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Kół carITaS

Wolontariat opiera się na powszechnie akceptowanych war-
tościach humanistycznych, dlatego ma charakter ekumeniczny 

1  Ks. Przygoda wiesław, prof. dr hab. teologii pastoralnej, prezbiter 
diecezji radomskiej; kierownik Katedry Teologii Charytatywnej KUL; re-
daktor naczelny „Roczników Pastoralno-Katechetycznych”; konsultor Ko-
misji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Pastoralistów; członek: Stowarzyszenia Teologów Pastoralnych 
Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Wiedniu (PosT-Netzwerks der 
mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen) 
oraz European Society for Catholic Theology z siedzibą Tübingen, a także 
Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego – Oddział w Radomiu. Autor ksią-
żek: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 
1998; Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004; Apostolski 
wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012 oraz ponad 
200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współredaktor Leksyko-
nu teologii pastoralnej, Lublin 2006 oraz 8 innych wydawnictw zbioro-
wych. Promotor 11 doktoratów, 54 prac magisterskich i 25 licencjackich. 
W badaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień: działalność 
charytatywna Kościoła, wolontariat chrześcijański, duszpasterstwo specjal-
ne i specjalistyczne, teologia laikatu i formy apostolstwa świeckich.
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i uniwersalny w sensie religijnym. Kościół nie przywłaszcza-
jąc sobie prawa do wyłączności do wolontariatu, organizuje 
i sprawuje patronat nad grupami wolontariuszy, gdyż idea wo-
lontariatu bardzo koresponduje ze wspólnotową i misyjną jego 
naturą. Kościół od początku swego istnienia nie tylko podej-
mował różnorodną działalność dobroczynną, lecz także orga-
nizował własne grupy wolontariuszy. Współcześnie działal-
ność wolontariuszy chrześcijańskich, połączona z aprobatą 
Kościoła, nabiera charakteru apostolskiego2. Przykładem 
struktury organizacyjnej młodych wolontariuszy chrześcijań-
skich są szkolne koła Caritas (SKC), które korzystając z inspi-
racji i pomocy organizacji Caritas, stawiają sobie za cel rozwi-
janie praktycznych form miłości bliźniego przede wszystkim 
w środowisku szkolnym3. Celem tego opracowania jest odpo-
wiedź na pytanie, jakie są teologiczne podstawy apostolatu 
świeckich i w jakim zakresie młodzi wolontariusze ze SKC 
mogą realizować cele apostolatu charytatywnego Kościoła?

1. Pojęcie i podstawy teologiczne apostolstwa świeckich

Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Ver-
bum Domini podkreślił, że dla Kościoła „nie ma rzeczy waż-
niejszej od tego, by umożliwić na nowo dzisiejszemu człowie-
kowi dostęp do Boga – do Boga, który przemawia i przekazuje 

2 Zob. W. Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu w Polsce. Stu-
dium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafial-
nych zespołów Caritas, Lublin: Wydawnictwo TNKUL 2012.

3 W 2011 roku było w Polsce 2661 SKC, a liczba zaangażowanych 
w nich wolontariuszy wynosiła 54396. Zob. Z. Sobolewski, Caritas: Chce-
my być „solą ziemi”, w: Komisja Duszpasterstwa KEP. Program duszpa-
sterski na rok 2012/2013 „Być solą ziemi”, Poznań 2012, s. 334-339.
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nam swoją miłość, abyśmy mieli życie w obfitości” (VD 2). 
Misji Kościoła nie można traktować jako nadobowiązkowej 
części życia kościelnego. Współcześnie, gdy u wielu chrześci-
jan słabnie wiara i poczucie odpowiedzialności za realizację 
zleconej przez Chrystusa misji, należy przypominać starą 
prawdę, że cały Lud Boży jest ludem posłanym i dlatego misja 
głoszenia Ewangelii jest zadaniem wszystkich uczniów Jezusa 
Chrystusa wynikającym z przyjętego chrztu. „Świadomość ta 
powinna być rozbudzana w każdej rodzinie, parafii, wspólno-
cie, stowarzyszeniu i ruchu kościelnym. Cały Kościół jako ta-
jemnica komunii jest zatem misyjny i każdy, zgodnie ze swo-
im stanem życia, jest powołany do tego, by wnieść znaczący 
wkład w głoszenie chrześcijańskiego orędzia” (VD 94).

Podstawę teologiczną zobowiązania katolików świeckich 
do uczestnictwa w misji Kościoła stanowi przyjęcie sakramen-
tów inicjacji chrześcijańskiej, które profilują sposób ich życia 
i realizacji chrześcijańskiego powołania. Chrzest odradza do 
życia dziecka Bożego i jest źródłem jedności z Chrystusem 
i Kościołem. Sakrament bierzmowania uwypukla pozytywną 
stronę uświęcenia oraz zapewnia moc Ducha Świętego 
w świadczeniu o Chrystusie (KK 33). Eucharystia daje we-
wnętrzną moc do doskonalenia miłości i świętości. Dla wielu 
katolików świeckich także sakrament małżeństwa staje się 
podstawą konkretyzacji powołania chrześcijańskiego i pełnio-
nej działalności apostolskiej. Człowiek świecki staje się 
uczestnikiem posłannictwa Kościoła także na mocy charyzma-
tów, jakie otrzymał od Ducha Świętego (KK 33). Z ich przyję-
cia przez katolika wynika prawo i obowiązek używania ich 
w Kościele i świecie (DA 3). Charyzmaty przyczyniają się do 
budowania wspólnoty Kościoła, powiększania dobra wspólne-
go i zaspokajania potrzeb ludzi. Żaden charyzmat nie zwalnia 
z obowiązku posłuszeństwa wobec hierarchii Kościoła.
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Apostolstwo świeckich wynika z natury Kościoła, którego 
katolicy świeccy stanowią integralną część4. Kościół ma cha-
rakter wspólnotowy i misyjny. Pod zwierzchnictwem bisku-
pów Kościół realizuje odwieczny plan Ojca, w zjednoczeniu 
z Chrystusem i w mocy Ducha Świętego (zob. KK 4). Kościół 
wypełnia zbawczą wolę Boga, któremu spodobało się „uświę-
cać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, lecz we wspólnocie” 
(KK 9). Jako wybrany Lud Boży, wszyscy wierni stanowią 
jedno ciało w Chrystusie. Kościelna wspólnota odznacza się 
współistnieniem wielorakich powołań, charyzmatów i zadań, 
które, choć różne, są względem siebie komplementarne5. Je-
den Duch Święty stanowi bowiem dynamiczną zasadę jedno-
ści i różnorodności Kościoła (KK 7).

