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ZASADY UDZIA=U KOŚCIO=A W ROZWOJU ŚWIATA

KościóI, zLyj Oac i dziaIaj Oac pośrodku świata, jest obarczony misj Oa i odpowie-

dzialności Oa za świat. WedIug Y. Congara w Ionie KościoIa istnieje pewien

rodzaj napieOcia – od pocz Oatku chrześcijanie sIyszeli jakby naraz dwa wezwania.

Pierwsze wezwanie wyrazLa napomnienie św. PawIa: „nie bierzcie […] wzoru

z tego świata” (Rz 12, 2). Gdyby KościóI poszedI tylko za tym gIosem Aposto-

Ia, staIby sieO spoIeczeństwem czystych, grup Oa wybrańców, pozostawiaj Oac świat

na zatracenie. KościóI skIadaIby sieO wówczas z ludzi obwarowanych, odcieOtych

od świata, niewiele sieO nim przejmuj Oacych. I drugie wezwanie to wezwanie

otaczaj Oacego nas świata, jego pasjonuj Oacego losu, wezwanie innych ludzi, ich

zbawienia. Gdyby chrześcijanie poszli tylko za tym gIosem, staliby sieO po prostu

zLarliwymi szermierzami posteOpu, historii i tylu innych rzeczy, które faktycznie

dla wielu ludzi s Oa jedynymi i wyraźnie znanymi bóstwami1.

Sobór Watykański II podj OaI tematykeO relacji KościoIa do świata, zwracaj Oac

uwageO nie tylko na obecność KościoIa w świecie w celu realizacji zadań

religijnych, ale takzLe na wspóIpraceO w dziedzinie doczesnej. KościóI, analizu-

j Oac swoj Oa sytuacjeO w świecie, widzi siebie w styczności ze spoIeczności Oa

ludzk Oa, a nawet w stosunku wzajemnego oddziaIywania na siebie (KDK 44).

KościóI zLyje w świecie i pragnie sIuzLyć rodzinie ludzkiej takzLe na pIaszczyź-

nie budowania świata coraz bardziej ludzkiego2.
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1 Y. C o n g a r. Szeroki świat moj .a parafi .a. Wymiary i prawdy zbawienia. TI. A. Turo-

wiczowa. Kraków: Cerf – Kairos 2002 s. 37-38.
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Zaangaz5owanie Kościo<a na rzecz rozwoju świata nie moz5e być przypadko-

we i dorywcze, lecz winno opierać sieJ na pewnych zasadach, których prze-

strzeganie pozwoli unikn Jać wielu problemów rodz Jacych sieJ na styku Koś-

ció<–świat. Otwarcie Kościo<a na świat i jego problematykeJ nie oznacza prze-

ciez5 naiwnego zamykania oczu na niebezpieczeństwa, jakie moz5e napotkać

Kośció< ze strony pewnych pr Jadów i tendencji wspó<czesnego świata. Wśród

zasad, jakimi powinien kierować sieJ Kośció< partycypuj Jac w rozwoju świata,

szczególnie waz5ne wydaj Ja sieJ: zasada wierności w<asnej misji, któr Ja zleci<

Kościo<owi Chrystus (I), zasada s<usznej autonomii rzeczy ziemskich (II),

zasada dialogu (III) i zasada dobra osoby ludzkiej (IV).

1. ZASADA WIERNOŚCI W)ASNEJ MISJI

Mówi Jac o zaangaz5owaniu Kościo<a na rzecz rozwoju świata, nie wolno

zapominać o podstawowej funkcji, jak Ja ma do spe<nienia Kośció<. Chociaz5

jest on spo<eczności Ja ludzk Ja i wraz z ludzkości Ja doświadcza tego samego

ziemskiego losu co świat, to jednak Kośció< jest transcendentny, maj Jacy

swoje źród<o i przeznaczenie pozaziemskie (zob. KDK 42). BeJd Jac wspólnot Ja

uczniów Chrystusowych, prowadzon Ja przez Ducha ŚwieJtego, zmierza ku

przysz<emu królestwu Boz5emu3. Zosta< ustanowiony przez Boga z myśl Ja

o zbawieniu rodzaju ludzkiego i jako taki ma powszechne pos<annictwo

w świecie.

G<ównym zadaniem Kościo<a jest realizacja odwiecznego zamys<u Boga,

który polega na obdarowaniu cz<owieka udzia<em w Boskim z5yciu, a udzia<

ten oznacza wspólnoteJ cz<owieka z Bogiem i w konsekwencji prawdziw Ja

jedność mieJdzy ludźmi. Zasadnicz Ja racj Ja bytu Kościo<a jest wieJc s<uz5ba zba-

wieniu, czyli pos<uga jednania cz<owieka z Bogiem i ludzi mieJdzy sob Ja.

