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WPROWADZENIE

W zagadnieniu chrześcijańskiego uspołecznienia współczesnego czło
wieka idzie o form ację jego postaw y jako trw ałego sposobu bytow ania 
w społeczeństwie w  sposób bezkonfliktowy. Bezkonfliktowość ta  zaś po
lega na rozum ieniu ładu społecznego i dobra wspólnego, ich poszanowa
niu oraz przyczynianiu się do ich um acniania i rozw ijania przez harm o
nijne współdziałanie z otoczeniem.

Społeczeństwo żyje i rozw ija się pomyślnie wówczas, gdy panuje  w 
nim harm onia. H arm onia ta  zaś istnieje wówczas, gdy osoby ludzkie, 
społeczność tworzące, postępują w  duchu sprawiedliwości i solidarności; 
gdy w  tej solidarności zachow ują przepisy w prowadzające porządek i 
bezpieczeństwo publiczne, nie zakłócają spokoju współobywateli.

Tę bezkonfliktowość utw ierdza i pogłębia rozum ienie i poczucie po
trzeby tw orzenia z innym i dobra wspólnego. Dobrem wspólnym  zaś są 
w arunki umożliwiające i u łatw iające każdem u pełny rozwój osobowości 
(por. KDK 26; DWR 6).1 Dążąc do dobra wspólnego w sensie wyżej 
określonym, poszczególne osoby, uznając praw a i inność każdego czło
wieka, budują je wspólnie przy zachowaniu pluralizm u. Ludzie uspo
łecznieni nie niszczą więc dobra społecznego; nie naruszają przepisów 
chroniących ludzi i dobro społeczne; nie zakłócają spokoju swego środo
wiska lub miejsca przebyw ania; dążą do współżycia i współpracy z in
nymi w  celu tw orzenia wspólnoty sprawiedliwości oraz solidarności. Po
stępujący w edług tych założeń ludzie są uspołecznieni. Są więc przygo
towani do życia w  społeczności, do współdziałania i do wzm acniania tej 
społeczności nowym i dobrami.

1 J a n  X X I I I ,  Encyklika M ater et Magistra,  A A S 53/1961/417.
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W zagadnieniu uspołeczniania idzie w łaśnie o form ację postaw  h ar
m onijnego współżycia oraz współdziałania osoby z otoczeniem w  celu 
budow ania w  nim  dobra wspólnego. Idzie więc o przygotowanie do ży
cia społecznego rozum ianego jako zaangażowanie w  działalność, jaką 
prowadzi społeczeństwo w  życiu codziennym dla osiągania swych za
m ierzeń.8 W uspołecznianiu chrześcijańskim  idzie ponadto o postawę 
dobra wspólnego w  zjednoczeniu w  Chrystusie, tj. w zjednoczeniu z 
Nim sam ym  i w  Nim ludzi między soSą. Zjednoczenie zaś takie dokonuje 
się na gruncie miłości chrześcijańskiej. W uspołecznianiu chrześcijańskim  
osobę ludzką nastaw ia się zatem : 1) na tw orzenie z innym i ludźmi wspól
noty chrześcijan w  C hrystusie zespolonych pionowo-poziomą miłością, 
2) na budowanie dobra wspólnego dla wszystkich oraz 3) na społeczne 
oddawanie czci Bogu należnej.

Określone wyżej uspołecznianie chrześcijan jest zagadnieniem  dużej 
wagi i ze wszech m iar aktualne. Prowadzi ono bowiem do wyjścia 
chrześcijan z religijności indyw idualistycznej i biernej a przejścia w  re 
ligijność pogłębioną, zaangażowaną i społeczną. Je s t więc ono ważnym  
czynnikiem  odrodzenia życia religijnego i nowego dynam izm u Kościoła 
Chrystusowego.

Jednocześnie uspołecznianie chrześcijan w  sensie wyżej określonym  
jest spraw ą ogromnej wagi dla świata, życia społeczno-gospodarczego, 
ku ltu ry  i pokoju a naw et życia na ziemi w  ogóle. W ynika to  z współ
czesnej sytuacji w świecie.

Sytuacja w  świecie jest pełna napięć, konfliktów  i zagrożenia środo
w iska naturalnego. Życie na ziemi jest zagrożone przez postępujące ska
żenia powietrza, wody i gleby,3 przez prom ieniow anie a  wreszcie przez 
możliwość globalnych konfliktów  zbrojnych przy zastosowaniu broni 
naukowych.4 Ponadto poszczególne społeczeństwa w skali globalnej są 
niesłychanie obciążone zbrojeniam i i utrzym yw aniem  w gotowości bojo
wej olbrzymich sił m ilitarnych. W reszcie społeczństwa te  trap ią  m oralne 
osłabienia, terroryzm , olbrzym ie zadłużenia i niewydolności gospodarcze. 
U podłoża tych wyżej w ym ienionych zjaw isk leży zaś nadm ierny egoizm. 
Zjawiska te  należy więc zmniejszać i stopniowo usuwać przez zwalczanie 
ich w  samym człowieku.

Znam ionująca się powyższymi zjaw iskam i współczesna sytuacja w y
lęgła się i pogłębia na skutek egoizmu: jednostek i narodów. To ludzie 
są za nie odpowiedzialni. Oni ją wywołują, podtrzym ują i przyczyniają 
się do pogarszania. U siłują rozwiązywać problemy, k tóre rodzą się w 
sercach ludzkich, przy pomocy siły fizycznej. Stosują zakłamanie, zastra
szenie, terroryzm , walkę zbrojną. Środki te jednak  nie sięgają do ko
rzeni groźnej sytuacji. Jej korzenie tkw ią w  ich egoizmie, w  żądzy pa
nowania jednych nad drugim i, w żądzy nadm iernego i szybkiego boga
cenia się kosztem innych i w  ogóle życia w  otoczeniu. Dotyczy to tak  
jednostek i rodzin, jak  i całych społeczństw i narodów. Usuw anie z rze
czywistości współczesnej tych zjawisk m usi więc sięgnąć do zm iany po
staw  ludzkich. Jan  Paw eł II w  Orędziu Bożonarodzeniowym w  dniu 25

2 Por. m. in. T. K u k o ł o w i c z o w a ,  Rodzina w  procesie uspołecznienia 
dziecka, Lublin 1973, s. 6; H. S w i d a ,  Osobowość jako problem pedagogiki, W ar
szawa 1970, s. 228.

3 Por. np. Człowiek przeciwko sobie? pr. zb. pod redakcją A. L e n k o w e  i 
Warszawa 1986.

4 Por. KDK 81; J a n  P a w e ł  II ,  Pokój — dar Boga powierzony ludziom, 
2) L’Os?ervatore Romano, wydanie polskie, 2/1981/ Nr. 12/24/, s. 3.
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grudnia 1986 roku stw ierdził: „Tylko miłość może przem ienić obraz na
szej planety, skłaniając rozum  i serce do b raterstw a i pokoju.”6 Tylko 
ona może przynieść zasadnicze rezultaty , ponieważ stanow i usuw anie 
najgłębszych przyczyn dram atycznej sytuacji osób, rodzin, poszczególnych 
społeczności i ogólnoludzkiej rodziny.

Usuwanie tych najgłębszych przyczyn przez przem ianę człowieka mo
żna osiągnąć właśnie przez jego chrześcijańskie uspołecznienie. Konflikty 
rodzinne, alkoholizm, narkom anię, chuligaństwo, łapownictwo, rozwiąz
łość obyczajów, brakoróbstw o i niegospodarność, lekceważenie obowiąz
ków i pracy, konflikty społeczne i m iędzynarodowe trzeba wygaszać w 
ludziach. Trzeba powodować to, by ludzie nie uciekali się do niszczenia 
porządku społecznego i dobra wspólnego. A to można osiągać przez po
staw y jedności, solidarności i miłości. Postaw y te  zaś z kolei można osią
gać przez uspołecznienie człowieka. Tym sam ym  zagadnienie chrześci
jańskiego uspołecznienia jest spraw ą niezwykłej wagi, aktualną, a naw et 
wprost przynaglającą. Powinno ono stać się zadaniem  duszpasterstw a i 
apostolstwa ludzi świeckich jako głęboka konieczność naszych czasów, a 
jednocześnie konieczność religijno-społeczna.

I. TEOLOGICZNE PODSTAW Y KONIECZNOŚCI USPOŁECZNIANIA

Z istoty powołania człowieka przez Stwórcę, z n a tu ry  chrześcijaństwa 
i Kościoła człowiek jest powołany do życia społecznego. Nie może one żyć 
bez społeczeństwa. Zawdzięczając zaś społeczeństwu w arunki życia i roz
woju, ma również obowiązki wobec społeczeństwa.

1. Człowiek istota społeczna

Spośród bytów ożywionych człowiek m a najbardziej wydłużony okres 
dzieciństwa i niezdolności do samodzielnego życia. W rodzone jest więc 
dla człowieka żyć w  społeczeństwie.8 W odosobnieniu nie może on opat
rzyć niezbędnych potrzeb życia. Nie może też zaspokoić potrzeb um ysłu 
i serca. Człowiek więc z na tu ry  swojej rodzi się do uspołecznienia i ży
cia rodzinnego a także państwowego, w którym  zaspokaja się wszystkie 
potrzeby człowieka i tw orzy w arunki jego rozwoju. Ze względu na na
turę człowieka filozofia scholastyczna określiła go jako „anim al sociale”, 
czyli istotę społeczną.7 Takie określenie podkreślało, że cecha społecz
ności nie jest tylko przypadłością, lecz należy do na tu ry  człowieka.

Cecha społeczności człowieka jest w ynikiem  złożoności na tu ry  ludz
kiej. Jest on bytem  złożonym z pierw iastka duchowego i m aterialnego 
(por. KDK 14). Stanowi on jedność ducha i ciała, skupiając w  sobie ele
m enty św iata m aterialnego i pierw iastek rzeczywistości niem aterialnej. 
Jako istota złożona z tych pierwiastków, człowiek, naw et w  dziedzinie 
m aterialnej, posiada potrzeby o charakterze rozwojowym.8 Przez coraz 
pełniejsze poznawanie zarówno siebie jak  i św iata zewnętrznego docho

8 „T ygodnik  P o w szech n y” z dnia 4 1 1987 41/1987/ Nr. 1 s. 2.
e Por. np. C z. S t r z e s z e w s k i ,  K ato l icka  nauka społeczna, W arszawa 

1985, s. 17.
7 Por. KDK 12, 25; DWR 3,4; DA 18; J. F o 11 i e t, L ’hom m e social, Paris 1961;

O. v o n  N e l l  -  B r e u n i n  g, Einzelmensch und Gesellschaft, H eidelberg 1950; 
W. W e b e r ,  Person und Gesellschaft,  M ünchen 1978.

6 Por. C z . S t r z e s z e w s k i ,  dz. cyt., s. 17.



dzi on do poszerzania kręgu potrzeb duchowych oraz m aterialnych i m o
żliwości ich doskonalszego zaspokajania. Te zaś potrzeby może coraz le
piej zaspokajać w życiu w społeczności i w coraz wyższym jej zorgani
zowaniu. Tej m isji zaś człowiek nie może spełniać indywidualnie, lecz 
zbiorowym wysiłkiem. Trzeba jednocześnie podkreślić, że człowiek, choć 
jest z na tu ry  swojej zmuszony do życia społecznego, nie jest zdeterm i
nowany przez w arunki tego życia.9 Może on bowiem kształtow ać sto
sunki społeczne, rozwijać ich zakres, tw orzyć ku ltu rę  społeczną.

Przyczyny społecznego charakteru  na tu ry  ludzkiej leżą w braku sa
m owystarczalności oraz w um iłowaniu życia wspólnego. Człowiek nie 
jest sam owystarczalny. Bogata psychika ludzka tworzy w nim potrzeby, 
które może on zaspokoić tylko społecznie. W yrazem  tego jest mowa. Ona 
stw arza praw dziw ie ludzką więź społeczną.10 Umożliwia ona wym ianę 
myśli i współżycie między ludźmi. Człowiek z na tu ry  swojej jest zatem 
isto tą społeczną, powołaną do życia w  społeczności i udziału w jej roz
woju, a życie społeczne nieodzownym w arunkiem  rozwoju osobowości 
człowieka.

2. Człowiek z woli Stwórcy istotą społeczną

Na społeczny charak ter człowieka w skazuje nie tylko filozoficzna 
analiza. C harakter społeczny człowieka głosi Objawienie Boże. Księga Ro
dzaju w  opisie stw orzenia człowieka w skazuje na te elem enty, k tóre są 
wyrazem  społecznego powołania człowieka przez Stwórcę. W świetle tej 
Księgi Stwórca ludzkiej na tu ry  tchnął w niego pierw iastek życia, owe 
„spiraculum  v itae” (Rdz 2, 7), k tóre uczyniło go człowiekiem. Jedno
cześnie Księga Rodzaju mówi, że Stwórca ludzkiej na tu ry  powołał go do 
wspólnego życia z daną m u drugą osobą.

Z opisu ak tu  stwórczego wynika, że Stwórca ludzkiej na tu ry  uform o
wał ją  społeczną od początku. W yrażają to słowa, w których jest zaw arta 
myśl, że nie jest dobrze człowiekowi w samotności i nic m u nie zastąpi 
innego człowieka (Rdz 2, 18-20). Stwórca uczynił zatem  pomoc dla niego 
odpowiednią: drugiego człowieka. Powołał do istnienia kobietę, by w 
ten  sposób stworzyć pierwszą społeczność ludzką, rodzinę człowieka.

Na społeczny charakter na tu ry  ludzkiej, zamierzony przez Stwórcę, 
wskazują z kolei powołanie człowieka do pracy oraz powierzenie jej ja 
ko wspólne zadanie.

Powołanie człowieka przez Stwórcę do pracy zaw iera się w zlece
niu: „Bądźcie płodni i rozm nażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczy
nili ją  sobie poddaną” (Rdz 1, 28). W zleceniu tym  człowiek został po
wołany przez swego Stwórcę do pracy.11 Praca stanow i bowiem podsta
wowy w ym iar bytow ania człowieka na ziemi.12 W ykonywanie pracy jest 
w yrazem  człowieczeństwa13 i odzwierciedla działanie samego Stwórcy 
wszechświata.14 Tylko człowiek jest zdolny do pracy. On bowiem dzięki 
rozumowi może działać planowo, posługiwać się narzędziami, tworzyć te-
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0 Por. tamże.
10 Por. tamże, s. 18.
18 Zwłaszcza List do Smyrneńczyków, IV, 1-2; VII, 1.
11 Por. J a n  P a w e ł  I I ,  Encyklika Laborem exercens, Wstęp.
12 Tamże, 4.
13 Tamże, 6.
14 Tamże, 4.



chnikę i czynić ją  „sprzym ierzeńcem  pracy człowieka” .16 Praca zatem  w y
raża człowieczeństwo osoby ludzkiej i jest wypełnianiem  powołania. So
bór W atykański II w K onstytucji duszpasterskiej o Kościele w  świecie 
współczesnym uczy: „Człowiek bowiem, stw orzony na obraz Boga, otrzy
m ał zlecenie żeby rządził św iatem  spraw iedliw ie i w świętości, podpo
rządkow ując sobie ziemię ze w szystkim  co w niej jest, oraz żeby, uzna
jąc Boga Stwórcę wszystkiego, odnosił do Niego siebie samego i w szyst
kie rzeczy, tak  aby, przez poddanie człowiekowi wszystkiego przedziw ne 
było po całej ziemi imię Boże” (34). Sobór po tym  stw ierdzeniu dodaje, 
że dotyczy ono zwykłych codziennych zajęć. „Mężczyźni bowiem i ko
biety, którzy zdobywając środki na utrzym anie własne i rodziny tak  w y
konują swoje przedsięwzięcia, by należycie służyć społeczeństwu, mogą 
słusznie uważać, że swoją pracą rozw ijają dzieło Stwórcy, zaradzają po
trzebom  swoich braci i osobistym wkładem  przyczyniają się do tego, by 
w historii spełnił się zamysł Boży” (KDK 34).16 Z zaw artych w Księdze 
Rodzaju opisów i przedstaw ionych wypowiedzi w dokum entach Kościo
ła wynika, że praca jest powołaniem człowieka i współdziałaniem  z Bo
giem Stwórcą.