We wspólnocie Kościoła nie ma zróżnicowania w godności 
ludzi świeckich i hierarchii. Kościół posiada wprawdzie struk-
turę hierarchiczną, ale jest ona całkowicie podporządkowana 
świętości członków Chrystusowego Ciała. Kongregacja Nauki 
Wiary zwróciła na to uwagę, że „w Królestwie niebieskim naj-
ważniejsze miejsce zajmują nie szafarze, lecz święci”6. W Ko-
ściele różne stany życia są ściśle ze sobą związane i uzupełnia-
ją się w działalności apostolskiej. Wszyscy pracują w jednej 
winnicy Pańskiej, realizując różne, dopełniające się wzajem-
nie charyzmaty i posługi. Poprzez różnorodność powołań Ko-
ściół objawia i przeżywa nieskończone bogactwo tajemnicy 
Jezusa Chrystusa (por. KK 4; 7).

4 W. Przygoda, Apostolat świeckich w Polsce w 40 lat po Soborze Waty-
kańskim II, „Teologia Praktyczna” 2006, s. 44-45.

5 Zob. W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu 
Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania 
Kościoła (1962-2009), Lublin 2010, s. 90-135.

6 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja w sprawie dopuszczania ko-
biet do kapłaństwa urzędowego „Inter insigniores”, 15 X 1977, AAS 
69(1977), s. 115.
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Kościół ze swej natury jest misyjny, ponieważ został powo-
łany po to, aby szerząc królestwo Boże na ziemi, uczynić 
wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i skiero-
wać świat do Chrystusa. Wszelka działalność Kościoła zmie-
rzająca do tego celu jest apostolstwem7. Toteż każdy człowiek 
należący do Kościoła powinien angażować się w działalność 
apostolską, bo w żywym organizmie żaden członek nie zacho-
wuje się biernie, lecz spełnia konieczną dla życia organizmu 
funkcję. Dlatego obok duchowieństwa i zakonników również 
katolicy świeccy są przez Boga powołani do tego, aby przy-
czyniali się do wzrastania i uświęcania Kościoła (zob. KK 33).

W przekonaniu Benedykta XVI, „by owocnie głosić słowo 
Ewangelii, trzeba mieć przede wszystkim głębokie doświad-
czenie Boga”8. Ewangelizować może tylko ten, kto sam pod-
dał się i wciąż poddaje się ewangelizacji, kto jest gotów dać 
się odnowić duchowo przez spotkanie i życiowe zjednoczenie 
z Jezusem Chrystusem, zgodnie ze świadectwem św. Pawła: 
„Uwierzyłem, dlatego przemówiłem” (2 Kor 4, 13). Dlatego 
dzieło ewangelizacji jest przede wszystkim duchowym zada-
niem chrześcijan, którzy dążą do świętości. Ostatecznie to mi-
łość Chrystusa wypełnia serca wiernych i przynagla ich do za-
angażowania apostolskiego9. Wolontariat jest natomiast bardzo 

7 Zob. E. Weron, Apostolstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, 
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Lublin Wydawnictwo 
TNKUL 2006, s. 61-64.

8 Benedykt XVI, List apostolski Ubicumque et semper, 21 IX 2010, 
OsRomPol 32(2011) nr 1, s. 13.

9 „Swoją miłością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego 
pokolenia, w każdym czasie zwołuje on Kościół, powierzając mu głoszenie 
Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś 
potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej 
ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do 
przekazywania wiary. Zaangażowanie misyjne wierzących, którego nigdy 
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skutecznym sposobem „wzrastania w ofiarnej miłości, która 
nadaje życiu najgłębsze znaczenie”10.

2. wolontariusze podmiotem apostolatu świeckich

Wolontariusze jako katolicy świeccy są powołani do wszel-
kich form apostolstwa katolickiego, ale oczekuje się od nich 
przede wszystkim zaangażowania w apostolat miłosierdzia 
chrześcijańskiego11. Apostolat miłosierdzia polega na naślado-
waniu Chrystusa w dziele pojednania ludzi skłóconych z sa-
mym sobą, z bliźnimi i z Bogiem oraz na naśladowaniu Go 
w uczynkach miłosierdzia. Jak przed 2 tys. lat, tak również 
współcześnie Chrystus pragnie jednać ludzi z Bogiem i ze 
sobą nawzajem, uzdrawiać chorych, stawiać na nogi tych, któ-
rzy się źle mają, dzielić chleb wśród głodnych, wskazywać 
drogę zagubionej młodzieży, błogosławić dzieci, ale dzisiaj 
potrzebuje do tego umysłów i serc, rąk i nóg, a nade wszystko 
zapału i miłości swoich uczniów12.

nie może zabraknąć, czerpie żywotną siłę w codziennym odkrywaniu Jego 
miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie do-
znawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i ra-
dości. Powoduje, że życie wiernych wydaje owoce, bo dzięki nadziei serce 
rośnie, oraz umożliwia składanie skutecznego świadectwa: otwiera w isto-
cie serca i umysły słuchających na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego 
słowa, by stali się Jego uczniami”. Benedykt XVI, List apostolski Porta fi-
dei, 11 X 2011, nr 7, OsRomPol 32(2011) nr 12, s. 6.