W tym celu Kośció< zosta< ustanowiony przez Chrystusa i wyposaz5ony

w określone środki zbawienia, pe<nieJ <aski i prawdeJ. Kośció< ma zatem g<osić

i krzewić królestwo Boz5e wśród wszystkich narodów (zob. KK 5), udzielaj Jac

ludziom owoców Chrystusowego odkupienia (zob. KK 8; DM 1)4. Jego misja

jest przed<uz5eniem pos<annictwa Chrystusa, świat<ości narodów, który przy-

R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000 s. 258.
3 A. Z u b e r b i e r. Materia1y do teologii praktycznej. Warszawa: Wyd. ATK 1974

s. 118.
4 A. C z a j a. Traktat o Kościele. W: Dogmatyka. T. 2. Red. E. Adamiak, A. Czaja,

J. Majewski. Warszawa: Biblioteka „WieJzi” 2006 s. 345-346.
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szed5 na świat, „aby dać świadectwo prawdzie, aby zbawiać, nie zaś, aby

poteCpiać; aby s5uzFyć, nie zaś, by jemu s5uzFono” (KDK 3).

Kośció5, beCd Cac „powszechnym sakramentem zbawienia” (KK 48), ukazuje

i równocześnie realizuje tajemniceC mi5ości Boga do cz5owieka (KDK 45).

Celem Kościo5a nie jest zatem szukanie ziemskiej chwa5y (KK 8), lecz w5aś-

ciwym przedmiotem jego zainteresowania jest zbawienie cz5owieka i świata.

Ludzie, w5 Caczeni w Kośció5 i realizuj Cacy cele religijne, nie ulegaj Ca przez to

wy5 Caczeniu ze spo5eczności ziemskiej. Cz5onkowie Kościo5a nadal pozostaj Ca

cz5onkami ziemskiej spo5eczności, uczestnicz Cac solidarnie w ziemskim losie

świata. MieCdzy Kościo5em i światem istnieje obopólna wymiana dóbr. Kośció5

przekazuje światu przede wszystkim wartości nadprzyrodzone, a równocześnie

korzysta z dóbr tego świata (zob. KDK 44)5.

Jako pos5any do wszystkich narodów, czasów i miejsc, Kośció5 nie wi CazFe sieC

wy5 Cacznie i nierozerwalnie z zFadn Ca ras Ca, narodem, kultur Ca, lecz z szacunkiem

uznaje wszystko, co jest prawdziwe, dobre i sprawiedliwe w rozmaitych instytu-

cjach rodzaju ludzkiego. Z tego powodu mozFe okazać sieC czynnikiem 5 Cacz Cacym

rózFne zbiorowości ludzkie i narody w rodzineC dzieci BozFych (zob. KDK 42)6.

Zadaniem Kościo5a nie jest organizowanie zFycia spo5ecznego w kazFdym

jego aspekcie, ale g5oszenie Chrystusa Odkupiciela (zob. KKK 2420). Kośció5

ze swoim nauczaniem spo5ecznym nie wkracza w kwestie techniczne, nie

proponuje takzFe zFadnych systemów lub modeli organizacji zFycia spo5ecznego.

Jednak z misji powierzonej Kościo5owi przez Chrystusa wyp5ywaj Ca zadania,

świat5o i si5y, które mog Ca s5uzFyć ustanawianiu i umacnianiu spo5eczności

ludzkiej zgodnie z prawem BozFym (KDK 42)7.

Realizuj Cac swoj Ca misjeC w świecie Kośció5 musi nieustannie przypominać

o niezmiennych zasadach, kryteriach dzia5ania i nakazach moralnych, które

powinny kierować zFyciem spo5ecznym, ekonomicznym i politycznym. Ma

takzFe proponować skuteczne stosowanie tych zasad w praktyce, przek5adaj Cac

je na jeCzyk konkretu w danych uwarunkowaniach8. Na Kościele spoczywa

5 J. S i e g. Refleksja soboru nad obecności 1a Kościo3a w świecie wspó3czesnym. W:

Kośció3 w świetle soboru. Red. H. Bogacki, S. Moysa. Poznań: KsieCgarnia Św. Wojciecha 1968

s. 510-511; G. P h i l i p s. Kośció3 w świecie wspó3czesnym. „Concilium” 1-10:1965 s. 409.
6 A. L. S z a f r a ń s k i. Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie wspó3czesnym.

Lublin: TN KUL 1990 s. 418.
7 Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Kompendium nauki spo3ecznej Kościo3a. Kielce: Wyd.