Z Księgi Rodzaju w ynika jednocześnie, że praca ludzka jest nie tylko 
powołaniem człowieka, lecz że jest ona jego m isją społeczną.17 Stwórca 
nakaz czynienia sobie przez człowieka ziemi poddaną skierow ał do 
pierwszej pary  ludzi (Rdz 1, 28). W zleceniu tym  Bóg zwrócił się więc 
do wszystkich ludzi i przeznaczył ziemię dla potrzeb w szystkich ludzi. 
Jako istota z na tu ry  swojej społeczna (DWR 3, 4) człowiek wspólnie z 
innym i ludźm i m a czynić sobie ziemię (a przez nią rzeczywistość18) pod
daną. Bóg bowiem nie stw orzył człowieka samotnym, gdyż od początku 
uczynił mężczyznę i niew iastę (Rdz 1, 27). K onstytucja G audium et spes 
podkreśla, że to zespolenie „stanowi pierwszą form ę wspólnoty osób” (12). 
Dalej wym ieniona K onstytucja dodaje: „Człowiek bowiem z głębi swej 
n a tu ry  jest isto tą społeczną, toteż bez stosunków z innym i ludźm i nie 
może ani żyć, ani rozwinąć swoich uzdolnień” (tamże). Z na tu ry  swojej 
człowiek jest więc przez swego Stwórcę powołany do życia społecznego i 
budowania go swoją pracą, k tóra jest w yrazem  tej w łaśnie n a tu ry  spo
łecznej. Z samej swej na tu ry  człowiek ma zatem  w swym  życiu zajm o
wać postawę społeczną, a Kościół jest powołany, aby pomagać m u taką 
postawę uformować i ją  na każdy dzień konkretyzować.

Powołanie człowieka do istnienia jako istoty społecznej oznacza na
łożenie na niego obowiązku sprawiedliwości i współdziałania. Ich pełnym  
wym iarem  m a być solidarność ludzka i miłość, k tóre w ykluczają krzyw 
dę, a nakazują wzajemność i braterstw o. Jest to praw o na tu ry  ludzkiej 
przez Boga stworzonej. To praw o na tu ry  Bóg potw ierdził pozytyw nym  
nakazem  i wezwał do jego w ypełniania.

3. Pozytywny nakaz Boży

W Starym  Testam encie Jahw e nakazuje posłuszeństwo Jego woli i 
czci dla Niego oraz zachowania społecznego porządku zgodnego z Jego 
wolą. Syntezę tych nakazów starotestam entow ych stanow i Dekalog
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15 Tamże.
16 Por. J a n  P a w e ł  II ,  Encykl. Pacem  in terris,  A A S 55/1963/297.
17 Por. np. M. R i b e r ,  Praca w  Biblii ,  W arszawa 1979; T. R o s, El trabajo  se- 

gun la Biblia, Barcelona 1955; Cz. S t r z e s z e w s k i ,  dz. cyt., s. 174.
18 J a n  P a w e ł  II ,  La borem  exercens,  4.



(Pp 5, 1-22). Obowiązki człowieka wobec człowieka określił ponadto w 
Księdze Kapłańskiej (Kpł 19, 11-18). Zakazał zatem  nie tylko czynów 
aspołecznych, lecz żąda usunięcia z serca ludzkiego pożądania, k tóre go
dzi w  dobro innego człowieka (por. Pp 5, 21). Jednocześnie Jahw e żąda 
miłości dla siebie (Pp 6, 5) oraz nakazuje miłować bliźniego jak  siebie 
samego (Kpł 19, 18). Bóg więc w S tarym  Testam encie żąda pozytywnie, 
w  form ie praw a, postaw y społecznej opartej na miłości.

Konieczność postaw y społecznej w  naszym  życiu naśw ietlił i żąda 
Jezus Chrystus, Odnowiciel porządku zamierzonego przez Stwórcę. J e 
zus Chrystus, k tó ry  przyszedł odnowić porządek miłości na ziemi, po
tw ierdził przede w szystkim  moc obowiązującą nakazu Bożego objawio
nego w  S tarym  Testamencie, streszczającego się w  przykazaniu miłości 
(Mt 22, 37-40). Chrystus ponadto nadał nowy w ym iar miłości i życiu 
społecznemu»19

Posłany przez Ojca, Chrystus przyszedł odnowić porządek zburzony 
przez nieposłuszeństwo ludzi wobec nakazu swego Stwórcy. W Chrystusie 
i przez Niego Bóg w swym odwiecznym planie postanowił przywrócić 
ludziom utracone synostwo Boże, jedność i miłość wśród ludzi na ziemi.20 
On jest więc Nowym Adamem (DM 3). Będąc „obrazem  Boga” niew idzial
nego (Kol 1, 15), Chrystus przyw rócił synom pierwszego Adama podo
bieństw o Boże, zniekształcone przez grzech (por. KDK 22). Pojednał łu
dzi z sobą i nakazał w zajem ną miłość, nie tylko jak  siebie samego, lecz 
jaką  On sam  nas um iłował (J 13, 34). Jednocząc ludzi z sobą i nakazując 
im  w zajem ną miłość, Chrystus odnawia cały porządek. Odkupieni przez 
Niego ludzie, wezwani do jednoczenia się z Nim przez w iarę i sakra
m enty  oraz m iędzy sobą przez w zajem ną miłość, m ają tw orzyć jeden 
żywy organizm  — Jego M istyczne Ciało.21 W W ieczerniku bowiem mo
dlił się do Ojca, „aby wszyscy stanow ili jedno, jak  Ty, Ojcze, we mnie, 
a  ja  w  Tobie, aby i oni stanow ili jedno w nas” (J 17, 21). Św. Paweł, 
głosząc ideę Kościoła jako Ciała Chrystusa, poucza K oryntian: „W y prze
to jesteście Ciałem C hrystusa i poszczególnymi członkami” (1 Kor 12, 28). 
Stanowiąc Ciało C hrystusa i będąc poszczególnymi członkami tego Ciała, 
chrześcijanie m ają  obowiązek solidarnego odnoszenia się do siebie, 
współdziałania i miłości. Chrystus ogłasza więc i zobowiązuje do nowego 
praw a, tj. praw a Chrystusa (ho nomos tou Christou). Praw o to zakłada 
jedność w  Nim, tj. z Nim i chrześcijan między sobą, i wzajem ną miłość 
na wzór Jego miłości do nas. Jest to istota autentycznego odnoszenia się 
chrześcijan do siebie. Nakazana przez Niego miłość, jako „nowe przyka
zanie”, stała się naczelnym  i nie znającym  granic ani narodu prawem, 
opierającym  się na zjednoczeniu z Chrystusem . Je st ona darem  nad
przyrodzonym, w ypływ ającym  z tego zjednoczenia z Chrystusem , w in
nym  szczepem (J 15, 1-8), i związana z Jego ofiarą krzyżową (por. 1 J  3, 
16-18). W zjednoczeniu z Nim i tajem nicą Jego śm ierci oraz zm artw ych
w stania (Rz 6, 3-5) chrześcijanie są jedną społecznością, której członko
wie są za siebie współodpowiedzialni i z na tu ry  tego zjednoczenia wez
w ani do postaw y miłości. Bez miłości nie m a zatem  autentycznego życia 
chrześcijańskiego. Chrześcijanie w inni żyć i działać społecznie, tworząc 
świadomie jedność i działając solidarnie.
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Z natu ry  ludzkiej przez Boga stworzonej i z pozytywnego Jego na
kazu oraz z istoty chrześcijaństw a i nakazu Chrystusa w ypełniania „no
wego przykazania” społeczna postaw a jest obowiązkiem człowieka i dro
gą do pełni dobra, czyli do dóbr potrzebnych człowiekowi w życiu do
czesnym i połączenia się z Bogiem na wieczność. W obecnej dobie głę
bokiego odradzania się życia chrześcijańskiego z jednej strony, z drugiej 
strony zagrożenia ludzi przez egoizm i jego wszelkie pochodne, wzmoc
nienie i pogłębienie chrześcijańskiej postaw y społecznej stało się naglą
cym zadaniem. Odradzający głęboko swe życie Kościół i poszukujący 
ra tunku  przed zagładą św iat ma tylko jedno wyjście. Je s t nim  solidar
ność i rozwój, inaczej mówiąc: cywilizacja miłości. Ona jest bowiem peł
nym  uspołecznieniem chrześcijańskim  ludzi, a na jego naglącą koniecz
ność zwraca uwagę Kościół naszych dni.

4. Wezwanie Kościoła współczesnego

Na naglącą konieczność cywilizacji miłości zwrócił uwagę Paw eł VI. 
W swym przem ówieniu na zakończenie Roku Jubileuszowego w Bazy
lice św. P iotra w Rzymie w  nocy 25 grudnia 1975 roku Paw eł VI w ska
zał na złowrogie znaki czasu, k tóre gnębią współczesną ludzkość i grożą 
zniszczeniem życia na ziemi.22 Temu zagrożeniu — wskazał P a w e ł  VI
— przeciwstawi się „cywilizacja miłości” (la civilta dell’ amore)23 i ją  
w inniśm y konkretyzować naszą postaw ą w świecie. Do jej realizacji czę
sto naw ołuje w  swych w ystąpieniach i- dokum entach Ja n  Paw eł II. W 
enc. Dives in  misericordia J a n  P a w e ł  II pisze: „Jeśli Paw eł VI w ie
lokrotnie w skazywał na „cywilizację miłości” jako na cel, do którego 
winny zmierzać wszelkie wysiłki w dziedzinie społecznej i kulturalnej, 
a także ekonomicznej i politycznej, to w ypada z kolei powiedzieć, że 
osiągnięcie tego celu nigdy nie będzie możliwe, jeżeli w  naszych koncep
cjach i realizacjach dotyczących tych rozległych i złożonych dziedzin 
ludzkiego współżycia będziemy się zatrzym yw ać przy zasadzie „oko za 
oko i ząb za ząb”, a nie postaram y się jej zasadniczo przetworzyć i uzu
pełnić innym  duchem ” (14). Tym zaś duchem  może być tylko postaw a 
społecznej miłości. Potw ierdził to Papież w  wielu innych m iejscach.24 W 
Orędziu na X X  Św iatow y Dzień Pokoju  — 1 stycznia 1987 J a n  P a w e ł
II podkreślił z naciskiem, że do zachowania pokoju prowadzą tylko dwie 
drogi: rozwój i solidarność (7).25 Tym sam ym  Papież raz jeszcze dał w y
raz nauce Kościoła o znaczeniu społecznej postaw y miłości i jej naglącej 
konieczności w życiu wszystkich ludzi dobrej woli.

W świetle Objawienia Bożego i nauki współczesnego Kościoła spo
łeczna postawa, w yrażająca się solidarnością i miłością, jest niezwykłej 
wagi naszym powołaniem i obowiązkiem. Od społecznej postawy zależy 
nie tylko nasza pomyślność osobista, lecz równocześnie życia rodzinnego, 
społeczeństw i całej ludzkości. Odwrócenie się od postaw y egoizmu i 
„anty-m iłości” a ugruntow anie postaw y społecznej każdego chrześcija
nina i każdego człowieka jest spraw ą najw iększej wagi współczesnych 
ludzi.
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Ze znaczeniem autentycznej postaw y społecznej chrześcijan wiąże się 
ściśle ich uspołecznienie. Kościół stoi więc przed zadaniem  coraz głęb
szego uspołeczniania swych w iernych. Je s t to zadanie złożone, trudne, 
wym agające nieustannej pracy i konieczne. Uspołeczniania ludzi na za
sadzie miłości chrześcijańskiej nie w prowadzą nakazy, ubolew ania nad 
przejaw am i patologii religijno-społecznej, samo mówienie o jego waż
ności i potrzebie. Uspołecznianie, jako proces przem ian postaw ludzi, w y
maga ciągłego przezwyciężania trudności na tej drodze i pozytywnego 
działania uspołeczniającego. Uspołecznianie chrześcijańskie jest więc ko
niecznością, k tóra we współczesnych w arunkach życia ludzi sta je  się co
raz bardziej przynaglającą.
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II. TRUDNOŚCI W PROCESIE USPO ŁECZNIANIA

W form owaniu społecznej postaw y człowieka trzeba uwzględnić wiele 
czynników. Przejaw y zachowania się osoby ludzkiej są bowiem wynikiem  
jej współdziałania ze środowiskiem. Osoba — jak  wiadomo — nie istnieje 
bez środowiska. Predyspozycje zaś utw orzone przez geny nie m ają nie
uniknionego w pływ u na zachowanie. Istn ieje  skomplikowana zależność 
między czynnikami biologicznymi, czyli w arunkam i w ew nętrznym i, a 
czynnikami środowiskowymi, czyli w arunkam i zew nętrznym i (interakcja). 
W procesie form acji społecznej postaw y człowieka trzeba zatem  uwzglę
dnić przede wszystkim : ogólny stan  natu ry  ludzkiej, trudności endogen
ne osoby oraz uw arunkow ania aktualnego środowiska człowieka współ
czesnego.

1. Trudności, mające swe źródło w osłabieniu natury ludzkiej 
przez zło moralne

W świetle O bjaw ienia Bożego człowiek został powołany do godności 
„obrazu Bożego” (Rdz 1, 26) i współpracownika Stwórcy. Stwórca, bę
dąc Miłością (1 J 4, 8-16), z absolutnie wolnej decyzji (Ef 1, 4-5) powziął 
od wieków plan miłości (Ef 3, 9). Treścią tego planu było stw orzenie 
św iata i powołanie w nim  człowieka do dialogu miłości.28

Szczególne zam iary Stwórcy względem człowieka są ukazane w bi
blijnym  opisie stw orzenia świata. Isto tną treścią dzieła stw orzenia jest 
powołanie do istnienia by tu  całkowicie zależnego od swego Stwórcy.

Odrzucenie przez człowieka posłuszeństwa wobec swego Stwórcy spo
wodowało odmowę Jego miłości i pozbawienie uczestnictwa w Jego ży
ciu. Nieposłuszeństwo wprowadziło zatem  w natu rę  ludzką stan  braku 
bliskości Boga i u tra tę  synostw a Bożego.27 W samym  człowieku spowodo
wało trw ałe  ujem ne skutki m oralne i odejście od realizowania własnego 
powołania. Nieposłuszeństwo to wprowadziło trw ałe  m oralne osłabienie 
człowieka, k tóre przejaw ia się w  egoistycznym zw racaniu ku sobie oraz 
w skłonności do uchylania się od w ypełniania konkretnych w ym agań mo
ralnych, które są związane z w łasnym  powołaniem. Nieposłuszeństwo wo
bec Stwórcy wprowadziło również stan wew nętrznego rozdarcia czło
wieka (por. KDK 13). Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jed 
nostkowe, czy zbiorowe, przedstaw ia się jako walka, i to w alka dram a

28 Por. Powołanie  chrześcijańskie ,  s. 55. 
s7 Por. tam że, s. 63-64.
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tyczna m iędzy dobrem  a złem, m iędzy światłem  a ciemnością (tamże). 
Człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych 
siłach napaści zła (por. tamże). Rozdarcie to sprawia, że człowiek dozna
je  braku zgodności dążeń i decyzji z rozpoznawaną w artością m oralną i 
z uznawanym  własnym  powołaniem. Na skutek nieposłuszeństwa wobec 
Stwórcy i u tra ty  synostw a Bożego ograniczeniu uległa jego zdolność do 
wypełnienia czynem własnych m oralnych decyzji. Człowiek często widzi 
i uznaje, że powinien postąpić inaczej, ale ulega słabościom i postępuje 
w brew  swem u najgłębszem u przekonaniu (Video m eliora proboque, de- 
teriora  sequor).

