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1. Pan Jezus, wyjaœniaj¹c przykazanie mi³oœci bliŸniego, opowiedzia³ przypowieœæ
o cz³owieku znajduj¹cym siê w potrzebie, którego minêli obojêtnie kap³an i lewita.
Pomocy udzieli³ mu podró¿ny — uznawany przez ¯ydów za obcego — Samaryta-
nin. Chrystus pyta³ swego rozmówcê, który z trzech widz¹cych potrzebuj¹cego oka-
za³ siê jego bliŸnim. — „Ten, który mu okaza³ mi³osierdzie”. — „IdŸ, i ty czyñ po-
dobnie”. S³owa te, wraz z przypowieœci¹ o mi³osiernym Samarytaninem, rozbrzmie-
waj¹ przez wieki, jako wezwanie do bezinteresownej, mi³osiernej mi³oœci. 

W czasach wspó³czesnych mi³osierdzie czêsto poddawane jest ostrej krytyce,
a jego praktyka prze¿ywa kryzys. Wyp³ywa to z b³êdnego rozumienia mi³osierdzia ja-
ko uczucia litoœci, a nawet s³aboœci, poni¿aj¹cego godnoœæ cz³owieka. We wspó³cze-
snej kulturze europejskiej idea mi³osierdzia chrzeœcijañskiego czêsto wiêc bywa b³êd-
nie kojarzona z rozdawnictwem ja³mu¿ny, utrudniaj¹cym d¹¿enie do sprawiedliwo-
œci i rozwi¹zywanie aktualnych problemów spo³ecznych. Do zawê¿enia idei mi³osier-
dzia przyczynia siê niekiedy postawa samych chrzeœcijan, ograniczaj¹cych je tylko do
siedmiu uczynków mi³osiernych, praktykowanych zewnêtrznie. 

Na prze³omie drugiego i trzeciego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa Koœció³ w Polsce
jest przekonany o potrzebie odnowy rozumienia mi³osierdzia i form jego œwiadcze-
nia. Poddaje wiêc ewangelicznej ocenie jeden z najpowa¿niejszych przejawów mi³o-
sierdzia — sw¹ pos³ugê charytatywn¹. Podstaw¹ tej analizy jest nauka Koœcio³a
o chrzeœcijañskim mi³osierdziu i jej praktyczne urzeczywistnianie przez Koœció³
w Polsce. 

2. Sobór Watykañski II w „Dekrecie o apostolstwie œwieckich” przypomina za-
sadniczy motyw mi³osierdzia: „wszelka dzia³alnoœæ apostolska winna rodziæ siê z mi-
³oœci i z niej czerpaæ swe si³y”1. Mówi¹c zaœ o samych dzie³ach mi³osierdzia ukazuje
ich koniecznoœæ: „Tego rodzaju czynnoœci i dzie³a sta³y siê dziœ bardziej nagl¹ce i po-
wszechniejsze, poniewa¿ wskutek usprawnienia œrodków komunikacji odleg³oœæ miê-
dzy ludŸmi zosta³a w pewnej mierze przezwyciê¿ona, a mieszkañcy ca³ego œwiata sta-
li siê niejako cz³onkami jednej rodziny”2. 
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Papie¿ Jan Pawe³ II w encyklice „Dives in misericordia” wyjaœnia, ¿e „mi³osierdzie
jest […] darem mi³oœci, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem w³aœciwym sposo-
bem jej objawiania siê”3. Ten przejaw mi³oœci nazywa „mi³oœci¹ mi³osiern¹”4. Ojciec
Œwiêty przypomina nam dzisiaj, ¿e „w dziejach cz³owieka, które s¹ zarazem dziejami
grzechu i œmierci, mi³oœæ musi siê objawiaæ nade wszystko jako mi³osierdzie i wype³-
niaæ siê równie¿ jako mi³osierdzie. […] W swym w³aœciwym i pe³nym kszta³cie mi³o-
sierdzie objawia siê jako dowartoœciowywanie, jako podnoszenie w górê, jako wydoby-
wanie dobra spod wszelkich nawarstwieñ z³a, które jest w œwiecie i w cz³owieku”5.

Katechizm Koœcio³a Katolickiego wzywa katolików do mi³oœci ubogich, do umia-
ru w korzystaniu z dóbr oraz do praktykowania sprawiedliwoœci i uczynków mi³o-
sierdzia6. 

Drugi Synod Plenarny pragnie zachêciæ Koœció³ w Polsce do refleksji nad pos³u-
g¹ charytatywn¹, wyp³ywaj¹c¹ z mi³osierdzia. Najpierw przypomnimy naukê Koœcio-
³a o chrzeœcijañskim mi³osierdziu, a nastêpnie przedstawimy aktualne problemy po-
s³ugi charytatywnej Koœcio³a w Polsce w kontekœcie sytuacji spo³eczno–ekonomicznej
naszego kraju, na koñcu zaœ zarysujemy perspektywy rozwoju tej dzia³alnoœci. 

MI£OŒÆ MI£OSIERNA

Mi³osierdzie Bo¿e

3. Pismo œwiête bardzo czêsto podkreœla, ¿e mi³osierdzie nale¿y do zasadniczych
przymiotów Boga, poniewa¿ z istoty swej jest On mi³osierny, ³askawy, nieskory do
gniewu i bardzo ³agodny (por. Wj 33, 19; Ps 103, 8; 116, 5). Mi³osierdzie Boga wi¹-
¿e siê z wiernoœci¹ Przymierzu zawartemu z Narodem Wybranym (por. Pwt 7, 12;
Ps 89, 2–4; Oz 2, 25). W chwilach zagro¿enia, s³aboœci i niewiernoœci mi³osierdzie
Bo¿e przejawia³o siê — jak podaj¹ relacje biblijne — w dobroci, pomocy i przeba-
czeniu (por. Wj 3, 7; Ps 25, 7; 59, 11; 89, 31). Pismo œwiête ukazuje wiêc prymat
mi³osierdzia przed sprawiedliwoœci¹. 

4. Mi³osierdzie samo w sobie, „jako doskona³oœæ nieskoñczonego Boga, jest rów-
nie¿ nieskoñczone”7. Tê prawdê w XX wieku przypomina b³ogos³awiona siostra Fau-
styna, aposto³ka mi³osierdzia Bo¿ego, mówi¹c, ¿e najwiêkszym przymiotem Boga jest
Jego mi³oœæ i mi³osierdzie, do tego stopnia, ¿e wszystkie dzie³a Stwórcy „s¹ ukorono-
wanemi³osierdziem”8.Mi³osierdzie jestnajwiêkszymzprzymiotówidoskona³oœciBo-
ga w tym sensie, ¿e cz³owiek najczêœciej doœwiadcza w³aœnie mi³osierdzia Bo¿ego9.

