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Obecna pandemia uwypukliła naszą współzależność: wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, na
dobre i na złe. Dlatego też, abyśmy wyszli lepsi z tego kryzysu, musimy uczynić to wspólnie,
wszyscy razem, solidarnie. Jak nauczał św. Jan Paweł II, zasada solidarności jest dziś potrzebna
bardziej niż kiedykolwiek (por. Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40). W świecie wzajemnie
połączonym doświadczamy, co to znaczy żyć w tej samej „globalnej wiosce”; ale nie zawsze
przekształcamy tę współzależność w solidarność. „Słowo «solidarność» nieco się zużyło i czasami
bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności.
Wymaga uformowania nowej mentalności, kierującej się pojęciami wspólnoty. Współzależność,
aby być solidarną i przynosić owoce, potrzebuje silnego zakorzenienia w tym, co ludzkie oraz w
naturze stworzonej przez Boga, potrzebuje poszanowania dla twarzy i dla ziemi. Duch Święty
tworzy harmonię. Wraz z Pięćdziesiątnicą Bóg staje się obecny i inspiruje wiarę wspólnoty
zjednoczonej w różnorodności i solidarności. Dlatego też solidarność jest dziś drogą, którą należy
przebyć ku światu po pandemii, ku uzdrowieniu z naszych chorób interpersonalnych i
społecznych. Solidarność kierowana wiarą pozwala nam przekładać miłość Boga na naszą
zglobalizowaną kulturę, nie poprzez budowanie wież czy murów, które dzielą, a następnie
upadają, ale poprzez budowanie wspólnot i wspieranie procesów prawdziwie ludzkiego i solidnego
rozwoju.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi in Polonia si è celebrato il 40°
anniversario degli Accordi che – a partire dalla solidarietà degli oppressi – diedero inizio al
Sindacato “Solidarnosc” e a storici cambiamenti politici nel vostro Paese e nell’Europa Centrale.
Oggi parliamo di solidarietà nel contesto della pandemia. Ed è sempre attuale quanto ha detto
San Giovanni Paolo II: «Non c’è solidarietà senza amore. Anzi, non c’è la felicità, non c’è il futuro
dell’uomo e della nazione senza amore […]; l’amore che è a servizio, che è dimentico di sé ed è
disposto a donare con generosità» (cf. Sopot, 5.06.1999). Cari fratelli e sorelle, siate fedeli a
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questo amore! Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach w Polsce
obchodzono 40-lecie Porozumień, które – jako owoc solidarności uciśnionych – dały początek
Związkowi Zawodowemu „Solidarność” i historycznym przemianom politycznym w waszym kraju i
w Europie Środkowej. Dziś mówimy o solidarności w kontekście pandemii. Zawsze aktualne jest
to, co powiedział św. Jan Paweł II: „Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości
człowieka i narodu bez miłości, […] która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do
wspaniałomyślnego dawania”. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości! Z serca wam
błogosławię.
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