Fakt ten  stanow i głęboką przyczynę aspołecznych postaw i trudności 
współżycia z ludźmi. U trudnia mu je egoizm i wszelkie jego pochodne, 
k tóre można określić jako „anty-m iłość”.

Chrześcijańskie uspołecznianie m usi uwzględniać ten fak t w  najw yż
szym stopniu. Uwzględnienie zaś tego stanu wymaga włączania w proces 
uspołeczniania czynnika nadprzyrodzonego. Nie może ono zatem  odby
wać się skutecznie bez w iary, modlitwy, słowa Bożego, sakram entów, da
rów Ducha Świętego. Musi się więc ono wiązać z pogłębianiem życia du
chowego, włączaniem w modlitwę, sakram enty i czynną miłość chrześ
cijańską.

2. Endogenne trudności uspołeczniania

W raz z osłabieniem na tu ry  ludzkiej przez nieposłuszeństwo wobec 
Stwórcy w procesie uspołeczniania wchodzą w grę trudności, k tóre w y
nikają z indywidualnej na tu ry  człowieka. Człowiek jest bowiem istotą 
niepow tarzalną. Je s t on inny od pozostałych ludzi i nie wszystkie czyn
niki jego osoby, jako natu ra lne  skłonności, sprzyjają społecznemu usta
wieniu się w  życiu.

Odkrycia w  dziedzinie genetyki, biochemii oraz biologii m olekularnej 
odsłoniły wiele tajem nic dotyczących człowieka od strony fizycznej. W y
kazują one, że w  m ikroskopijnych sam oodtwarzających się stałych skład
nikach jąd ra  komórkowego, czyli chromosomach, znajdują się geny. Pod 
względem chemicznym stanow ią one fragm enty  łańcucha kwasu dezo
ksyrybonukleinowego (DNA). Stanowią one niejako szyfr (kod genetycz
ny), według którego przekazyw ane są cechy dziedziczne. Chromosomy po
siadają tysiące genów, k tóre działają w  różnych kom binacjach i w łącza
ją  się w różnych okresach życia osoby. Genetyczny kod człowieka i m e
chanizm jego działania jest ponadto bardzo skomplikowany. Pow stały z 
chromosomów ojca i m atki genotyp dziecka jest wreszcie niepow tarzalny. 
Osoba stanowi inną, odrębną od innych osób rzeczywistość, o jej tylko 
właściwym ukł.adzie, o w łasnym  tem peram encie i potrzebach psychicz
nych.

W świetle badań naukowych człowiek ma zakodowane w sobie liczne 
potrzeby psychiczne. H. A. M urray ustalił ich ilość na 27.28 Jedne z nich 
są skierowane niejako ad intra  inne ad extra. Są też takie, k tóre tw orzą 
połączenie jednych i drugich w tym  znaczeniu, że są skierowane ad extra  
w celu doznania ad intra. Do tych pierwszych z pastoralnego punktu  w i
dzenia można zaliczyć np. potrzebę unikania urazu psychicznego we 
w łasnych oczach (infavoidance), potrzebę autonom ii (autonomy), potrzebę
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uspraw iedliw ienia się (defendance) odrzucenia i izolacji (rejection), po
trzebę przyjem nych doznań zmysłowych (sentience), potrzebę doznawa
nia opieki (succorance), potrzebę nabyw ania (acquisition), potrzebę po
znawania (cognizance), potrzebę doznawania uznania (recognition). Inne 
potrzeby są natom iast bardziej skierowane na św iat zewnętrzny, jak  np. 
potrzeba stow arzyszania się (affiliation) tw orzenia (construction), czy 
inform owania innych (exposition). W powiązaniu z całym genotypem  
danej konkretnej osoby tworzą one układ dla niej tylko właściwy. Układ 
ten  u jednych osób jest korzystniejszy dla uspołecznienia u innych tru 
dniejszy. Układ ten  może stanowić duże trudności w procesie uspołecz
nienia i wymagać większego oddziaływania uspołeczniającego. Uspołecz
nienie bowiem ma pomóc osobie, zaczynając od wychowania w  okresie 
dziecięcym, w uporządkow aniu i zharm onizowaniu potrzeb. Pod w pły
wem oddziaływań na osobę jedne jej potrzeby mogą wzrastać, inne m a
leć. Pozwala to na zmniejszenie przerostu tych potrzeb, k tóre stanow ią 
u osoby podłoże aspołeczności, a jednocześnie na wzrost tych  potrzeb, 
które stanow ią fundam ent postaw y społecznej.

N iekorzystny dla uspołecznienia układ genotypiczny, z przerostem  po
trzeb stanow iących podłoże dla rozwinięcia się nadm iernego egoizmu, 
stanow i trudności istniejące w  konkretnym  człowieku. Z tego względu 
jest szczególnie ważne uspołecznianie człowieka od wczesnego okresu 
dziecięcego, o czym będzie mowa w dalszych paragrafach.

3. Negatywne wpływy środowiska

Do poważnych trudności uspołecznienia człowieka należy zaliczyć 
wreszcie negatyw ne w pływ y środowiska, w  którym  żyje. W form owaniu 
się bowiem osobowości człowieka i jego postaw y istotną rolę spełnia nie 
tylko genotyp, lecz również środowisko, w  k tórym  on żyje i rozw ija się. 
Działanie środowiska, w ystępując w różnych zjawiskach, u łatw ia rozwi
janie się jednych potrzeb, a jednocześnie może wpływać ham ująco na 
rozwój innych. Ponadto środowisko wpływa na rozwój wartościowania 
i wolę człowieka. Może go bowiem mobilizować do społecznej postawy, 
ale również może w yw ierać wpływ negatyw ny, nastaw iając człowieka na 
egoizm.

Trzeba podkreślić z naciskiem, że współczesna rzeczywistość cywili
zacyjna niesie z sobą wiele zjawisk, k tóre sprzyjają  rozw ijaniu się postaw 
innych, niż postaw a religijno-społeczna. Istn ieją  ponadto i działają z du
żą siłą zjawiska w prost godzące w wychowanie chrześcijańskie, u tru d 
niając je  a naw et niekiedy całkowicie uniemożliwiając.

Z punktu  widzenia chrześcijańskiego uspołecznienia spośród nega
tyw nych zjaw isk środowiska należy najp ierw  w ym ienić nieprawidłowość 
wychowania w tym  kierunku. W ychowanie ma dla postaw y człowieka 
zasadnicze znaczenie. Jego wagę podkreślają liczne dokum enty Kościo
ła.29 jak  i fachowa lite ra tu ra  świecka. Nieprawidłowość chrześcijańskie
go wychowania zachodzi często z nieświadomości religijno-społecznej. 
Zjawisko to w ystępuje wówczas, gdy środowisko wychowujące (a przede
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wszystkim  rodzina) jest religijnie i społecznie nieuświadomione, nie zna 
podstawowych zasad wychowania i nie prowadzi tych, k tórych wychowu
je, do religijności, jedności i miłości w  Chrystusie. W środowisku tym  
łatwo dopuszcza się do nadm iernego przerostu tych potrzeb psychicz
nych, które sta ją  się podłożem egoizmu. Ponieważ człowiek łatw o ulega 
skłonnościom egoistycznym, na owoce nieprawidłowego wychowania 
chrześcijańskiego (i takiego z pozoru) nie trzeba długo czekać. N iepra
widłowości w  w ychow aniu chrześcijan przez rodziny do tego nieprzygo
towane i nie zdolne do stania na wysokości zadania odbijają się ujem nie 
naw et na potomstwie o społecznie korzystnym  układzie potrzeb psychicz
nych. Uwidacznia się to w  trudnościach społecznego przystosowania w y
chowywanych i odczuwaniu przez nich tych  braków.

Innym  negatyw nym  zjawiskiem  utrudniającym  chrześcijańskie uspo
łecznienie są zgorszenia. U derzają one w prost w  zasady uspołecznienia 
chrześcijańskiego. W oczach niezdolnych jeszcze do krytycznej oceny 
gorszących faktów  podważają one w artość zasad przez wychowanie 
w pajanych i rozbudzają skłonność do zła moralnego. Zgorszenia w  ogóle 
są złem religijno-społecznym  niezależnie od tego, kto je wywołuje. P rze
strzega przed nimi Chrystus,30 apostołowie31 i Kościół naszych czasów.82 
Trzeba jednak dodać, że najcięższy cios wychow aniu i związanym  z nim 
uspołecznieniu zadają wychowawcy, gdy sta ją  się gorszycielami. Gorszą
cy swe potomstwo rodzice, k tórych zadaniem  jest wychowanie,38 oraz in
ni wychowawcy w yrządzają m u krzyw dę na całe życie i zadają ciosy 
własnem u społeczeństwu.

Innym  rodzajem  trudności w chrześcijańskim  uspołecznieniu jest prze
ciwne religijnem u ustaw ianie uspołecznionych. W ywołuje ono w nich 
zwątpienia, w ew nętrzne rozdarcie, nieufność i zm niejszenie w pływ u w y
chowawczego odpowiedzialnych za wychowanie chrześcijańskie. U jaw nia 
się to szczególnie wówczas, gdy zaczynają się pojawiać okazje do aspo
łecznego zachowania. Trzeba zatem  podkreślić, że rodzice m ają niepod
ważalne praw o do religijnego wychowania swego potom stwa.84 Z tego 
praw a winni więc korzystać w  pełni i pokonywać skutecznie trudności 
wspomnianego typu.

Niszczącym społeczną postawę współczesnych ludzi jest ponadto spo
tykane często wciąganie m łodych ludzi przez otoczenie w  praktyki, k tóre 
prowadzą na m argines społeczny. Do tego typu trudności chrześcijań
skiego uspołecznienia należy zaliczyć przede wszystkim  nakłanianie mło
dych ludzi do pijaństw a, odwiedzania tzw. melin, do narkotyzow ania się, 
brania łapówek (zazwyczaj następnie przepijanych), do chuligańskich 
wyczynów, lekceważenia pracy i porządku publicznego. W młodym  czło
wieku niedostatecznie uspołecznionym dochodzi do głosu potrzeba w y
czynu (achievem ent), agresywność (aggression), dominowania (dominance). 
Pod wpływem  podsuwanej okazji i zachęty do skorzystania z niej ulega 
i schodzi na m argines społeczny.
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Do wym ienionych i z nich w ynikających niekorzystnych dla chrze
ścijańskiego uspołeczniania zjaw isk trzeba dodać ogólny klim at, który  
jest związany ze współczesną cywilizacją. Cywilizacja jest wynikiem  ge
niuszu ludzkiego a osiągnięcia człowieka są na skalę dotychczas w  dzie
jach niespotykaną. Obok korzystnych dla człowieka i jego uspołecznie
nia zjawisk cywilizacja współczesna niesie jednak  z sobą wiele czynników 
niekorzystnych. Stanow ią one istotne trudności w procesie chrześcijań
skiego uspołeczniania współczesnych ludzi i nie można pominąć grożące
go z ich strony niebezpieczeństwa.

Spośród tych zjawisk, tkw iących korzeniam i we współczesnej cywi
lizacji, należy wym ienić przede wszystkim  odrzucanie praw dy o istnie
niu Boga,35 o życiu pozagrobowym człowieka, jego odpowiedzialności 
przed Bogiem za swe czyny. Z tym  wiąże się lekceważenie grzechu36 i 
postawa życiowa. Je s t nią laicyzacja, za k tórą idzie staw ianie człowiekowi 
jako najwyższego i ostatecznego celu produkcję i użycie. Powszechną za
tem  staje  się zasada „mieć” , a nie „być” , i użyć ile tylko da się i za 
każdą cenę. Traci więc w  tej spraw ie swój głęboki sens ofiara na rzecz 
dobra wspólnego, a uspołecznienie jest przeszkodą. Konsumpcjonizm za
węża pole widzenia naw et wielu chrześcijan, k tórzy mniej zdają sobie 
spraw ę z tego, że stanow i on niebezpieczeństwo „u tra ty  własnej duszy”37 
i w  końcu obróci się przeciwko człowiekowi.38

U staw iając współczesnych ludzi na „m ieć” i na przyjemność, zacie
rając  świadomość odpowiedzialności przed Bogiem i za dobro wspólne, 
konsumpcjonizm  współczesnej epoki cywilizacyjnej działa na człowieka 
rozprzęgająco. Sprzyja rozw ijaniu się egoizmu człowieka i m oralnie de- 
mobilizuje. Działa licznymi środkam i i przez telewizor wciska się do każ
dego zakątka, gdzie żyje człowiek. Tak więc współczesna cywilizacja tech
niczna, oderw ana od Boga i moralności chrześcijańskiej, w  proces 
uspołecznienia współczesnego człowieka wnosi wiele istotnych, a naw et 
groźnych trudności.

Z uwagi na brak m iejsca w  artykule  o określonej objętości przedsta
wienie trudności w  procesie uspołecznienia m a tylko charakter ich zary
su. W ymienione trudności są tylko najw ażniejsze i ukazują zaledwie ich 
rodzaje. Dowodzi to jednak dostatecznie, że chrześcijańskie uspołecznie
nie człowieka jest skomplikowane i m usi pokonywać wiele trudności 
różnej natury . Jednocześnie zasygnalizowanie tych trudności w skazuje 
na drogę, po której powinno pójść uspołecznianie współczesnych ludzi.

4. Neutralizowanie negatywnych czynników uspołecznienia

Różność i wielkość czynników utrudniających chrześcijańskie uspołe
cznienie współczesnego człowieka zmusza do szukania skutecznych dróg 
do jego osiągania. Przede w szystkim  trudności w ynikające ze współczes
nej sytuacji cywilizacyjnej i ich jakość wskazują, jak  istotną i ogromnej 
wagi jest zagadnienie chrześcijańskiego uspołecznienia. Dotyczy ono bo
wiem  zarówno dobra osoby, jak  rodziny, narodu i społeczności między na
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rodowej. Ponadto dowodzą one, jak  trudne i złożone jest to zadanie. Uś
w iadam iają one wreszcie, jak  aktualne jest to zadanie. Ich głębsza i 
wszechstronna analiza, k tórą z braku m iejsca pomija się w niniejszym  
opracowaniu zagadnienia, prowadzi do wniosku, że neutralizow anie tru d 
ności uspołecznienia współczesnego człowieka m usi oprzeć się na kilku 
założeniach. Pierw szym  z nich jest chrześcijańskie w ychow anie dzieci i 
młodzieży. Kolejnym  założeniem jest udział wszystkich w  wychowaniu 
i niesieniu pomocy w samowychowaniu. Ponadto istotnym  założeniem 
jest stosowanie w uspołecznianiu wszystkich elem entów chrześcijańskiego 
wychowania. W reszcie konieczną jest realizacja wizji chrześcijańskiej 
w spólnoty chary ta ty  wne j .
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III. WYCHOWANIE DO POSTAW Y SPOŁECZNEJ

W walce Kościoła z „anty-m iłością” i w  m obilizowaniu Ludu Bożego 
do autentycznej postaw y miłości istotnym  czynnikiem  jest wychowanie. 
Kościół m usi wychowywać całe pokolenia do jedności w Chrystusie a 
współczesne potrzeby głębokich przeobrażeń postaw ludzkich zagadnie
nie wychowania do miłości czynią szczególnym.

