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SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Marszałek Senatu w dniu 3 kwietnia 2008 r. skierował do Komisji Ustawodawczej projekt

uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w celu rozpatrzenia go

w pierwszym czytaniu.

Komisja na posiedzeniach w dniach 9, 10 oraz 23 kwietnia 2008 r. rozpatrzyła

przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały zawarty w druku nr 104 i wnosi

o wprowadzenie do niego poprawki (pkt II zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej

(-) Krzysztof Kwiatkowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego

Jana Pawła II

I. Uwaga: wniosek wycofany

Wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek.

Wniosek sen.
K. Jaworskiego

II. Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu:

- treść uchwały otrzymuje brzmienie:

"Dnia 2 kwietnia 2008 roku obchodziliśmy rocznicę śmierci

Ojca Świętego Jana Pawła II. Trzy lata temu z bólem przeżywaliśmy

czas odchodzenia człowieka świętego, wszyscy odczuwaliśmy to

misterium umierania. Sługa Boży Jan Paweł II pomagał współczesnemu

człowiekowi, niezależnie od jego poglądów i wizji świata, znaleźć

prawdę o sobie. Przypominał niestrudzenie, że podstawą jedności

między ludźmi powinien być Dekalog, będący fundamentem Europy,

łączący nie tylko chrześcijan, ale osoby różnych wyznań oraz

niewierzących. Oddajemy dziś hołd wielkiemu autorytetowi moralnemu,

duchowemu i religijnemu naszych czasów, z nadzieją, że testament

Wielkiego Świadka wiary będzie realizowany. Do tego bowiem

zobowiązuje nas Jego wezwanie: "Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy

przekroczyć próg, trzeba iść w głąb". Jan Paweł II jest wzorem

i ideałem, Jego nauczanie powinno być punktem odniesienia do

wszystkich naszych działań podejmowanych dla dobra Polski i drugiego

człowieka, w tym nienarodzonego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich, którym

bliskie są nauki i prawdy Ojca Świętego o pamięć i kierowanie się nimi

w życiu i służbie publicznej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".

Poprawka
KU
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