Jedność 2005 nr 68.
8 T. B o r u t k a. Nauczanie spo3eczne papiez?a Jana Paw3a II. Kraków: Wyd. PAT 1994

s. 20-23, 30-31.
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równiez7 obowi 9azek os 9adu moralnego w zakresie problemów rodz 9acych sie9

w spoFeczności ludzkiej. Obrona powszechnych i niezmiennych wartości mo-

ralnych jest form 9a posFugi KościoFa zarówno dla dobra jednostek, jak i spoFe-

czeństwa jako caFości. Nie chodzi przy tym o narzucanie pogl 9adów wynikaj 9a-

cych z wiary, ale o interpretacje9 i ochrone9 wartości zakorzenionych w naturze

ludzkiej9.

2. ZASADA AUTONOMII RZECZY ZIEMSKICH

Kolejn 9a zasad 9a, któr 9a nalez7y przestrzegać w zaangaz7owaniu KościoFa na

rzecz rozwoju świata, jest autonomia rzeczywistości ziemskiej. PrzysFuguje

ona rzeczywistości stworzonej w tym sensie, z7e ma ona wFasne prawa i war-

tość. Zadaniem czFowieka jest poznawanie tych praw i wartości, pamie9taj 9ac,

z7e wszystkie rzeczy zostaFy stworzone przez Boga, dzie9ki czemu maj 9a swoj 9a

trwaFość, prawdziwość, dobroć oraz wFasny porz 9adek, który nalez7y uszanować

(KDK 36). Autonomia rzeczy ziemskich jest wyrazem afirmacji świata ze

strony KościoFa i otwarcie sie9 na to, co jest w nim dobre i co moz7e sFuz7yć

pomnaz7aniu tego dobra10.

W planach Boz7ych kaz7da dziedzina z7ycia ma dla czFowieka wFaściwe

znaczenie, sFuz7 9ac mu w jego wielokierunkowym rozwoju. W swoim doczes-

nym dziaFaniu chrześcijanin powinien oczekiwać nie tyle interwencji Boz7ej,

co kieruj 9ac sie9 wFasnym intelektem oraz inwencj 9a podejmować zadania zwi 9a-

zane z przemian 9a świata. W poszczególnych dziedzinach aktywności doczes-

nej obowi 9azuj 9a go prawa i metody wFaściwe kaz7dej dyscyplinie. Chrześcijanin

powinien zatem nie tyle oczekiwać na bezpośrednie dyrektywy wFadzy koś-

cielnej, co wykonywać swoje obowi 9azki doczesne samodzielnie i na wFasn 9a

odpowiedzialność, kieruj 9ac sie9 gFosem swego sumienia uksztaFtowanego

w myśl zasad chrześcijańskiej moralności gFoszonej przez Urz 9ad Nauczyciel-

ski KościoFa11.

9 J. M a r i a ń s k i. Kośció' a spo'eczeństwo obywatelskie. W: Katolicka nauka spo-

'eczna. Podstawowe zagadnienia z z9ycia spo'ecznego i politycznego. Red. S. Fel, J. Kupny.

Katowice: Ksie9garnia św. Jacka 2007 s. 202.
10 F i a F k o w s k i. Stosunek Kościo'a do świata s. 259; J. G o c k o. Kośció' obecny

w świecie – pos'any do świata. Teologiczno-spo'eczne aspekty pos'annictwa Kościo'a w świecie

po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wyd. KUL 2003 s. 228.
11 G. T h i l s. Dzia'anie ludzkie w świecie. „Ateneum KapFańskie” 62:1970 nr 368 s. 335-

344; M-D. C h e n u. „Consecratio mundi”. „Znak” 17:1965 nr 132 s. 756; J. N a g ó r n y.

Pos'annictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL 1997 s. 56-61.
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Sobór Watykański II rozróz>nia mieAdzy sCuszn Aa a faCszyw Aa autonomi Aa rze-

czy ziemskich. Nie moz>e być ona równoznaczna z niezalez>ności Aa od Stwórcy

(KDK 36) i wyCamaniem sieA spod wszelkiej normy prawa naturalnego i pozy-

tywnego (KDK 41). Autonomia rzeczywistości ziemskiej nie zakCada jej abso-

lutnej niezalez>ności. Szanuj Aac autonomieA i wartość rzeczy ziemskich, chrześ-

cijanin nie moz>e dopuścić do tego, aby któraś z nich przysConiCa mu Boga.

Wszystkie rzeczy stworzone przez StwórceA s Aa bytem przygodnym i s Aa

zalez>ne od Niego. Stworzenie jest zakorzenione w stwórczym dziele Boga

i w nim znajduje moc sprawcz Aa swego urzeczywistniania. Bez Stwórcy stwo-

rzenie ginie. Odrzucenie tej zalez>ności skutkuje zaciemnieniem natury i poz-

nania wCasnej egzystencji, gdyz> przez zapominanie o Bogu samo stworzenie

staje sieA niezrozumiaCe (KDK 36). Ponadto takie odrzucenie jest źródCem

rozmaitych form zniewolenia czCowieka12. PeCna afirmacja świata oznacza

otwarcie sieA na Boga – StwórceA. Nie moz>na bowiem zaangaz>owania w prze-

ksztaCcanie rzeczywistości ziemskich przeciwstawiać poteAdze Boga, gdyz>

czCowiek nie jest wspóCzawodnikiem Boga13.

