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Treść: 1. Zagrożenie życia chrześcijańskiego w świecie współczesnym; 2. Zadania pasto
ralne chrześcijan końca XX wieku.

Prawie 2000 lat temu miało miejsce niezwykłe wydarzenie w dziejach 
ludzkości. Pisze o tym św. Paweł: "Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
Swego zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, 
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo".1 Czas 
ludzki znalazł swoją pełnię prowadzącą do zbawienia człowieka. Dzieło zba
wienia każdego z nas zostało rozpoczęte.

Jest to nie tylko jedna z wielkich prawd chrześcijaństwa, sięgająca źródła
mi Jezusa Chrystusa i czasów apostolskich, lecz życiowa droga i zadanie pa
storalne wszystkich ludzi i po wszystkie czasy.

Ta myśl o roku 2000 towarzyszy Janowi Pawłowi II od wyboru na stolicę 
św. Piotra. Coraz częściej w swoim nauczaniu nawiązuje do zbliżającego się 
Wielkiego Jubileuszu. 10 listopada 1994 roku Ojciec Święty przekazał wierzą
cym i wszystkim ludziom dobrej woli List Apostolski Tertio Millennio Advenien- 
te. Program przygotowań Jubileuszu, będący zasadniczym wątkiem dokumentu, 
otrzymał tu głęboką motywację teologiczno -  moralną oraz historyczno -  pa
storalną. Artykuł ten jest poświęcony szczególnie znaczeniu pastoralnemu 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

1. Zagrożenia życia chrześcijańskiego w świecie współczesnym

Obecna sytuacja Kościoła w świecie, współczesne trendy i wyzwania lan
sowane przez świat, pozwalają wskazać na kilka charakterystycznych zjawisk, 
które wywierają duży wpływ na dzisiejszą sytuację Kościoła, a które stanowią 
jednocześnie zagrożenia dla życia chrześcijańskiego końca XX wieku.

1 Ga 4, 4-5.
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1.1. Sekularyzm
Z jednej strony zauważamy wzrost liczby chrześcijan w świecie, z drugiej 

następuje zwiększanie się ilości niewierzących i obojętnych religijnie. Świat 
współczesny, pełen paradoksów, "zdaje się być wstrząsany dramatem ate
istycznego humanizmu".2

Obok sekularyzacji, która usiłuje odkryć w stworzeniu i wszystkich wyda
rzeniach autonomii praw wszechświata, nie wykluczających jednak Boga, za
uważa się coraz bardziej promowanie takiej koncepcji świata, według której tłu
maczy się on sam, bez odniesienia do Stwórcy. Jest to rzeczywisty sekularyzm 
podkreślający potęgę intelektualną i poznawczą człowieka. Według takiej kon
cepcji Bóg jest całkowicie zbyteczny, a nawet staje się przeszkodą. Na bazie se- 
kularyzmu rodzi się ateizm antropocentryczny, często programowy i wojujący, 
cywilizacja konsumpcyjna, w której hedonizm podnoszony jest do rangi naj
wyższego dobra.3

"Zjawisko sekularyzmu jest dziś naprawdę sprawą poważną" mówi Jan 
Paweł II w encyklice: Christifideles laici, opisując jednocześnie, na czym ono po
lega: "Człowiek odurzony wspaniałością cudownych zdobyczy nieustannego 
rozwoju naukowo - technicznego, a przede wszystkim zafascynowany najdaw
niejszą, ale wciąż nową pokusą zrównania się z Bogiem (por. Rdz 3,5) poprzez 
używanie wolności bez granic, podcina istniejące w jego sercu korzenie religij
ności: zapomina o Bogu, utrzymuje, że nie ma On dla jego życia żadnego zna
czenia, odrzuca Go, czyniąc przedmiotem swego uwielbienia najróżniejsze bożki."4

Wydaje się, że nie mniej groźne od sekularyzmu i programowej ateizacji 
stanowi zjawisko wewnętrznego zagrożenia niekonsekwentnych chrześcijan, 
którzy wyznają wiarę w Boga, ale żyją tak, jak gdyby Bóg nie istniał.5

1.2. Relatywizm doktrynalny
Wydarzenia obecnego stulecia dowiodły, że rozum ludzki może łatwo stra

cić z oczu istotne wartości. Ten niepohamowany bieg człowieka ku wolności 
umieścił go w ogromnej pustce. Dla człowieka niejednokrotnie przestały istnieć 
absolutne prawdy czy wartości. Uważa, że rzeczywistość sama w sobie nie ma 
żadnego sensu, a w życiu należy kierować się własnym rozumem i wolą.

Z tej duchowej pustki zrodził się nihilizm, będący źródłem wielkiego za
grożenia dzisiejszej wiary, mianowicie relatywizmu doktrynalnégo.6

Ignorancja religijna, zarówno zawiniona jak i niezawiniona, niektóre 
współczesne tendencje znajdujące wyraz w teoriach "śmierci Boga" lub "chrze
ścijaństwa bez Boga i religii" prowadzą do głębokiego zamętu pojęciowego, a 
w rezultacie do indyferentyzmu religijnego. Również niepewna, a niejednokrot
nie wieloznaczna interpretacja Pisma Świętego oraz niektórych prawd ewange

2 EN 55.
3 por. tamże. '
4 Chi 4; por. A. S z o r с , Aktualne wyzwania ewangelizacyjne, HD nr 1 - 2 (1991), s. 4 - 47.
5 por. VS 88.
6 por. J. R a t z i n g e r ,  Etyka chrześcijańska obroną przed nihilizmem, L ’Osservatore Roma

no nr 3 (1993), s. 56.
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licznych i dogmatycznych, a także niezgodność tłumaczenia i akceptacji wy
magań moralnych, wynikających z Dekalogu i Ewangelii, a dotyczących etyki 
indywidualnej, rodzinnej i społecznej, powoduje wieloznaczne rozumienie tych 
prawd i trudność w wyborze właściwego kierunku doktrynalnego. W tym kon
tekście nawet z zasady, zjawiska pozytywne w Kościele, jak np. pluralizm, eku
menizm, mogą pośrednio prowadzić do relatywizmu doktrynalnego i niepew
ności w zwyczajach, tradycji, liturgii, a nawet w samym sformułowaniu prawd 
wiary, które są transcendentne, abstrakcyjne i trudne do wyjaśnienia.7

Przywrócenie właściwego porządku doktrynalnego w naszej wierze, obro
na przed nihilizmem jest wielkim wezwaniem duszpasterskim Kościoła końca 
XX wieku.