W wychowaniu współczesnych ludzi do miłości ważnym  elem entem  
jest wychowanie dzieci i młodzieży przez rodziny chrześcijańskie. W za
gadnieniu w ychow ania we współczesnej rodzinie, w  kontekście z ogólnym 
dążeniem do cywilizacji miłości, uspołecznienie w ychow ywanych dzieci
i młodzieży staje  się zadaniem  wielkiej wagi, k tóre ma znaczenie dla ca
łej rzeczywistości ludzkiej.

W ychowanie dzieci do miłości chrześcijańskiej i uspołecznienie przez 
n ią wym aga nowej dynam iki oraz oparcia go na zasadach, k tóre mogą 
prowadzić do oczekiwanych zamierzeń. Tych zasad jest wiele. Szczupłe 
ram y artykułu  nie pozwalają na ich zestawienie. Są natom iast takie za
sady wiodące, których uspołecznianie wym aga w sposób szczególny. Za
sady te przedstaw ia się poniżej.

1. Wytknięcie wychowaniu zasadniczego celu

M ający obowiązek wychowania chrześcijanie powinni przede wszyst
kim traktow ać je  jako czynnik wielkiej wagi.39 Pow inni zdawać sobie 
spraw ę z faktu, że przez wychowanie kształtu ją osobowość człowieka i 
związaną z nią postawą. Ich wychowawcza działalność w yw rze w jakim ś 
stopniu wpływ na przyszłość wychowywanego dziecka, na jego przyszły 
udział w posłannictw ie Kościoła, w życiu społecznym, w  kulturze. Ich 
wychowanie będzie miało również pewien wpływ na przyszłą postaw ę

30 N a znaczenie w ychow ania zw racają uw agę liczne dokum enty K ościoła ja k  np. 
B e n e d y k t a  X V ,  L ist Apos. C om m unes L itteras ,  10 IV 1919 (AAS 11/1919/172); 
P i u s  X I ,  Enc. D ivin i Illius Magistri,  31 X II 1929 (AAS 22/1930/49-86); P i u s  XII, 
P rzem ów ien ie  do m łod z ie ży  A.C.J., 20 IV 1946, D iscorsi e R adiom essaggi, 8. s. 53-57; 
P rzem ów ien ie  do o jców  rodzin  francuskich,  18 IX  1951, D iscorsi e Radiom essaggi, 
13, s. 241-245; J a n  X X III, P rzem ów ien ie  w  X X X  rocznicę w yd an ia  encyklik i  Di-  
vin i Illius Magistri,  30 X II 1959 A AS 52/1960 57-59; P a w e ł  VI, P rzem ów ien ie  do 
cz łonków  F.I.D.A.E., 30 X II 1963, Encicliche e D iscorsi di S.S. Paolo V, I, Roma
1964, s. 601-603; D eklaracja  o w ych ow an iu  chrześćcijańskim ,  28 X  1965; J a n  P a 
w e ł  II, Adhort. Ap. Familiaris consortio,  22 XI 1981, 36-41 (L’O sservatore R o
m ano, w yd. poi., 2(1981) Nr 11, s. 12-13).



religijną dziecka, na jego trw anie  w Chrystusie, a tym  samym  na 
zbawienie.

Pojm ując w  pełni znaczenie wychowania na losy dziecka, w ychow u
jący go do życia chrześcijańskiego m ają za zadanie tak  wychować, by 
ukształtow ało ono w sobie „obraz C hrystusa” . Całe wychowanie m a mieć 
za m yśl przew odnią pomoc w tym, by je  przygotować do odtw arzania w  
sobie tego obrazu i w  tym  odtw arzaniu służyć m u wychowawczą pomocą. 
Człowiek bowiem, k tó ry  odtw arza w sobie „obraz C hrystusa”, jest au ten
tycznym  chrześcijaninem. Jego postaw a życiowa będzie ewangeliczna. 
Życiem swoim będzie on dążył do pionowo-poziomej jedności w  Chrys
tusie na drodze miłości chrześcijańskiej. Pomoc w kształtow aniu „obrazu 
Chrystusa,, powinna być zatem  myślą przewodnią całego wychowania 
chrzęści j ańskiego.

Taka idea chrześcijańskiego wychowania w ynika z istoty chrześci
jaństw a. Chrześcijanin bowiem to człowiek, k tóry  został przez chrzest 
zespolony z Chrystusem . Słowo Boże zjednoczyło się w jakiś sposób z 
każdym  człowiekiem przez przyjęcie ludzkiej na tu ry  (KDK 22). W szyst
kich Chrystus odkupił przez złożoną na krzyżu ofiarę swego życia (2 Kor
5, 14). Przez chrzest człowiek zostaje wszczepiony w  Niego i Jego ta 
jem nicę śmierci i zm artw ychw stania — uczy św. Paw eł Apostoł (Rz 6, 4). 
Sobór W atykański II w ielokrotnie przypom ina chrześcijanom, że przez 
w iarę i chrzest zostają oni „wcieleni w  C hrystusa” (por. KK 31, DM 15). 
W cielenie w C hrystusa oznacza więc zespolenie się z Nim w sposób nad
przyrodzony, sakram entalny i żywy, na podobieństwo zjednoczenia ga
łązek ze swoim pędem  (por. J  15, 1-8) lub członków ciała ze swą głową 
(por. Kol 1, 18).Chrystus jest bowiem obecny w ochrzczonym człowieku 
przez swego Ducha Świętego, k tó ry  mieszka w  całym Kościele jak  i w 
poszczególnych jego członkach (por. KK 7; KDK 45). Duch Św ięty od
radza człowieka w chrzcie (DM 7, 15; KK 64) i um acnia w  bierzm ow a
niu (KK 11; DM 11), pom naża w iarę (KK 25), rozbudza nadzieję i miłość 
(DA 3) oraz wzm acnia posłuszeństwo w iary  (DA 15). Więź chrześcijani
na z Chrystusem  jest zatem  żywa i powinna wzmacniać się coraz bar
dziej. Chrześcijanin, stając się w  zjednoczeniu z Chrystusem  synem  Bo
żym, w inien być świadomy, że żyje w  nim  Chrystus, a on ma udział w 
życiu Bożym. Jak  św. Paw eł Apostoł w yznaje: „Teraz zaś to już nie ja 
żyję, to żyje we m nie C hrystus” (Ga 2, 20), tak  każdy chrześcijanin w i
nien być świadomy swego zjdnoczenia z Chrystusem  i włączenia w  Jego 
tajem nicę śmierci oraz zm artw ychw stania. Je s t on zatem  powołany do 
tego, by świadczyć o swym  zjednoczeniu z Chrystusem  w  każdej sy tu 
acji i dążyć do upodobnienia się do Niego. Jest to cel życia chrześcijanina 
na ziemi. Przez ścisłe zjednoczenie się z Chrystusem , k tó ry  jest Drogą, 
P raw dą i Życiem (J 14, 6), człowiek staje  się nowym  stw orzeniem  (por.
2 K or 5, 17), k tóre m a udział w  życiu Bożym.40 W ychowanie chrześci
jańskie m a więc dążyć do tego, by wychow ywany nowy chrześcijanin 
staw ał się świadomym „obrazem  C hrystusa” i dążył do coraz to w yraź
niejszego w sobie tego obrazu. To podstawowa i przewodnia idea chrze
ścijańskiego wychowania.

K ształtując osobowość chrześcijanina jako „obrazu C hrystusa”, w y
chowanie chrześcijańskie ma jednocześnie za zadanie wyrobić w  nim  po
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stawę odpowiedzialnego członka Mistycznego Ciała Chrystusa. Jedno
cząc się z Chrystusem , chrześcijanin zespala się jednocześnie z Kościo
łem jako M istycznym Jego Ciałem. Chrystus jest Głową tego Ciała (por. 
Ef 1, 22; 4, 14; 5, 23). Wszyscy chrześcijanie, zjednoczeni z Chrystusem  
przez w iarę i chrzest, tw orzą jedno Jego Ciało. Są więc współczłonkami 
tego samego Ciała. Łączy ich w jedno Chrystus jako Głowa wszystkich. 
Łączy ich w  sposób żywy przez Eucharystię i Ducha Świętego, k tóry  je 
dnoczy wszystkich i stanow i niestworzoną duszę całego M istycznego Cia
ła Chrystusa, czyli zasadę jego życia.41 Chrześcijanin z na tu ry  Kościoła 
jest więc pow ołany,do solidarności z współbraćmi, odpowiedzialności za 
nich i miłości. Jako członek chrześcijańskiej wspólnoty, w  sposób nad
przyrodzony organicznie niejako związany z nią, winien być świadomym 
podmiotem solidarności, sprawiedliwości i miłości chrześcijańskiej na 
każdy dzień, w każdej sytuacji. Zasadą postępow ania chrześcijanina, z 
istoty zjednoczenia z Chrystusem  Głową i Jego M istycznym Ciałem, jest 
miłość czynna, tworzenie jedności z wszystkim i chrześcijanam i i budo
wanie razem  z nimi dobra wspólnego jako w arunków  rozwoju. Z natu ry  
chrześcijaństw a i przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa prze
wodnią zasadą życia chrześcijanina jest pionowo-poziome zjednoczenie w 
Nim i wzm acnianie tej jedności miłością wzajem ną. O takie pionowo-po- 
ziome zjednoczenie Jezus modlił się w W ieczerniku, mówiąc: „aby wszy
scy stanow ili jedno, jak  Ty, Ojcze, we mnie, a Ja  w  Tobie, aby i oni 
stanowili jedno w nas” (J 17, 21). Jezus Chrystus w  m odlitw ie arcyka- 
płańskiej modlił się o jedno (unum) ludzi z Bogiem i między sobą, aby 
stanow ili jedną społeczność z Nim zespoloną. Chrześcijanin w inien więc 
przez swe życie modlić się z Chrystusem  i tworzyć tę Bosko-ludzką jed
ność, czyli unum  in Christo. W inien zatem  z postaw y swej, — używając 
umownie w yrażenia od unum  — być „un istą”, czyli świadomym swego 
pionowo-pozi omego zjednoczenia w  Chrystusie i działającego w świe
cie dla wzrostu tego zjednoczenia przez miłość. Ideą wiodącą w chrześci
jańskim  wychow aniu jest więc form owanie postaw y „obrazu C hrystu
sa” jednoczącego św iat w  Nim przez pionowo-poziomą miłość budującą 
dobro wspólne, czyli form owanie osobowości chrześcijańskiej człowieka 
jako „unisty” .

N astaw ienie rodziców-wychowawców na realizację tego podstawowe
go założenia przez duszpasterstw o oraz przyjęcie go przez nich samych 
stanowi podstawę wyjściową i zarazem  rdzeń autentycznego wychowania 
chrześcijańskiego. Stanowi o prawdziwości wychowania do miłości chrze
ścijańskiej, a przez to jest fundam entem  uspołeczniania dziecka w rodzi
nie chrześcijańskiej.

Z zasadą ustaw ienia w ychow ania chrześcijańskiego na form owanie 
osobowości „obrazu C hrystusa” i zarazem „unisty” wiąże się inne zało
żenie. Jest nim  wychowanie czynne, o k tórym  mowa niżej.

2. W ychowanie czynne

Chrześcijańskie wychowanie nie może być swoistą tresurą. Człowiek 
przez Stwórcę ludzkiej natu ry  został obdarzony rozumem i wolnością wo
li (KDK 17). Tego faktu  nie wolno nie brać pod uwagę. W inni to uwzglę
dniać również rodzice wychow ujący potomstwo. M ają oni niezaprzeczalne
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praw o do religijnego w ychow ania potom stwa,42 lecz to wychowanie od 
początku powinno znamionować uznanie praw  człowieka oraz praw dziw a 
miłość. Praw dziw a zaś miłość jest cierpliwa, ofiarna i niesie człowiekowi 
najw yższe dobro, a nie jego pozory lub okruchy. W ychowawcy w inni za
tem  cierpliwie i ofiarnie, z poszanowaniem ludzkich praw  dzieci wycho
wać je skutecznie do pełni dobra, do jedności z Chrystusem  i do budo
w ania dobra wspólnego w świecie. Skuteczne zaś wychowanie do jedno
ści z ludźmi w  Chrystusie zespolonymi i do miłości budującej dobro 
wspólne opiera się na uspołecznianiu czynnym. Polega ono na w ypełnia
n iu  przez wychowawców zadań miłości czynnej i angażowaniu w ychow y
w anych do współdziałania przy jednoczesnym  ukazyw aniu motywów zaj
mowanej postawy. Czynne zatem  uspołecznianie jest angażowaniem dzie
cka do współudziału w miłości czynnej rodziców (wychowawców). W y
chowanie i v/ nim  uspołecznianie jest wówczas najwyższą pedagogią48 i 
w łaściwą relacją między wychowawcami i wychowywanymi. Zapewnia 
to wychow aniu oczekiwaną skuteczność. Ten typ wychowania przestaje 
bowiem być „ tresu rą” lub „m oralizowaniem ” (nieraz przy jednoczesnym 
złym m oralnie postępow aniu wychowujących). W ychowanie czynne, z 
pedagogią miłości powiązane, jest nauczające, angażujące i właściwie u- 
społeczniające. Rodzice (i inni wychowawcy), wychow ując pedagogią m i
łości, dają przykład autentycznego chrześcijańskiego zachowania. Nie to
leru ją  dialogu ze złem m oralnym  i nie dopuszczają do niesprawiedliwości 
i jakiejkolw iek krzyw dy bliźniego. D ają więc najlepszy przykład wycho
w yw anym  dzieciom i młodzieży a jednocześnie angażują je do w ypełnia
nia ich chrześcijańskiego powołania, w yjaśniając w towarzyszącym  na
uczaniu dlaczego tak  czynią i dlaczego nie mogą postępować inaczej.

O parte na realizacji miłości chrześcijańskiej i zarazem  czynne wycho
wanie jest najbardziej uspołeczniające. Dokonuje się ono w „chrysto- 
sferze” . Środowisko wychow ujące staje  się „szkołą cnót społecznych” 
(DWCH 3). Stąd duże znaczenie tej zasady jako jednej z wiodących w 
całym uspołecznianiu chrześcijańskim.