5. Mi³osierdzie Bo¿e w sposób pe³ny objawi³o siê ca³emu œwiatu w Jezusie Chry-
stusie. „Chrystus staj¹c siê — jako spe³nienie proroctw mesjañskich — wcieleniem
owej mi³oœci, która wyra¿a siê ze szczególn¹ moc¹ wobec cierpi¹cych, pokrzywdzo-
nych i grzesznych, uobecnia i najpe³niej objawia Ojca, który jest Bogiem «bogatym
w mi³osierdzie» (por. Ef 2, 4)”10. W czasie swej zbawczej misji Jezus dawa³ œwiadec-
two mi³osierdziu Ojca Niebieskiego, „g³osz¹c Ewangeliê o Królestwie” (Mt 4, 23;
11, 5; zob. Iz 61, 1), odpuszczaj¹c grzechy (Mt 9, 2) oraz „lecz¹c wszelkie choroby
i wszelkie s³aboœci wœród ludu” (Mt 4, 23). 

6. Szczególnym objawieniem mi³oœci mi³osiernej Ojca, potê¿niejszej od jakiego-
kolwiek z³a11, by³a mêka, œmieræ i zmartwychwstanie Jego Syna Jezusa Chrystusa.
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Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w historii zbawienia „Krzy¿ stanowi najg³êbsze pochyle-
nie siê Boga nad cz³owiekiem, nad tym, co cz³owiek — zw³aszcza w chwilach trud-
nych i bolesnych — nazywa swoim losem”12. 

7. Bóg objawi³ w Jezusie swoje mi³osierdzie œwiatu, aby w Duchu Œwiêtym
uczyniæ je treœci¹ ¿ycia ca³ego Ludu Bo¿ego, „poniewa¿ mi³oœæ Bo¿a jest rozlana
w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego, który zosta³ nam dany” (Rz 5, 5). Dla-
tego te¿ winna staæ siê ona treœci¹ pos³ugi Koœcio³a i ka¿dego chrzeœcijanina. 

Pos³uga mi³osierdzia w Koœciele

8. Koœció³ jest dzie³em mi³osierdzia Bo¿ego, jego œwiadkiem i szafarzem. Nauka
o mi³osierdziu i jego praktyka w ¿yciu pierwszych chrzeœcijan wyrasta³a z poczucia
braterstwa w Chrystusie (koinonia, communio), które z kolei stawa³o siê podstaw¹ i Ÿró-
d³em ducha s³u¿by bliŸnim (diakonia). 

Wzorem tej wspólnoty mi³oœci (communio) i wzajemnej pos³ugi (diakonia) pozo-
staje dla wierz¹cych wspólnota uczniów Chrystusa, która po Jego Wniebowst¹pieniu
pozostawiona na ziemi, pod przewodnictwem œw. Piotra i jego nastêpców niesie po-
moc potrzebuj¹cym. Pierwsze wspólnoty chrzeœcijañskie od samego pocz¹tku przy-
wi¹zywa³y wielk¹ wagê do pos³ugi mi³osierdzia œwiadczonego w wymiarze nadprzy-
rodzonym i doczesnym. Do pos³ugi potrzebuj¹cym wsparcia materialnego powo³ani
zostali diakoni (Dz 6, 2), urz¹dzano sk³adki na rzecz ubogich Koœcio³ów (1 Kor 16,
1; 2 Kor 8, 1). Aposto³ Narodów, podkreœlaj¹c powinnoœci charytatywne chrzeœcijan,
zachêca ich, by czynili dobro wszystkim ludziom (por. Ga 6, 10), nawet wrogom,
czy te¿ tym, którzy czyni¹ z³o. „Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê-
¿aj!” (Rz 12, 17. 21). Aposto³ Jakub z kolei, wyraŸnie wzywa do pe³nienia uczynków
mi³osierdzia co do cia³a i co do duszy: „Jeœli na przyk³ad brat lub siostra nie maj¹
odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoœ z was powie im: «IdŸcie w pokoju,
ogrzejcie siê i najedzcie do syta!» — a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebu-
j¹ dla cia³a — to na co siê to przyda?” (Jk 2, 15–16). 

9. Koœció³ poprzez wieki chce byæ wierny swemu charytatywnemu pos³annictwu.
Ojciec Œwiêty Pawe³ VI w czasie przemówienia na otwarcie II Sesji Soboru Watykañ-
skiego II przypomnia³: „Winniœmy d¹¿yæ do utworzenia Koœcio³a mi³oœci (Ecclesia ca-
ritatis), jeœli chcemy, by Koœció³ by³ zdolny do dog³êbnej odnowy samego siebie i do
odnowy œwiata wokó³ siebie”13. Zdaniem zaœ Ojców tego¿ Soboru jest to podstawo-
wa funkcja Koœcio³a w teraŸniejszoœci i przysz³oœci: „A jak w zaraniu swych dziejów
Koœció³ œwiêty ³¹cz¹c wieczerzê eucharystyczn¹ z agap¹, ukazywa³ siê ca³y zjednoczo-
ny wêz³em mi³oœci wokó³ Chrystusa, tak w ka¿dym czasie daje siê rozpoznaæ po tym
znaku mi³oœci, a ciesz¹c siê z podejmowanych przez innych przedsiêwziêæ, zatrzymu-
je dla siebie dzie³a mi³oœci jako swój obowi¹zek i niepozbywalne prawo”14. 

10. Pos³uga tajemnicy mi³osierdzia Bo¿ego urzeczywistnia siê w Koœciele szcze-
gólnie poprzez g³oszenie s³owa Bo¿ego, które jest Dobr¹ Nowin¹, orêdziem przeba-
czenia, wezwaniem do mi³oœci i mi³osierdzia, a tak¿e poprzez szafarstwo sakramen-
tów œwiêtych, zw³aszcza chrztu, pokuty, namaszczenia chorych i Eucharystii. Chrzest
g³adzi grzech pierworodny i sprawia, ¿e stajemy siê dzieæmi Bo¿ymi. Sakrament po-
jednania, podobnie jak chrzest, wi¹¿e siê z nawróceniem, czyli odkryciem Bo¿ego mi-
³osierdzia i zanurzeniem siê w przebaczaj¹cej mi³oœci Bo¿ej15. Sakrament namaszcze-
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nia chorych umacnia w najtrudniejszych chwilach ¿ycia, przynosi pociechê duchow¹,
a niekiedy przywraca tak¿e zdrowie cia³a. Eucharystia stanowi wielki dar mi³osierdzia
Bo¿ego; jest „moc¹ z wysoka” (por. £k 24, 49), pokarmem duchowym, ofiarowanym
cz³owiekowi, by „nie zas³ab³ w drodze” (por. Mt 15, 32). 