1.3. Relatywizm etyczny
Spustoszenia moralne, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, dezintegracja 

społeczeństwa jego zagubienie w obliczu niszczącego oddziaływania zarówno 
polityków jak i różnych ideologów, stawiają na pierwszym planie kulturę mo
ralną człowieka.8 Przez wiele lat poszukiwano wszędzie wrogów religii i Ko
ścioła, wpajano sprzeczne zasady życia, błędnie tłumaczono wymagania mo
ralne Ewangelii. To wszystko doprowadziło do tego, iż zagrożeniem życia 
chrześcijanina końca XX wieku stał się relatywizm etyczny, wypracowany 
przez współczesny model kultury.9

Obecnie daje się odczuć kryzys wartości moralnych.10 Panuje wyraźna ten
dencja do zacierania granic między dobrem i złem, a nawet następuje proces 
"alienacji moralnej", gdy zło, grzech jest ukazywany jako normalne zachowa
nie człowieka (np. nieczystość, brak szacunku, kradzież, kłamstwo, itd.). Nie
jednokrotnie dochodzi do zafałszowania języka i treści podstawowych pojęć 
moralnych (np. miłości zredukowanej wyłącznie do sfery biologicznej, sprawie
dliwości społecznej).11 Człowiek wyraża i akceptuje to, co jest dla niego wygod
ne, kierując się zmiennymi zasadami etyki sytuacyjnej.12

Tak pojęta etyka prowadzi do największych paradoksów moralnych, 
wśród których najgroźniejszym jest stosunek do osoby i życia ludzkiego. Zna
lazło to swój wyraz w ustawach aborcyjnych wielu chrześcijańskich narodów 
oraz w coraz częstszej legalizacji eutanazji.

1.4. Materializm praktyczny
W osobowym akcie wiary religijnej bierze udział sfera emocjonalna czło

wieka, czyli uczucia. Nie ulega wątpliwości, że jest ona źródłem różnorakich

7 por. A. B o s z к o , Czynniki ułatwiające i utrudniające percepcję słowa kaznodziejskiego w 
świetle Synodu Biskupów 1974, RUŁKD nr 5 (1979), s. 27.

8 por. S . F r a n k i e w i c z ,  Ewangelizacja przez, kulturę, Kurier Synodalny 5/95, s. 8-9.
5 por. TMA 36.
10 por. М. V i d a 1 , Kryzys wartości moralnych, w: M oralność chrześcijańska, Pallotinum, Po- 

znań-Warszawa 1987, s. 13.
11 J. M i c h a l i k ,  Obraz młodzieży współczesnej, HD nr 1 (1992), s. 12.
12 por. TMA 36.
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trudności wiary. Stwierdza się powszechnie, że współczesnych łudzi cechuje 
pogoń za rozkoszami zmysłowymi (zwłaszcza seksualnymi), postawa kon
sumpcyjna, hedonizm i materializm praktyczny. Zjawisko to stanowi współcze
sne zagrożenie wiary.13 Już Paweł VI stwierdził, że hedonizm został podwyż
szony do rangi najwyższego dobra.14 W tej pogoni za konsumpcją dóbr mate
rialnych, za doznaniami zmysłowo-emocjonalnymi człowiek traci jednocześnie 
"smak" dóbr duchowych, religijnych, nadprzyrodzonych. Dąży do samo urze
czywistnienia się za wszelką cenę, czasami aż do samozniszczenia i utraty sen
su życia. Ten egoizm, to wyzwolenie od prawdy i moralności, sprawia, że czło
wiek cel swego życia upatruje tylko w tworzeniu i zaspakajaniu coraz to no
wych potrzeb, często sztucznie rozdmuchiwanych. A stając się bytem bez ko
rzeni i bez celu, zatraca własną ludzką tożsamość:

"Człowiek nieustannie pragnie mieć coraz więcej wszystkiego - pieniędzy, 
postępu, komfortu, przyjemności, seksu itp. Mieć góruje zdecydowanie nad być. 
Stanowi to regres do stanów infantylnych, człowiek żyje jakby na zewnątrz sie
bie, wśród rzeczy, którymi się posługuje lub którymi się bawi."15

1.5. Sekty
Zniszczenie dawnych struktur społecznych, modeli kulturowych i trady

cyjnych walorów religijnych przez urbanizację, szybki rozwój technik komuni
kacyjnych, industrializację, emigracje spowodowało powstanie u wielu ludzi 
dezorientacji, niepewności i w konsekwencji podatności na wpływy z zewnątrz. 
Z drugiej strony można również zauważyć brak zmian społecznych, kulturo
wych i religijnych, na które są uczuleni współcześni ludzie, a szczególnie mło
dzi. Stąd rodzi się zjawisko odrzucania starego a szukania nowego. Ten dwu- 
płaszczyznowy kryzys sprawia, że ludzie nim dotknięci, szukają czegoś, co mo
głoby w znacznym stopniu zmienić ich życie. W świecie pełnym konfliktów 
czują się niepewni o swoją przyszłość. Dlatego szukają znaku nadziei, sposo
bu wyjścia z trudnej sytuacji. Niektórzy z nich chcą ulepszać świat. Często nie 
są w stanie zrozumieć całego bogactwa jakie oferuje im Kościół odchodzą od 
niego.16 Próbują osiągnąć stabilizację duchową w sektach.

Ponieważ ani współczesne społeczeństwo, ani Kościół nie są w stanie za
wsze zadowolić i dać odpowiedź na palące pytania, dlatego tak licznie powsta
ją sekty i ucieczki do nich.

Zjawisko to przybrało olbrzymie rozmiary we współczesnym świecie, co 
spowodowało, że tym problemem zajęła się Stolica Apostolska. W 1986 r. wy
dała dokument zatytułowany: "Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie 
duszpasterskie". Stwierdza on, że zjawisko szerzenia się sekt należy traktować

Li por. A. L e w e к , Współczesna odnowa kaznodziejstwa, W-wa 1980, t .l ,  s. 69.
14 por. EN 55.
15 Z. J. Z d y b i с к а , Kulturowe zawirowania wokół człowieka końca XX  wieku, “Słowo

Dziennik Katolicki”, nr 40 (1995), s. 17.
16 por. TMA 36.
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jako zagrożenie dla Kościoła, ale także jako wyzwanie duszpasterskie.17
Chrześcijanie często zaniedbują albo zapominają o swoich drogach życia 

duchowego i ich mocy wynikającej z Pisma Świętego. Szukają zatem innych 
dróg. Niektórzy znajdują w sektach zastępczą rełigię, zastępczy środek realiza
cji swojego przeznaczenia, poznawania siebie i jedyny środek zbawienia.18

W ostatnich latach można zauważyć coraz większe zainteresowanie się 
nowym typem religijności z elementami gnozy, okultyzmu, a także motywami 
i treściami Dalekiego Wschodu. Przejawia się to na skutek wzmożonego pra
gnienia raczej emocjonalnego przeżywania tajemnicy, aniżeli rozumienia dok
tryny. Ponadto pojawia się snobizm wobec rzeczy pochodzących ze świata 
azjatyckiego.