W celu w ytw orzenia klim atu wychowawczego w domu rodzinnym  
(podobnie w rodzinie zastępczej, w  środowisku wychowującym) — od
powiedniego dla uspołecznienia czynnego — należy wprowadzić w nim 
w  życie szereg zasad. Do najistotniejszych należą przedstaw ione n iże j:

a) Pierw szą z nich jest poczucie odpowiedzialności za uspołecznienie 
dzieci i młodzieży.44 W realizacji tej zasady rodzice (wychowawcy, ka te
checi) są nie tylko nauczycielami, lecz przede wszystkim  wychowawcami 
działającym i przez przykład. Życiem swoim dają więc przykład zjedno
czenia w  Chrystusie i budowania dobra wspólnego na drodze realizacji 
miłości czynnej. W ypełniając ją  sami — wychow ują przykładem  i stw a
rza ją  możliwości uczestnictwa w niej w ychow ywanych dzieci.

b) W poczuciu pedagogicznej chrześcijańskiej odpowiedzialności ro
dzice świadomie i niejako programowo tw orzą ze swego domu „Kościół 
domowy” (KK1). W nim  modlą się razem, czytają i słuchają słowa Bo
żego (czytanie Pism a św.), śpiew ają religijne i narodowe pieśni. W m iarę 
możliwości razem  uczestniczą w  Eucharystii. W ytw arzają w  ten  sposób 
atm osferę religijną i uspołeczniającą, k tórą dzieci oddychają na codzień 
i uczestniczą w jej tworzeniu.
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43 Por. DWCH 12; D FK  11.
44 Por. KDK 50, 51, 87.



c) Rodzina wychow ująca czyni swój dom ośrodkiem miłosierdzia. 
Chrześcijańska miłość czynna najw ym ow niej zaś w yraża się w m iłosier
dziu. Stanowi ono miłość m iłosierną.45 Rodzice świadczą ją  sobie w zajem 
nie, wobec dzieci, w stosunku do sąsiadów i innych ludzi w potrzebie. 
Rodzina uczestniczy również w dziełach miłosierdzia parafii. Daje więc 
przez nią dziecku przykład do naśladowania, a z postępem  jego rozwoju 
włączają je  w uczestnictwo w swych dziełach m iłosierdzia.49

d) W procesie uspołecznienia dzieci chrześcijańska rodzina uczestniczy 
ochotnie w  społecznych wysiłkach m ających na celu dobro wspólne, o- 
chronę środowiska naturalnego, podnoszenie ku ltu ry .47 Dzieci żyją więc 
w atm osferze służby społecznej, biorą w niej według swych możliwości 
udział i w ten sposób czynnie się uspołeczniają.

e) Przeobrażając swój dom (mieszkanie) w „Kościół domowy”, w śro
dowisko miłości miłosiernej i służby społecznej, rodzice angażują dzieci 
do czynnego udziału stosownie do ich możliwości. Najwcześniej rodzina 
może angażowoć dzieci do czynnej kom unii we wspólnej modlitwie. Mo
dlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne.48 Jest ona wspólną 
m odlitwą męża i żony, rodziców i dzieci.49 Jest więc czynnikiem  zespa
lania rodziny i jednocześnie udziałem w społecznym akcie. W m odlitwie 
rodzinnej dzieci m ają więc możność uspołeczniać się od najwcześniejszych 
okresów swego rozwoju.

f) W angażowaniu dzieci do społeczno-charytatyw nego współuczestni
ctw a rodzice nie dopuszczają się psychologicznej agresji wobec dzieci. 
Dziecko wobec agresji zamknie się psychicznie i ustaw i negatyw nie do 
tego, do czego rodzice chcieliby je zmusić. Do współdziałania trzeba mo
bilizować pozytywnie, nie lękiem. W razie odkrytych oporów spraw ę 
trzeba przeanalizować, sięgnąć do przyczyn postawy dziecka i pomóc mu 
w sposób odpowiedzialny i z miłością do współdziałania z rodzicami i 
rodzeństwem. Przy angażowaniu dzieci z poczuciem odpowiedzialności i 
z miłością łatw iej unika się psychicznej agresji i niebezpieczeństwa psy
chicznego zamknięcia się dziecka, jego buntu  i izolacji.

g)W kształtow aniu postaw społecznych psychologicznie nastaw ia się 
dzieci na wzajemność. Trzeba przy tym  stosować pewne zasady.

1. Przede wszystkim  należy przyzwyczajać dziecko do samoobsługi- 
wania się i porządku. Pom agając mu zaś w  tym, należy zwracać jego 
uwagę, że się mu pomaga w jego potrzebie. Można to czynić np. słowem: 
„pomogę ci” . Idzie o to, by dziecko nie w zrastało w atm osferze przyzw y
czajania się do tego (zwłaszcza jedyne), że jem u wszyscy m ają służyć i 
wszystko mu się „należy” i za każdą cenę. Stanowi to podłoże dla ego
izmu. Jednocześnie idzie o to, by dziecko (w m iarę pogłębiania się świa
domości) widziało chętną pomoc dla niego i stopniowo kształtowało chęć 
pomocy innym  oraz dostrzegało dobro i piękno porządku. Trzeba to um ie
jętn ie w yrabiać przez stosowne zabawy w ychow ujące50 i psychologiczne 
nakierowyw anie dziecka w  tym  kierunku.

2. Ucząc dziecko stopniowo samoobsługi i w tym  mu pomagając, 
trzeba je równocześnie dopuszczać do robienia czegoś z innymi, np. z

“ J a n  P a w  e ł II, D ives in misericordia,  8.
43 J a n P a w  e ł  II, Familiaris consortio,  44, 64.
47 Por. tam że, 42-48.
48 Por. tam że, 59.
49 Por. tamże_.
50 O funkcji zabaw y w  rozwoju dziecka zob. m. in. M. P r z e ł ą c z n i k o w ą

i H.  S p i o n e k ,  W iek p o n ie m o w lę c y .W :  Psychologia rozw ojow a  dzieci i m łodzieży ,  
pod red. M. Ż e b r o w s k i e j ,  W arszawa 1977, s. 373.

CHRZEŚCIJAŃSKIE USPOŁECZNIENIE 35



36 WORONOWSKI FRANCISZEK

m atką. Idzie o to, by budzić w nim i w yrabiać naw yk współdziałania z 
innymi. To ważna sprawa, by dziecko od wczesnych la t przyzwyczajało 
się do wspólnego z innym i działania, dzielenia trudu, uznaw ania obok 
siebie innej osoby.

3. W ażnym wreszcie czynnikiem  jest przyzw yczajanie dziecka do 
świadczenia innym  uprzejmości- i posług, ile razy nadarza się taka  okazja. 
Dziecku proponuje się np. aby m atce lub ojcu albo innym  osobom podało 
jakiś przedmiot, podzieliło się z rodzeństwem  lub kimś innym  tym, czego 
ono ma więcej. W raz z rozwojem dziecka trzeba je uczyć tych drobnych 
i możliwych dla niego czynności oraz przyzwyczajać do ich chętnego w y
konywania. Pomaga to formować jego gotowość ofiarowania i posługi 
bliźniemu.

W cielając w życie powyższe, zasady w powiązaniu z głównym celem 
wychowania, w sposób pedagogiczny, z miłością i psychologicznie kształ
tu je  się w młodym chrześcijaninie właściwe podstaw y uspołecznienia.

Przedstaw ione zasady mogą wydać pełniejsze owoce, gdy są stoso
wane łącznie i z uwzględnieniem  konkretnych w arunków  oraz stopnia 
rozwoju i możliwości dziecka. Owoce te ponadto mogą być pełniejsze, gdy 
wychowanie dziecka nie ogranicza się do niektórych tylko okresów w y
chowawczych. Stąd w  procesie uspołecznienia dziecka trzeba stosować ko
lejną zasadę — w ychow ania we wszystkich okresach rozwoju.

3. Wychowanie we wszystkich okresach

W raz z zasadą ustaw ienia w ychow ania na pełną wizję chrześcijanina 
i włączania potomstwa do współudziału w religijrto-społecznym życiu ro
dziny, uspołecznianie należy realizować system atycznie przez wszystkie 
okresy wychowawcze. Należy, mianowicie, kształtować je od początku, 
dostosowując się do możliwości dziecka w poszczególnych okresach. Każ
dy z tych okresów jest inny. Uspołecznianie dziecka w  każdym  z nich, 
stosownie do możliwości w danym  okresie, pozwala na rozbudzenie po
staw y społecznej, jej ugruntow anie i w ostatnich fazach wychowania 
nadania mu właściwych wymiarów.

Pierw szym  okresem, k tóry  w procesie uspołecznienia wchodzi w ra 
chubę, jest okres poniemowlęcy. Niemowlę od urodzenia jest istotą spo
łeczną, choć nie od razu można je nazwać partnerem  społecznym.81 Pod 
koniec okresu niem owlęctwa dziecko odróżnia już osoby, potrafi się ba
wić.62 Na drodze tzw. w drukow ania (im printing ) już się rozbudza w nim 
zalążki przyszłej postaw y społecznej. W okresie poniemowlęcym, który  
trw a do ukończenia trzeciego roku życia, dziecko opanowuje mowę. Pod 
koniec tego okresu dziecko potrafi przekazywać przy pomocy m owy swo
je życzenia i prośby, odpowiada na pytania i staw ia własne. Mowa w łą
czą się w  m otoryczną i um ysłową działalność dziecka, zmienia sposób 
percepcji rzeczywistości i w pływ a na przebieg procesów m yślowych.83 
Dziecko staje się podatne na wpływy wychowawcze i słucha poleceń. 
Można więc kształtow ać w dziecku pewne nawyki. Jest to więc okres 
dużej doniosłości w procesie uspołecznienia. W yrabiane w  tym  okresie 
naw yki zapadają głęboko w w arstw y psychiki dziecka. Dziecko w tym 
okresie bawi się, następuje u niego rozwój uczuć, kontaktów społecznych.

et Por. tam że, s. 333.
62 Por. tam że. s. 334.
63 Por. tam że, s. 344.



Uczucia u dziecka rozw ijają się w ścisłym powiązaniu z jego działalnością 
i pod wpływem  środowiska oraz procesu wychow ania.64 Jest to więc 
okres dla uspołecznienia dużej wagi. Pod koniec tego okresu dziecko 
współdziała z m atką i naśladuje dorosłych, upodabnia się do swych ro
dziców i najbliższych. Społeczne zachowanie rodziców (wychowawców) i 
włączanie dziecka do współdziałania w yrabia w  nim podłoże, na którym  
będzie kształtować się dalej postaw a społeczna. Jest to szczególnie waż
ne, ponieważ w tym  okresie w ystępują początki osobowości.

Osobowość dziecka różni się tym  od osobowości dorosłego człowieka, 
że jest jeszcze nieustabilizowana. Brak jej bowiem jeszcze tego zespołu 
cech, wokół k tórych skupią się właściwości pozostałe. Ten zespół zaczyna 
się w tym  okresie formować. Uform uje się on w dużej m ierze pod w pły
wem środowiska i te w pływ y w poważny sposób będą decydować o dal
szym rozwoju osobowości. Jest to bowiem początek kształtow ania się 
cech woli i charakteru.

Kolejnym  jest okres między trzecim  a siódmym rokiem  życia. Jest to 
tzw. okres przedszkolny. W psychice dziecka zachodzą zmiany, typow e 
dla wieku przedszkolnego. W piątym  roku życia dziecko wkracza w wiek 
pytań. Uporczywie bada i odkrywa nieznany mu świat, zjaw iska i poję
cia. Form acja społecznej postaw y powinna więc wkraczać w  nową fazę.

W wieku szkolnym dziecko staje  się nie tylko zdolne do przysw ajania 
wiadomości, lecz w zakresie dla jego wieku stosownym  może uczestni
czyć w działaniach, k tóre kształtu ją  coraz pełniej postawę społeczną. U 
dziecka bowiem w tym  okresie ulega wielkim  przeobrażeniom  sfera emo
cjonalna, rozw ijają się uczucia wyższe.66 Coraz wyraźniej kształtu je się 
osobowość i rozwój społeczny. Dziecko w okresie szkolnym staje się 
zdolnym do konstruktyw nego uczestniczenia w życiu i działalności spo
łeczeństwa. Na kształtow anie się tych postaw społecznych a także i mo
ralnych ma duży wpływ dom rodzinny.60 Jest on pierwszym  środowis
kiem, k tóre w yw iera olbrzym i w pływ  na ich form owanie się. Choć z 
wkroczeniem w życie dziecka w okresie szkolnym roli nauczycieli i ró
wieśników zaczynają się duże przem iany, to jednak rola domu pozostaje 
nadal ogromna.

W wieku dorastania i dalszej edukacji młody chrześcijanin staje  się 
coraz bardziej zdolny do współdziałania, rozum ienia potrzeb społecznych. 
Jednocześnie staje  on coraz bardziej wobece potrzeb społecznego zacho
wania i udziału w życiu społecznym. Rozwijania od pierwszego okresu 
wychowawczego pomoc w ukształtow aniu jego postawy społecznej ma 
w tym  okresie również wielkie znaczenie, choć inne już niż w  poprzed
nich okresach.

. Stosowne do charakteru  tych okresów chrześcijańskich uspołecznia
nie, realizowane w nieprzerw anej ciągłości, staje się. niejako organiczne. 
W ychowany człowiek w zrasta w klimacie społecznym, dostosowuje się 
do niego. W jego życie naw yki społeczne wchodzą głęboko i sta ją  się po
trzebą. Gdy jednoęześnie procesowi tem u towarzyszy pogłębianie świa
domości powołania do tworzenia w świecie jedności w Chrystusie oraz 
znaczenia miłości, dojrzew ający i usam odzielniający się chrześcijanin 
jest przygotowany do życia społecznego i do budowania cywilizacji m i
łości. O parte na omówionych wyżej zasadach chrześcijańskie uspołecznia
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nie dziecka ma więc ogromne znaczenie dla niego i dla społeczności.
Uspołecznienie dzieci i młodzieży przez wychowanie rodzinne jest w 

przeobrażaniu postaw współczesnych ludzi bardzo istotnym  elementem. 
Na rodzinne uspołecznianie dzieci i młodzieży duszpasterstw o powinno 
położyć szczególny nacisk, mobilizując rodziny do niego i pom agając im 
w jego prowadzeniu. Uspołecznianie współczesnego człowieka nie ogra
nicza się jednak tylko do rodziców i wychowania rodzinnego. Uspołecz
nienie to jest zadaniem  wszystkich i dotyczy całokształtu życia ludzkiego. 
W celu przebudow y współczesnej rzeczywistości w cywilizację miłości 
wszyscy powinni włączać się w chrześcijańskie uspołecznianie człowie
ka, na wszystkich innych poza wychowaniem  rodzinnym  odcinkach i 
wszystkim i środkami. Każdy bowiem jest powołany do konkretyzacji zje
dnoczenia w  Chrystusie i budowania wspólnego dobra oraz każdy ma sto
sowne dla siebie możliwości wpływ u na rozw ijanie się w świecie miłości 
i b raterstw a wśród ludzi.
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IV. ZADANIE W SZYSTKICH

W ychowanie rodzinne do chrześcijańskiej postawy społecznej jest w 
dążeniu Kościoła do cywilizacji miłości czynnikiem wielkiej wagi, lecz 
nie w yczerpuje całokształtu zadań w tym  kierunku. Do form acji chrześ
cijańskiej postaw y społecznej powołany jest cały Kościół. Wszyscy za
tem  w Kościele m ają zadanie chrześcijańskiego uspołeczniania, choć w 
różnych zakresach i stosownie do swych możliwości osobowych.

1. Zadanie całego Kościoła

Zadanie chrześcijańskiego uspołeczniania wszystkich ludzi m a cały 
Kościół. W ynika to zarówno z na tu ry  Kościoła jak  również z nauki obja
wionej o jego zadaniach.