10 Benedykt XVI, Bądźcie świadkami miłości. Przemówienie do wolon-
tariuszy, 11 XI 2011, „Caritas” 2011 nr 4, s. 33.

11 Zob. Z. Zimowski bp, Miłosierdzie źródłem nadziei dla człowieka 
współczesnego, List pasterski z okazji 1 niedzieli Adwentu, 30 XI 2002, 
„Kronika Diecezji Radomskiej” 11(2002) nr 4, s. 430-433.

12 W. Przygoda, Apostolat miłosierdzia w świetle nauczania Jana Paw-
ła II, RT 53(2006) z. 6, s. 55.
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Apostolat miłosierdzia stanowi szerokie pole do działania 
m.in. dla młodych wolontariuszy chrześcijańskich. Według orę-
dzia św. Faustyny Kowalskiej miłosierdzie można pełnić za-
równo słowem, modlitwą, jak i czynem miłości bliźniego. Pod-
czas podróży apostolskiej do Polski w 2002 roku św. Jan Paweł 
II przypomniał, że współczesny człowiek, tak bardzo dotknięty 
tajemnicą nieprawości, potrzebuje usłyszeć orędzie o Bogu, 
który jest miłosierny i kocha człowieka nawet wtedy, gdy ten 
zgrzeszy. Podczas Eucharystii na Krakowskich Błoniach pa-
pież Polak apelował, aby Polacy stali się świadkami miłosier-
dzia. „Nadszedł czas – podkreślał – aby orędzie o Bożym miło-
sierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem 
nowej cywilizacji – cywilizacji miłości. To orędzie Kościół 
pragnie niestrudzenie głosić nie tylko żarliwym słowem, ale 
także gorliwą praktyką miłosierdzia”13. Wydaje się, że ten apel 
w pierwszej kolejności powinni odnieść do siebie wolontariu-
sze chrześcijańscy, gdyż nie da się żyć miłosierdziem Bożym 
i głosić je – bez potwierdzenia go czynami miłości.

Według bł. Jana Pawła II rozpoczynający się XXI wiek 
i nowe tysiąclecie wymagają od ludzi Kościoła świadectwa 
wielkiego poświęcenia i miłosierdzia wobec najuboższych 
(NMI 49). Współczesny niedostatek wielu ludzi w Polsce 
i w wielu innych krajach świata, brak podstawowych środków 
do życia godnego człowieka, nieznośna nędza materialna, mo-
ralna, psychiczna, społeczna lub duchowa są wyzwaniem, 
a zarazem ewangelicznym wezwaniem chrześcijan do dziele-
nia się dobrem i miłością z bliźnimi. Z tej potrzeby oraz z tro-
ski samego Boga o ubogich wypływa powołanie chrześcijań-
skie do apostolatu miłosierdzia.

13 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków 
18 VIII 2002, OsRomPol 23(2002) nr 9, s. 20.
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Według adhortacji apostolskiej Christifideles laici „wolon-
tariat przeżywany w jego prawdzie, jako bezinteresowne słu-
żenie ludziom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym i zapo-
mnianym przez struktury opieki społecznej, należy określić 
jako ważny wyraz apostolstwa, w którym świeccy mężczyźni 
i kobiety pełnią rolę pierwszoplanową” (ChL 41). Dlatego 
również w łonie Kościoła „powstają i są coraz liczniejsze gru-
py wolontariuszy, które starają się otoczyć opieką osoby po-
zbawione rodziny, ludzi zmagających się ze szczególnymi pro-
blemami oraz tych, którzy muszą się znaleźć w odpowiednim 
środowisku wychowawczym, aby przezwyciężyć zgubne nało-
gi i odzyskać wiarę w sens życia” (EV 26).

3. wolontariusze świadkami miłości boga w świecie

Posługa charytatywna wolontariuszy jest dużą szansą dla 
Kościoła, który dzięki nim może zyskać nową dynamikę mi-
syjną. Jak nauczał św. Jan Paweł II, „miłość jest najwspanial-
szą formą ewangelizacji, ponieważ, odpowiadając na potrzeby 
ciała, objawia ludziom miłość Boga, Opiekuna i Ojca, nie-
ustannie troszczącego się o wszystkich. […] Działając w wo-
lontariacie, chrześcijanin staje się świadkiem tej Boskiej miło-
ści, głosi ją i poprzez gesty odważnie i profetycznie ją 
uwidacznia”14. Działalność wolontariuszy jest uwolniona od 
balastu instytucjonalnych obciążeń, które towarzyszą niekiedy 
osobom duchownym. Wolontariusze wnoszą ponadto w posłu-
gę miłosierdzia swoje doświadczenie życia, pracy, kompeten-

14 Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie 
na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, 5 XII 2001, „Cari-
tas” 2011 nr 3, s. 9.
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cji, inwencji twórczej, osobistych zainteresowań itp. To 
wszystko może wzbudzić nowy ferment w sposobie myślenia 
sceptyków, agnostyków, ludzi zarażonych mentalnością pono-
woczesną oraz dystansujących się od wspólnoty chrześcijań-
skiej. Nadzieją dla Kościoła jest świadectwo życia inspirowa-
nego Ewangelią oraz dynamizm i pomysłowość przeniesione 
przez wolontariuszy z rzeczywistości życia codziennego 
w płaszczyznę życia eklezjalnego.