11. Z ¿ycia pierwotnego Koœcio³a wynika, ¿e uczestnictwo w „³amaniu chleba”
i wspólnych modlitwach winno prowadziæ do mi³oœci, jednoœci i wzajemnej troski
o siebie (por. Dz 2, 42–47; zob. 1 Kor 11, 17–34). Równie¿ dzisiaj Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II przypomina: „Koœció³ nie mo¿e zapomnieæ o modlitwie, która jest wo-
³aniem o mi³osierdzie Boga wobec wielorakiego z³a, jakie ci¹¿y nad ludzkoœci¹ i jej
zagra¿a”16. Modlitwa i sakramenty œwiête, ubogacaj¹c cz³owieka darami mi³osier-
dzia Bo¿ego, stanowi¹ równoczeœnie wezwanie do uobecniania „mi³oœci mi³osier-
nej” we wspó³czesnym œwiecie. Pos³uga mi³osierdzia, we wszystkich jego wymia-
rach, uwzglêdniaj¹ca uczynki mi³osierne wzglêdem duszy i cia³a, stanowi wiêc nie-
odzown¹ formê komunikacji Koœcio³a ze wspó³czesnym œwiatem i jest dla ka¿dego
cz³owieka przed³u¿eniem ramienia Bo¿ego mi³osierdzia17. Uczynki mi³osierdzia co
do duszy to: pouczaæ, radziæ, pocieszaæ, umacniaæ, jak równie¿ przebaczaæ i krzyw-
dy cierpliwie znosiæ. Uczynki mi³osierdzia co do cia³a polegaj¹ na tym, by g³odnych
nakarmiæ, bezdomnym daæ dach nad g³ow¹, nagich przyodziaæ, chorych i wiêŸniów
nawiedzaæ, umar³ych grzebaæ18. 

12. Pierwszym, podstawowym motywem pos³ugi mi³osierdzia jest mi³oœæ Bo¿a
oraz godnoœæ ka¿dego cz³owieka, który zosta³ stworzony „na obraz Bo¿y” (Rdz 1,
27). „Bóg troszcz¹cy siê po ojcowsku o wszystko chcia³, by wszyscy ludzie tworzyli
jedn¹ rodzinê i odnosili siê do siebie w duchu braterskim”19. Dodatkowym wezwa-
niem dla chrzeœcijanina do urzeczywistniania „mi³oœci mi³osiernej” s¹: nakaz Jezusa
Chrystusa — „Przykazanie nowe dajê wam, abyœcie siê wzajemnie mi³owali” (J 13,
34), Jego przyk³ad — „Da³em wam bowiem przyk³ad, abyœcie i wy tak czynili…” (J
13, 1. 34; 15, 12) oraz wzór Boga samego — „B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz
jest mi³osierny” (£k 6, 36). 

Z jednej strony nale¿y kochaæ cz³owieka z racji na jego godnoœæ, z drugiej zaœ ze
wzglêdu na obraz Boga w nim (por. Rdz l, 27), ze wzglêdu na Syna Bo¿ego, który
przez Wcielenie zjednoczy³ siê z ka¿dym z nas (por. Flp 2, 7)20 i ze wzglêdu na Du-
cha Œwiêtego, którego jesteœmy œwi¹tyni¹ (por. 1 Kor 6, 19; por. tak¿e 1 Kor 3, 17). 

Pos³ugami³osierdziaka¿degochrzeœcijaninawynika równie¿zduchowejwspólno-
ty i braterstwa wierz¹cych w Chrystusa (communio), czyli ze zjednoczenia wierz¹cych
w Jego Mistycznym Ciele (por. 1 Kor 12, 12)21. Konsekwencj¹ tej jednoœci i wspólno-
ty winna byæ wzajemna troska poszczególnych cz³onków Cia³a o siebie nawzajem i ta-
ki podzia³ darów, by jedni mogli s³u¿yæ drugim (por. 1 Kor 12, 27). Mi³osierdzie w ¿y-
ciu Koœcio³a i chrzeœcijanina jest s³u¿b¹ (diakonia) o wymiarze uniwersalnym, ogarnia-
j¹c¹ wszystkie stany ludzkiego ¿ycia i wszystkich ludzi, nawet nieprzyjació³22.

Dzielenie siê darem mi³osierdzia

13. Pos³uga mi³osierdzia „nigdy nie pozostaje aktem, czy te¿ procesem jedno-
stronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawa³oby siê wskazywaæ na to,
¿e jedna strona tylko obdarowuje, daje — a druga tylko otrzymuje, bierze — […]
w istocie rzeczy zawsze równie¿ i ta pierwsza strona jest obdarowywana”23. Osoba
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œwiadcz¹ca dobro jest równie¿ obdarowywana, chocia¿ w inny sposób, b¹dŸ to przez
samego obdarowanego b¹dŸ te¿ przez Jezusa Chrystusa. Dziêki temu zaanga¿owa-
nie w dzie³o mi³osierdzia stanowi szansê rozwoju osobowego ka¿dego cz³owieka. 

14. Realizowaæ pos³ugê charytatywn¹ w wymiarze ¿ycia spo³ecznego Koœcio³a
i indywidualnie, to znaczy uobecniaæ mi³osierdzie na wzór Jezusa Chrystusa: mi³o-
œci¹ „uprzedzaj¹c¹” (por. 1 J 4, 19), „do koñca” (por. J 13, 1) i „bez reszty” (por. J
15, 13) tzn. mi³oœci¹ ofiarn¹ i bezinteresown¹. „Nie powinno siê kalaæ czystoœci in-
tencji jakimkolwiek szukaniem w³asnej korzyœci, czy chêci panowania”24. W œwiad-
czeniu mi³oœci mi³osiernej niezbêdne jest zajêcie postawy s³u¿by, delikatnoœci i sza-
cunku dla ludzkiej godnoœci, intymnoœci i wolnoœci (zob. Flp 2, 7). Co wiêcej, Ko-
œció³ zachêca do postaw heroicznych w dziedzinie pos³ugi mi³osierdzia25, postuluj¹c,
aby dzieliæ siê z bliŸnimi nie tylko dobrami zbywaj¹cymi, czy dobrami potrzebnymi,
ale nawet dobrami „koniecznymi do ¿ycia” (por. Mt 5, 40–42). 

15. Mi³osierdzie jest Ÿród³em radoœci ¿ycia. Jest to radoœæ trwa³a, któr¹ siê osi¹-
ga poprzez ci¹g³e doskonalenie osobowe i poprzez ofiarn¹ s³u¿bê na rzecz bliŸnich.
Dlatego te¿ œw. Pawe³ przypomina s³owa Pana Jezusa, ¿e zawsze „wiêcej szczêœcia jest
w dawaniu, ani¿eli w braniu” (Dz 20, 35). 