Sekty próbują zaradzić trudnościom człowieka poprzez przygarnięcie, pro
tekcję i pomoc w wypadku konfliktów. Oferują spełnienie dążeń ludzkich na 
płaszczyźnie społecznej, kulturowej i religijnej. Jest u nich miejsce na emocje 
i spontaniczność w modlitwie i w życiu. Wychodzą z pomocą wobec narkoma
nów i alkoholików. Proponują kierownictwo i orientację ze strony kierownika 
charyzmatycznego grupy, co później okazuje się zwykłym oszustwem.19

W Polsce jak podają środki masowego przekazu, działa ok. 130 sekt, 
czy też grup pseudorełigijnych. Przed ich błędną nauką przestrzegają nie tylko 
instytucje Kościelne, ale i państwowe.

2. Zadania pastoralne chrześcijan końca XX wieku

2.1. Rachunek sumienia
"Koniec drugiego Milenium wzywa nas wszystkich do rachunku sumie

nia".20 To słowa apelu Jana Pawła II i jednocześnie zachęty do podjęcia reflek
sji nad własnym życiem.

Właściwy rachunek sumienia ma przygotować wszystkich ludzi do cele
bracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jak należy tego dokonać? Sumienie jest 
wewnętrznym głosem Boga działającym w człowieku niemal od urodzenia. Jest 
sanktuarium człowieka, w którym rozbrzmiewa ten głos.21 Pozwala ono odróż
nić dobro od zła. Człowiek powinien działać zgodnie z sumieniem, jeżeli jest 
ono oczywiście dobrze uformowane. Wychowanie sumienia jest nieodzowne w 
życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a 
przez grzech - kuszony do odrzucenia nauczania pewnego.22 Jest ono ważne

17 por. Watykański Sekretariat Jedności Chrześcijan, Sekretariat dla Niechrześcijan, Sekretariat dla 
Niewierzących, Papieska Rada do Spraw Kultury, Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie 
duszpasterskie, w: Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty, Verbinum, Warsza
wa 1995, s. 199.

111 por. Z. P a w ł o w i c z ,  Kościół w Polsce wobec zjawiska sekt, AK 519 - 520 (1995), s. 210 
-225.

19 por. tamże, s. 201 - 205.
20 TMA 34.
21 por. K K 16.
22 por. KKK 1783.
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szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy istnieje tak wiele zagrożeń dla wiary czło
wieka, i kiedy daje się dostrzec współczesne zjawisko utraty grzechu. Już Pius 
XII powiedział, że grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu, a Jan Pa
weł II potwierdził: "ludzie żyją tak jakby Bóg nie istniał".23

Współczesnemu człowiekowi przychodzi trudniej przyznać się do wła
snych błędów i podjąć decyzję naprawienia zła. To zaś może prowadzić do za
ćmienia wrażliwości sumienia. Przed tym przestrzega Jan Paweł II, dlatego też 
wzywa wszystkich, a szczególnie chrześcijan do dokonania rozrachunku całe
go swojego życia. Papież zaleca, aby dokonało się ono na różnych płaszczy
znach życia. Wskazuje na błędy i zaniedbania, których dopuścili się chrześcija
nie i zachęca do ponownego zwrócenia się ku Bogu i Jego nauce.4

Pomocą w przeprowadzeniu rachunku sumienia, według zaleceń Papieża, 
winno być przyjęcie nauki Soboru Watykańskiego II, który dał początek przygo
towaniom do celebracji Roku 2000.5

Nie ulega wątpliwości, że przywrócenie człowiekowi właściwego poczucia 
grzechu z jednoczesnym ukazaniem mu ewangelicznego orędzia o wyzwoleniu z 
grzechu jest jednym z najpilniejszych zadań Kościoła u progu nowego tysiąclecia.

2.2. Nawrócenie i pokuta
Człowiek w swoim rozwoju i dążeniu do ostatecznego celu, uświadamia 

sobie własną słabość i dramat swego istnienia, naznaczonego grzechem osobi
stym i złem bliźniego. Historia ludzkości przepełniona jest różnorakimi świa
dectwami owego dramatu życia osobistego i zranionych relacji z Bogiem i ludź
mi. Tym dramatom człowieka wyszedł naprzeciw Bóg: tak bowiem Bóg umiło
wał świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne.6 Ta prawda o miłości Boga do ludzi ma być 
w sposób szczególny ukazywana współczesnemu człowiekowi, który często tak 
się zagubił, że nawet nie odczuwa, nie rozumie dramatu swego grzechu.

Zadaniem Kościoła końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa jest ukaza
nie pełnej prawdy o człowieku, jego wielkości i grzeszności, jak też drogi i spo
sobu wyzwolenia z grzechu. Kościół jest bowiem, z woli Chrystusa, miejscem i 
środowiskiem pojednania i pokuty człowieka, który przez grzech zerwał łącz
ność z Bogiem i ze wspólnotą wierzących. Do tego pojednania się z Bogiem i 
pokuty nawołuje Ojciec Święty na progu trzeciego tysiąclecia.27 Ta radość na
wrócenia, radość z odpuszczenia win łączy się z radością każdego jubileuszu. 
Konstytucja Lumen gentium mówi o Kościele niestrudzenie czyniącym pokutę: 
"Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągłe po
trzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje" 28

23 por. VS 88.
24 por. TMA 34.
25 por. TMA 36.
26 1 3, 16.
27 por. TMA 32.
2,1 KK 8.
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Bo przecież nie może on wejść w nowe tysiąclecie, nie przynaglając swoich 
członków do oczyszczenia się przez pokutę z błędów, niewierności, niekonse
kwencji i zaniedbań. Uznanie własnej słabości to akt lojalności i odwagi, który 
pomaga umocnić naszą wiarę, pobudza czujność i gotowość do przeciwstawie
nia się pokusom i trudnościom.29

W trosce o pokutę i pojednanie Kościół posiada dwa zasadnicze środki, które 
powierzył mu jego Założyciel: katechezę i sakramenty.30 W tej katechezie należy 
szczególnie uwypuklić teologalną cnotę miłości nawiązując do zwięzłego określe
nia św. Jana "Bóg jest miłością".31 Przede wszystkim ma to być katecheza ekspo
nująca Boże Miłosierdzie, jego rolę w zrozumieniu stanu grzeszności człowieka 
oraz konieczności pojednania z Bogiem i z bliźnimi. Powinna opierać się na na
uczaniu biblijnym, zwłaszcza nowotestamentalnym, odnoszącym się do koniecz
ności odbudowywania przymierza z Bogiem w Chrystusie Odkupicielu i Sprawcy 
pojednania.32 Celem takiej katechezy ma być doprowadzenie do przeżycia skruchy 
i nawrócenia. Ma dążyć do przywrócenia właściwego poczucia grzechu, co jest 
pierwszym sposobem przezwyciężenia ogólnego kryzysu duchowego i kryzysu sa
kramentu pojednania. Jan Paweł II podkreśla, że owo "poczucie grzechu odbuduje 
się jednak jedynie przez jasne odwołanie się do niezmiennych zasad rozumu i wia
ry, zawsze głoszonych przez naukę moralną Kościoła".33

Celem katechezy ma być nawrócenie oznaczające przyzwolenie na prze
mianę ducha, która ma go skierować do Boga; skrucha będąca prawdziwą 
przemianą duszy; czynienie pokuty będące wyrazem przywrócenia równowagi 
i harmonii zburzonej przez grzech, zmiany kierunku postępowania kosztem 
ofiary, tak często odrzucanej przez człowieka.34 Dlatego papież z całym naci
skiem podkreśla, że "praktyka pokutna Kościoła, aczkolwiek od pewnego cza
su złagodzona, nie może jednak być zaniechana bez wielkiej szkody zarówno 
dla wewnętrznego życia chrześcijan i wspólnoty Kościoła, jak i dla skuteczno
ści ich oddziaływania misyjnego.35 Podtrzymywanie więc praktyk pokutnych 
jest wypracowaniem ducha pokuty w jednostkach i wspólnocie Kościoła, co z 
kolei ułatwi samo nawrócenie i korzystanie z sakramentu pokuty.