Świadectwo o Bogu, Jego woli zbawienia wszystkich ludzi 
oraz podjętym przez Niego dziele zbawienia człowieka jest 
jedną z funkcji Kościoła, dokonującą się w rzeczywistości hi-
storyczno-społecznej oraz w świadomości i przeżyciach ludzi 
należących do Kościoła. Stanowi zatem ważny element ewan-
gelizacji (por. EN 21) i w swojej istocie przyczynia się do 
kształtowania wspólnoty zbawienia, jaką jest Kościół Chrystu-
sowy. Świadectwo jest także środkiem zbawienia i to zarówno 
dla samych świadczących, jak i dla tych, którym świadectwo 
jest dawane15.

Ks. J. Majka zwrócił uwagę na istotną różnicę między świa-
dectwem w sensie pozareligijnym a świadectwem w sensie re-
ligijnym. W świecie przyrodzonym (naturalnym) człowiek 
może stać się świadkiem prawdy, którą sam odkrył dzięki ba-
daniom naukowym. Może też świadczyć o wydarzeniu, które-
go stał się uczestnikiem i jest w stanie odtworzyć z pamięci 
jego przebieg (taka jest rola świadków w sądzie). Ponadto 
człowiek może być świadkiem prawdy społecznej, nazywanej 
w socjologii ideologią społeczną, która składa się z zespołu 
tez, wiedzy i mądrości ukształtowanych przez wiele pokoleń 
i przyjmowanych przez ogół członków danej społeczności 

15 W. Przygoda, Świadectwo czynów miłosierdzia chrześcijańskiego, 
w: Świadectwo w służbie ewangelizacji, tenże (red.), Lublin 2012, s. 266.
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jako prawdy oczywiste i potwierdzone wielowiekową prakty-
ką. Tak ukształtowana prawda staje się z czasem wartością 
społeczną, a jej świadkowie poczytują sobie to za obowiązek, 
by przekazywać ją w następne pokolenia16.

Inny charakter ma świadectwo religijne, które polega na 
przekazywaniu innym prawd i wartości religijnych. Prawdy te 
pochodzą przede wszystkim z innego źródła niż prawdy natu-
ralne. Prawd tych nie można dociec ani wysiłkiem umysłu, ani 
na drodze eksperymentu naukowego, gdyż pochodzą one 
z Objawienia Bożego. Druga ważna różnica w odniesieniu do 
prawd naturalnych polega na tym, że prawdy wiary nigdy nie 
pozostają tylko na poziomie teoretycznym, lecz zawsze doma-
gają się praktycznego potwierdzenia własnym życiem. W tym 
sensie prawda, że Bóg jest miłością, stanowi apel skierowany 
do człowieka, aby ten odnosił się z miłością do Boga, a także 
do człowieka, ponieważ ten jest stworzony na obraz Boży. 
Prawda Boża nigdy nie pozostaje wyłącznie na poziomie in-
formacji, a człowiek ją przyjmujący staje się jej świadkiem nie 
tylko przez jej akceptację, lecz przez zaangażowanie i jej reali-
zację w swoim życiu. Dlatego świadectwo o Bożej miłości po-
lega w istocie na wejściu w Boży plan zbawienia i zaangażo-
waniu się całym sobą w dzieło miłości Bożej w stosunku do 
człowieka. Świadectwo religijne wyróżnia ponadto udział 
w nim Bożej łaski. Czerpiąc ze źródeł nadprzyrodzonych, 
człowiek wiary nigdy nie jest świadkiem Bożej prawdy w sa-
motności, lecz towarzyszy mu stale łaska Boża we wspólnocie 
Kościoła. Można zatem skonstatować, że w chrześcijańskim 
świadku działa Bóg albo że jest on narzędziem w ręku Boga. 
Ostatecznie to Bóg dokonuje dzieła zbawienia ludzi we wspól-

16 J. Majka, Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji, 
w: Ewangelizacja, J. Krucina (red.), Wrocław 1980, s. 78-79.
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nocie Kościoła, przede wszystkim dzięki realizowanej w niej 
funkcji świadectwa17.

Każdy wolontariusz jako członek Kościoła Chrystusowego 
jest powołany do składania prawdziwego świadectwa o Bogu, 
który jest miłością (1 J 4, 8. 16). Bóg stworzył bowiem Ko-
ściół nie dla niego samego, ale po to, by był on głosicielem 
prawdy i krzewicielem miłości Bożej w świecie. Kościół jest 
posłany do świata, w którym w każdej epoce i w każdym miej-
scu ma szukać człowieka, by głosić mu prawdę, że Bóg pierw-
szy go umiłował (zob. 1 J 4, 19). Świadectwo miłości chrze-
ścijańskiej wymaga czegoś więcej niż słownej deklaracji, ono 
wymaga czynów, co św. Jan wyraził słowami: „Dzieci, nie mi-
łujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18), 
a św. Paweł słowami: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak 
wypełnijcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2). Caritas chrześci-
jańska jest ważną formą świadectwa chrześcijańskiego, wielce 
wzmacniającą wiarygodność głoszonego przez Kościół słowa 
Bożego i sprawowanej liturgii18.