16. Dzie³a mi³osierdzia s¹ równie¿ czynami zas³uguj¹cymi, czyli niejako za-
mian¹ dóbr naturalnych na nadprzyrodzone. Dziêki ³asce Bo¿ej pos³uga mi³osier-
dzia jest gwarancj¹ zbawienia i osi¹gniêcia trwa³ego zjednoczenia z Bogiem w ¿y-
ciu przysz³ym (por. £k 6, 36; 14, 14). W opisie S¹du Ostatecznego Chrystus
przypomnia³, ¿e bêdziemy s¹dzeni przede wszystkim z realizacji przykazania mi-
³oœci i z naszej wra¿liwoœci na potrzeby bliŸnich, ubogich (por. Mt 25, 31–46)26. 

17. Koœció³ ukazuje jako wzór do naœladowania Matkê Najœwiêtsz¹, wielbi¹c¹
mi³osierdzie Bo¿e „z pokolenia na pokolenie” (£k 1, 70) i wypraszaj¹c¹ dla ludzi
zdroje ³ask27. Z woli Jezusa Chrystusa pe³ni Ona rolê szafarki mi³osierdzia Bo¿ego.
Szczególna wra¿liwoœæ Jej macierzyñskiego serca sprawia, ¿e ludzie „[…] mi³osier-
n¹ mi³oœæ naj³atwiej przyjmuj¹ ze strony Matki”28. Maryja, „Matka Mi³osierdzia”,
uczy postawy autentycznej diakonii chrzeœcijañskiej.

WSPÓ£CZESNE WYZWANIA

Polityka spo³eczno–ekonomiczna

18. Lata przeobra¿eñ ustrojowych po 1989 roku zaznaczaj¹ siê, zarówno w sfe-
rze polityki ekonomicznej jak i polityki spo³ecznej, nie tylko wskaŸnikami rozwoju,
lecz tak¿e ró¿norakimi trudnoœciami, przynosz¹cymi ubo¿enie ró¿nych grup spo-
³ecznych, przy jednoczesnym bogaceniu siê innych. Pañstwo i samorz¹dy lokalne nie
nad¹¿aj¹ w rozwi¹zywaniu kwestii socjalnych w tym zakresie. W rezultacie pojawia
siê mechanizm degradacji spo³ecznej obejmuj¹cej bezrobotnych, rodziny wielodziet-
ne, bezdomnych, niepe³nosprawnych, m³odych, mieszkañców wsi i ma³ych miast. Te
grupy nie potrafi¹ odnaleŸæ siê w sytuacji wolnego rynku ekonomicznego, konkuren-
cji i wielopodmiotowoœci zarz¹dzania ¿yciem gospodarczym. 

19. G³ównym zadaniem polityki spo³ecznej jest ochrona spo³eczeñstwa przed
negatywnymi skutkami przemian ekonomicznych, a w dalszej perspektywie oddzia-
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³ywanie na warunki bytu i stosunki spo³eczne w taki sposób, aby w ramach demokra-
cji parlamentarnej i gospodarki rynkowej potrzeby indywidualne i zbiorowe by³y za-
spokajane w sposób satysfakcjonuj¹cy ka¿dego cz³owieka. Systemowe zmiany w po-
lityce spo³ecznej s¹ bardzo trudne i wymagaj¹ d³ugiego przygotowania. 

20. Wœród zmian, które zosta³y wprowadzone w polityce spo³ecznej, nale¿y wy-
mieniæ przede wszystkim zmianê relacji pomiêdzy polityk¹ spo³eczn¹ centraln¹ i lo-
kaln¹. Zwiêkszenie roli polityki lokalnej jest nastêpstwem dokonuj¹cej siê decentra-
lizacji i demokratyzacji stosunków w spo³eczeñstwie i pañstwie. Tworzy to wiêksze
mo¿liwoœci dzia³ania dla lokalnych podmiotów polityki spo³ecznej — publicznych
i pozarz¹dowych. 

Bieda i jej przejawy

21. Bieda jest rozumiana jako niedobór ekonomiczny (np. brak ¿ywnoœci),
spo³eczny (np. izolacja, której przejawem jest samotnoœæ) lub psychologiczny
(np. bezradnoœæ). Bieda mo¿e mieæ wymiar obiektywny (mo¿liwy do empirycz-
nego zweryfikowania) lub subiektywny, którego przejawem jest subiektywne od-
czucie bycia biednym i upoœledzonym spo³ecznie. Zakres ludzkiej biedy — wi-
dzianej na ró¿nych p³aszczyznach — poszerza siê. W obecnej dobie gospodarki
rynkowej, obok ubogich prze¿ywaj¹cych braki materialne, pojawia siê ubóstwo
odnosz¹ce siê do dóbr duchowych, intelektualnych czy moralnych. 

22. W okresie przemian ustrojowych ujawni³o siê bezrobocie. Najwy¿sza stopa
bezrobocia odnotowywana jest w województwach, na terenie których znajdowa³y siê
liczne Pañstwowe Gospodarstwa Rolne finansowane z bud¿etu pañstwa. W powa¿-
nej mierze plaga bezrobocia dotknê³a ma³e, peryferyjne miasteczka. Najmniej odczu-
wana jest w województwach z wielkimi aglomeracjami miejskimi. Powa¿ny problem
stanowi brak pracy dla nowych absolwentów szkó³ œrednich i wy¿szych. 

23. W okresie przeobra¿eñ ustrojowych opieka socjalna w stosunku do rodzin
zmniejszy³a siê, co doprowadzi³o do pogorszenia siê warunków ¿ycia, zw³aszcza
w rodzinach wielodzietnych i niepe³nych. Ze wzglêdu na wysokie koszty utrzymania
i niskie p³ace, zarobki tylko jednej osoby w rodzinie nie wystarczaj¹ na pokrycie
wszystkich wydatków zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Doty-
czy to w równej mierze rodzin wielodzietnych i niepe³nych. Wiele z nich nie umie
odnaleŸæ siê w nowej sytuacji. 

24. Przejœcie z pracy zawodowej na rentê lub emeryturê, choroba, niepe³nospraw-
noœæ wi¹¿¹ siê ze zubo¿eniem, które jest wynikiem braku odpowiednich rozwi¹zañ
w zakresie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Badania z ostatnich lat wskazuj¹ na
ci¹g³y i dynamiczny wzrost liczby osób niepe³nosprawnych. Osoby te ¿yj¹ w poczu-
ciu zagro¿enia, odczuwaj¹ brak wdziêcznoœci i ¿yczliwoœci, nawet jeœli ich warunki
materialne utrzymuj¹ siê na przeciêtnym poziomie. 

