenie jej przy-
sz³o�ci bez konieczno�ci podejmowania pracy zarobkowej poza do-
mem przez wspó³ma³¿onka wychowuj¹cego dzieci46.

Stanu prawnego i gospodarczego, o którym mówi³ Jan Pawe³ II,
nie uda³o siê naszemu krajowi jeszcze osi¹gn¹æ. Bezrobocie wci¹¿
jest na wysokim poziomie, co zwiêksza strefy ubóstwa. Praca kobiet,
szczególnie ta w domu, zwi¹zana z wychowaniem m³odego pokolenia
oraz pielêgnacj¹ osób starszych i niepe³nosprawnych, pozostaje wci¹¿
niedoceniona � choæ dla pañstwa jest to z pewno�ci¹ du¿e odci¹¿enie
finansowe, je�li tylko we�mie siê pod uwagê koszt utrzymania jed-
nego miejsca w domu dziennego pobytu, o�rodku opieki czy hospi-
cjum. Pracy dla polityka, a w szczególno�ci parlamentarzysty w tym
obszarze jest naprawdê du¿o i ma tu znaczenie, czy jest on cz³owie-
kiem sumienia, czy te¿ tylko kreuje taki swój wizerunek.

3.4. Pokój, sprawiedliwo�æ, solidarno�æ i wolno�æ

W�ród priorytetów politycznych na trzecie tysi¹clecie, o których
mówi³ Jan Pawe³ II w polskim parlamencie 11 czerwca 1999 roku
znalaz³a siê wola �wspólnego budowania cywilizacji mi³o�ci, która
opiera siê na uniwersalnych warto�ciach pokoju, solidarno�ci, spra-
wiedliwo�ci i wolno�ci�47. Te cztery filary powinny znale�æ siê
u podstaw stanowionego przez parlamentarzystów prawa, które je�li
tylko jest sprawiedliwe, nie sprzeciwia siê nigdy wolno�ci, ale jej
s³u¿y maj¹c na uwadze dobro wspólne ca³ego narodu48.

46 Ibidem, p. 19.
47 Idem, Przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, p. 8.
48 Idem, W ofiarnej s³u¿bie cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, p. 3.
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Pojmowana w³a�ciwie sprawiedliwo�æ �nie zadowala siê tylko
tym, ¿e oddaje ka¿demu, co mu siê nale¿y, ale stara siê tworzyæ
w�ród obywateli sytuacjê równych szans, a zatem wspomaga szcze-
gólnie tych, co do których istnieje obawa, ¿e ze wzglêdu na status
spo³eczny, kulturê czy stan zdrowia pozostan¹ w tyle lub bêd¹ za-
wsze zajmowaæ ostatnie miejsca w spo³eczeñstwie, pozbawieni mo¿-
liwo�ci osobistego postêpu�49. Podobnie odpowiedzialne korzystanie
z wolno�ci zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak spo³ecznym
stanowi podstawê ³adu spo³ecznego i cel d¹¿eñ polityka. Budowaniu
tego ³adu s³u¿y przede wszystkim edukacja i wychowanie do posza-
nowania prawa oraz do odpowiedzialno�ci za podejmowane dzia³a-
nia. Oznacza to, ¿e �prawo winno byæ stosowane i szanowane przez
wszystkich i wszêdzie, aby swobody osobiste by³y skutecznie zabez-
pieczone, a równo�æ szans sta³a siê rzeczywisto�ci¹ dla wszystkich�50.
Realizacja tego zadania, choæ trudna, jest mo¿liwa szczególnie wspó³-
cze�nie, w czasie globalnych migracji, kiedy mê¿czy�ni i kobiety
z ró¿nych krajów i kontynentów mieszkaj¹ i pracuj¹ obok siebie.
W takiej sytuacji �O�wiata, nauka i informacja na wysokim pozio-
mie to najlepsze �rodki kszta³towania w ka¿dym z nas szacunku dla
innych, dla ich bogactwa i dla ich wierzeñ, a tak¿e wra¿liwo�ci na
warto�ci powszechne, godne duchowego powo³ania cz³owieka. Taki
dialog pozwoli unikn¹æ w przysz³o�ci absurdalnych sytuacji, w któ-
rych odrzuca siê drugiego cz³owieka lub zabija go w imiê Boga�51 .
Autentyczna bowiem religijno�æ nie prowadzi do konfliktów miêdzy
osobami i narodami, ale raczej pobudza ludzi sumienia do solidar-
nego budowania pokoju na �wiecie.

