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POLSKO-NIEM IECKIE SEMINARIUM  
KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ 

M A ŁŻE Ń STW O  I  RO D ZIN A, PRACA I  W ŁASN O ŚĆ

W dobie kreowania polityki prorodzinnej państwa polskiego i w perspekty
wie dążeń do Unii Europejskiej niezwykle cenną inicjatywą było zorganizowa
nie polsko-niemieckiego seminarium Katolickiej Nauki Społecznej na temat: 
Małżeństwo i rodzina, praca i własność. Dla katolickich działaczy samorządo
wych i socjalnych, przedstawicieli związków pracodawców i chrześcijańskich 
związków zawodowych, członków stowarzyszeń kościelnych i środowisk dusz
pasterstwa rodzin w Polsce była to okazja pogłębienia wiedzy i wymiany doświad
czeń. Seminarium odbyło się w dniach: 19-25 lipca 1998 r. w diecezjalnym 
ośrodku szkoleniowym diecezji Wurzburg, Arbeitnehmerbildungsstatte -  Bene- 
diktushóhe, w Zellingen-Retzbach, 14 km na północ od Wurzburga nad Menem. 
Ośrodek został powołany przez biskupa Paula-Wernera Scheele w 1981 r. i słu
ży wszechstronnemu kształceniu środowisk pracowniczych, młodzieży oraz for
macji rodzin. Owocnie podejmuje kontakt i współpracę międzynarodową, 
zwłaszcza z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wspierany jest w swej dzia
łalności przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Bawarii oraz bawarski 
Czerwony Krzyż. Międzynarodowe seminaria z udziałem polskich studentów, 
duszpasterzy, związkowców, przedstawicieli samorządów itp. mają już kilkulet
nią tradycję (zob. „Aten. Kapł.” 530: 1997, s. 114-117) i poświęcone dotychczas 
były polityce, gospodarce, historii, integracji europejskiej. Tym razem omawia
no zagadnienia katolickiej nauki społecznej i możliwości jej praktycznego prze
łożenia w życiu małżeństw i rodzin oraz w polityce prorodzinnej państwa. 
Głównym organizatorem seminarium był dyrektor Ośrodka p. Karl-Heinz Born 
we współpracy z Instytutem Jana Pawła II KUL.

Sytuację Kościoła w Niemczech, relacje Kościół -  państwo w kontekście 
wielorakiej (moralnej, demograficznej, ekonomicznej, kulturalnej, społecznej 
i politycznej) kondycji rodziny przedstawił ks. Sławomir Płuza, doktorant Wy
działu Teologicznego Uniwersytetu w Wiirzburgu. Prelegent uzasadnił historycz
nie znaczenie Kościoła katolickiego w Bawarii. Również obecnie Kościół posiada 
w parlamencie swego stałego przedstawiciela do kontaktów z rządem i może 
wpływać na sprawy socjalne (Sozialdienst), prawodawstwo, oświatę i wychowa
nie. Państwo finansuje katolickie poradnictwo rodzinne i psychologiczne, wspie-
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ra szkolnictwo, stowarzyszenia kobiece i młodzieżowe. Kościół ma szeroki do
stęp do mass mediów. Rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne nadają programy 
katolickie. Aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła świeccy. Powszechna jest przy
należność do stowarzyszeń katolickich. Zinstytucjonalizowane formy działania 
podejmują : Caritas Niemiecka, Dzieła ks. Kolpinga (Kólpingwerk), ruchy kato
lickie jak np. Schónstatt -  dzieło ks. J. Kentenicha, ruch św. Egidiusza itp. Jak 
w całym świecie Zachodu obserwuje się jednak zjawiska negatywne wśród ro
dzin: liczne związki niesakramentalne, wzrost liczby rozwodów, powszechne sto
sowanie antykoncepcji i wcale nie malejące zjawisko tzw. aborcji. Społeczne 
i moralne nauczanie Kościoła nie zawsze traktowane jest normatywnie, ale czę
sto tylko jako wskazówka.

Cykl wykładów z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej: jej podstaw, treści 
w odniesieniu do małżeństwa i rodziny oraz jej historii wygłosił p. Cezary Rit- 
ter, pracownik naukowy Instytutu Jana Pawła II KUL.