Z n a tu ry  swojej Kościół, jako m esjaniczny Lud Boży i M istyczne Ciało 
Chrystusa jest powołany do form owania w  ludziach „obrazu C hrystusa”, 
czyli uchrześcijanienia ich postaw  w życiu. Pełne zaś uchrześcijanienie 
człowieka polega na zespoleniu go z Chrystusem  i całym Jego M istycz
nym  Ciałem na zasadzie praw a miłości. Kościół jako tajem nica Chrystusa, 
w którym  On sam jest obecny przez swoje słowo, sakram enty  i Ducha 
Świętego, ma żyć miłością. Wszyscy jego członkowie powołani są do w y
pełniania „nowego przykazania’” . Jednocześnie w stosunku do wszystkich 
ludzi Kościół ma się odnosić jako Dobry Pasterz. Kościół jest bowiem na
rzędziem  Chrystusa Dobrego Pasterza. Dobry zaś Pasterz m iłuje w szyst
kich i za ich zbawienie oddaje swe życie. Za cenę życia swoich aposto- 
łów-męczenników Kościół niesie pomoc zagrożonym w zbawieniu ludziom 
i dąży do tego, by ich zjednoczyć w  Chrystusie, czyli z Nim samym  i z 
Jego całym M istycznym Ciałem. Dąży więc do tego, by wszystkich ludzi 
zjednoczyć i pomóc w w ypełnianiu przez nich „nowego przykazania” . Ca
ły zatem Kościół z n a tu ry  swego posłannictw a jest powołany do uspołe
czniania ludzi i nastaw ienia ich na w ypełnianie przykazania miłości.

O powołaniu całego Kościoła do zadania uspołeczniania ludzi uczy po
średnio Sobór W atykański II. W K onstytucji dogmatycznej o Kościele 
Sobór stw ierdza w  nauce o m isterium  Kościoła, że jest on „w Chrystusie 
niejako sakram entem , czyli znakiem  i narzędziem  w ew nętrznego zjedno
czenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (1). Z tego stw ier



dzenia wynika, że Kościół m a za zadania umacniać i szerzyć pionowo-po- 
ziomą jedność ludzi z Bogiem i między sobą zarówno wśród należących 
do niego jak  i wśród całego rodzaju ludzkiego. A jedność wym aga posta
w y społecznej i wzajem nej miłości. Cały Kościół jako narzędzie Chrys
tusa m a zatem  za zadanie form owanie postaw y społecznej wśród wszyst
kich ludzi.

Na zadanie całego Kościoła form acji uspołecznienia zwraca uwagę So
bór W atykański II w inny sposób w Deklaracji o wychow aniu chrześci
jańskim. W ychowanie ma bowiem za zadanie w łaśnie przygotowanie 
człowieka do życia w  społeczeństwie i współdziałania z nim. D eklaracja 
zaś podkreśla, że Kościół m a obowiązek wychowania. Dokum ent ten  pod
kreśla, że Kościół powinien troszczyć się o całe życie ludzkie, również
0 życie ziemskie, o ile ono łączy się z powołaniem niebieskim  (Wstęp).67 
Mając zaś troszczyć się o całe życie, Kościół „m a też swój udział w  roz
woju i postępie w ychow ania” (tamże). Kościół jest więc wychowawcą i 
jego powołaniem jest pomoc ludziom w kształtow aniu swego uspołecz
nienia. D eklaracja ta  wreszcie podkreśla szczególny obowiązek wychow aw
czy Kościoła. Kościół, k tóry  jest M atką, m a obowiązek dawać takie w y
chowanie, dzięki którem u całe życie ludzkie byłoby przepojone duchem 
Chrystusowym. Równocześnie Kościół w inien udzielać ludziom pomocy 
do zdobywania pełnej doskonałości osoby, do dobra ziemskiej społeczności
1 budowania św iata bardziej ludzkiego (DWCH 3).ss Cały Kościół jest więc 
powołany do wychowywania a tym  samym  do uspołeczniania ludzi.

Stwierdzenie, że cały Kościół jest zobowiązany do wychow yw ania i 
uspołeczniania ludzi, oznacza, że wszyscy chrześcijanie, jako członkowie 
Mistycznego Ciała Chrystusa, m ają obowiązek chrześcijańskiego wycho
wywania. A zatem  nie tylko rodzice są odpowiedzialni za wychowanie 
swoich (i tylko swoich dzieci), lecz odpowiedzialność za wychowanie 
współczesnych ludzi do postaw y chrześcijańskiej ponoszą wszyscy.

2. Obowiązek i możliwości każdego chrześcijanina

Zapotrzebowanie w ychow ania chrześcijańskiego i uspołeczniania 
współczesnych ludzi są tak  ogromne i tak  wielkiej wagi, że n ik t nie powi
nien wym awiać się od obowiązku w ychow y1wania. Jednocześnie trzeba 
stwierdzić, że nie m a sytuacji, w  których chrześcijanin może w ym awiać 
się brakiem  możliwości uspołeczniającego oddziaływania na  współczes
nych ludzi.

Możliwość wychowawczego i uspołeczniającego oddziaływania polega 
przede wszystkim  na pedagogizacji własnego zachowania w świecie, czy
li na samouspołecznianiu się. Jest to bowiem najistotniejszy elem ent w 
uspołecznianiu współczesnych ludzi, a każdy m a możliwości pracy nad 
sobą.

Samouspołecznianie polega na wyzw alaniu się osoby z egoizmu, a 
zatem  na zachowaniu porządku społecznego, rzetelności pracy, poszano
waniu praw  każdego człowieka, uprzejmości i gościnności, gotowości do 
pomocy i ofiarności na rzecz dobra wspólnego. Osoba ludzka, realizując 
wym ienione założenia, pedagogizuje swoje zachowanie. Czyni je  bowiem 
społecznie zdrowym. Jednocześnie dla otoczenia jest ona przykładem  do
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naśladowania, do niego swoją postaw ą m obilizuje i staje się upom nieniem  
dla tych, którzy czynią inaczej. Możliwość prący nad własną postaw ą ma 
każdy człowiek dobrej woli. Człowiek ma skłonności do wygodnictwa, 
zaspokajania swych pożądań i potrzeb. Są one w człowieku i same dają 
znać o sobie. Każdy, kto chce doskonalić m oralnie swoje zachowanie i 
działanie w świecie, m usi je porządkować według norm  moralnych. Pod
porządkow ując swoje zachowanie w świecie zasadom społeczno-moral- 
nym, osoba przyczynia się do uspołeczniania. Czyni bowiem z siebie sa
mego czynnik społeczny i działa przykładem . Taki zaś obowiązek dosko
nalenia siebie ma każdy69 i w tym  zakresie każdy może przyczyniać się 
do uspołeczniania innych ludzi.

W spomniane wyżej samouspołecznianie ma duże znaczenie dla pro
cesu uspołecznienia współczesnych ludzi. Powiększa ono bowiem siłę w y
chowawczego oddziaływania. Dodaje ono do działania uspołeczniającego, 
istniejącego w świecie, w łasne zachowanie. Powiększa więc liczbę osób 
pozytyw nie działających na świat i siłę ich pozytywnego oddziaływania. 
Taką zaś możliwość powiększania pozytywnej siły oddziaływania przez 
własne uspołecznione zachowanie ma każdy, jeśli tylko zechce wypełnić 
swoje ludzkie i chrześcijańskie powołanie w świecie oraz potraktow ać je 
jako apostolstwo przykładu.

Trzeba ponadto podkreślić, że każdy ma możliwość uspołeczniania nie 
tylko na drodze samouspołecznienia, choć jest ono najistotniejsze. Nikt 
nie żyje w  absolutnej izolacji. Nawet ludzie uwięzieni stykają  się z współ
więźniami i mogą na siebie wzajem nie oddziaływać oraz wpływać na 
zmianę postawy. W życiu na wolności ten  kontakt z ludźmi jest szerszy 
i tym  samym  każdy w pływ a na otoczenie, zarówno swoim przykładem  
jak  i innym i czynnikam i uspołeczniania. Mowa o ich szczególnych for
m ach będzie w następnym  rozdziale. M ając zaś możliwości w yw ierania 
w pływ u na swe otoczenie, każdy chrześcijanin w inien to czynić jako apo
stoł. Wszyscy są bowiem powołani do apostolstw a60 i w nim najpełniej 
aktualizuje się współdziałanie z Bogiem.61

3. Czynniki sprzyjające włączaniu się w  apostolstwo uspołeczniania

Rozbudzenie świadomości powołania do apostolstwa uspołeczniania i 
włączanie się w nie chrześcijan napotyka na wiele trudności. W arto więc 
zwrócić uwagę na czynniki, k tóre przyczyniają się do rozbudzenia i potę
gowania ducha uspołeczniania ludzi i tw orzenia nowej cywilizacji. Do 
takich zaś czynników należy zaliczyć przede wszystkim  duszpasterstw o 
na uspołecznianie uwrażliwione, katechezę, g rupy nieform alne i aposto
łów chrześcijańskiego uspołeczniania. Należy więc dążyć do tego, aby te 
czynniki staw ały się najbardziej czynne i mobilizujące wszystkich do us
połeczniania.

a) W coraz wyższym stopniu uspołeczniającym  winno się stawać dusz
pasterstw o. W dobie coraz pełniejszego dojrzew ania Kościoła, dążeń do 
sprawiedliwości społecznej i cywilizacji miłości,62 duszpasterstw o nie mo~

58 Por. Mt 5,48; KK 39-42.
60 Por. KK 33, 34; DA 2, 3, 4; F. W o r o n o w s k i ,  Z arys teologii pastoralnej,

t. 1, s. 170; tenże, Powołanie  ro ln ików  i ich du szpasters tw o ,  M arki —  Struga 1986, 
s. 151-153.

61 Por. KDK 34; J a n  P a w  eł II, L aborem  exercens,  25.
62 Por. J a n  P a w e ł  II, Jubileuszoioy Rok Odkupienia,  s. 439; D ives in m i-  

sericordia,  14; A. N o s s o 1, K u  cyw il izac j i  miłości,  Opole 1984, s. 13-14.



że ograniczać się do adm inistrow ania. Winno ono stać się w każdym 
swym elemencie miłością i uspołecznianiem  ludzi przez żywy przykład, 
nauczanie i form ację religijno-społecznego życia.

b) Uspołecznianiem chrześcijańskim  winna stawać się katecheza. Po
winna ona wyjść z wąskich ram  przekazu wiadomości religijnych, a stać 
się przeżywaniem  tajem nic religijnych, szkołą życia religijno-społecznego, 
angażowaniem w realizację zadań miłości chrześcijańskiej.

c) Uspołeczniać swych członków w inny grupy istniejące w społecznoś
ciach religijnych i oddziaływać świadomie na swe całe środowisko.“3 G ru
pa z na tu ry  swojej, jako skupiająca wokół jakiegoś wspólnego celu pewną 
liczbę osób,04 powinna dążyć do coraz pełniejszego uspołecznienia swych 
członków. Jednocześnie grupa chrześcijan, działająca wspólnie dla osią
gania swego celu, powinna dążyć do tego, aby rozbudzać swoim przykła
dem zespolenia postawę uspołecznienia w całym środowisku.63

d) Każdy chrześcijanin powinien wreszcie uspołeczniać swe otoczenie. 
Każdy, gdziekolwiek przebywa, nie jest obojętny dla otoczenia. Swoim 
zachowaniem własnym, dezaprobatą aspołeczności, mobilizowaniem do jed
ności i współdziałania dla dobra wspólnego, troski o porządek publiczny, 
bezpieczeństwo na drogach, o czystość środowiska naturalnego każdy sta
je się anim atorem  uspołeczniania.

Duszpasterstwo, katecheza, grupy w parafii a wreszcie poszczególne 
osoby, włączając się w uspołecznianie, bez w ątpienia w pływ ają na ludzi, 
z którym i wchodzą w kontakt. Idzie o to, aby swoje możliwości uspołe
czniania w ykorzystyw ały w dostatecznym  i najwyższym  stopniu, przy
spieszając i pogłębiając proces uspołecznienia chrześcijańskiego. Ten zaś 
skutek osiąga się pewniej i szybciej, gdy w uspołeczniającym  oddziały
waniu stosuje się właśnie czynniki uspołeczniania.
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V. SZCZEGÓLNE CZYNNIKI USPOŁECZNIENIA

Uspołecznienie współczesnego człowieka, aby mógł budować cywili
zację miłości w świecie, wym aga od wychow ujących dzieci i młodzież 
oraz apostolsko działających w tym  kierunku konkretyzow ania określo
nych zadań- Stanowią one podstawowe czynniki uspołeczniania zarówno 
w wychow aniu dzieci i młodzieży, jak  i w apostolskim mobilizowaniu lu 
dzi dorosłych. Do takich podstawowych czynników uspołeczniających na
leży szczególnie kilka. Powinny one stać się pozytyw nym  program em  
chrześcijan w  w yzw alaniu św iata z niewoli egoizmu i budowania nowej 
rzeczywistości, m ianowicie: cywilizacji miłości, praw dy i pokoju.

1. Odrzucenie postawy aspołecznej

Pierw szym  czynnikiem  uspołeczniania przez wszystkich jest odrzu
cenie postawy aspołecznej. Polega ono na zdecydowanej dezaprobacie w 
każdej sytuacji aktów aspołeczności. P rzejaw y aspołeczności spotyka się 
na każdym  kroku. Chuligańskie wybryki, niszczenie mienia społecznego 
(np. przystanków  przy drogach, szpecenie ścian odnowionych obiektów 
w ulgarnym i napisami, uszkadzanie drzew przydrożnych i wiele innych)

68 Zob. m. in. F. W o r o n o w  s k i, Zarys teologii pastoralnej, t. 2, s. 485-500.
84 Zob. tam że, s. 382-388.
85 Zob. tam że, s. 475-484.



stały się plagą życia społecznego. Jednocześnie obserwuje się szeroko za
korzenioną chorobę lekceważenia pracy. Zniszczeniu u legają surowce i 
m ateriały  służące do produkcji dóbr codziennego użytku. O brakoróbstw ie 
donoszą nie tylko kom unikaty w prasie, radio lub telewizji. Z jego prze
jaw am i spotykam y się na codzień, stw ierdzając m arnotraw stw o środków, 
k tóre są niezbędne do zaopatrzenia społeczeństwa. Przejaw em  aspołecz- 
ności są lekkom yślne zatruw ania wód w rzekach i jeziorach.66 Są to zja
wiska nie tylko aspołeczne, nie liczące się z potrzebam i społeczeństwa, 
lecz w prost godzące w gospodarkę narodow ą i w życie, niszczące środo
wisko natu ra lne67 — wspólne dobro wszystkich.

Przejaw am i aspołeczności jest również obojętność na ludzką niedolę. 
Obojętność ta przejaw ia się m.in. m arginesowym  traktow aniem  pomocy 
ludziom w potrzebie naw et w niejednej parafii. Nie są to zresztą jedyne 
przejaw y. Nie brak  bowiem złośliwości, szkodnictwa, a naw et naśm iew a
nia się z ludzkiej niedoli. To szczególnie m a miejsce wobec nieszczęścia 
współbraci, którzy popadli w nałogi, są duchowo chorzy i potrzebują po
mocy, by od nich się uwolnić. Są to zjaw iska tak  często spotykane, że 
ich istnienia w życiu codziennym dowodzić nie trzeba.

Zjawiska te powinny budzić w  społeczeństwie poczucie potrzeby u- 
społecznienia i miłości czynnej na codzień. Chrześcijanie w inni stanowczo 
i wszędzie odcinać się od wszelkich przejaw ów aspołeczności i nie wahać 
się nazywać ich po imieniu. D ezaprobata tych przejaw ów jest pierwszym  
czynnikiem w procesie uspołeczniania. W ymaga on często odwagi. Mil
czenie jednak wobec zła rozkładającego społeczeństwo jest szkodliwe. Roz
zuchwala ono elem enty aspołeczne i u trudn ia  pracę uspołeczniającą tym, 
którzy ją  podejm ują. Na drodze dezaprobaty aspołeczności każdy może i 
powinien uczestniczyć w  przeobrażaniu życia niszczonego przez egoizm 
w oczyszczone z niego i nastaw ione na dobro wspólne. Ona więc musi 
być pierwszym, niejako wstępnym, czynnikiem  uspołeczniania współ
czesnych ludzi ulegających pokusie łatw izny życia i niczym nie ograni
czonego użycia.