W ramach owego "słownego" oddziaływania na zmianę mentalności i po
staw wobec sakramentu pokuty należy też odnowić inne formy przepowiada
nia o pokucie i pojednaniu. Chodzi tu o biblijnie osadzone kazania i homilie, z 
przywróceniem tematycznych kazań katechizmowych. Wielką rolę odgrywają tu 
przykłady osobowe, które mogą stać się sugestywną propozycją zmiany życia, 
bardziej odpowiadającą i pociągającą aniżeli same tylko słowne nalegania i 
moralizatorstwo. Również niezwykle ważne znaczenie posiadają pobudzające

29 por. TM A 32.
30 por. TM A50.
31 1J 4, 8.16.
32 por. RP 26.
33 tamże, 18.
34 por. tamże, 26.
35 tamże.
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do działania mądre i przekonywujące motywacje nawrócenia. Chrystus życio
dajny krzew winny, źródło wody żywej, droga, prawda i życie jest zawsze i 
każdemu najwyższym autorytetem, motywacją i siłą nawrócenia i przemiany. 
To odnowione przepowiadanie pojednania i pokuty winno podejmować - zda
niem Jana Pawła II - takie tematy jak: poczucie grzechu, kuszenie i pokusy, ja
łmużna, rzeczy ostateczne, poczwórny wymiar pojednania .(z Bogiem, z samym 
sobą, z braćmi, z całym stworzeniem).36 Gorliwość duszpasterska i ewangeliza
cyjna powinna podpowiadać możliwości i okoliczności, w których tę problema
tykę można i należy podjąć, np.: czytania biblijne, obrzędy Mszy św. i innych 
sakramentów, kazania, wykłady, dyskusje, spotkania, kursy wiedzy religijnej.37

To wszystko ważne jest ze względu na fakt, iż pokuta i pojednanie nie do
konują się wyłącznie w samym sakramencie pokuty. Ten stan pojednania z Bo
giem i ludźmi, jak też naprawienie wyrządzonego zła dokonuje się na różnych 
drogach ludzkiego życia i w różnej formie; wszystko to stanowi przygotowanie i 
konsekwencje samego sakramentu. Z pastoralnego punktu widzenia bardzo waż
ne jest ciągłe ćwiczenie się w różnych formach pokuty. Są to przede wszystkim: 
modlitwa, lektura Pisma św., słuchanie z wiarą Słowa Bożego, uczestnictwo we 
Mszy św., pojednanie się z bliźnimi, konkretne uczynki miłości bliźniego, wyrze
czenia i posty, cierpliwe znoszenie trudów życia i uczestnictwo w nabożeń
stwach pokutnych. Szczytem, centrum owego procesu pokuty i pojednania jest 
sakrament pokuty, do którego prowadzi cały szereg uznanych i praktykowanych 
w Kościele form pokutnych. Wszelkie wysiłki pastoralne i ewangelizacyjne win
ny z całą cierpliwością podtrzymywać i rozwijać dotychczasowe formy i sposoby 
przeżywania pokuty w Kościele. Tym bardziej jest to zasadne i potrzebne, że 
człowiek współczesny często posiada zachwiane poczucie grzechu, wykazuje 
brak potrzeby pojednania i nawrócenia, co w konsekwencji objawia się nieraz 
bardzo rzadkim korzystaniem z sakramentalnej pokuty, bądź całkowitym wyłą
czeniem jej ze swego życia, także chrześcijańskiego. Praca duszpasterska, nowa 
ewangelizacja ma być taką "pracą u podstaw", aby doprowadzić ludzi do pełne
go pojednania i pokuty, co dokonuje się najmocniej w sakramencie. Należy też 
podkreślić znaczenie łaski sakramentalnej, co może pobudzić do korzystania z 
sakramentu pokuty także tych, którzy uważają, że nie mają grzechów ciężkich, 
bądź rzeczywiście taki stan duszy prezentują.38

Niezwykle ważną funkcję ewangelizacyjną spełnia samo sprawowanie sa
kramentu pokuty i pojednania. Wielokrotnie samo przeżycie tego sakramentu 
wyciska tak znaczące znamię w duszy penitenta, w jego psychice, że skłania 
go do jak najczęstszego korzystania z tego źródła łaski Bożego Miłosierdzia. 
Bywa niestety i odwrotnie. Negatywne doświadczenia w tym względzie są bar
dzo bolesne i pozostawiają trudny do przezwyciężenia ślad w sferze ludzkiego 
ducha, ludzkiej religijności i moralności. Dzieje się tak dlatego, że Sakrament

36 por. tamże.
37 por. tamże.
38 por. R. R а к , Sakrament pokuty i jego  współczesne zagrożenia, w: Ewangelizacja i nawróce

nie. Program duszpasterski na rok 1995/96, Katowice 1995, s. 141 - 143.
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ten jest najbardziej osobisty, intymny, że w nim sam grzesznik staje przed obli
czem Boga ze swą winą, żalem i ufnością. Nikt nie może okazać skruchy za 
niego, nikt też w jego imieniu nie może prosić o przebaczenie. Grzesznik jest 
poniekąd samotny w swej winie, wszystko to dzieje się jedynie pomiędzy czło
wiekiem a Bogiem.39 Niemniej jednak sam Chrystus pośrednikami owego sakra
mentalnego jednania uczynił ludzi - kapłanów. Stąd ich szczególne zobowiąza
nie i rola. Nie mogą oni Boga przesłaniać, fałszować Jego oblicza w oczach pe
nitenta, ani też utrudniać grzesznikowi pojednania z miłosiernym Ojcem. Mają 
gorliwie i często przebywać w konfesjonale i w klimacie modlitwy czekać na 
powrót tych, którzy opuścili wspólnotę miłującego Ojca. Współczesny, mocno 
urzeczowiony i odhumanizowany świat domaga się bardzo, aby w tym sakra
mencie penitent nie był traktowany anonimowo i schematycznie. Rola kapłana 
w konfesjonale to braterska służba.40 Dlatego też powinien odznaczać się wiel
ką wiedzą, kulturą i dojrzałą osobowością jako spowiednik.