49 Idem, Chrze�cijanin jako polityk i ustawodawca, p. 2.
50 Idem, Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dy-

plomatycznym, Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za wszyswszystkich, p. 4.
51 Ibidem, p. 5.
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4. Podsumowanie

Cz³owiek sumienia, który zajmuje siê dzia³alno�ci¹ polityczn¹,
zdaniem Jana Paw³a II powinien spe³niaæ okre�lone kryteria. Jego
sumienie powinno byæ pewne swoich os¹dów i w³a�ciwie uformowa-
ne, aby podczas trudnych wyborów nie ulegaæ niekorzystnym dla
dobra wspólnego naciskom. Parlamentarzy�ci kieruj¹cy siê w swojej
pracy dojrza³ym sumieniem dzia³aj¹ bezstronnie, kompetentnie
i w duchu s³u¿by, daj¹c �wiadectwo swojej wiary oraz nienagannej
postawy etycznej. Priorytetem w ich pracy powinno byæ stanowienie
takiego prawa, które zabezpiecza³oby podstawowe potrzeby i rozwi¹-
zywa³oby problemy bytowe najbardziej bezbronnych i potrzebuj¹-
cych, przyczyniaj¹c siê do poprawy ich sytuacji. U podstaw dzia³añ
politycznych cz³owieka sumienia le¿¹ uniwersalne warto�ci sprawie-
dliwo�ci, wolno�ci, pokoju i solidarno�ci. Osoba zatem zajmuj¹ca siê
dzia³alno�ci¹ polityczn¹ o tyle jest cz³owiekiem sumienia o ile
w swojej pracy kieruje siê zawsze aktualnym przes³aniem ewange-
licznym rozja�nianym przez my�l homiletyczn¹ Jana Paw³a II.

BIBLIOGRAFIA

Jan Pawe³ II., Adhortacja Christifideles laici, Warszawa 1988.
Jan Pawe³ II., Encyklika Dominum et vivificantem, Poznañ 1997.
Jan Pawe³ II., Encyklika Evangelium vitae, Czêstochowa 1995.
Jan Pawe³ II., Encyklika Laborem exercens, Poznañ 1981.
Jan Pawe³ II., Encyklika Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987.
Jan Pawe³ II., Encyklika Veritatis splendor, Poznañ 1993.
Jan Pawe³ II., Homilia W ofiarnej s³u¿bie cz³owiekowi i spo³eczeñstwu,

(05.11.2000), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ho-
milie/politycy_05112000.html.

Jan Pawe³ II., Homilia w Skoczowie. Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumie-
nia, (22.05.1995), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
homilie/skoczowh_22051995.html.



293�Cz³owiek sumienia� a dzia³alno�æ polityczna...

Jan Pawe³ II, Homilia w Legnicy, ¯ycie spo³eczne i praca w �wietle wiary,
(02.06.1999), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ho-
milie/legnica_02061999.html.

Jan Pawe³ II., Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Pokoju, (01.01.1999), http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/dzien_po-
koju_01011999.html.

Jan Pawe³ II., Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Pokoju, (01.01.2002), http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/po-
koj_01012002.html.

Jan Pawe³ II., Przemówienie do uczestniczek �wiatowej konferencji parla-
mentarzystek, Ochrona dzieci i m³odzie¿y, (18.10.2004), http://www.opo-
ka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/parlamentarzyst-
ki_dzieci_18102004.html.

Jan Pawe³ II, W ofiarnej s³u¿bie cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, (5.11.2000),
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/polity-
cy_05112000.html.

Jan Pawe³ II., Chrze�cijanin jako polityk i ustawodawca, (04.11.2000), http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/polity-
cy_04112000.html.

Jan Pawe³ II., Przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej,
(11.06.1999), http://ekai.pl/europa/x3730/przemowienie-w-sejmie-rp/

Jan Pawe³ II., Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem
dyplomatycznym. Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za wszystkich
(10.01.2000), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/prze-
mowienia/korpus_dypl_2000.html.

Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. Skorupka S., Auderska H., £empicka Z,
Warszawa 1990.

Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka ONZ 1948 r. http://www.unesco.pl/
fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Ko�cie-
le w �wiecie wspó³czesnym, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje � De-
krety � Deklaracje, Poznañ-Warszawa 2002.



294 Marta Kowalczyk

�A MAN OF CONSCIENCE� AND POLITICAL
ACTIVITY IN THE THOUGHT OF JOHN PAUL II

SUMMARY

Pope John Paul II in his teaching code of politics guided by
conscience. It is based on four pillars are: peace, justice, solidarity
and freedom. According to the Pope, they indicate the priorities of
political activity, such as the prevention of unemployment and social
exclusion, care for families and people with disabilities, economic
development. The key to the whole social question is job. The key
to peace is dialogue, education and equitable distribution of wealth.
Everything can be achieved if the appropriate law is established.
That is the reason why World needs MPs who are people of con-
science. To be impartial, competent and acting in a spirit of service
should be the priority for them. Follow that way they give witness
to their faith and impeccable ethical attitude.