Zobowiązanie chrześcijanina do składania świadectwa 
o miłości opiera się zatem na świadectwie samego Boga 
w osobach Syna Bożego i Ducha Świętego, a wynika z wyraź-
nego zlecenia Zbawiciela. W testamencie wygłoszonym w cza-
sie Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus zlecił bowiem swoim 
uczniom miłość wzajemną i to na miarę Jego miłości. „Przy-
kazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Zdaniem Benedykta XVI 
nowość chrześcijańskiej miłości bliźniego polega na tym, że 

17 Tamże, s. 79-80.
18 Zob. W. Przygoda, Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie. Re-

fleksja pastoralna na podstawie encyklik Benedykta XVI, „Roczniki Pasto-
ralno-Katechetyczne” 3(2011), s. 335-339.
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Jezus wskazał siebie jako motyw i normę miłowania. Prawdzi-
wie chrześcijańska miłość „musi obejmować wszystkich bez 
różnicy” oraz „musi być miłością posuniętą do ostatecznych 
konsekwencji, nie mając innej miary, jak być bez miary”19.

Spektakularnym potwierdzeniem Chrystusowego zlecenia 
stał się gest umycia nóg Apostołom. Jezus wybrał czynność 
zastrzeżoną wówczas dla niewolników, aby pokazać uczniom, 
na czym polega prawdziwa miłość bliźniego, jak ona jest pro-
sta a zarazem, jak wiele wymaga od człowieka pokory i odwa-
gi w czynieniu dobra. Benedykt XVI we wspomnianej czyn-
ności Zbawiciela dopatruje się jeszcze głębszego sensu. 
W jego przekonaniu Chrystus „obmywa nas z naszych brudów 
oczyszczającą mocą swojej dobroci. Umywać sobie nawzajem 
nogi znaczy przede wszystkim przebaczać sobie niestrudzenie, 
wciąż na nowo razem rozpoczynać, choćby się wydawało, że 
nie warto. Oznacza to oczyszczać się nawzajem, wspierając 
się i przyjmując pomoc od innych; oczyszczać się nawzajem, 
przekazując sobie uświęcającą moc słowa Bożego i prowadząc 
jedni drugich do sakramentu Bożej miłości20”.

Gest Jezusa umywającego nogi ma charakter wzorczy i zo-
bowiązujący dla Jego uczniów wszystkich czasów. Udział 
w misji Jezusa Chrystusa oznacza m.in. udział w Jego świa-
dectwie miłości. Potwierdził to Zbawiciel w dialogu z Piotrem 
podczas umycia nóg, mówiąc: „tego, co Ja czynię, ty teraz nie 
rozumiesz, ale później będziesz to wiedział, (…) jeśli cię nie 
umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną” (J 13, 7-8). Mieć 
udział w misji Chrystusa oznacza zatem uczestnictwo w Jego 

19 Benedykt XVI, Przemówienie na audiencji generalnej, 9 VIII 2006, 
OsRomPol 27(2006) nr 12, s. 26.

20 Benedykt XVI, Miłość Chrystusa jest miłością aż do końca. Homilia 
podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 13 IV 2006, OsRom-
Pol 27(2006) nr 5, s. 14.
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czynach miłości i służby wzajemnej. Przed swoim odejściem 
do Ojca Jezus jeszcze raz wyraźnie zlecił uczniom czyny miło-
ści, które ustanowił znakiem przynależności do Niego: „Po 
tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli się będzie-
cie wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

Papież Franciszek stale podkreśla, że Kościół jest powołany 
nie do rządzenia ludźmi, lecz do służby ludziom. Jak przez wie-
ki wizerunek Jezusa był natchnieniem dla tylu świętych, tak 
również dzisiaj Jego wzorcza proegzystencja powinna znajdo-
wać odbicie w świadectwie życia chrześcijańskiego. Jeżeli ja-
kaś wspólnota chce być dla świata znakiem żywego Chrystusa, 
to niewątpliwie osiągnie to, kontynuując Jezusowe bycie dla 
innych, a zwłaszcza dla słabych, ubogich, chorych, niepełno-
sprawnych i marginalizowanych społecznie. Jak wskazuje pa-
pież Franciszek, człowiek dzięki łasce wiary przemieniony jest 
przez Miłość, a jego egzystencja wykracza poza własne ramy. 
Chrześcijanin może mieć wówczas „oczy Jezusa, Jego uczucia, 
Jego synowską gotowość, ponieważ dany mu jest udział w Jego 
Miłości, którą jest Duch. I w tej Miłości zyskuje się w pewien 
sposób spojrzenie właściwe Jezusowi” (LF 21).

W Kościele każdy człowiek jest przez Boga dostrzeżony 
i wezwany po imieniu, aby „szedł i przynosił owoc” (J 15, 16). 
W Winnicy Pańskiej jest wiele szczegółowych powołań, mniej 
lub bardziej wzniosłych, ale fundamentem wszystkich jest po-
wszechne powołanie do świętości. Świętość jest naturalnym 
sposobem egzystencji Boga, a człowiek znajduje w niej uczest-
nictwo dzięki łasce Boga, ponieważ „Bóg jest miłością” (1 J 4, 
8). Dlatego nie można chlubić się zaszczytnymi tytułami: 
dziecka Bożego, brata lub siostry Jezusa Chrystusa czy świą-
tyni Ducha Świętego i nie miłować Boga oraz tych, których 
Bóg pierwszy umiłował (1 J 4, 19). Powołanie do życia chrze-
ścijańskiego jest powołaniem do miłości i miłosierdzia (zob. 
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J 15, 12; Łk 6, 36). Żaden chrześcijanin nie może czuć się 
zwolniony z Chrystusowego nakazu miłości. Św. Jan Paweł II 
w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa stwierdził, że 
„niezależnie od rodzaju charyzmatu i posługi poszczególnych 
osób, miłość jest główną drogą wskazaną wszystkim i wszy-
scy mogą nią iść. Cała wspólnota kościelna jest powołana, aby 
podążać tą drogą śladami swego Mistrza” (EiE 33). Dla każde-
go człowieka Bóg przewidział własną drogę pełnienia uczyn-
ków miłosierdzia względem bliźniego21.