W ramach swoich praw i obowiązków oraz w imię dobra penitenta spo
wiednik ma zawsze kierować się nauką Kościoła. W tym względzie zjednej 
strony winien zerwać z cukierkowatą dobrocią, usypiającą ludziom sumienia 
i pogłębiającą liberalizm, z drugiej strony nie wolno mu kierować się nieuza
sadnioną surowością osądów i postawy. Dotyczy to zwłaszcza niektórych ro
dzajów penitenta (np. nałogowcy, ludzie o słabej wierze i religijności, o wypa
czonym sumieniu itp.), jak też rodzajów grzechów (np. życie seksualne, skom
plikowane zasady sprawiedliwości społecznej i inne). Szczególną uwagę przy 
rozgrzeszaniu należy skierować na żyjących w niesakramentalnych związkach, 
gdyż niezachowanie tego czyni wiele szkody samym penitentom, jak też auto
rytetowi Kościoła i samego sakramentu pokuty.

Rolę i postawę kapłana w sakramencie pokuty niezwykle trafnie ujmuje 
Katechizm Kościoła Katolickiego: spowiednik nie jest panem, lecz sługą Bożego 
przebaczenia.41

2.3. Ekumenizm
Wiek XX zbliża się do końca, a wraz z nim kończy się drugie tysiąclecie 

chrześcijaństwa. W tym to okresie wspólnota Kościoła doświadczyła wiele po
działów, które są zdecydowanie przeciwne woli Chrystusa i stanowią dla świa
ta okazję do zgorszenia.42 Papież uważa, że zjednoczenie chrześcijan jest klu
czową kwestią dla ewangelicznego świadectwa w świecie. Stąd troska o ten dar 
jedności jest jednym z zadań dla chrześcijan przed Jubileuszem roku 2000.43

W jaki sposób należy troszczyć się o ten dar? Jan Paweł II wskazuje na 
trzy drogi prowadzące do zjednoczenia:

39 por. R P31.
40 por. I. D e с . Refleksje o sakramencie pokuty i pojednania w życiu kaplana, w: Ewangelizacja

i nawrócenie, dz. cyt., s. 140 - 150.
41 por. KKK 1466.
42 por. A. Stopka, Oto stoję u drzwi i kołaczę, "G ośćNiedzielny" nr 2 (1996), s. 5.
43 por. TM A 34.
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1) Budowanie świadomości ekumenicznej,
2) Modlitwa ekumeniczna,
3) Dialog ekumeniczny.

2.3.1. Budowanie świadomości ekumenicznej
Podwalmy pod działalność ekumeniczną dał Sobór Watykański II promul

gując Dekret o ekumenizmie. Był to moment przełomowy eklezjalnego zaanga
żowania w służbie chrześcijańskiej jedności. Dekret podkreślał, że cała odnowa 
działania katolików ma ekumeniczne znaczenie.44 Stąd wprowadzenie w życie 
reform zamierzonych przez Sobór we wszystkich dziedzinach służyło i nadal 
służy rozwijaniu świadomości ekumenicznej. Kościół winien uświadomić sobie 
własne niedociągnięcia i błędy spowodowane przez ludzką słabość. Odnosi się 
to szczególnie do wykroczeń jakie popełnili katolicy przeciw jedności. Wspo
mnieć należy tu słowa św. Jana: "Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy 
Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki".45 Sobór zachęca więc: "Z pokorną więc 
prośbą zwracamy się do Boga i do odłączonych braci o wybaczenie, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom."46

Należy uwrażliwić i wskazywać chrześcijanom, że świętość życia, rodzą
ca się ze zjednoczenia z Bogiem dzięki łasce Ducha Świętego, również umożli
wi i pogłębi jedność wszystkich uczniów Chrystusa, ponieważ jedność jest da
rem pochodzącym od Boga.47

W Kościele należy wszystkich uczyć wzajemnego szacunku, poważania 
i zgody, umiejętności słuchania poglądów innych. Jednak najpełniej i najdosko
nalej świadomość ekumeniczną rozwija się także w modlitwie i dialogu ekume
nicznym.

2.3.2. Modlitwa ekumeniczna
Na ekumenicznej drodze do jedności stanowczy prymat należy przypisać 

wspólnej modlitwie: "Jeśli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jedno
czyć się coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie 
uświadomią, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, 
co ich łączy."48 Wspólna modlitwa, wspólne zgłębianie Słowa Bożego, a nawet 
bardzo szerokie otwarcie się na życie liturgiczne innych wspólnot stały się po
wszechną praktyką katolików. Jan Paweł II wciąż daje tego przykład w sposób 
najbardziej uroczysty. Po raz pierwszy 27.X.1986 r. zaprosił przedstawicieli re- 
ligii świata do zebrania się w Asyżu by prosić i modlić się o pokój.49 W dniach

44 por. DE 6.
45 1J 1, 10.
46 por. DE 7.
47 por. J a n  P a w e î  I I ,  Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, Libreria 

Editrice Vaticana 1996, s. 616.
4“ UUS 22.
49 por. F. A r i n z e , Rok Święty: prowokacja ku pokonaniu podziałów i obojętności, w: Jezus 

Chrystus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki. Program duszpasterski na rok 
1996/97, Katowice 1996, s. 99.
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9-10 stycznia 1993 roku papież ponownie zaprosił chrześcijan, Żydów, muzu
łmanów do miasta św. Franciszka, aby modlić się o pokój na Bałkanach. Na bra
terskim spotkaniu w Sali Brata Eliasza papież powiedział: "To jest naszą siłą, to 
jest naszą bronią...nie mamy nic innego jak zwrócić się do Boga słowami i ser
cem. Nie jesteśmy ani potężni ani silni, ale wiemy, że Bóg nie pozostawia bez 
odpowiedzi błagania tego, kto się zwraca do Niego ze szczerą wiarą."50

Trwałym elementem budowania ekumenicznej jedności stały się Tygodnie 
Modlitw, obchodzone zawsze w styczniu. Atmosfera skupienia podczas nabo
żeństw i modlitwy sprzyja pogłębieniu i zrozumienia pragnienia Chrystusa 
"aby wszyscy byli jedno."51

Z modlitwą łączą się ściśle także spotkania ekumeniczne organizowane 
podczas papieskiego pielgrzymowania. W Polsce szczególnie dało się odczuć 
tę atmosferę jedności podczas IV pielgrzymki Papieża: w Białymstoku spotka
nie z chrześcijanami prawosławnymi, w Warszawie ze wspólnotą protestanc
ką, w Przemyślu z wiernymi obrządku bizantyńsko - ukraińskiego.52

Ekumenii służą także spotkania Ojca Świętego z młodzieżą świata w ra
mach Światowego Dnia Młodzieży obchodzonego w tym roku po raz trzynasty, 
połączonego ze wspólną modlitwą, liturgią.