Autonomia rzeczy ziemskich musi uwzgleAdniać fundamentaln Aa prawdeA, z>e

zarówno czCowiek jak i caCa rzeczywistość doczesna, w której z>yje, s Aa nazna-

czone grzechem i jego skutkami. Oznacza to, z>e czCowiek wraz ze światem,

w którym z>yje, potrzebuje zbawienia i przywrócenia Cadu zniszczonego przez

grzech. St Aad nie do przyjeAcia jest autonomia rzeczy ziemskich, która byCaby

wyC Aaczona z perspektywy historiozbawczej. Konsekwencj Aa takiego ujeAcia byCoby

bowiem porzucenie poszukiwania wCaściwego sensu i wartości zarówno z>ycia

ludzkiego, jak i rzeczywistości ziemskich, wśród których czCowiek z>yje14.

3. ZASADA DIALOGU

Mówi Aac o udziale KościoCa w rozwoju świata, nie moz>na pomin Aać postawy

dialogu. Gotowość i otwartość KościoCa na dialog ze światem zasadniczo uwy-

pukla wartość i naturaln Aa autonomieA rzeczy doczesnych. Kaz>dy dialog zakCada

postaweA wspóCdziaCania i wzajemnego szacunku, a takz>e wzajemn Aa wymianeA,

12 Zob. A. L o s i n g e r. „Iusta autonomia”. Studien zu einem Schlüsselbegriff des II.

Vatikanischen Konzils. Paderborn: Wyd. F. Schöningh 1989 s. 86-87.
13 J. K r u k o w s k i. Kośció< w z>yciu publicznym. CzeAstochowa: Wyd. Tygodnik

„Niedziela” 1996 s. 143-144; G o c k o. Kośció< obecny w świecie s. 229.
14 Zob. L o s i n g e r. „Iusta autonomia” s. 88-89; G o c k o. Kośció< obecny w świe-

cie s. 232.
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w której kaz:da ze stron daje i otrzymuje. Problemy zwi Eazane z rozwojem świata

wymagaj Ea wspólnego oddziaIywania dwóch przenikaj Eacych sieE rzeczywistości:

KościoIa i świata, przy czym nie ma mowy o nacisku czy przymusie zewneEtrz-

nym. Zasada dialogu, któr Ea stosuje KościóI, ma na celu sIuz:beE rodzinie ludzkiej,

a nie wIasne dobro15.

Dialog jest z:yczliwym i twórczym spotkaniem osób, inspirowanym poszu-

kiwaniem prawdy i autentycznej miIości. Chodzi tu o osi EagnieEcie zrozumienia

tego, co myśli i czym z:yje druga osoba, co prowadzi do pewnego zbliz:enia

w rozumieniu świata i wIaściwego sposobu z:ycia osób podejmuj Eacych dialog.

WedIug J. Wala, jest on procesem wzajemnej wymiany myśli, dawania świa-

dectwa i komunikacji miIości, zachodz Eacym w trakcie interpersonalnego spot-

kania ludzi prawego umysIu, dobrej woli i szczerych uczuć. SIuz:y on odkry-

waniu prawdy, obronie wartości ogólnoludzkich oraz poszukiwaniu moz:liwości

wspóIpracy w realizacji dobra wspólnego, integralnego rozwoju osoby ludzkiej

i budowaniu wspólnoty16.

Szczególna rola w prowadzeniu dialogu ze światem i wspóIpracy w jego

rozwoju przypada osobom świeckim. DziaIania tych osób powinny być prowa-

dzone w sposób odpowiedzialny, a w wyborach na rzecz praktycznych rozwi Ea-

zań zwi Eazanych z rozwojem świata świeccy winni kierować sieE wymaganiami

Ewangelii, pamieEtaj Eac o obowi Eazku ci EagIego doskonalenia swojej biegIości za-

wodowej czy zdobywania kolejnych specjalizacji, co uIatwi im wspóIpraceE z in-

nymi ludźmi na rzecz rozwoju świata17.

W coraz bardziej pluralistycznym świecie dialog staje sieE narzeEdziem ksztaI-

tuj Eacym wIaściwe z:ycie spoIeczne oraz poszukiwanie prawdy o czIowieku.