4. Szkolne koła caritas miejscem formacji apostolskiej

Wielkim walorem SKC jest fakt, iż są one wspaniałym na-
rzędziem formacji apostolskiej dzieci i młodzieży. Ich człon-
kowie poznają coraz głębiej Jezusową naukę o miłości i miło-
sierdziu chrześcijańskim, wyrabiają w sobie wrażliwość na 
różne rodzaje ludzkiej biedy, kształtują dojrzałą i altruistyczną 
osobowość, przezwyciężają lęk przed człowiekiem chorym, 
niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, stają się ludź-
mi odpowiedzialnymi za siebie i innych, za Kościół i Ojczy-
znę. Ponieważ Sobór Watykański II usilnie zachęca, by wierni 
Kościoła „nauczyli się od dzieciństwa współczuć braciom 
i wspaniałomyślnie wspomagać potrzebujących” (DA 31), na-
leży mocno dowartościować ten rodzimy pomysł praktycznej 
formacji apostolskiej i upowszechnić go w całym kraju.

Wolontariat dzieci i młodzieży jawi się jako jedna ze sku-
teczniejszych form współczesnej edukacji obywatelskiej22. 

21 W.Przygoda, Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie, s. 341-342.
22 D. Pietrowski, Wolontariat jako forma edukacji obywatelskiej, 

w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie 
dla środowisk akademickich, A. Juros, (red.), Lublin 2002, s. 133-135.
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Uczniowie i studenci, którzy stanowią ponad dwie trzecie ogó-
łu wolontariuszy w Polsce, dzięki zaangażowaniu społecznemu 
łatwiej wchodzą w dorosłe życie, spotykają się z problemami 
ludzi starszych, uczą się nowych zachowań. Mogą się spraw-
dzić w różnych trudnych sytuacjach, lepiej poznać i zrozumieć 
siebie, rozwinąć ukryte talenty i sprawności, wnikliwiej poznać 
otaczający świat i niekiedy skomplikowane niuanse ludzkich 
losów. W przekonaniu Benedykta XVI wolontariat dobrze zor-
ganizowany może stać się dla ludzi młodych „szkołą życia, po-
magającą nadać życiu sens i większą wartość, która sprawi, że 
nie będzie ono życiem jałowym”23.

Wielkim walorem wolontariatu jest fakt, iż stwarza on dla 
młodych ludzi szansę rozwoju osobistego, wzmocnienia samo-
dzielności i kreatywności, odbycia ciekawych praktyk zawo-
dowych oraz uzyskania, tak często pożądanego przez praco-
dawców, doświadczenia. Młodzi wolontariusze uczą się 
odpowiedzialności za siebie i za innych, nabierają pewności 
siebie i zdecydowania w działaniu, uczą się aktywności oby-
watelskiej i pracy dla dobra wspólnego. Ponadto pomagają 
pielęgnować wrażliwość na najszlachetniejsze wartości, takie 
jak braterstwo i bezinteresowna pomoc ludziom znajdującym 
się w trudnej sytuacji. W tej perspektywie wolontariat może 
być postrzegany jako kontynuacja kształcenia ustawicznego 
młodzieży, którego efektem powinna być lepsza pozycja na 
rynku pracy24.

SKC mogą stać się narzędziem formacji patriotycznej dzie-
ci i młodzieży. Wspólna praca i czynny udział w SKC wyzwa-

23 Benedykt XVI, Wolontariat szkołą życia. Przemówienie do włoskich 
bractw miłosierdzia „Misericordie” i bractwa krwiodawców „Fratres”, 10 II 
2007, OsRomPol 28(2007) nr 5, s. 35.

24 W. Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego 
w Polsce, s. 57.
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lają w młodej osobie gotowość, odwagę i umiejętność wycho-
dzenia ku drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który 
znalazł się w potrzebie. Duch braterstwa i przyjaźni oraz rela-
cje między poszczególnymi członkami motywują ich do dzia-
łania, które za podstawowy cel ma dobro osoby ludzkiej. Za-
prawieni w niesienie pomocy innym, młodzi ludzie stwarzają 
nadzieję na to, że kiedyś wyrosną z nich świadomi i doświad-
czeni działacze społeczni oraz odpowiedzialni za losy Kościo-
ła i ojczyzny obywatele25.

Wolontariusze ze SKC chętnie angażują się na polu chrze-
ścijańskiej kultury. Organizując różne imprezy kulturalne 
w społecznościach lokalnych, a szczególnie w parafiach, przy-
czyniają się do odkrywania swoich talentów i pobudzania wła-
snej twórczości artystycznej. Prowadzenie bibliotek parafial-
nych, ognisk muzycznych i warsztatów malarskich, następnie 
chórów, zespołów śpiewaczych i tanecznych, grup wokalno
-instrumentalnych, a także teatrzyków i kabaretów może pod-
nieść poziom życia kulturalnego zwłaszcza w społecznościach 
wiejskich. Poza niepodważalnym rozwojem talentów samych 
zaangażowanych, twórczość artystyczna może stać się wspa-
niałym darem dla ludzi chorych, niepełnosprawnych, emery-
tów i rencistów, a także pensjonariuszy domów opieki społecz-
nej, zakładów wychowawczych, a nawet więźniów.