Inną formą propagowania jedności, połączoną także z modlitwą jest Euro
pejskie Spotkanie Młodych zapoczątkowane przez brata Rogera z Taizé.

Ta świadomość obowiązku modlitwy o jedność stała się już integralną czę
ścią życia Kościoła i należy uwrażliwiać i zachęcać wszystkich wiernych do 
aktywnego uczestniczenia w takich przedsięwzięciach, bo "gdzie dwaj albo 
trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich."53

2.3.3. Dialog ekumeniczny
W modlitwie ekumenicznej zakorzeniony jest dialog ekumeniczny. Umoż

liwia on uzyskanie bliższego poznania doktryny oraz życia wspólnot i bardziej 
bezstronną ocenę. Pomaga wspólnie szukać prawdy, szczególnie prawdy o Ko
ściele. Pozwala porównać różne punkty widzenia i przeanalizować rozbieżno
ści, które stanowią przeszkodę dla pełnego zjednoczenia wszystkich chrześci
jan. Właściwie prowadzony już dialog ekumeniczny przyczynił się do uznania 
innych chrześcijan za braci i siostry (heretycy, schizmatycy; po SWD - bracia 
odłączeni, współczesna teologia - bracia rozłączeni).

Spośród wszystkich wyznań chrześcijańskich największą liczbę dialogów 
ekumenicznych (jest ich 10, nie licząc dialogów lokalnych na szczeblu krajo
wym lub diecezjalnym) prowadzi Kościół katolicki.54

50 tamże.
,l por. Z. P a w l i k ,  Ekumenizm w Polsce. Punkt widzenia Polskiej Rady Ekumenicznej, w: 

Święta tajemnica jedności. Dekret o ekumenizmie po dwudziestu latach, KUL, Lublin 1988, 
s. 111.

52 por. J. В о к w a , Teologiczne i duszpasterskie aspekty IV  pielgrzymki Jana Pawła II do Oj
czyzny, HD nr 4(1992), s. 38-39.

53 Mt 18,20.
54 por. K. G o ł ę b i o w s k i ,  Dialogi teologiczne Kościoła katolickiego z innymi wyznaniami, 

KAI nr 3 (1997), s. 27 - 29.
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Dialog zaowocował także w służbie ludzkości. Coraz częściej zwierzchni
cy wspólnot chrześcijańskich razem z Ojcem Św. wypowiadają się razem, w 
imię Chrystusa, na temat ważnych problemów dotyczących powołania człowie
ka, wolności, sprawiedliwości, pokoju, przyszłości świata. Biorą także udział 
w różnych przedsięwzięciach, które stawiają sobie za cel przemianę świata tak, 
aby zwyciężył w nim szacunek dla praw i potrzeb wszystkich, zwłaszcza ubo
gich, poniżonych, bezbronnych. Coraz częściej przez modlitwę pragną bronić 
ludzkiej godności, szerzyć dobro i pokój, wcielać zasady Ewangelii w życie 
społeczne, współpracują w zaspokajaniu potrzeb i leczeniu ran naszej epoki: 
głód, klęski żywiołowe, niesprawiedliwość społeczna.55

Innym znaczącym elementem ożywiającym dialog ekumeniczny jest roz
miłowanie w Piśmie Świętym oraz cześć dla niego, co zachęca do ciągłego i w- 
nikliwego studiowania tych kart. Jak zauważa Jan Paweł II istnieją tu poważne 
rozbieżności w rozumieniu relacji między Pismem Świętym, Tradycją i auten
tycznym Magisterium Kościoła.56 Te odmienne stanowiska wobec Objawienia i 
zawartych w nim prawd nie powinny zniechęcać, ale pobudzać do wspólnego 
zaangażowania się w dialog ekumeniczny. Na gruncie polskim ten problem zo
stał poruszony. Prymas Polski poparł inicjatywę ekumenicznego przekładu Bi
blii: "Mam nadzieję, że na wielki jubileusz 2000 roku będziemy mogli dać na
szemu Zbawicielowi jedno Słowo Boże. Powinna nas łączyć siła Słowa Bożego 
i to byłoby świadectwem naszej wiary w Jezusa Chrystusa.57 Już 17 lutego 1997 
r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się prezentacja ekumenicznego 
przekładu Ewangelii św. Mateusza, wydanego przez Towarzystwo Biblijne.58

2.4. Budowanie cywilizacji życia i miłości
Nadprzyrodzona miłość jest darem Bożym, który dynamizuje podmiot, 

uzdatnia go do aktów miłości; potrafi odpowiedzieć miłością na miłość. Zatem 
ten dar posiada charakter zobowiązania.

Ta miłość w praktyce nie jest łatwa. W porządku społecznym miłość bliź
niego oznacza przede wszystkim dobrą wolę wobec drugiego człowieka. Do oży
wienia takiej właśnie miłości wzywa Ojciec Święty u progu nowego tysiąclecia.59 
Ma być ona oparta na sprawiedliwości, bo nie ma miłości bez sprawiedliwości. 
Jednocześnie taka miłość prowadzi do walki o wolność człowieka, walki z gło
dem i nędzą, do walki z sytuacjami i ustrojami, które człowieka eksploatują, uci
skają, alienują; prowadzi do realizacji społecznego i międzynarodowego pokoju, 
czyli do tego wszystkiego, co Jan Paweł II nazywa cywilizacją miłości.

55 por. Jerozolima: modlitwa o pokój w kościele św. Anny , KAI nr 41 (1996), s. 15. por. Episko
pat Francji za zmniejszeniem długów międzynarodowych, KAI nr 27 (1996), s. 22. por. 
Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawia II i Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola 
Bartłomieja /. L ’Osservatore Romano nr 8 - 9 (1995), s. 15.

56 por. J a n  P a w e ł  I I ,  Wierzę w Kościół.....dz. cyt., s. 624; por DE 21.
57 por. Prymas Polski poparł inicjatywę ekumenicznego przekładu Biblii, KAI nr 5 (1996), s. 2.
5B por. Dowód ekumenicznej dojrzałości, "Słowo Dziennik Katolicki”, nr 34 (1997), s. 6.
59 por. TMA 31.
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Miłość bliźniego to także - jak uczy encyklika Dives in misericordia - miło
sierdzie wobec potrzebujących i zorganizowane akcje charytatywne. Bowiem 
potrzeba miłosierdzia będzie istniała zawsze, bo zawsze będą potrzebujący po
mocy i opieki.60

Miłość bliźniego to także droga owocnego chrześcijańskiego apostolstwa, 
metoda ewangelizacji i rechrystianizacji. Otwiera bowiem skutecznie ludzkie 
serca na Słowo Boże i na duchowe wartości wiary chrześcijańskiej.

Taką osobową wspólnotą miłości jest rodzina, której Jan Paweł II poświęca 
tak wiele uwagi w swoim nauczaniu. "Tak jak bez miłości rodzina nie jest 
wspólnotą osób, tak samo bez miłości nie może ona żyć, wzrastać i doskonalić 
się jako wspólnota osób.61 Sobór Watykański II nazwał rodzinę kościołem do
mowym, bo w rodzinie chrześcijańskiej żyje prawdziwy Kościół jako wspólno
ta miłujących się dzieci Bożych.