WspóIcześni coraz bardziej odczuwaj Ea potrzebeE autentycznego spotkania z inny-

mi, gdyz: dynamiczne procesy industrializacji, urbanizacji i rewolucji technicznej

powoduj Ea wyobcowanie psychiczne poszczególnych osób, które prowadzi do

apatii, izolacji i syndromu samotności w tIumie. Osamotniony i anonimowy

czIowiek teEskni za prawdziwym dialogiem, który jest cech Ea spoIeczeństw plura-

15 A. L u n e a u, M. B o b i c h o n. Kośció' Ludem Boz/ym. Od owczarni do Ludu

przymierza. Warszawa: Wyd. Pax 1980 s. 215; P. H a u b t m a n n. Rola Kościo'a w świecie

wspó'czesnym. W: Nowy obraz Kościo'a po Soborze Watykańskim II. Red. B. Lambert. Warsza-

wa: Wyd. Pax 1968 s. 321; J. Z a b I o c k i. Kośció' i świat wspó'czesny. Wprowadzenie do

soborowej konstytucji pastoralnej „Gaudium et spes”. Warszawa: Wyd. ODISS 19862 s. 262-

268.
16 Rola dialogu w z/yciu Kościo'a. W: Teologia pastoralna. T. 1 s. 188-190.
17 S i e g. Refleksja soboru nad obecności Ha Kościo'a w świecie wspó'czesnym s. 496-497;

zob. W. P r z y g o d a. Laikat i formy apostolstwa świeckich. W: Teologia pastoralna. T. 1

s. 407-412.
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listycznych. W sytuacji pewnego zagubienia moralnego i relatywizmu rysuje sieG

pilna potrzeba poszukiwania tego, co ludzi K Gaczy18.

Konieczne jest zatem takie uksztaKtowanie czKowieka, aby potrafiK on pra-

widKowo funkcjonować w spoKeczeństwie wielokulturowym. WysiKek ten zmierza

do budowania spoKeczności ludzi gotowych do dialogu poszukuj Gacego prawdy,

czego konsekwencj Ga jest spoKeczne wspóKdziaKanie. DzieGki temu ksztaKtuj Ga sieG

określone postawy etyczne umozQliwiaj Gace wKaściwe funkcjonowanie czKowieka

w rzeczywistości spoKecznej, w której realizuje on swój ostateczny cel. Dialog

wymaga ksztaKtowania odpowiednich predyspozycji moralnych, takich jak pra-

wość umysKu i dobra wola, kompetencja, uczciwość, prawdomówność, szczerość,

cierpliwość, roztropność, rzetelność, delikatność itp. Formacja do dialogu musi

wyakcentować uznanie godności i wolności kazQdego czKowieka, który ma prawo

do posiadania i wyrazQania wKasnych pogl Gadów, nawet obiektywnie bKeGdnych19.

Pomimo tego, zQe dialog jest trudny i nierzadko zwi Gazany z ryzykiem, wydaje

sieG on niezbeGdny do normalnego funkcjonowania poszczególnych osób jak

i wspólnot. WedKug PawKa VI, nalezQy go zaliczyć do najwieGkszych osi GagnieGć

ludzkiej kultury, poniewazQ stanowi narzeGdzie duchowego jednoczenia ludzi.

Ponadto stanowi wazQn Ga metodeG dziaKania KościoKa w peKnieniu jego apostolskiej

misji (ES 66, 81). KościóK jest z natury swojej wspólnot Ga dialogiczn Ga, w obreGbie

której dokonuje sieG dialog Boga z czKowiekiem i czKowieka z Bogiem. NalezQy

go zatem uznać za podstawowe narzeGdzie wewneGtrznej komunikacji w Kościele,

jak i relacji wspólnoty wierz Gacych ze światem wspóKczesnym. Sobór Watykań-

ski II usilnie zacheGca KościóK do nawi Gazania dialogu z caKym światem, którego

podstaw Ga jest godność osoby ludzkiej, wspólnotowa natura czKowieka oraz jego

twórcza aktywność (zob. KDK 40, DM 12)20.

KościóK jest w pewnym sensie owocem dialogu – Boga z ludźmi i ludzi

mieGdzy sob Ga. Z woli zaś Chrystusa sam winien stawać sieG narzeGdziem dialo-

gu, gdyzQ jego staKym zadaniem jest prowadzenie ludzi do spotkania z Bo-

giem. Dialog nie jest dla KościoKa celem, ale narzeGdziem w realizacji jego

gKównej misji – gKoszenia prawdy o zbawieniu czKowieka w Jezusie Chrystu-

sie. Dialog musi być zatem oparty na prawdzie i nie mozQe być faKszywym

18 J. B a g r o w i c z. Wychowanie do dialogu i tolerancji. W: Leksykon pedagogiki

religii. Red. C. Rogowski. Warszawa: Wyd. Verbinum 2007 s. 849; zob. W. P i w o w a r-

s k i. Dialog w spo6ecznym nauczaniu Kościo6a. „Roczniki Nauk SpoKecznych” 16-17:1988-

1989 z. 1 s. 14.
19 J. W a l. Vademecum dialogu. Kraków: Wyd. PAT 1998 s. 45-92.
20 M. F i a K k o w s k i. Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania

Kościo6a wspó6czesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2010 s. 252-253.
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kompromisem uzyskanym poprzez rezygnacje? z wAasnej tozCsamości czy wy-

rzeczenia sie? prawdy i istotnych wartości21.