Należy podkreślić, że wolontariat jest wręcz nieodzowny 
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Bez instytucji 
promujących wolontariat i stymulujących inicjatywy społecz-
ne, niemożliwe jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i prawdziwej demokracji. Chociaż Kościół realizuje przede 
wszystkim pozaziemskie i nadnaturalne cele i jako całość trud-
no go zaliczyć do trzeciego sektora, to jednak wiele jego insty-

25 Tamże, s. 64.
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tucji wpisuje się w sektor działalności pożytku publicznego, 
często wyprzedzających lub uzupełniających państwo w roz-
wiązywaniu trudnych problemów społecznych.

W Polsce, w dosyć już rozwiniętej sieci organizacji poza-
rządowych podejmujących zadania w sferze pomocy społecz-
nej, wyróżnia się kościelna organizacja Caritas, która na po-
ziomie krajowym, diecezjalnym, parafialnym i szkolnym 
podejmuje wiele cennych inicjatyw, mających na celu wparcie 
materialne, psychiczne, społeczne i duchowe człowieka w po-
trzebie. Tysiące wolontariuszy zaangażowanych w pomoc lu-
dziom potrzebującym, pod znakiem „Caritas”, wzmacniają 
w naszej ojczyźnie tkankę więzi społecznych, a wielu ludziom 
zagubionym przywracają nadzieję i dają poczucie wspólnoty 
obywatelskiej26.

5. Formacja duchowa młodych wolontariuszy

Papież Benedykt XVI przypomniał nam to, iż człowiek, 
który chce świadczyć o miłości, sam musi ją otrzymywać 
z najpewniejszego źródła. Chrystus pozostaje nie tylko najdo-
skonalszym obrazem miłości Boga do ludzi, ale On stanowi 
również wzór odpowiedzi, jaką człowiek jest w stanie udzielić 
miłującemu Bogu. Dlatego chrześcijanie muszą wciąż czerpać 
„z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus 
Chrystus, z którego przebitego serca wypływa miłość samego 
Boga” (DCE 7). Krzyż Chrystusa wyrażający dramat Boga 
zwracającego się niejako przeciwko samemu sobie, ofiarujące-
go siebie, aby tylko podnieść człowieka i go zbawić, stanowi 
źródło prawdy wyrażonej formułą „Bóg jest miłością”. W kon-

26 Tamże, s. 65.
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templacji tej prawdy chrześcijanin „znajduje drogę swego ży-
cia i swojej miłości” (DCE 12).

Według kard. P. J. Cordesa caritas chrześcijańska „nie jest 
żadną oświeconą ideą, żadnym humanitarnym imperatywem, 
lecz osobą”27. Źródłem a zarazem najgłębszą podstawą dla 
działalności charytatywnej Kościoła jest sam Jezus Chrystus. 
Już od czasów Ojców Apostolskich z Chrystusem utożsamiany 
jest miłosierny Samarytanin z przypowieści ewangelicznej 
(Łk 10, 25-37). Przypowieść ta stanowi najbardziej wymowny 
biblijny obraz praktycznej miłości bliźniego. Syn Boży nie za-
mknął się w swoim bóstwie, lecz stał się człowiekiem, żeby 
pochylić się nad człowiekiem zranionym przez grzech i nazna-
czonym przez śmierć. Chrystus przyszedł do człowieka, aby 
go wyrwać ze szponów zła i śmierci oraz obdarować go ży-
ciem w obfitości (J 10, 10). Kościół jest spadkobiercą i konty-
nuatorem misji Chrystusa, mającej na celu podźwignięcie 
i pełne uzdrowienie człowieka, a czyni to między innymi przez 
posługę charytatywną. A ponieważ Syn Boży identyfikuje się 
z ubogimi, zepchniętymi poza nawias, samotnymi i głodnymi, 
pracownicy i wolontariusze charytatywni w twarzy każdego 
biedaka mogą ostatecznie odkryć „Chrystusową głowę, pełną 
krwi i ran”28.

Współcześnie obok profesjonalizacji form i środków dzia-
łania, potrzebna jest większa troska o duchową formację ludzi 
zaangażowanych w kościelne dzieła miłosierdzia. Gdzie zatem 
znajduje się źródło duchowych mocy dla człowieka, który pra-
gnie spełnić testament Mistrza z Nazaretu i dać poprzez posłu-

27 P. J. Cordes, Uwagi na temat międzynarodowych aspektów pracy Ca-
ritas, „Roczniki Naukowe Caritas” 4:2000, s. 214.

28 Tamże, s. 215; zob. W. Przygoda, Specyfika posługi charytatywnej 
Kościoła w ujęciu kard. P. J. Cordesa, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 
2(2010), s. 25-38.
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gę miłości świadectwo prawdy, że Bóg jest miłością? Otóż, 
aby wznieść się na wyżyny miłości, trzeba stale korzystać 
z nieskończonego źródła Bożej łaski, wytryskującego nie-
ustannie dla ludzi z Najświętszej Eucharystii. 

Ten, kto z wiarą karmi się Chrystusem u eucharystycznego 
stołu, przyswaja sobie styl Jego życia, które jest służbą przede 
wszystkim najuboższym i najsłabszym. Św. Jan Paweł II ostrze-
gał, że „nie jest godziwa celebracja eucharystyczna, w której 
brakuje blasku miłości potwierdzonej konkretnym świadec-
twem dzielenia się z najuboższymi”29. To dlatego gest umycia 
nóg umieścił Chrystus w kontekście ustanowionej na Ostatniej 
Wieczerzy Eucharystii. Tylko z pomocą Chrystusa chrześcija-
nin jest w stanie oprzeć się pokusie rezygnacji i znajdzie odwa-
gę do realizacji tego, co po ludzku niekiedy wydaje się nie do 
pomyślenia, bo jak zauważa Benedykt XVI, „kiedy regularnie 
i pobożnie uczestniczymy we Mszy Świętej, kiedy spotykamy 
eucharystycznego Jezusa, spędzając długie chwile na adoracji, 
łatwiej jest pojąć długość, szerokość, wysokość i głębokość 
Jego miłości, przewyższającej wszelkie poznanie”30.