Rozwijający się relatywizm moralny oraz nastawienie konsumpcyjne i ego
centryczne przyczyniły się do powstania kryzysu rodziny. Dlatego też wszystkie 
poczynania duszpasterskie winny zmierzać do przywrócenia religijnego charak
teru małżeństwa w rodzinie. Należy odpowiednio przygotować młodzież do ży
cia w rodzinie, uświadomić jej świętość i godność małżeństwa, które Chrystus 
podniósł do godności sakramentu. Coraz częściej obserwuje się lekceważący sto
sunek młodych do takich wartości jak czystość i dziewictwo. To nie tylko środki 
masowego przekazu ponoszą odpowiedzialność za masową demoralizację, ale 
także starsi, rodzice, przyczyniają się do obniżenia poziomu moralnego młodzie
ży. Dlatego należy przybliżyć ideał katolickiego narzeczeństwa, ukazywać takie 
wzorce postępowania młodego człowieka, aby były atrakcyjne, a jednocześnie 
zgodne z nauką Chrystusa.62 Małżonkowie uwikłani w grzechy poprzez anty
koncepcję, korzystanie z środków wczesnoporonnych tracą kontakt z Bogiem, ale 
równocześnie i ze sobą. W związku z tym należy w pouczeniach mocno akcen
tować przestrzeganie moralności w pożyciu małżeńskim i wprowadzić małżon
ków na drogę czystości małżeńskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na ma
łżonków żyjących w separacji, rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach 
cywilnych. Konieczna jest tu formacja duchowa, katecheza dorosłych, organizo
wanie spotkań, aby ukazywać im nadzieję eschatologiczną. Należy zachęcać do 
słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę św., do wytrwania w modli
twie, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych.63

Przemiany społeczne są często przyczyną trudnych sytuaq'i rodzin, zwłasz
cza tych, w których znajdują się nieuleczalnie chorzy. Dlatego też należy budzić 
inicjatywy pomocy wśród wiernych i innych rodzin, wskazywać na tę działal
ność charytatywną, gdyż "przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę".64

60 por. DM 1 3 -1 4 .
61 por. FC 18.
62 por. C. M u r a w s к i , Pomoc kaznodziejsko - wychowawcza i doktryna Kościoła dla rodzi

ny polskiej, HD nr 4 (1991), s. 46-47.
63 por. FC 84.
64 tamże.
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Osobną kartę miłości rodzinnej stanowi miłość macierzyńska, tak ściśle 
związana z aborcją. Aby temu zapobiec, Kościół musi podjąć długofalową pra
cę nad wychowaniem całego społeczeństwa do poszanowania każdego życia, 
a szczególnie jeszcze życia nienarodzonego. Należy grzech nazywać po imie
niu i potępić go, ale człowiekowi grzeszącemu trzeba podać pomocną dłoń. Ist
nieje przecież syndrom aborcyjny, który trzeba leczyć.65

Najważniejszym zadaniem Kościoła w tym względzie jest uwrażliwienie 
wszystkich na świętość i nietykalność życia ludzkiego. Uwrażliwienie to nale
ży rozpoczynać już od dzieci, ukazując im wielkość daru życia, wszczepiać w 
nie szacunek do życia w ogóle, a życia ludzkiego w szczególności. Małżonków, 
rodziców należy wzywać do większej ofiarności i odpowiedzialnego rodziciel
stwa. Jak również należy wszechstronnie naświetlić takie zagadnienia jak 
sztuczne zapłodnienie, zapłodnienie in vitro, czy wszelkiego rodzaju manipu
lacje genetyczne, które winny być właściwie ocenione zgodnie z nauczaniem 
Magisterium Kościoła i odrzucone.66

Bliskim problemem aborcji jest eutanazja, czyli zawinione działanie przy
spieszające śmierć ludzi chorych, starych i niedorozwiniętych. Eutanazja jest 
źle pojętym miłosierdziem i należy wyraźnie tłumaczyć istotę jej grzechu.67 Stąd 
i tu rodzi się potrzeba wyjaśniania, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci i tyl
ko On decyduje o chwili zakończenia życia.68 Legalizacja eutanazji pociąga za 
sobą dalszy rozkład humanizmu, osłabia świadomość moralną i prawną. 
Sprzyjałaby niebezpiecznej manipulacji chorymi, a także zabójstwom, osłabiła
by szacunek do życia własnego i cudzego. W związku z takimi następstwami 
faktu, wszyscy chrześcijanie winni opowiadać się po stronie życia, bronić i pro
mować życie.69 Najważniejsza jednak odpowiedzialność za obronę życia spo
czywa na rodzinie, która jest powołana do głoszenia, wysławiania i służenia 
Ewangelii życia.70

Papież proponuje, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Ży
cia, mający na celu budzenie wrażliwości na wartość ludzkiego życia w każ
dym momencie i w każdej kondycji.71

Należy budzić tę świadomość moralną, nową kulturę życia, aby realizo
wać wielką strategię obrony życia.72

W budowaniu cywilizacji miłości ogromną rolę spełniają charyzmatycy. W 
tym miejscu należy wspomnieć św. Maksymiliana Marię Kolbego, brata Alberta, 
Ы. Urszulę Ledóchowską, a przede wszystkim laureatkę nagrody Nobla z 1979 r.

65 por. A. H i c k e y ,  Syndrom postaborcyjny a pojednanie., L ’Osservatore Romano  nr 10 
(1995), s. 60-61.

66 por. EV 60.
67 por. W. В o 1 o z , Obrona i promocja życia w encyklice “Evangelium vitae”., AK 521(1996), 

s. 92-96.
68 por. E V 47.
69 por. EV 6, 28, 79.
70 por EV 92.
71 por. EV 86.
72 por. EV 95.
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Matkę Teresę z Kalkuty, która podjęła program "minimalistyczny", chciała 
stworzyć tylko "umieralnie", by ci najbiedniejsi z biednych mogli umierać po 
ludzku, w ostatnich godzinach swego życia doświadczyć ciepła miłości, po
znać, że są dziećmi Boga. Bo bardziej niż chleba, jałmużny i lekarstwa nawet 
najbiedniejszy z biednych potrzebuje miłości.73

Jan Paweł II koncepcję cywilizacji miłości uczynił niejako hasłem swego pon
tyfikatu. Stąd taka troska o prymat osoby nad rzeczą, etyki przed techniką, usiło
wania o "bardziej być" niż "więcej mieć", miłosierdzia przed sprawiedliwością.74 
Pragnie on zbudować sprawiedliwy i braterski świat przeciwstawiając cywilizację 
miłości programowej nienawiści, szalejącej we współczesnym świecie w postaci 
terroryzmu, gwałtu, ucisku i łamania fundamentalnych praw człowieka.