Mówił on, że u podstaw życia społecznego są pewne systemy wartości 
i zasady, które wynikają nie tylko z teologicznego nauczania Kościoła, ale także 
z istniejącego porządku naturalnego. Zasada podziału rzeczy na „cesarskie” 
i „Boże” nie jest zasadą rozdziału Kościoła od państwa, ale stanowi kryterium 
kompetencji. Państwo nie może powiedzieć obywatelowi, w co ma wierzyć, ale 
ma obowiązek strzec naturalnego prawa człowieka do wolności religijnej. Podob
nie musi być zagwarantowana człowiekowi możliwość praktykowania jego wol
ności i rozumności w dziedzinie kultury, gospodarki itp. Wykładowca wskazywał 
na Dekalog jako podstawowe źródło nauczania społecznego Kościoła. Przykaza
nia Dekalogu stoją bowiem na straży fundamentalnych wartości: Boga i religii 
(I-III), życia ludzkiego i rodziny (IV-VI, IX), własności, sprawiedliwości i praw
dy (VII-X). Wolność w społeczeństwie może być realizowana tylko poprzez re
spektowanie prawa człowieka do tych wartości. Niebezpieczne jest dzisiaj dążenie 
do wolności bez liczenia się z ograniczeniami prawdy. Gdy nie idzie się za praw
dą, trzeba ulec siłom innego autorytetu, np. władzy tyrana, reżimowi większości 
lub własnym siłom namiętności i popędów (np. nienawiść, chciwość, pycha).

Również niebezpieczne jest realizowanie wolności poprzez egoizm. „Czło
wiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego same
go, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar 
z siebie samego” (KDK, 24). Oznacza to, że skoro u podstaw zaistnienia czło
wieka jest Miłość, człowiek realizuje się poprzez dar z siebie, czyli miłość. 
Zakłada to społeczny dialog, międzyosobowe relacje i bezinteresowną służbę 
bliźniemu.

W oparciu o powyższe prawdy można formułować i wyjaśniać zasady 
nauczania społecznego Kościoła w odniesieniu do rodziny, pracy i własności. 
Chociaż Kościół dość późno podjął explicite problemy społeczne w swym na
uczaniu (pierwsza encyklika społeczna Rerum novarum Leona XIII ukazała się 
w 1891 r.), to współcześnie posiada już bogaty zestaw dokumentów w tzw. kwe
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stii społecznej. Zawierają one nie tylko wyczerpujący katalog praw człowieka 
i etycznych zasad życia społecznego, ale także ich wszechstronne opracowanie 
i naukowe uzasadnienie. Zasady takie jak: solidaryzmu społecznego, dobra wspól
nego, pomocniczości -  kształtują dziś powszechnie życie struktur społecznych, 
w tym także rodziny i państwa.

Kościół ukazuje osobę ludzką i jej prawa, a zarazem przestrzega przed fał
szywym antropocentryzmem, który szkodzi człowiekowi. Na Zachodzie koncep
cja państwa opiekuńczego przeżywa kryzys (np. Szwecja, Niemcy), na Wschodzie 
kompletnie się załamała na skutek rozkładu gospodarczego. U podstaw tych zja
wisk jest błąd antropologiczny. Człowiekowi szkodzi jakiekolwiek zewnętrzne 
sterowanie, zarówno przez kolektywizm, jak i przez ideologię „politycznej po
prawności”, modę czy reklamę. W ekonomii wolny rynek, chociaż jest dobrym 
narzędziem zagospodarowania zasobów ziemi i ludzkiej inteligencji, to jednak 
istnieją takie potrzeby człowieka, które przez rynek nie będą zaspokojone. Po
nadto są ludzie, którzy nie są w stanie konkurować na rynku -  ludzie starzy, 
chorzy, dzieci. Życie społeczne wymaga zatem innej logiki aniżeli logika wolne
go rynku. Życie społeczne wymaga „logiki daru i talentu”, polega bowiem na 
braniu i dawaniu. Na takiej zasadzie dawania funkcjonuje prawidłowa rodzina. 
Podobnie społeczeństwo -  bez dawania staje się nieludzkie. W kontekście wła
ściwej antropologii należy również widzieć rolę prawa w społeczeństwie. Prawo 
pozytywne, żeby gwarantowało dobro człowieka, musi być zgodne z prawem 
naturalnym. Inaczej tzw. państwo prawa może być niepraworządne i w rzeczy
wistości być tylko państwem ustaw, a nie prawa. Nie można np. przeciwstawiać 
praw dziecka rodzinie i prawom rodziców.