25. Do najgroŸniejszych patologii spo³ecznych w Polsce nale¿y w dalszym ci¹gu
zaliczyæ alkoholizm, prowadz¹cy do degradacji materialnej, rozbicia rodziny, prze-
stêpstw, utraty pracy zawodowej, zdrowia i ¿ycia. Coraz wiêkszym zagro¿eniem staj¹
siê równie¿ narkomania, prostytucja, seksualne wykorzystywanie nieletnich. Do pato-
logii spo³ecznych prowadzi nieumiejêtne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych,
postawa konsumpcyjna, obni¿enie autorytetu rodziny oraz brak szacunku dla ludzkie-
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go ¿ycia, który przejawia siê agresj¹ wobec nie narodzonych dzieci i szukaniem roz-
wi¹zania problemów staroœci na drodze eutanazji. 

26. W latach transformacji ustrojowej na wiêksz¹ skalê ni¿ dotychczas ujawni³ siê
problem bezdomnoœci, posiadaj¹cy wiele przyczyn spo³ecznych i psychologicznych,
który dotyczy przede wszystkim mê¿czyzn. W przypadku kobiet bezdomnoœæ ma bar-
dziej dramatyczny charakter, gdy¿ nierzadko towarzysz¹ im dzieci. 

27. Od kilku lat Polska jest krajem nie tylko emigracji, ale te¿ migracji tranzy-
towych i imigracji. Cudzoziemcy z biednych rejonów œwiata przebywaj¹ w Polsce
czêsto nielegalnie, pozbawiaj¹c siê ochrony prawnej i zabezpieczenia socjalnego. S¹
zbiorowoœci¹ najbardziej zagro¿on¹ ubóstwem, wykorzystywaniem, brakiem posza-
nowania godnoœci ludzkiej oraz naruszaniem praw cz³owieka. W trudnej sytuacji s¹
te¿ Polacy przyje¿d¿aj¹cy ze Wschodu, którzy pragn¹ osiedliæ siê w Polsce. Czasowa
migracja, przede wszystkim ludzi m³odych, z przyczyn ekonomicznych, z Polski na
Zachód, powoduje tzw. selekcjê negatywn¹ na rynku pracy w kraju, zwiêksza niebez-
pieczeñstwo utraty to¿samoœci narodowej, os³abia wiêzi rodzinne i prowadzi czêsto
do wchodzenia w kolizjê z prawem. 

28. W okresie obecnych przekszta³ceñ systemowych lansowany jest model ¿ycia
konsumpcyjnego — na wzór bogatych spo³eczeñstw zachodnich. Wywierana jest
kulturowa presja na podnoszenie poziomu ¿ycia za wszelk¹ cenê. Manifestowanie
sukcesu ¿yciowego, uto¿samianego z sukcesem materialnym, jest elementem co-
dziennych zachowañ. We wspó³czesnym œwiecie przyznawanie siê do ubóstwa i sa-
mo ubóstwo staje siê wartoœci¹ zdecydowanie niepopularn¹. Taka postawa prowadzi
do przemienienia w niewolników posiadania i natychmiastowego zadowolenia, nie
widz¹cych innego horyzontu, jak tylko mno¿enie dóbr ju¿ posiadanych, lub sta³e za-
stêpowanie ich innymi, jeszcze doskonalszymi29. 

Pos³uga charytatywna Koœcio³a po roku 1989

29. Od 1950 r. Koœció³ by³ pozbawiony mo¿liwoœci tworzenia instytucji, stowa-
rzyszeñ i zwi¹zków charytatywnych. Podejmowano równie¿ próby politycznego za-
w³aszczenia przez ówczesne w³adze dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a. Ustawa
z 17 V 1989 r., reguluj¹ca stosunki Pañstwo–Koœció³, przywróci³a Koœcio³owi pe³n¹
swobodê dzia³ania, tak¿e na obszarze charytatywnym, co pozwoli³o na reaktywowa-
nie „Caritas” i ró¿nych stowarzyszeñ charytatywnych. Trzeba by³o jednak tworzyæ je
od podstaw. Koœció³ w Polsce, kieruj¹c siê wskazaniami Soboru Watykañskiego II,
a tak¿e w³asnym doœwiadczeniem, wszed³ w nowy etap pracy charytatywnej, powoli
pokonuj¹c trudnoœci natury organizacyjnej, personalnej i materialnej. 

30. Piêædziesiêcioletnia przerwa w zorganizowanej pos³udze charytatywnej Ko-
œcio³a spowodowa³a brak doœwiadczeñ organizacyjnych. Wspó³praca z analogicznymi
instytucjami na Zachodzie okaza³a siê du¿¹ pomoc¹ w tworzeniu i udoskonalaniu
struktur, chocia¿ nie wszystkie wzorce innych Koœcio³ów lokalnych mo¿na bezpo-
œrednio przeszczepiæ na grunt polski. 10 paŸdziernika 1990 roku zosta³a reaktywo-
wana „Caritas Polska”, duszpasterska instytucja charytatywna Konferencji Episkopa-
tu Polski, za³o¿ona w okresie miêdzywojennym. We wszystkich 39 diecezjach po-
wsta³y „Caritas” diecezjalne. Zosta³y równie¿ powo³ane do ¿ycia „Caritas” w diece-
zjach obrz¹dku greko–katolickiego, diecezji polowej oraz w Zakonie Bonifratrów.
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Zaczê³y odradzaæ siê i powstawaæ nowe dzie³a charytatywne w zgromadzeniach za-
konnych, parafiach, instytucjach i stowarzyszeniach organizowanych przez laikat ka-
tolicki, zw³aszcza Akcjê Katolick¹. Konkretne dzia³ania charytatywne zaczê³y podej-
mowaæ równie¿ ruchy koœcielne. 

W kolejnych latach dokonywa³ siê dalszy rozwój i w³¹czanie siê parafialnych ze-
spo³ów charytatywnych we wspó³pracê z „Caritas” poszczególnych diecezji. Charak-
ter tej pracy stopniowo zmienia³ siê z rozdawnictwa darów przywiezionych z zagra-
nicy na œwiadczenie pos³ugi charytatywnej za pomoc¹ œrodków wypracowanych w³a-
snymi si³ami. Instrukcja o tworzeniu i dzia³aniu tych zespo³ów, powsta³a w innej rze-
czywistoœci spo³eczno–politycznej, nie odzwierciedla dzisiaj w pe³ni potrzeb i zadañ,
jakie stoj¹ przed nimi u progu nowego tysi¹clecia. 