4. ZASADA DOBRA OSOBY LUDZKIEJ

KościóA zwracaj ?ac sie? do świata, z którym spotyka sie? w dialogu, na

pierwszym miejscu stawia czAowieka. Dobro osoby ludzkiej stanowi centrum

zainteresowania KościoAa. MozCna powiedzieć, zCe zarówno świat, jak i KościóA

pragn ?a dla czAowieka tego samego – jego pomyślności i dobra. Świat, staraj ?ac

sie? zapewnić czAowiekowi pomyślność i dostatek, daje mu ziemskie środki,

natomiast KościóA, prowadz ?ac czAowieka do zbawienia, proponuje mu środki

nadprzyrodzone. Chodzi zatem o dobro czAowieka rozumiane integralnie, czyli

w wymiarze duchowym i doczesnym. Obie te dziaAalności wzajemnie sie?

dopeAniaj ?a, st ?ad mozCna uznać, zCe czAowiek jest miejscem spotkania KościoAa

i świata22.

Instytucje kościelne i świeckie winny być sAuzCebne wobec osoby ludzkiej.

Wszelkie dziaAanie i rozwój musi uwzgle?dniać dobro osoby ludzkiej i temu

dobru być przyporz ?adkowane. KościóA opowiada sie? za takim rozwojem, który

za cel bierze dobro czAowieka i tylko taki rozwój uznaje za prawdziwy

poste?p.

CzAowiek jest drog ?a KościoAa (RH 14), który w ramach swojej misji doko-

nuje swoistego wyniesienia czAowieka dzie?ki mocy Aaski BozCej, której jest

szafarzem. Interwencja KościoAa jest wyrazem promocji i obrony czAowieka.

Kontynuuj ?ac misje? Chrystusa, KościóA zdobyA duzCe doświadczenie w sprawach

ludzkich, staj ?ac sie? niejako ekspertem w tej dziedzinie23.

Biblia podkreśla, zCe osoba ludzka jest stworzona na obraz BozCy (Rdz 1,

24), posiada godność, jest zdolna poznać siebie, panować nad sob ?a, w sposób

dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnote? z innymi ludźmi. Podobień-

stwo do Boga wyraźnie podkreśla, zCe istota i egzystencja czAowieka s ?a kon-

stytutywnie i w najgAe?bszy sposób zwi ?azane z Bogiem. CzAowiek jako byt

osobowy stworzony przez Boga dla relacji z Nim, w tej relacji wyrazCa siebie

oraz w naturalny sposób d ?azCy do Niego24.

21 G o c k o. Kośció' obecny w świecie s. 244, 252.
22 Cz. P a r z y s z e k. Świecki chrześcijanin w świecie. „Communio” 1:1981 nr 6

s. 28-29.
23 B o r u t k a. Nauczanie spo'eczne papiez7a Jana Paw'a II s. 13-19.
24 Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Kompendium nauki spo'ecznej Kościo'a nr 108-109.
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Kośció7 nie tylko odpowiada na pytania kim jest cz7owiek, jaka jest jego

godność, ale równiezH poprzez swoj Ia dzia7alność ewangelizacyjn Ia w świecie

umacnia szacunek do osoby ludzkiej ze wzgleIdu na jej powo7anie do uczest-

nictwa w zHyciu Boga. D IazHy on do uformowania cz7owieka i stawia na pierw-

szym miejscu to, co w nim najwazHniejsze, czyli obraz Boga25.

Godność jest t Ia szczególn Ia wartości Ia, któr Ia reprezentuje kazHdy cz7owiek

z racji, izH jest podmiotem i osob Ia S bytem samoświadomym, wolnym, zdol-

nym do poznania prawdy, góruj Iacym nad otaczaj Iacym go światem. Jest to tak

zwana godność naturalna. Obok niej istnieje takzHe nadprzyrodzona godność

cz7owieka, która rodzi sieI z bezpośredniego zwi Iazku osoby ludzkiej z Chrys-

tusem. Jan Pawe7 II genezeI tego zwi Iazku widzi w fakcie Wcielenia: „Syn

BozHy, przez Wcielenie swoje zjednoczy7 sieI jakoś z kazHdym cz7owiekiem”

(RH 8). Z kolei w tajemnicy Odkupienia, w której cz7owiek zosta7 „na nowo

potwierdzony [...] stworzony na nowo” (RH 10), jedność ta zosta7a definityw-

nie potwierdzona. Przez Chrystusa osoba ludzka wchodzi do wspólnoty Bos-

kich Osób, co stanowi ostateczn Ia podstaweI jej godności26.