2. Usuwanie zgorszeń

Z jaw ną dezaprobatą przejaw ów aspołeczności proces uspołeczniania 
wiąże się z koniecznością usuw ania zgorszeń ż życia wspólnot chrześci
jańskich. Zgorszenia bowiem i wciąganie innych w przejaw y patologii 
religijno-społecznej dokonują wielkich spustoszeń w życiu społecznym.

Usuwanie z życia społecznego zgorszeń i p rak tyk  wciągania innych w 
zjawiska anty-społeczne jest niezm iernie ważnym  czynnikiem  uspołecz
niania. Stanowi ono jedną stronę uspołeczniania, m ianowicie oczyszcza
nie życia społecznego ze szkodliwych ognisk chorób duchowych i mo
ralnych.

Usuwanie ognisk aspołeczności ma dwa szczególnie ważne wym iary. 
Pierw szym  z nich jest unikanie dawania zgorszenia przez w łasną postawę. 
Drugim  jest apostolstwo oczyszczania życia ze zgorszeń i wciągania in
nych w praktyki, k tóre leżą u podstaw  patologii religijno-społecznej.
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66 Por. S. K l e c z k o w s k i ,  W oda w  środow isku  p rzyrodn iczym ,  W: Człow iek  
p rzec iw k o  sobie?  s. 217-235.

67 Por. G. P i e t r o w i a k ,  P e r s p e k ty w y  sam ozagłady,  W: C złow iek  p rzec iw ko  
sobie?  s. 371-389.



Zgorszenia w yw ołują aspołeczne zachowania. Zachodzą one wówczas, 
gdy ktoś zachowuje się aspołecznie w obecności innych lub w prost na
kłania ich do zachowania sprzecznego z postaw ą społeczną. Zły przykład, 
a tym  bardziej skłanianie, pobudza w innych skłonności do nieliczenia 
się z norm am i moralno-społecznymi. Łatwiej w yrażają aprobatę aspołecz
nego postępowania i poddają się naśladownictw u. Surowo przestrzega 
przed nimi Jezus C hrystus.68 Są one sianiem  zła w życie religijno-spo- 
łeczne. W ażną spraw ą jest więc poczucie odpowiedzialności za społeczne 
zachowanie i troska o to, by przez własne zachowanie nie siać zgorsze
nia. Usuwanie ze swego życia gorszących zachowań jest przyczynianiem  
się do zdrowego klim atu moralno-społecznego, sprzyjającego uspołecz
nianiu innych.

W dążeniach do uspołecznienia współczesnych ludzi należy rozwijać 
apostolstwo usuw ania zgorszeń z życia. W społeczeństwie na każdym kro
ku można natknąć się na ich przejaw y. M obilizowanie współbraci do zde
cydowanego ich usuw ania z życia, pociąganie do społecznego i apostol
skiego w tym  kierunku działania jest ze wszech m iar pożądanym czynni
kiem. Może ono znakomicie przyczyniać się do oczyszczania życia z ele
m entu sprzyjającego aspołeczności a potęgować siły uspołeczniające. M.in. 
może chronić m łodych ludzi przed nadużyw aniem  alkoholu, przyzw ycza
jeniem  do palenia papierosów, przed narkotykam i i innym i szkodliwymi 
praktykam i.

3. Pozytywne tworzenie klimatu solidarności chrześcijańskiej

Drugą stroną uspołeczniania jest pozytyw ne tworzenie klim atu chrze
ścijańskiej solidarności i mobilizowanie do niej innych. Obok usuwania 
bodźców antyspołecznych stanowi ono pozytyw ną działalność w prost u- 
społeczniającą.

Klim at chrześcijańskiej solidarności jako postawę społeczną tworzy 
się przede wszystkim  przez własne zachowanie. Każdy, kto zajm uje w 
środowisku postawę społeczną, staje  się zaczynem uspołeczniania. Uczy 
bowiem i pociąga do naśladow ania nie słowami, lecz żywym przykładem .

Niezależnie od oddziaływania własnym  przykładem  każdy w swoim 
środowisku może mobilizować do postaw y społecznej te osoby, na które 
wyw iera jakikolw iek wpływ, z k tórym i współpracuje lub przynajm niej 
u trzym uje jakieś kontakty. Ma to duże społeczne znaczenie i jest możli
we do realizacji w każdych w arunkach, jeśli tylko przyjm ie się właściwe 
form y oddziaływania i dostosuje je  do sytuacji.

Jedną z pierwszych zasadniczych form  pozytywnego tw orzenia kli
m atu ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności jest form owanie czynnej sa
mopomocy w swojej grupie, sąsiedztwie, w pracy. Samopomoc ta polega 
na wspólnej pomocy współbraciom znajdującym  się w potrzebie, której 
sami zaradzić nie mogą. Pomoc ta  może polegać na wyświadczonych us
ługach, pracy, udzieleniu pożyczki, zaofiarowaniu środków m aterialnych 
lub na innych sposobach. Samopomoc taka z kolei przeobraża się w  stałe 
dobrowolne i spontaniczne samoubezpieczenie. W spółżyjący w środowisku 
lub współpracujący razem  ludzie zapew niają wspólną pomoc każdemu 
spośród siebie, kto padłby ofiarą jakiegoś doświadczenia życiowego. W 
wypadku zaistnienia takiej sytuacji natychm iast solidarnie spieszą z po
mocą, jaka jest możliwa i konieczna. W ytw arza to zaufanie wzajem ne
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ludzi do siebie, poczucie braterstw a i praktycznie w yrabia postaw ę spo
łeczną.

W spólnotą społecznie ubezpieczającą się powinna być każda parafia. 
Dobrowolne m oralno-charytatyw ne ubezpieczanie się wzajem ne całej pa
rafii stanowi bowiem ważny czynnik w tw orzeniu się klim atu coraz szer
szej ludzkiej i chrześcijańskiej wspólnotowości.

Innym  czynnikiem, k tóry spełnia również w ielką rolę uspołeczniając, 
jest w zajem na w ym iana dóbr między ludźmi grupy lub całego środowiska. 
Polega ona na tym, że chrześcijanie, w poczuciu jedności w  Chrystusie, 
służą wzajem nie tym, czym mogą, a czego inni potrzebują. Tak np. zdro
wi służą chorym  pomocą fizyczną, swoją obecnością przy nich, posługą 
lub środkam i m aterialnym i. Chorzy zaś ze swej strony ofiarują Bogu za 
pom agających im swoje cierpienie, przykład cirpliwości, wdzięczność.

W ymienione wyżej czynniki tworzenia klim atu solidarności chrześci
jańskiej nie w yczerpują w szystkich możliwości. W ymieniono je  przykła
dowo dla podkreślenia różnorodności możliwości form acji wspólnotowej. 
Torują one drogę do autentycznej' i pełnej miłości chrześcijańskiej, która 
powinna być postaw ą społeczną wszystkich chrześcijan.

4. Mobilizowanie do miłości czynnej

Postaw a chrześcijańskiej miłości czynnej jest najpełniejszym  uspołe
cznieniem. Miłość jest bowiem przeciwległym biegunem  egoizmu. Ogarnia 
ona pełnię dobra integralnego człowieka i tę pełnię przybliża każdemu. 
Nie ma więc nad nią pełniejszj postaw y społecznej. Mobilizowanie do 
wypełniania zadań miłości czynnej jest zatem istotnym  czynnikiem 
uspołecznienia.

Trzeba podkreślić, że chrześcijańska miłość czynna, obejm ując pełnię 
dobra integralnego człowieka, ma różne aspekty. W odniesieniu do nad
przyrodzonego życia człowieka i jego zbawienia jest miłością zbawczą. 
W zakresie pom agania ludziom w pogłębianiu solidarności, b raterstw a 
i współdziałania jest miłością wspólnototwórczą. Pod kątem  usuw ania 
z życia niesprawiedliwości, pomagania ludziom, by mogli korzystać z praw  
im przysługujących, jest miłością dynam izującą sprawiedliwość. W aspek
cie troski o postęp i usuwanie przez pracę niedoborów środków rozwoju 
jest miłością twórczą. Niosąca ludziom pomoc w potrzebie jest miłością 
m iłosierną, czyli działalnością charytatyw ną. Każdy człowiek, który  
osiągnął możliwość samodzielnego działania, ma więc możliwości szero
kiego w niej udziału. Jednocześnie trzeba dodać, że jest ona obowiązkiem 
chrześcijanina i wyrazem  jego stosunku do Chrystusa.69

Miłość jest najw yższym  przykazaniem  dla chrześcijanina. Jeśli więc 
chce trw ać w jedności z Chrystusem  i osiągnąć w Nim życie wieczne, 
nie może uchylać się od w ypełniania tych zadań miłości, k tóre w  danych 
w arunkach może konkretyzować. Jeśli bowiem nie może służyć innym i 
dobram i m aterialnym i, usługą, pracą, swoją obecnością, może to czynić 
swoją modlitwą, ofiarowaniem  swoich trudów  w intencjach innych lub 
innym i dobram i duchowymi. Może to ponadto czynić na rzecz całego 
Kościoła i jego m isji w  świecie jak  i poszczególnych osób.

W realizacji zadań m iłości. każdy może wreszcie uczestniczyć indyw i
dualnie jak  i społecznie. Społecznie zaś wypełniać zadania miłości mogą

44 WORONOWSKI FRANCISZEK

69 P °r J 13. 35; C. S p i c q, Agape  t. 3, Paris 1959, s. 170-180; L. S t a c h o w i a k  
dz. cyt., s. 309.
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poszczególne rodziny, ich zespoły tworzące przym ierze rodzin, grupy, 
chrześcijanie pracujący razem  jako współpracownicy,, parafia  W parafii 
zaś każdy może w szczególny sposób realizować miłość czynną m iłosier
ną wspierając P arafialny  Zespół Charytatyw ny. Miłość czynna jest więc 
czynnikiem  najbardziej uspołeczniającym  a jednocześnie dla każdego 
dostępnym  w form ie odpowiadającej w arunkom  osoby.

5. Aktywizacja troski o środowisko naturalne

Środowisko natu ra lne  jest dobrem wszystkich ludzi. Aktywizacja 
troski o jego zachowanie i czystość jest rozbudzaniem  społecznej postawy. 
W procesie uspołecznienia należy więc mobilizować współczesnych ludzi 
w jak  najszerszym  zasięgu do jego ochrony i usuw anie zakłóceń spowodo
w anych nieodpowiedzialną działalnością człowieka.

Niszczenie przyrody wiąże się nie tylko z zagrożeniem życia, lecz z 
pewną degradacją człowieka. Bez czystej wody i nieskażonego powietrza, 
bez szaty roślinnej i życia zwierząt na ziemi człowiek nie ma szans 
pełnego rozwoju. Tymczasem dokonał on już w  dużym stopniu skażenia 
gleby,70 powietrza i wody naw et w m orzach i oceanach.71 Ginie życie 
w  wodach, ginie szata roślinna.72 Skażenie pow ietrza niszczy jednocze
śnie zabytki ku ltu ry .73 Zam ieniane w  śm ietniki nasze m arniejące lasy 
przybliżają obraz życia na ziemi za wiek, jeśli procesowi niszczenia 
przyrody nie zapobiegnie człowiek, k tó ry  jest spraw cą jej niszczenia. 
Ochrona środowisk przyrody i ich pielęgnowanie jako wspólnego dzie
dzictwa wym aga więc postaw y społecznej wszystkich ludzi. Je s t to ko
nieczność utrzym ania życia na ziemi i jego rozwoju.

W ymieniona wyżej ochrona przyrody polega na nieniszczeniu jej 
oraz na wzm acnianiu tego. co z niej pozostało. Jedno i drugie wym aga 
postaw społecznych współczesnych ludzi epoki industrializacji. Jest to 
potrzeba widoczna i łatwo przekonać współczesnych ludzi o koniecz
ności ochrony środowiska. Mobilizowanie do jego ochrony ma m a duże 
szanse. M obilizowanie więc do ochrony przyrody mieści w  sobie poważne 
możliwości uspołecznienia.

Ochrona przyrody to jednak nie tylko niezanieczyszczanie środowiska 
naturalnego. Ze względu na olbrzymie zniszczenia, zagęszczania sieci 
urządzeń przem ysłowych, kom unalnych i innych konieczne jest wzmac
nianie środowsk naturalnych  przez pozytyw ną działalność człowieka w 
tym  kierunku. W tym  zaś pozytyw nym  działaniu idzie o to, by współ
cześni ludzie społecznym wysiłkiem  wzbogacali szatę roślinną ziemi, 
wzmacniali plankton, nieśli pomoc ginącym gatunkom  roślin, zwierząt 
i ptaków, k tóre bez tej pomocy długo nie przetrw ają.

Ochrona przyrody w aspekcie jej nieniszcznia jak  i pozytywnego 
wzmacniania jest możliwa i konieczna wszędzie. W łączanie się w tę

70 Por. np. B. S m y k ,  Biologiczne i ekologiczne sk u tk i  chem izacj i  rolnictwa.  
W: C złow iek  p rzec iw ko  sobie? s. 288-308; S. K. W i ą c k o w s k i ,  Z zagadnień che
m izacji środowiska przyrodniczego,  tam że, s. 278-287.

71 Por. W. Ś l ą  c z k a ,  Zagrożenie środowiska  morskiego,  W: C złow iek  przeciw ko  
sobie? s. 236-256.

72 Por. np. S. M i c h a l i k .  Zagrożenie św ia ta  roślin. W: Człow iek  p r z e c iw k o 'so 
bie? s. 153-180; J. A. L e s i ń s k i, Las a cyw il izacja ,  tam że s. 309-328.

73 Por. W. Z i n ,  Ochrona za b y tk ó w  ku ltu ry  na tle  przeobrażeń  środowiska.  W: 
Człow iek  przec iw ko  sobie?  s. 463-477; B. S m y k ,  M ikroorganizm y i ich udział w  
degradacji za b y tk ó w  arch i tek tury  i dzieł sz tuki,  tam że, s. 478-487.
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ochronę jest zaś ważnym  czynnikiem  uspołecznienia ludzi. W procesie 
chrześcijańskiego uspołeczniania należy zatem  i ten czynnik brać pod 
uwagę, by w jego zakresie pogłębiać poczucie odpowiadzialności i solidar
ności ludzkiej.

W ymienione wyżej czynniki uspołecznienia są najistotniejsze. Stanowią 
niejako kościec całej s tru k tu ry  form owania postaw  społecznych. Każdy 
z tych czynników trzeba zatem  konkretyzować w całym jego zakresie 
z tym i elementami, k tóre wiążą się z nim w jakikolw iek sposób. Jednocze
śnie trzeba dążyć do tego, by realizować je  wszystkie i razem. Jest to 
szczególnie możliwe i ułatwione, gdy w uspołecznianiu przyjm ie się wizję 
społeczności w Chrystusie zjednoczonej.