31. Do najwa¿niejszych dzie³ stacjonarnych, prowadzonych przez koœcielne in-
stytucje charytatywne, nale¿y zaliczyæ: stacje opieki „Caritas”, oœrodki rehabilitacyj-
ne, zak³ady opiekuñczo–lecznicze i leczniczo–wychowawcze, domy pomocy spo³ecz-
nej, warsztaty terapii zajêciowej, noclegownie i domy dla bezdomnych, domy samot-
nej matki, kuchnie dla ubogich, œwietlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w po-
desz³ym wieku. Geografia rozmieszczenia tych dzie³ nie jest jednak równomierna
i nie uwzglêdnia w pe³ni potrzeb poszczególnych regionów. 

32. „Caritas” nabiera coraz wiêkszego doœwiadczenia w organizowaniu konkret-
nych programów w ca³ej Polsce, ukierunkowanych zarówno na pomoc krajow¹ jak i za-
graniczn¹. Te pierwsze to organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla tysiêcy
dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom, czynne w³¹czenie siê
w realizacjê Orêdzia Papie¿a na Wielki Post. W wiêkszej skali kontynuowana jest, roz-
poczêta ju¿ w latach osiemdziesi¹tych, pomoc dla ludnoœci innych krajów, znajduj¹-
cych siê w o wiele gorszej sytuacji materialnej ani¿eli Polska — na skutek wojen, ka-
taklizmów czy z³ych warunków ekonomicznych. 

33. Bardzo dotkliwie odczuwany jest brak pe³nej wspó³pracy pomiêdzy poszcze-
gólnymi charytatywnymi podmiotami koœcielnymi, gdy¿ poza Komisj¹ Charytatyw-
n¹ Episkopatu Polski nie istnieje ¿adna struktura organizacyjna zrzeszaj¹ca wszyst-
kie instytucje koœcielne, zajmuj¹ce siê pos³ug¹ charytatywn¹. Niewystarczaj¹ca jest
równie¿ wspó³praca z innymi organizacjami pozarz¹dowymi, z instytucjami pañ-
stwowymi i z samorz¹dami. 

34. Instytucje charytatywne w celu lepszego pe³nienia swojej misji szukaj¹
wspó³pracy ze œrodkami spo³ecznej komunikacji. Niew¹tpliwie du¿ym krokiem na-
przód jest wspó³praca „Caritas” z telewizj¹ publiczn¹ w realizowaniu programów
ogólnopolskich takich jak: Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom czy pomoc Polakom
na Wschodzie. W dalszym ci¹gu utrudnia siê koœcielnym instytucjom charytatyw-
nym dostêp do niekoœcielnych œrodków spo³ecznej komunikacji, pozwalaj¹cych wyjœæ
poza ograniczony kr¹g katolickich odbiorców. Z kolei brak rzetelnych opracowañ
statystycznych dotycz¹cych pos³ugi charytatywnej Koœcio³a w Polsce utrudnia pro-
wadzenie szerokiej polityki informacyjnej. 

35. Dotychczasowa praca charytatywna Koœcio³a opiera³a siê niemal wy³¹cznie na
wolontariacie. W instytucjach charytatywnych, prowadz¹cych specjalistyczne dzie³a,
zachodzi natomiast koniecznoœæ zatrudniania wykwalifikowanej kadry. Pierwszymi
próbami w tym kierunku by³o organizowanie kursów w diecezjach. W roku 1995 zo-
sta³o powo³ane w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Studium Caritas,
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przygotowuj¹ce wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Du¿¹ pomoc¹ s¹ rów-
nie¿ specjalistyczne szkolenia organizowane w krajach zachodnich. 

36. Trudnoœæ natury personalnej dostrzega siê tak¿e w tym, ¿e wiêkszoœæ wolon-
tariuszy parafialnych zespo³ów to osoby w podesz³ym wieku. Udzia³ œredniego po-
kolenia, a tak¿e ludzi m³odych jest stosunkowo niewielki. Te dwie ostatnie grupy
wiekowe s¹ natomiast bardzo aktywne w ruchach i stowarzyszeniach, podejmuj¹cych
wyzwania charytatywne. 

37. Formowanie postawy diakonii ca³ej wspólnoty Koœcio³a odbywa siê poprzez
tradycyjne ju¿ Tygodnie Mi³osierdzia, a tak¿e poprzez anga¿owanie spo³eczeñstwa
polskiego w konkretne dzia³ania „Caritas”, maj¹ce na celu nie tylko materialne nie-
sienie pomocy, ale równie¿ wypracowanie trwa³ej postawy s³u¿by drugiemu cz³owie-
kowi w mi³oœci. 

38. Praca charytatywna wymaga znacznych nak³adów œrodków materialnych,
w tym finansowych. Nie da siê jej w pe³ni rozwin¹æ na podstawie dotychczasowych
form ofiarnoœci wiernych w Koœciele. Koñczy siê tak¿e pomoc finansowa i material-
na krajów zachodnich. Korzystanie ze œrodków finansowych Pañstwa i samorz¹dów,
przeznaczonych na opiekê spo³eczn¹ i zdrowotn¹ okazuje siê w dalszym ci¹gu nie-
wystarczaj¹ce i jest uzale¿nione od zmieniaj¹cych siê uk³adów politycznych. 

ODPOWIED% NA WSPÓ£CZESNE WYZWANIA

39. Pos³uga charytatywna jest czêœci¹ funkcji pasterskiej Koœcio³a, a jej podmio-
tem s¹ wszyscy nale¿¹cy do Koœcio³a. Koœció³ w Polsce pragnie zachêciæ wszystkich
wiernych do wra¿liwoœci charytatywnej, utwierdziæ j¹ i udoskonaliæ. Chce równie¿
nadal rozwijaæ wyspecjalizowane instytucje w s³u¿bie ludziom potrzebuj¹cym. 

Formacja charytatywna

40. Powszechna formacja charytatywna powinna zawieraæ dwa istotne elementy. Po
pierwsze — musi ona kszta³towaæ w ka¿dym chrzeœcijaninie postawê otwartoœci na po-
trzeby bliŸnich, po drugie — postawê odwagi i dynamizmu w dzia³aniu. To wychowa-
nie do mi³oœci czynnej nale¿y podejmowaæ w Koœciele i poprzez Koœció³, który jako in-
stytucja zbawcza dysponuje nie tylko œrodkami naturalnymi, ale równie¿ nadprzyrodzo-
nymi. Trzeba przede wszystkim wskazaæ na inspiruj¹c¹ rolê S³owa Bo¿ego, na liturgiê
Koœcio³a oraz na autentyczne œwiadectwo. 