Wreszcie została ukazana panorama społecznego nauczania Kościoła na te
mat małżeństwa i rodziny w takich dokumentach jak: encyklika Piusa XII Casti 
connubi (1930), Konstytucja Vaticanum II Gaudium et spes (1965), encyklika 
Pawła VI Humanae vitae (1968), katechezy Jana Pawła II pt. Mężczyzną i nie
wiastą stworzył ich (1979-1983), adhortacja apostolska Familiaris consortio 
(1981), Karta praw rodziny (1983) i List do rodzin (1984) Jana Pawła II.

Ważnym uzupełnieniem seminarium była prezentacja Katholishe Arbeitneh
mer Bewegung, w skrócie KAB, katolickiego ruchu związkowego w Niemczech. 
Najpierw teoretycznie dokonał tego kapelan tego ruchu, ks. Bernhard Stühler 
z Würzburga. Mówił on także o nowych inicjatywach ewangelizacyjnych wśród 
rodzin pod nazwą: Neu Anfängen. Następnie uczestnicy spotkali się z kołem 
KAB działającym w jednej z parafii diecezji Würzburg.

W ostatnim dniu seminarium odbyły się tzw. warsztaty przyszłości (Zukun
ftswerkstatt), metodą aktywizującą wszystkich uczestników spotkania. Metoda 
ta ma na celu pobudzenie inicjatywy i twórczości, motywowanie do działania, 
uczenie się (learning by doing), kształtowanie samoświadomości i samookreśle- 
nie. Posiada trzy etapy pracy w małych grupach i wspólnych podsumowań: Kri
tikphase (jak jest?), Phantasiephase (jak powinno być?), Realisationsphase (kto,
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co, jak, kiedy i gdzie ma robić?). Całość prowadził p. Karl-Heinz Bom. Wnio
ski szczegółowe, chociaż na ogół nie nowe, uświadomiły jednak wszystkim głę
biej potrzebę poznania społecznego nauczania Kościoła, a nie tylko powoływania 
się na nie. Przełożenie na praktykę życia społecznego zasad katolickiej nauki 
społecznej było postulatem podstawowym.

Karl-Heinz Born dokonał również prezentacji dwóch dokumentów, ważnych 
dla kreowania polityki społecznej w Niemczech. Są nimi: Grundgesetz für Bun
desrepublik Deutschland (Konstytucja Niemiec) oraz kościelny dokument Für eine 
Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage in Deutschland. Ten ostatni jest dokumentem wspólnie wy
pracowanym przez największe Kościoły w Niemczech w latach 1994-1997, po 
licznych konsultacjach społecznych i w oparciu o zasady chrześcijaństwa. Za
wiera we wprowadzeniu skrót głównych myśli w postaci 10 tez, następnie opis 
całego procesu konsultacji, diagnozę sytuacji życia społecznego, perspektywy 
i impulsy wiary, podstawy odnowy społecznej, cele i drogi tej odnowy oraz za
dania Kościołów.

W trakcie seminarium była możliwość poznania w praktyce niektórych pro
blemów życia społecznego północnego regionu Bawarii podczas zaplanowanych 
spotkań i zwiedzania. Wśród nich należy wymienić przedwyborcze spotkanie 
z ministrem gospodarki Bawarii oraz zwiedzanie szkoły zawodowej prowadzo
nej w ramach Dzieł Kölpinga. Dwukrotnie była możliwość zwiedzania wspania
łych zabytków Wiirzburga, miasta którego, początki historii sięgają 1000 lat przed 
Chrystusem.

Ks. Mieczysław Łaszczyk