RozrózHnienie dwóch wymiarów godności nie tworzy narzeIdzia s7uzH Iacego

do orzekania i mierzenia „wieIkszej” lub „mniejszej” wartości osoby ludzkiej.

Pozwala natomiast ukazać w ca7ej g7eIbi źród7a tej godności. Nadprzyrodzona

i naturalna godność cz7owieka nie s Ia sobie nigdy przeciwstawiane, lecz stano-

wi Ia jedn Ia nierozerwaln Ia ca7ość27. Ze wzgleIdu na szczególne źród7o, którym

jest sam Bóg, osobowa godność „jest najcenniejszym dobrem cz7owieka”

(ChL 37). DzieIki niej przewyzHsza on swoj Ia wartości Ia ca7 Ia otaczaj Iac Ia go

rzeczywistość. A poniewazH godność stanowi obiektywn Ia wartość bytow Ia,

istniej Iac Ia niezalezHnie od ludzkiej woli, dlatego – jak podkreśla Jan Pawe7 II

– jest ona „niezniszczaln Ia w7asności Ia kazHdej ludzkiej istoty” (ChL 37)28.

NalezHy podkreślić, zHe godność jest wartości Ia cz7owieka, która domaga sieI,

aby j Ia uznano i szanowano. DzieIki swej godności osoba ludzka „jest wartoś-

ci Ia w sobie i przez sieI” (ChL 37) i wymaga, aby tak w7aśnie j Ia traktowano.

Dlatego Kośció7, uczestnicz Iac w rozwoju świata, musi stanowczo przypomi-

nać, zHe kazHdy byt ludzki posiada godność, która niezalezHnie od kontekstu

25 S z a f r a ń s k i. Kairologia s. 418.
26 J. K u p n y. Zasady +adu spo+ecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościo+a.

„Śl Iaskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39:2003 z. 1 s. 48-49.
27 F. J. M a z u r e k. Prawa cz+owieka w nauczaniu spo+ecznym Kościo+a. Lublin: RW

KUL 1991 s. 78.
28 K u p n y. Zasady +adu spo+ecznego s. 48.
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spo3ecznego i historycznego nigdy nie moz?e być umniejszana, okaleczona lub

zniszczona, lecz przeciwnie, powinna być uszanowana i chroniona29.

W z?adnym wypadku osoba ludzka nie moz?e być traktowana jako narzeKdzie

do osi Kagania celów dalekich od jej rozwoju, które moz?e znaleźć swoje pe3ne

urzeczywistnienie tylko w Bogu (zob. KDK 24; KKK 27, 356, 358). Cz3o-

wiek nie moz?e być podporz Kadkowany realizacji planów o charakterze ekono-

micznym, spo3ecznym i politycznym narzucanym przez jak Kakolwiek w3adzeK.

Nie moz?na takz?e cz3owieka zredukować wy3 Kacznie do świata – jest on

wprawdzie w świecie i ze świata, ale równocześnie z Boga30.

Zaangaz?owanie Kościo3a na rzecz rozwoju świata nie jest tylko now Ka

metod Ka apostolsk Ka ani przystosowaniem sieK do nowych okoliczności histo-

rycznych, lecz jest postulatem p3yn Kacym z istoty Kościo3a. Wype3nianie przez

Kośció3 swego pos3annictwa bez realizacji mi3ości Chrystusa nie jest moz?liwe.

Dzia3alność prowadz Kaca do udoskonalenia warunków z?ycia kaz?dego cz3owieka

i wszystkich ludzi jest konkretnym wyrazem takiej mi3ości31.

Nalez?y zaznaczyć, z?e Kośció3, angaz?uj Kac sieK w rozwój świata, musi z jed-

nej strony pamieKtać o swoim pierwszoplanowym celu i nie dopuścić do zre-

dukowania swej misji wy3 Kacznie do obowi Kazków ziemskich, a z drugiej strony

nie powinien eksponować wy3 Kacznie celów nadprzyrodzonych, unikaj Kac w ten

sposób wyobcowania z rzeczywistości materialnej.

Udzia3 Kościo3a w rozwoju świata musi uwzgleKdniać zasadeK w3aściwej

autonomii rzeczy ziemskich. Prawdziwa autonomia przys3uguje rzeczywis-

tościom stworzonym w tym sensie, z?e maj Ka one w3asne prawa i wartości

(KDK 36). Nie jest to autonomia równoznaczna z niezalez?ności Ka od Stwórcy

(KDK 20) i wy3amywaniem sieK spod wszelkiej normy prawa naturalnego

i pozytywnego (KDK 41).

