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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza 

9 listopada minie trzydzieści lat od ogłoszenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Santiago de Compo-
stela dokumentu pod nazwą „Akt Europejski”. 9 listopada 1982 r. Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się w 
katedrze – sanktuarium świętego Jakuba z królem Hiszpanii, z przedstawicielami instytucji europejskich i 
organizacji z całego kontynentu oraz z biskupami i wiernymi, aby, jak sam powiedział, „zastanowić się tego 
wieczoru nad Europą”.  

Ojciec Święty, wspominając pielgrzymów z wielu krajów i wszelkich stanów, którzy od XI wieku przy-
bywali do sanktuarium świętego Jakuba, powiedział, że to pielgrzymowanie budowało Europę „jako konty-
nent jednorodny i zjednoczony duchowo”. I dalej: „Pielgrzymowanie zbliżało, umożliwiało kontakt i jedno-
czyło ludy, które przyjmowały Ewangelię, a równocześnie – można powiedzieć – kształtowały się jako ludy i 
narody”.  

Warto wracać do „Aktu Europejskiego” i analizować jego tekst, gdyż mimo upływu trzydziestu lat prze-
słanie Jana Pawła II i jego słowa skierowane do Europy są wciąż aktualne, pełne mocy i blasku. 

W moim oświadczeniu chciałabym wyrazić uznanie i wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy pielę-
gnują w Polsce wielowiekową tradycję i na nowo odkrywają Szlak Jakubowy. Wydają oni książki, przewod-
niki, organizują konferencje. Chciałabym poinformować szanownych państwa senatorów – i zaprosić wszyst-
kich, którym będzie po drodze, albo i nie po drodze, na dolnośląski szlak świętego Jakuba – że 
27 października tego roku odbędzie się sesja naukowa poświęcona błogosławionemu Janowi Pawłowi II pod 
tytułem „Europo – odbuduj swoją jedność duchową”. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium 
świętego Jakuba Starszego w Jakubowie, a następnie w ratuszu głogowskim odbędą się wykłady. Sesję orga-
nizuje Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej oraz Ka-
pituła Bractwa świętego Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie. Patronat nad sesją objęli prezydent Gło-
gowa oraz biskupi diecezji legnickiej i zielonogórsko-gorzowskiej. 

Organizatorom – czyli pani Urszuli Furtak i Janowi Zimrozowi z Akcji Katolickiej, panu Henrykowi Ka-
rasiowi, kanclerzowi Bractwa świętego Jakuba, księdzu Stanisławowi Czerwińskiemu, proboszczowi z Jaku-
bowa – składam wyrazy uznania i wdzięczności za trud związany z organizowaniem tej sesji. 

Na zakończenie przytoczę jeszcze słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, dzisiaj już naszego orędownika w 
niebie, wciąż niezwykle aktualne dla przeżywającej trudności Europy. „Z Santiago kieruję do ciebie, stara 
Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w te 
autentyczne wartości, które sprawiły, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych konty-
nentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla 
prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to, co boskie. Nie chełp się swoimi podbo-
jami, pomna na ich możliwe negatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twoje-
go znaczenia w świecie czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które cię dotykają. Możesz 
jeszcze być latarnią cywilizacji, bodźcem postępu dla świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają 
się po tobie tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał Chrystusowi: «Mogę»”. 
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