VI. URZECZYW ISTNIANIE WIZJI SPOŁECZNOŚCI 
W CHRYSTUSIE ZJEDNOCZONEJ

Chrześcijańskie uspołecznienie prowadzi do urzeczyw istniania się 
wizji społeczności w Chrystusie zjednoczonej i na drodze miłości czynnej 
budującej dobro wspólne. Toteż proces uspołeczniania przez aktualizo
wanie wym ienionych wyżej czynników przyspiesza świadome i progra
mowe przyjęcie przez chrześcijan zadania urzeczyw istniania wizji chary
tatyw nego pionowo-poziomego zjednoczenia w  Chrystusie. Realizowanie 
tej w izji staje  się wówczas określonym  celem wszelkich działań uspołecz
niających, wiąże je w  jedną całość, choć bardzo złożoną, i dynam izuje, 
uzasadnia wysiłki i ofiary, otw iera przed ludźm i poryw ające perspektyw y. 
W wizji tej bowiem mieści się pełnia chrześcijaństw a i zarazem droga 
do nowej cywilizacji na ziemi.

1. Wizja pełni chrześcijaństwa

Najpełniej u ję tą  w izją autentycznego i całościowo określonego chrze
ścijaństw a stanow i poziomo-pionowe unum  in Christo. Jest to bowiem 
sform uowanie, k tóre ma swe podstaw y w O bjawieniu Bożym. Oznacza 
ono zjednoczenie w Chrystusie, tj. z Nim samym  (wym iar pionowy) 
i w Nim ludzi między sobą (wym iar poziomy). O takie „jedno” modlił 
się Chrystus w  W ieczerniku,74 „jedno” takie głosi św. Paw eł w  nauce
0 Kościele jako Ciele Chrystusa, w którym  wszyscy są czymś jednym  
(por. np. Ga 3, 28). W izja chrześcijaństw a jako Unum  in Christo mieści 
w sobie cel dla wszystkich ludzi, m ianowicie: zjednoczenie z Bogiem 
w Chrystusie w Jego Duchu Świętym, a na ziemi dobro wspólne dla 
wszystkich na drodze b raterstw a i miłości.75 Tym więc co łączy wszystkich 
ludzi w  jedną społeczność i przynagla do uspołecznienia jest Jezus 
Chrystus, Głowa ludu synów Bożych (KK 13) i wszystkiego (KK 17), 
a w  Nim dobro wspólne dla wszystkich.

W izja Unum  in Christo jest najgłębszą ideą całego rodu ludzkiego. 
W ypływa ona z treści planu Bożego odnowienia świata w  Chrystusie
1 przez Niego, ogarnia uświęcenie ludzi i ich zbawienie oraz ewange

«  J 17, 21-23; por. T. E. P  o 11 a r d, That T h e y  All M ay Be One  (John XVII, 
21) — and the  U n ity  of the  Church, The  Expository T im es, 70/1959/149-150; L. S t a- 
c h o w i a i ,  dz. cyt., s. 346-348; F. W o r o n o w s k i ,  P rzew od n ik  duszpastersko-apo-  
stolski, s. 129-131.

75 Zob. F. W o r o n o w s k i ,  Z arys teologii pastoralnej, t. 1, s. 115-121, 124-126.



lizację całego porządku doczesnego. W ychodzi więc poza ram y troski
0 zbawienie duszy człowieka i sięga w całą rzeczywistość ziemską, by ją 
skierować ku Bogu jako hołd Mu należny (por. KK 34; DA 7).

W arto w  tym  miejscu podkreślić, że jest to wizja teologicznie n a j
głębiej uzasadniona. W ynika z całej istoty chrześcijaństw a i jest najgłę
biej zakotwiczona w Objawieniu Bożym. Jednocześnie jest wizją 
odpowiadającą współczesnej dojrzałości ludzi i uw arunkow aniom  dziejo
wym  oraz społecznym. W izja Unum  in Cbristo nie przekreśla pluralizmu. 
Jest w niej miejsce na kształtow anie każdej osobowości, k tóra jest 
niepow tarzalna, na życie i rozwój poszczególnych grup dla osiągania 
wspólnych grupie celów; mieści ona w  sobie rozwój i pielęgnowanie 
dziedzictwa kulturowego poszczególnych narodów. Wizja ta wym aga 
bowiem podporządkowania się praw u Chrystusa, tj. miłości, i działania 
dla dobra wspólnego. Chrystus i dobro wspólne to ośrodek, k tóry  orga
nizuje całą społeczność wszechludzką. W yklucza egoizm, dopuszcza 
wszystkich do głosu, wym aga poszanowania praw  każdego człowieka
1 narodu, sprawiedliwości społecznej oraz solidarności międzyludzkiej.

Zasadą realizacji tej w izji jest autentyczna i pełna miłość pionowo- 
-pozioma, tj. jednocząca nas z Chrystusem  i w  tym  w ym iarze zjednocze
nia nastaw iająca ludzi na współdziałanie dla dobra wspólnego. Tak 
rozum iana miłość buduje wszechludzką społeczność organicznie, zape
w niając rozwój każdem u narodowi i poszczególnej osobie bez jakiejkol
w iek dyskrym inacji osoby, grupy czy całego narodu. W izja ta  zakłada 
zatem  rozwój każdego człowieka w łonie całej społeczności ogólnoludzkiej, 
wyklucza natom iast nadm ierny rozwój poszczególnych członków (osób 
i społeczności) kosztem innych. W ten  sposób zrealizowana wizja Unum  
in Christo zapewnia wolność wszystkim. Tym bowiem, czego wym aga 
jedność, jest podporządkowanie praw u Chrystusa i budowanie dobra 
wspólnego, wykluczając działanie, k tóre godzi w  to dobro wspólne. Jest 
to więc wizja, k tóra buduje postęp, dobrobyt i pokój bez obciążeń ludzi 
olbrzym ymi kosztami i wyrzeczeniami. Zakłada bowiem zjednoczenie 
i trw anie w  Chrystusie. A skoro zjednoczenie i trw anie w  Nim, to i 
współdziałanie. Zjednocznie z Chystusem  zakłada zatem pełne uświęcenie 
człowieka. Nie ma bowiem zjednoczenia z Chrystusem  bez odwrócenia 
od grzechów, a więc od anty-miłości. Jednocześnie z Nim wym aga życia 
duchowego i eucharystycznego. Zaś współdziałanie z Nim domaga się 
w ypełniania zadań miłości, zaczynając od apostolstwa dla ewangelizacji 
św iata.78 Tym samym wizja Unum  in Christo to wizja autentyzm u 
i pełni chrześcijaństwa. Jest to więc wizja, której realizacji wymaga 
odwieczny zbawczy plan Boga, żąda Chrystus i nauczanie Kościoła. 
W izja społeczności zespolonej w  Chrystusie jest jednocześnie najgłębszym  
i zarazem  pozytyw nym  m oralnym  program em  społecznym, gospodarczym 
i kulturow ym . W yprowadza ona ludzi z zaborczości i obrony przed nią, 
a więc z walki burzącej i pochłaniającej siły ludzkie. W yzwala z cięmię- 
żenia człowieka przez człowieka i w arstw y społeczne, uciskane oraz 
wyzyskiwane i broniące się, w prowadza na płaszczyznę program ów 
pozytywnych. W yzwala więc z podziałów społecznych, mobilizuje do 
postępu i traktow ania pracy jako powołania.77 Jest więc najpełniejszym  
m oralnym  program em  społecznym i najgłębszą podbudową życia gospo
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76 Por. DA 8.
77 Por. J a n  P a w e ł  II, L aborem  exercens,  W stęp.
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darczego. Nie to leru je ani lenistw a,78 ani brakoróbstw a, ani wszelkiego 
m arnotraw stw a. Domaga się uznania godności pracy każdego człowieka79
i jego praw ,80 lecz jednocześnie żąda, by każda praca ludzka była 
współdziałaniem z Bogiem. Tego zaś charakteru  praca m usi być uducho
wiona,81 w najwyższym  stopniu etyczna,82 wykonyw ana jako w yraz 
miłości, kórej rezu lta ty  będą służyć człowiekowi. W izja ta, zespolona 
z dążeniem do postępu naukowego i technicznego, prowadzi więc do 
wszechstronnego rozwoju człowieka, rodziny, społeczeństwa i narodów. 
Przyjęcie jej w  procesie uspołecznienia współczesnych ludzi za ideę 
przewodnią nadaje mu najgłębszy sens i siłę. Wszelkie zaś działania 
uspołeczniające należy łączyć z wizją społeczności w Chrystusie zjedno
czonej i przez nią nadawać im nową moc oddziaływania, budując w świe
cie cywilizację miłości.

2. Wizja cywilizacji miłości i dobra wspólnego

Realizacja wizji chrześcijaństwa jako Unum  in Christo jest nie tylko 
najgłębszym  program em  ludzkiego działania w świecie, lecz jednocze
śnie realnym  i w  obecnej dobie rozwoju ludzkiego koniecznym. Tylko 
zjednoczenie w Chrystusie może bowiem współczesnych ludzi ratować 
przed zagładą i tylko ono może wyzwolić z gigantycznych obciążeń 
ludzkości kosztami zbrojeń; tylko zjednoczenie w  Chrystusie może być 
drogą do coraz większego rozkw itu dobrobytu dla wszystkich i tylko 
ono wraz z postępem  technicznym  i naukow ym  może być podstawą do 
zapewnienia w szystkim  ludziom środków do życia oraz pokoju.88

Realizacja omawianej wizji polega na w ypełnianiu konkretnych zadań. 
Ich w ypełnianie trzeba określić jako budowanie cywilizacji miłości. 
Pojęcie zaś cywilizacji miłości nie jest czymś nieuchw ytnym . Cywilizacja 
miłości to tworzenie konkretnych w arunków  rozwoju ludzi, wykluczające 
niem oralne traktow anie ludzi, pracy, środowiska naturalnego, n iespra
wiedliwość społeczną i to wszystko, co jest przeciw staw ne pełni dobra 
integralngo człowieka. Cywilizacja człowieka jest ustaw ieniem  całokształ
tu  na współżycie i współdziałanie. Jej wiodącym  czynnikiem  jest współ
działanie dla dobra integralnego człowieka (czynnik „współ-“). Jest więc 
ona przeciw staw na do ,,anty~miłości“ i rozdarcia między ludźmi. Odrzuca 
więc nastaw ienie na dzielenie ludzi (divide et im pera (i niszczenie) czynnik 
„an ty -“ i „roz-“). Jest ona jedyną drogą do nowego porządku na ziemi, 
do szczęścia ludzi i pokoju między poszczególnymi osobami, w rodzinach
i pomiędzy narodam i.

Prowadząca do jedności ludzi w  Chrystusie i do dobra wspólnego 
cywilizacja powinna stawać się pozytyw nym  program em  dla całych 
społeczeństw, dla parafii, poszczególnych grup, rodzin i osób. Wszyscy 
ludzie dobrej woli powinni konkretyzować ją  w  swoim życiu, wspierać 
innych w  jej konkretyzow aniu oraz pociągać ich do tego. Przez przyjęcie 
program u budowania cywilizacji miłości i konkretyzow ania wizji społe

78 Por. 2 Tes 3, 10.
78 Por. J a n  P a w e ł  II, Doborem exercens, 6, 7, 9.
80 Por. DWR 1, 6; KDK 26, 29; J a n  X X III, Pacem  in terris ,  8-27.
81 Por. J. Y. C a 1 v  e z, Eglise et société oeconomique,  L iguge 1963; Cz. S t r z e 

s z e  w  s k  i, dz. cyt., s. 574-575.
82 Por. J a n  P a w e ł  II, L aborem  exercens,  6, 25, 27.
83 Por. J a n  P a w e ł  II, Orędzie na X X  S w ia to ioy  Dzień Pokoju  (1 I 1987).
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czności dobra wspólnego w Chrystusie zespolonej uspołecznienie osiąga 
swój szczyt. W dążeniu do uspołecznienia współczesnych ludzi należy 
więc podejmować realizację w izji jedności w Chrystusie i ją  nieustannie 
wcielać w  życie w  każdych w arunkach życia, tworząc nową rzeczywi
stość ludzkiego bytow ania na ziemi.

W NIOSKI KOŃCOWE

W obecnej dojrzałości Kościoła, jego dążeń do pogłębienia swego życia 
wewnętrznego oraz panującej na świecie sytuacji coraz pełniejsze us
połecznianie ludzi jest czynnikiem  nie tylko wielkiej wagi, lecz jednocze
śnie przynaglającym .

Uspołecznianie współczesnych ludzi, żyjących w klimacie konsump" 
cjonizmu i laicyzmu, jest drogą do cywilizacji miłości budowania dobra 
wspólnego. Jego pełnia aktualizuje się w postawie Unum  in Christo.

Uspołecznianie ludzi powinno stać się wyjściowym  program em  pozyty
wnego przeobrażania rzeczywistości w świecie współczesnym. Św iat ten 
jest pełen napięć i jednocześnie niespotykanych w dziejach możliwości.

W procesie pogłębiania uspołeczniana współczesnych ludzi trzeba 
położyć duży nacisk na wychowanie rodzinne. W tym  celu trzeba 
sprowadzić na nowe tory  całe duszpasterstw o rodzin, zdynamizować je
i upowszechnić.

Ożywienie procesu uspołeczniania współczesnych łudzi wym aga wraz 
z uspołecznianiem rodzinnym  przeobrażania się duszpasterstw a w wycho
wyw anie własnym  świadectwm  miłości. W ymaga to przejścia z „dusz
pasterstw a adm inistrow ania” w  apostolstwo miłości, a zatem  duszpaster
stw a przeobrażającego parafie  w łasnym  życiem w Unum in Christo.

Duszpasterstwo, wychowawczo form ujące społeczność chrześcijańską 
w Unum in Christo, m usi rozwijać wśród szerokich k:-ęgów w iernych 
apostolswo uspołeczniania współczesnych ludzi, aby przy jego pomocy 
wnikać w  całokształt życia.

Z uwagi na znaczenie głębszego uspołecznienia ludzi należy je podej
mować na wszystkich płaszczyznach życia, przy pomocy właściwych dla 
niego m etod i wszystkim i środkami duszpastersko-apostolskiego oddzia
ływania.

T H E  P R O B L E M  o r  C H R IS T IA N . S O C IA L IS A T IO N  
O F  T H E  C O N T E M P O R A R Y  IN D Y V ID T JA L

S u m m a r y

The problem  of socialisation concerns the form ation of basic attitudes toward  
harm onieus coexistence and the participation of the indyvidual w ith in  his 
environm ent for the com m on good.

There ex ists an urgent need for this in our contem porary world since the world  
is d ivided into hostile  blocs and is spiritually  ill as a result of egoism  and its 
derivatives. The only solution is an attitude of love  am ong people. Their socia
lisation w ith in  a Christian spiritual love is a m atter of grave concern and need.

Socialisation  is an obligation  incum bent on all people o good w ill, particularly  
Christians w hose induction is to love as Christ did his people. It’s in  the spirit 
of this love that w e have an obligation to live  together as a com m unity and cal
led upon to instruet others to do likew ise.
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It’s a d ifficu lt and com plex problem  to socialise a people w ho are m ateria listic  
and egotistical. It requires a  deeper Christian education and upbringing. A t the 
sam e tim e it m u st be based on a w ider range of activ ity  in  order to reach the 
entire com m unity of people.

The socialisation o f the m asses requires the introduction of m any elem ents to 
bring about the com m union good. The uniting elem ent in their educational in ter
action ought to be a wi-sion of social unity in  Christ. To bring about its realisa
tion there m ust be the cooperation o f the m inistry, apostolic action, la ity  and fa 
m ily upbringing. This is the contem porary necessity .