S³owo Bo¿e uczy mi³oœci i stanowi kryterium weryfikacji ¿ycia chrzeœcijañskie-
go. Pe³ne uczestnictwo w liturgii Eucharystii ma prowadziæ do poczucia odpowie-
dzialnoœci za braci, a zw³aszcza za tych najbardziej potrzebuj¹cych wsparcia. Naj-
skuteczniejsz¹ form¹ wychowania do mi³oœci czynnej jest anga¿owanie doros³ych,
m³odzie¿y i dzieci w konkretne dzia³ania charytatywne. Wiêkszy nacisk nale¿y po-
³o¿yæ na przygotowanie i realizacjê Tygodnia Mi³osierdzia, który powinien staæ siê
ewangelicznym zaczynem do pos³ugi charytatywnej wszystkich wiernych Koœcio³a
w Polsce.

41. Trzeba wspieraæ biskupa w takim pokierowaniu zarówno poszczególnymi
wiernymi, jak te¿ wspólnotami parafialnymi, a tak¿e wszystkimi organizacjami i sto-
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warzyszeniami, aby realizowa³y one model Koœcio³a mi³oœci. Nale¿y d¹¿yæ do tego, by
dzia³alnoœæ charytatywna by³a praktykowana w ka¿dej parafii, miêdzy innymi dziêki
Parafialnemu Zespo³owi Charytatywnemu i Akcji Katolickiej. 

42. Obok formacji ogólnej i powszechnej potrzebna jest równie¿ formacja me-
todyczno–fachowa, tak w odniesieniu do osób duchownych, jak i œwieckich anima-
torów pracy charytatywnej. 

43. W formacji seminaryjnej nale¿y po³o¿yæ wiêkszy ni¿ dotychczas nacisk na
przygotowanie duszpasterzy zorientowanych charytatywnie, na wzór Chrystusa —
Dobrego Pasterza, który „ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ s³ugi” (Flp 2, 7).
W szerszym ni¿ dotychczas stopniu zagadnienie to powinno byæ uwzglêdnione
w wyk³adach z teologii pastoralnej oraz w æwiczeniach i praktykach. Wszyscy wycho-
wawcy i nauczyciele seminaryjni maj¹ harmonijnie wspó³pracowaæ pod przewodnic-
twem biskupa, aby w alumnach ukszta³towaæ postawê mi³oœci s³u¿ebnej30. 

44. Formacja charytatywna duchowieñstwa powinna mieæ charakter permanent-
ny. Odpowiedzialni za ni¹ s¹ biskupi diecezjalni w podleg³ych im diecezjach. Kap³a-
ni winni pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê w zakresie nauki spo³ecznej Koœcio³a. W dziele
uœwiêcania i budowania chrzeœcijañskiego ³adu w zmaterializowanym i zlaicyzowa-
nym œwiecie, duszpasterze winni w³asnym przyk³adem inspirowaæ do pos³ugi chary-
tatywnej31, zw³aszcza poprzez czyny pokuty i mi³osierdzia32. Osobisty przyk³ad mi-
³oœci i troski o ubogich jest œwiadectwem najbardziej przekonywaj¹cym i mobilizuj¹-
cym wiernych do wspó³pracy w budowaniu wspólnoty parafialnej. Sta³a formacja ka-
p³anów jest szans¹ nadrobienia braków w zakresie przygotowania do realizacji funk-
cji charytatywnej. 

45. Trzeba, aby do pos³ugi zgodnej ze swoim charyzmatem w dalszym ci¹gu po-
wraca³y charytatywne mêskie i ¿eñskie. 

46. W zakresie formacji charytatywnej szczególnie wa¿nym zadaniem jest
przygotowanie œwieckich animatorów pos³ugi charytatywnej. Odpowiedzialnoœæ za
formacjê spoczywa przede wszystkim na Koœciele diecezjalnym. Diecezja winna
zorganizowaæ formacjê przynajmniej dla trzech grup ludzi: cz³onków parafialnych
zespo³ów, profesjonalnych pracowników s³u¿b socjalnych oraz ró¿nego rodzaju
wolontariuszy. Formacja pierwszej grupy ma na celu dokszta³cenie doktrynalne,
doskonalenie metod, poszukiwanie nowych œrodków oraz pog³êbienie motywacji.
W formacji drugiej grupy — posiadaj¹cej ju¿ wystarczaj¹ce przygotowanie zawo-
dowe — nale¿y skoncentrowaæ siê na przygotowaniu duchowym. Szeroko pojê-
tych wolontariuszy nale¿y zapoznaæ z podstawami pe³nionej przez Koœció³ funk-
cji charytatywnej i rozpaliæ w nich zapa³ do pe³nienia tej funkcji w swoich œrodo-
wiskach.

47. W celu realizacji formacji charytatywnej nale¿y powo³aæ diecezjalne instytu-
ty33, które s³u¿y³yby duchownym i œwieckim animatorom pracy w diecezji. G³ównym
zadaniem instytutów by³oby gromadzenie danych na temat sytuacji spo³eczno–ekon-
omicznej mieszkañców diecezji i dzia³alnoœci charytatywnej na jej terenie oraz ich
analiza, wyci¹ganie wniosków i formu³owanie postulatów na przysz³oœæ. 

48. W skali krajowej, koniecznoœci¹ chwili jest zorganizowanie specjalistycz-
nych studiów pastoralnych poœwiêconych duszpasterstwu charytatywnemu, przygo-
towuj¹cych zarówno duchownych, jak i œwieckich. Natomiast w celu przygotowania
wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych o inspiracji chrzeœcijañskiej, nale-
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¿y rozwijaæ Studium Caritas Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, d¹¿¹c jed-
noczeœnie do otwarcia nowych, specjalistycznych kierunków na innych uczelniach
katolickich.

49. Celem formacji charytatywnej jest pe³niejsze zrozumienie idei mi³oœci bliŸ-
niego oraz wzrost zaanga¿owania na polu charytatywnym. Szczególnie wa¿n¹ rolê
w realizacji obydwu powy¿szych celów odgrywaj¹ œrodki spo³ecznego przekazu. Pro-
pagowanie idei mi³oœci braterskiej, a tak¿e solidna informacja o koœcielnych dzie³ach
charytatywnych, powinny znaleŸæ w³aœciwe miejsce na ³amach prasy oraz w progra-
mach radiowych i telewizyjnych. 

Zakres pos³ugi mi³osierdzia

50. Na prze³omie drugiego i trzeciego tysi¹clecia do najwa¿niejszych obszarów,
które nale¿y obj¹æ pos³ug¹ charytatywn¹ nale¿¹: ¿ycie i zdrowie cz³owieka od chwi-
li poczêcia a¿ do naturalnej œmierci, rodzina, bezrobocie, patologie spo³eczne, nie-
pe³nosprawnoœæ, bezdomnoœæ, wiêziennictwo, migracja i uchodŸstwo. 

51. Pos³uga charytatywna winna obj¹æ w naszym kraju wszystkich potrzebuj¹-
cych, niezale¿nie od ich wyznania czy narodowoœci. Kryteria te nie mog¹ byæ równie¿
decyduj¹ce przy udzielaniu pomocy innym krajom. Nale¿y zwróciæ uwagê na los na-
szych rodaków poza granicami Polski, zw³aszcza na Wschodzie. 

