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Ptzeczp ospolite j Polskie j
\Tarszawa, 11 wrze6nia 2016 roku

Organizatorzf i uczesrrucy obchod6w
33L rocznicy' odsieczv wi6denskiel
i 33. rocznicy wizvry Jana Pawla II
na l(ahlenbergu w Wiedniu

Emincnc jo KsiE2e l{ard1'nale!
\Tszvscy Dostoini G osciel
Droäzy Rodacy!
Parue iPanowi'e!
Serdecznie oozdrarviam wszvstkich Parisrwa. nrzvbt'lt'ch na obchodt' 333. rocznicy
odsieczl wiäenskiei i 33. röcznicy wizlrl' lana' pä*lä II na l(ahlenb.ergu w Wiedruü.
Osobne slowe porvitania _kierqjE do .przed3tawicieli Polonii .austria.ckiej. Baidzo siE. cieszq.
2e Polacr 2viaät' nad Dunajem piälEgnula narodow4 to2samosi i wiql z Oiczyzn4.
W imieniri Rzäczybospolitej chcq wyrazii ridziqcznosö i z serca podziqkowaö rvszvstkim osobom
i insrvruciom. kt6rä pizy'czvnly siq do zorganizowania obecnl ch'utoczysto6ci.
Wiktoria wiedenska iest po dzis dzien wa2n1'm elementem zbiorowel pamrEci i powodem
do dumy.dla miliondw rodakow. W roku l683 krol PolskiJan lll S.obiesla fgs.pieszyl na.odsieczdo dumv dla miliondw rodakow. W roku l683 krol Polski Ian lll Sobiesla dospieszt'l na odsiecz
smiertelhic z.asro2onei Austrü. Ta zwvcieska wl'prawa'pozostaie wspa'nialvm Swiadectwemsmiertelhic zagro2onei Austrü. Ta zwyciEska wlprawa pozostale wspairialym Swiadectwem
i przlkladem 

*solidarnosci 
europejskiej, lqcz4cej 'Polakow i Äustriako'w. \)f Lscie wyslanymi pr-zyh_bde.m-solidarriodci europejskiej, \.qcz+9ej 

'Polak6w i Äudtriak6w. \f ü
spbd' Wiednia do papie2a Inhocenfeso XI n sz monarcha napisal znamienne' zdaÄie:
lTenimut aidimrc it ' Deus ritit - ",,Przvbvlismr-, zobaczllisml i Bos zwvcie2yl".
Sparafrazowal w ten sposob slynne slowa
W tei krotkiei frazie Sobieski'zawarl calr

,,Przybylismt, zobaczylismy i Bos zwyciE2yl".
ü/a [uliusza' Cezara, nadaiai im sens-chrzedciianski.ia.- ittr sens -chrze6cijaris

europejskicj wspolnory narodow - kontynuatorow-dziedzictwa anq'cinei
z jedÄoczonvch dziEki uniwersa lnej Dobre j Nowinie.

i kr6tkiej ftazie Sobieski zawat\ caLa,'przebogatq tte6ö, jalia kryje sig pod pojgciemq p91
Greclrii i^ Rzymu,

Na drvoiakie - aDryczne i chrzescitanskie - irodla cyrrdlizacji curopelskiei zwracal uwaq€
rownie2 Oiciec Swiery lan Pawel II. Zarowno wowczas, gdy 'odwiedzil ro mieisäe
y trzechse.rn4 rocznici biln. iak. i przy wielu innych. okaziacT-t papieL Polak .wzylval
Europeiczykow _do wlernoscr swoun 'koizeniom. Tcj chrzesciiafisnvo' uczynilo bo*iem
narody Starego l(onrynenru jedn4 rodzin4 ludow, zl4czonych wryznawanymi nzem wartodciami.
DziEki tei wspolnocie nasze osobne tozsamosci i kulrury harmoniinie siE uzupelruai4
we wzajemnym szacunku i otwatto6ci na wsp6lpracE.
Ewanqelia przyniosla naukq o solidarnoSci miEdzynarodowel, a zarazem miEdzyludzkiei.
Religii Chiysrusorva nauczyla nas, Europeiczykow, wra2Liwosci i wspolczuciä wobec
potrlebui4cylh pomocy. ilabszych. . skrly'wd/on1'ch.. . Jei owocami !a , wspolczesnie
wolno6ö i 'demokracia, -praworz4dnosö i sprawiedliwosi, 

- powszechna qodnosc l rownosc
wszystkic-h ludzi -.niezalelnse od r62nic plci. jEzyka. wyznania': a tak2e powizechne szkolnictwo.
opieka zdrowotna i spoleczna.
Solidarno6ö i wrazliwod(. nale|q do fundament6w to2samodci Europl'. Tei samej to2samodci,
ktor4 przed 333 larv na przedpolach Wiedrua ocalila odsiecz Iana ITl. I tei, do ktörei odnowy
nawoll"val Iun Pawel 11. Dlatego 2yczq Panstwu - Poläkom, Äustriakom i wszystkirn
Europejczykbm - abl pamrqi o wtr<torü Sobieskiego i niezwykll'm ponryfikacie papie2a Polaka
umac'niala'podstawl' l4äz4cei,nas. iednosci i blla.na-m pomoca w wf iilkalh, ktore podeimuiemy
fazem na fTecz doDfe, pfz)'szroscl naszycn narodow.

Itl oa'*sn , ha ua,pva I J ln Parti'