Obecnie szczególnie na Zachodzie dostrzega się niebezpie-
czeństwo zacierania różnic pomiędzy naturalistyczną filantro-
pią a miłosierdziem chrześcijańskim. Kard. Robert Sarah, 
przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, nawiązując do 
stwierdzenia św. Jana Pawła II, że społeczeństwa zachodnie 
żyją w „milczącej apostazji”, zaznaczył, iż powyższe stwier-
dzenie można rozciągnąć współcześnie przynajmniej na nie-
które instytucje charytatywne Kościoła. Przejawem „milczącej 

29 Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine, 7 X 2004, 
nr 28, OsRomPol 26(2005) nr 1, s. 10.

30 Benedykt XVI, Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży, 27 I 
2007, OsRomPol 28(2007) nr 3, s. 9.
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apostazji” w organizacji Caritas jest w jego przekonaniu fakt, 
iż „myśli się jedynie o zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
człowieka lub o szukaniu nowych struktur, które mogłyby roz-
wiązać najpoważniejsze problemy dotykające ludzkość”31.

Tymczasem kościelnej pomocy charytatywnej nie można 
zredukować do wymiaru horyzontalnej perspektywy życia 
człowieka. Poprzez posługę miłości trzeba odpowiedzieć cza-
sem nawet na nieuświadomione przez człowieka ubogiego 
pragnienie prawdy, życia w pełni oraz zbawienia, jakie przy-
nosi każdemu człowiekowi Jezus Chrystus. Zdaniem kard. 
R. Sarah’a „sekularyzacja dzieł miłosierdzia w ostatecznym 
rozrachunku rani człowieka i jego głębokie pragnienie, którym 
jest Bóg”32. Dlatego tak ważne jest aktualnie ciągłe przypomi-
nanie o duchowym wymiarze działalności charytatywnej Ko-
ścioła oraz o konieczności pielęgnowania życia duchowego 
przez wolontariuszy chrześcijańskich33.

W rozdziale V adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium 
papież Franciszek przekazał Kościołowi impulsy do podjęcia 
dzieła nowej ewangelizacji z mocą Ducha Świętego. Jednym 
z nich jest osobiste spotkanie ze zbawiającą nas miłością Jezu-
sa. Papież podkreśla, że „całe życie Jezusa, Jego sposób trak-
towania ubogich, Jego gesty, Jego konsekwencja, Jego co-
dzienna prosta ofiarność, i w końcu Jego całkowite wydanie 
siebie na okup – wszystko to jest cenne i przemawia do życia 
każdego. Ilekroć ktoś to odkrywa, przekonuje się, że Jezus jest 
Tym, którego inni potrzebują, nawet Go nie znając” (EG 265). 
Wolontariat jest w najgłębszym sensie łaską Chrystusa, która 

31 R. Sarah kard, Chcemy służyć ubogim, „Caritas” 2012, nr 1, s. 8.
32 Tamże.
33 Zob. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Berufen zur cari-

tas, nr 5.3, „Die deutschen Bischöfe” Bd. 91, Bonn 2009, s. 45-50.
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pozwala odkryć w sobie powołanie do miłości. Chrystus pra-
gnie, aby Jego uczniowie stali się narzędziami krzewienia mi-
łości Bożej pośród ludzkiej biedy, samotności, marginalizacji 
i niesprawiedliwości. Od rozwoju duchowego chrześcijań-
skich wolontariuszy w dużym stopniu zależy nie tylko sku-
teczność ich posługi bliźnim, ale również siła ich oddziaływa-
nia misyjnego. Pięknie to wyraził Benedykt XVI w książce 
Jezus z Nazaretu, że człowiek wierzący w Chrystusa, zjedno-
czony z Nim w modlitwie ma również udział w Jego płodno-
ści. Człowiek, który wierzy, sam staje się źródłem wiary – 
„oazą, z której tryska świeża i nie zatruta woda, ożywiająca 
siła twórczego ducha”34. Tym bardziej człowiek, który po-
twierdza swoją wiarę w czynach miłości (por. Jk 2, 14-26), 
„staje się krynicą dającą życie”35.

Słowa kluczowe: wolontariat, apostolstwo, caritas, młodzież, 
altruizm.

apostolic dimension of youth volunteering on the example 
of school Caritas groups

Every member of Christ’s Church is called to give real testi-
mony about God who is love (1 J 4, 8. 16). This is because 
God established the Church so that it could be the proponent of 
the truth and the propagator of God’s love in the world. The te-
stimony of Christian love requires more than a verbal declara-
tion; it requires deeds (1 J 3, 18). The living faith and strong 

34 J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. 1: Od chrztu 
w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007, s. 208.

35 Tamże, s. 210.
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hope is the foundation of Christian testimony of love, and its 
important manifestation is the Christians’ social life. This is 
why the Church, from the beginning of its history, not only 
propagated the truth with the word, but also performed charity 
service among poor people and ones who needed aid. The 
Christian caritas and volunteering are an important form of 
Christian testimony. In Poland, more than 50,000 volunteers 
are involved in school Caritas groups. They focus on the deve-
lopment of practical forms of charity in school environment. 
The aim of this study is to answer the question, what are the 
theological bases of lay apostolate and how young volunteers 
from school Caritas groups can achieve the objectives of the 
charity apostolate of the Church.

Keywords: volunteer work, apostolate, charity, youth, 
altruism.