52. „Caritas Polska” i „Caritas” diecezjalne, parafialne zespo³y charytatywne,
zgromadzenia zakonne, koœcielne stowarzyszenia i ruchy ludzi œwieckich winny le-
piej rozeznaæ obszary ludzkiej biedy, rozwijaæ dotychczasowe dzie³a i tworzyæ
zw³aszcza takie, które eliminowa³yby w sposób trwa³y ludzkie nieszczêœcie. Jedno-
czeœnie doskonalenie na p³aszczyŸnie strukturalnej i profesjonalnej nie mo¿e prowa-
dziæ do biurokratyzacji i do zapoznania chrzeœcijañskiego charakteru ich misji. W ce-
lu pog³êbionej analizy przebytej ju¿ drogi, wspó³pracy wewn¹trzkoœcielnej, refleksji
nad w³aœciwym ukierunkowaniem i promocj¹ pos³ugi charytatywnej, nale¿y stworzyæ
strukturê zrzeszaj¹c¹, na zasadzie dobrowolnoœci i poszanowania autonomii, wszyst-
kie instytucje, zgromadzenia, stowarzyszenia i ruchy zajmuj¹ce siê w Koœciele prac¹
charytatywn¹. 

53. Nale¿y dostosowaæ do wymogów czasu pracê parafialnych grup charytatyw-
nych czy „Caritas” parafialnych. Punktem wyjœcia jest Instrukcja Konferencji Episko-
patu Polski o pracy charytatywnej w parafiach z roku 1986, któr¹ nale¿y oceniæ i sko-
rygowaæ w œwietle kilkunastoletniej praktyki zespo³ów. 

54. Pos³uga charytatywna powinna staæ siê dzie³em podejmowanym wspólnie
z braæmi z innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, polem wspó³pracy i praktycznego
ekumenizmu w s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi na p³aszczyŸnie ogólnopolskiej, die-
cezjalnej i parafialnej, a tak¿e wœród instytucji, zgromadzeñ i stowarzyszeñ dzia³aj¹-
cych w Koœciele. 

55. W dziedzinie pracy charytatywnej nale¿y d¹¿yæ do wiêkszej wspó³pracy z ad-
ministracj¹ samorz¹dow¹ i rz¹dow¹. Wspó³praca ta zobowi¹zuje do rzetelnego wy-
pe³niania przez jednostki koœcielne powierzonych im zadañ. Trzeba coraz pe³niej
uœwiadamiaæ sobie, ¿e pomoc¹ humanitarn¹ zajmuj¹ siê organizacje pozarz¹dowe,
które nie s¹ zwi¹zane z Koœcio³em. Nale¿y z nimi nawi¹zaæ partnerski dialog i wspó³-
pracê, pamiêtaj¹c o zachowaniu w³asnej to¿samoœci i inspiracji chrzeœcijañskiej. 
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Kierunki pos³ugi charytatywnej

56. Postawa czynnej mi³oœci winna prowadziæ do postulowanej w nauczaniu
wspó³czesnego Koœcio³a „opcji preferencyjnej na rzecz ubogich”34, czyli d¹¿enia do
tego, by ludzi dotkniêtych jak¹kolwiek niedol¹ nie pozostawiaæ na marginesie ¿ycia,
lecz wprowadzaæ ich do centrum ¿ycia Koœcio³a oraz ca³ego spo³eczeñstwa35. „Du-
sz¹ porz¹dku spo³ecznego winna staæ siê zasada mi³oœci, poniewa¿ tylko ona jest
w stanie obroniæ godnoœæ cz³owieka, o¿ywiæ sprawiedliwoœæ i rozwi¹zaæ ró¿ne pro-
blemy spo³eczne”36. 

57. Pe³ni¹c pos³ugê mi³osierdzia trzeba usuwaæ przede wszystkim przyczyny z³a,
a nie tylko jego skutki37. Obok charytatywnej terapii i profilaktyki realizowanej jako
pomoc osobowa, nale¿y przede wszystkim oddzia³ywaæ na struktury ¿ycia spo³ecz-
nego, aby bardziej skutecznie chroni³y s³abszych i gwarantowa³y wszystkim równy
dostêp do dobra wspólnego. 

58. Pos³uga charytatywna powinna umo¿liwiaæ wszechstronny rozwój osoby. So-
bór Watykañski II poucza, ¿e „[…]nale¿y tak zorganizowaæ pomoc, by otrzymuj¹-
cy j¹ wyzwalali siê powoli od obcej zale¿noœci i stawali siê samowystarczalni”38.
Chrzeœcijañska pos³uga mi³oœci winna stawaæ siê pomoc¹ dla „samopomocy”. A za-
tem ma to byæ pomoc aktywizuj¹ca ludzi, anga¿uj¹ca ich wewnêtrzny potencja³ du-
chowy, rozbudzaj¹ca zainteresowania, stymuluj¹ca inicjatywê i przedsiêbiorczoœæ, po-
zwalaj¹ca przezwyciê¿aæ apatiê, lêk i poczucie bezsensu ¿ycia, sprawiaj¹ca, ¿e cz³o-
wiek odkryje swoj¹ prawdziw¹ wartoœæ i odnajdzie w³asne powo³anie ¿yciowe. 

Drugi Polski Synod Plenarny wyra¿a wdziêcznoœæ wszyst-
kim tym, którzy ofiarnie œpiesz¹ z pomoc¹ osobom i rodzinom
cierpi¹cym niedostatek, samotnym i opuszczonym, chorym
i bezdomnym, imigrantom w naszym kraju i ca³ym narodom do-
tkniêtym ubóstwem. 

Synod pragn¹c budziæ powszechn¹ wra¿liwoœæ na ludzk¹
biedê przypomina ¿arliwe s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II:
„Przystêpuj¹c do Sto³u Pañskiego, aby posilaæ siê Cia³em Chry-
stusa, nie mo¿emy zostaæ obojêtni na tych, którym brakuje chle-
ba codziennego. […] Jest to naszym obowi¹zkiem, obowi¹z-
kiem mi³oœci: nieœæ pomoc na miarê naszych si³ tym, którzy jej
oczekuj¹. Mówi Chrystus: «Wszystko, co uczyniliœcie jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili» (Mt 25,
40). «Wszystko, czego nie uczyniliœcie jednemu z tych najmniej-
szych, tegoœcie i Mnie nie uczynili» (Mt 25, 45). Potrzeba wiêc
naszego chrzeœcijañskiego dzie³a, naszej mi³oœci, a¿eby Chrystus
obecny w braciach nie cierpia³ niedostatku”. 
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