ZasadeK dialogu moz?na uznać za podstawowy element wyraz?aj Kacy stosunek

Kościo3a do świata oraz czytelny znak otwarcia sieK Kościo3a na świat. Koś-

ció3, postrzegaj Kac siebie jako wspólnoteK dialogiczn Ka, przyj Ka3 dialog jako pod-

29 J a n P a w e 3 II. Godność osoby ludzkiej fundamentem sprawiedliwości i pokoju.

Przemówienie wyg;oszone na XXXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjed-

noczonych w Nowym Jorku. 2 X 1979. W: J a n P a w e 3 II. Nauczanie papieskie. II, 2

1979 (lipiec-grudzień). Oprac. E. Weron, A. Jarocha. Poznań: Wyd. Pallottinum 1992 s. 264;

zob. W. G r a n a t. Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: KsieKgarnia

Św. Wojciecha 1985 s. 567-568.
30 Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Kompendium nauki spo;ecznej Kościo;a nr 133; T. B o-

r u t k a. Propedeutyka katolickiej nauki spo;ecznej. W: Katolicka nauka spo;eczna. Red.

J. Mazur. CzeKstochowa: Wyd. Paulinianum 1999 s. 42.
31 J. A l f a r o. Teologia posteHpu ludzkiego. Warszawa: Wyd. ODISS 1971 s. 140-141.
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stawowe narze;dzie komunikacji wewn ;atrzkościelnej oraz swojej relacji ze

światem. Jak Bóg na wiele sposobów prowadziJ dialog z czJowiekiem, tak tezL

KościóJ wspóJczesny wezwany jest do jego kontynuacji z otaczaj ;acym go

światem. Zasada dialogu jest takzLe wyrazem dowartościowania świata jako

partnera dialogu oraz odrzucenia dualistycznej jego wizji32.

KościóJ nie jest spoJeczności ;a poza i obok innych spoJeczności ludzkich,

równolegJ ;a do nich lub konkurencyjn ;a. KościóJ jest transcendentny, maj ;acy

swoje źródJo i przeznaczenie pozaziemskie, ale skJada sie; z ludzi i pośród

nich istnieje. Ci sami ludzie, którzy zLyj ;a w rózLnych spoJecznościach, tworz ;a

KościóJ. KościóJ jest powszechny, nie jest bowiem w swej istocie zwi ;azany

z zLadn ;a poszczególn ;a form ;a kultury, z zLadnym systemem spoJecznym, gospo-

darczym czy politycznym33.

Miejscem szczególnego spotkania KościoJa i świata jest czJowiek; zarówno

KościóJ, jak i świat maj ;a na celu speJnienie czJowieka. CzJowiek powinien

być zawsze wartości ;a pierwsz ;a i podstawow ;a w caJoksztaJcie rozwoju świata.

Ma być celem, nigdy środkiem, podmiotem, nigdy przedmiotem we wszelkich

programach i dziaJaniach zLycia spoJecznego34. MozLna za Y. Congarem po-

wiedzieć, zLe KościóJ dosie;ga rzeczywistości doczesnej tylko poprzez czJowie-

ka i tylko w takiej mierze, w jakiej ona czJowiekowi sJuzLy35. Prawem

i obowi ;azkiem KościoJa jest zatem pod ;azLanie drog ;a, któr ;a krocz ;a ludzie.
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THE PRINCIPLES OF THE CHURCH’S PARTICIPATION

IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD

S u m m a r y

The Church’s involvement in the development of the world cannot be accidental and occa-

sional, but has to be based on principles, adherence to which will allow avoiding numerous

problems that arise at the meeting point of the Church and the world. The article discusses

four principles the Church has to be guided by when participating in the development of the

world: the principle of being faithful to its own mission, the principle of the just autonomy

of worldly things, the principle of dialogue, and the principle of the good of the human person.

The first principle reminds one about the main goal of the Church, whose mission may not

be limited to earthly duties. The second one deals with the proper autonomy that is due to the

earthly reality, and that is not tantamount to the independence of the Creator. The third prin-

ciple – the one of dialogue – can be considered, on the one hand, a sign of the Church's being

open to the world, and on the other, its basic relation with the world. And finally, the fourth

principle points to the good of man, who should always be the main value in the development

of the world.

Translated by Tadeusz Kar.owicz

S!owa kluczowe: świat, dialog, autonomia rzeczy ziemskich, dobro osoby ludzkiej, zasady

partycypacji KościoBa w rozwoju świata, KościóB wobec świata.
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principles of the Church’s participation in the development of the world, the Church's

attitude towards the world.