2.5. Sprawiedliwość społeczna
Świat, w którym żyje i działa Kościół, jest więźniem groźnego paradoksu. 

Polega on na tym, że w perspektywie jedności z dnia na dzień wyrasta napór 
sił podziału i antagonizmów. Dawne rozłamy między narodami i mocarstwa
mi, rasami i klasami społecznymi, dysponują obecnie nowymi technicznymi 
środkami zniszczenia. Równocześnie pojawiają się nowe rozłamy, które dzielą 
ludzi między sobą. Napór nowego porządku przemysłowego i technologiczne
go prowadzi do koncentracji bogactwa, potęgi możności decyzji w rękach nie
licznej elity rządzącej, prywatnej czy publicznej. Niesprawiedliwości ekono
miczne i brak uczestnictwa w życiu społecznym pozbawiają ludzi możności ko
rzystania z ich podstawowych praw ludzkich i obywatelskich.

Gospodarka, zamiast wyeliminować niesprawiedliwość i nędzę, poszerza 
rozdział między niedostatkiem a zbytkiem i przepychem, zamiast zaradzić pro
blemom tzw. trzeciego świata, tworzy i sukcesywnie poszerza świat czwarty.

Polityka zamiast tworzyć środowisko godne człowieka, przekształca się 
w socjotechnikę strzegącą interesów jednostkowych lub grupowych.75

W obliczu gromadzenia się tych problemów natury społecznej, Kościół nie 
pozostaje obojętny. Jan Paweł II ubolewa nad niesprawiedliwością i nierówno
ścią społeczną, której zwalczanie czyni wyzwaniem dla chrześcijan u progu 
Trzeciego Tysiąclecia.76

Papież kwestii społecznej poświęcił kilka encyklik. W encyklice Laborem 
exsercens (1981) opowiedział się za laboryzmem (praca jest ważniejsza od ka
pitału); w encyklice Sollicitudo rei socialis (1987) zaakcentował konieczność so
lidarnego rozwoju ludzkości ( pokój to solidarność); a w encyklice Centesimus 
annus (1991), wydanej na 100-lecie Rerum novarum, dokonał syntezy społecz
nego nauczania Kościoła.77

73 por. J. K r a s i ń s k i ,  Przez teologalną cnotę ku cywilizacji miłości, HD nr 2 (1984), s. 89.
71 por. RH 16.
75 por. P. J a r e c k і , Kościół niesie nadzieję światu, Kurier Synodalny 5/95, s. 3.
76 por. TM A36.
77 por. W. P i w o w a r s k i ,  ABC katolickiej nauki społecznej, Wyd. Diecezjalne Pelplin 1993, 

cz. 1, s. 37-40.
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Z owego nauczania papieża wynika, że to Kościół jest powołany do tego, 
by być obecnym jakby w sercu świata głosząc Dobrą Nowinę ubogim, wyzwo
lenie uciśnionym, radość przygnębionym. Akq'a na rzecz sprawiedliwości uka
zuje się w pełni jako cecha głoszenia Ewangelii, to znaczy misji Kościoła dla 
odkupienia ludzkości i wyzwolenia jej z wszelkiego stanu ucisku. Nie ma roz
wiązania kwestii społecznej poza Ewangelią, mówi. Jan Paweł II, a więc tym 
samym nie rozwiążemy problemów kultury, gospodarki, polityki, eliminując Ko
ściół z życia społecznego, ze spraw publicznych.78

Skoro obowiązkiem Kościoła jest dawać świadectwo sprawiedliwości, 
uznaje on, że ktokolwiek odważa się mówić ludziom o sprawiedliwości, musi 
najpierw sam być w ich oczach sprawiedliwy. A być sprawiedliwym, to znaczy 
być wrażliwym na ludzką krzywdę, a w tym pomaga właściwie uformowane 
sumienie.

Należy postawić właściwą diagnozę społeczną i zacząć wdrażać w życie 
takie reformy gospodarcze, które poprawią los wielu ludzi. Najpoważniejszym 
problemem wielu krajów jest bezrobocie, bo przecież brak pracy uniemożliwia 
człowiekowi zaspokojenie jego potrzeb. To z kolei przyczynia się do zaburze
nia równowagi psychicznej człowieka, która może stać się przyczyną jego róż
nych zachowań dewiacyjnych. Przykładem ich są samobójstwa, które stwarza
ją dla ludzi perspektywę wegetowania na marginesie życia, będącą dla nich 
zbyt koszmarną by móc ją przeżyć.

"Ciemną stroną" bezrobocia jest przestępczość; kradzieże, prostytucja, jako 
sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb do życia, co narusza hierarchię 
wartości. Także wiele chorób psychicznych ma swoje społeczne podłoże. Wyni
ka to z braku umiejętności radzenia sobie z problemami natury społecznej: nie
możliwość zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych dla rodziny, czy 
też zaspokojenia podstawowych potrzeb (jedzenie, ubranie).79

Źródeł tych problemów społecznych, czasami o tragicznych skutkach, na
leży dopatrywać się w niewłaściwej polityce gospodarczej, w braku etyki w ro
związywaniu spraw narodowych. Zauważył to już jeden z największych znaw
ców problemu prof. Feliks Koneczny: "Staczać się będzie coraz niżej nasza pań
stwowość, sądownictwo, studium prawa, bezpieczeństwo życia i mienia, a w- 
reszcie cała moralność publiczna i prywatna, jeżeli nie zerwiemy z dwoistością 
etyki, z zapatrywaniem, jakoby życie publiczne, musiało być zwolnione od mo
ralności, zwłaszcza polityka (.,.)".80

Dlatego też nie wolno się dziwić, iż Ojciec św. stara się uwrażliwiać na 
ludzką krzywdę właśnie osoby rządzące, bo to na nich spoczywa dobro każde
go człowieka i odpowiedzialność za niego.

Przed podobnymi problemami stoi także Polska, stąd to głośne wołanie 
Papieża o ludzi sumienia dla narodu polskiego:

78 P. J a r e c k і , dz. cyt., s. 3.
79 por. F. A d a m s k і , Współczesne zagrożenia rodziny, AK 516 (1995), s. 217 - 221.
80 F. K o n e c z n y ,  Cywilizacja żydowska., "Szczerbiec. Miesięcznik społeczno - polityczny" 

nr 5 (1994), s. 1.
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"Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa 
Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w na
szych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej Ojczyźnie. To 
znaczy, także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne: 
troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich 
w duchu ewangelicznej solidarności: "Jeden drugiego brzemiona noście" 
(Ga 6,2) (...) Bracia i Siostry! Czas próby polskich sumień trwa! (...) Jaką odpo
wiedź da Chrystusowi Polska dzisiaj, na progu Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000?"81
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81 J a n  P a w e ł  I I ,  Czas próby polskich sumień trwa, w: Ewangelizacja i nawrócenie, 
dz. cyt., s. 235-236.


