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Jan Paweł II
WYCHOWAWCĄ
wyobraźni miłosierdzia
K s. dr Jan P iwowarcz yk – PAT K r ak ó w
Dr teologii, ur. 1951, proboszcz w Regulicach, arch. krakowska, praca doktorska „Bieda jako
wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II”, obroniona na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 23 listopada 2006 roku. Interesuje się zagadnieniami
wychowania społecznego. Aktualnie pracuje nad problematyką „Życie społeczne jako obszar
ewangelizacji parafialnej”.

Czym jest miłosierdzie?. Jest ono nade wszystko miłością Boga do człowieka. Ta miłość
niesie zbawienie, jej podstawową cechą jest to, że jest wierna i nieodwołalna. To człowiek,
ku któremu jest skierowana, odrzuca miłość Boga wybierając grzech. Wówczas miłość Boga spotyka się z ludzką niewiernością, z grzechem człowieka. I wtedy właśnie okazuje się
wielkość miłosierdzia Boga, który miłuje człowieka pomimo jego zła i śmierci duchowej.
Bóg przez swoje miłosierdzie przywraca człowieka do życia1.
Jan Paweł II określa Miłosierdzie Boże jako miłość, która dźwiga człowieka,
podnosi go z upadku, zaprasza do ufności 2 . Miłosierdzie jest zatem podyktowaną miłością odpowiedzią na zło
duchowe i materialne. To Jezus w pełni pokazał na czym ta miłość polega.
Ukazał jej pełny wymiar w swojej ofierze krzyża. Bóg, jak ukazuje Go Pismo
Święte, jest zawsze wierny, nieustannie
gotów przebaczać. Bóg jest wierny człowiekowi mimo jego niewierności, jego
opowiadania się za grzechem 3. Jezus
potwierdza, że Bóg przede wszystkim
miłuje człowieka miłością przebaczającą. Chrystus swoim miłosierdziem
sięga do najgłębszej nieprawości czło1

wieka, żeby go odkupić i dać szansę
nawrócenia4 . Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje, że miłość staje
się miłosierdziem wówczas, gdy musi
ona przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości 5. Człowiek obdarzony Bożym
Miłosierdziem, sam powinien stawać
się miłosierny. Chrześcijanin powołany
jest bowiem do naśladowania Miłosiernego Ojca.
Jan Paweł II uczynił swój pontyfikat
pontyfikatem miłosierdzia. Wielokrotnie uczulał ludzi na potrzebę posiadania wyobraźni miłosierdzia. Wystarczy
wspomnieć ogłoszenie encykliki Dives
in Misericordia, 30 listopada 1980 roku.
Należy także podkreślić beatyfikację i
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kanonizację Siostry Faustyny, która była
apostołką Bożego Miłosierdzia. W 2002
roku w Łagiewnikach Papież zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu. Wtedy
właśnie wyznał, że Orędzie miłosierdzia było mu zawsze bliskie i drogie.
W okrutnych czasach II wojny światowej, dla wielu i dla niego również, było
ono oparciem i źródłem nadziei. Dlatego zabrał je ze sobą do Watykanu i ono
kształtowało oblicze jego pontyfikatu 6.
Wskazywał, że nie ma dla człowieka
innego źródła nadziei poza miłosierdziem Boga, a człowiekowi nic nie jest
tak potrzebne, jak miłosierdzie Boże7.
Dzieje się tak dlatego, że świat dzisiejszy pełen jest niepewności, wiele w nim
głębokich cieni i zachwiań równowagi 8.
Wynikają one z tajemnicy nieprawości
(misterium iniquitatis), którą naznaczony był XX wiek. Ale i początek trzeciego
tysiąclecia pokazuje, że tajemnica nieprawości w dalszym ciągu jest wpisana
w świat, w którym żyjemy. Świat ten
bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia.
Właściwie ludzie ze wszystkich kontynentów wołają o Boże miłosierdzie.
Jest ono tak bardzo potrzebne wszędzie
tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć
niewinnych 9. Wszędzie tam potrzeba
łaski miłosierdzia, która ukoi ludzkie
umysły i serca i zrodzi pokój. Gdzie brak
szacunku dla życia i godności człowie-

ka, potrzeba miłosiernej miłości Boga,
w świetle której odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego
istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby
wszelka niesprawiedliwość na świecie
znalazła kres w blasku prawdy10.
Świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia,
ponieważ przed ludzkością pojawiają
się nowe zagrożenia. Człowiek żyje jakby Boga nie było. Wchodzi w kompetencje Stwórcy, ingerując w tajemnicę
życia ludzkiego. Odrzuca Prawo Boże i
zasady moralne z niego wypływające.
Zagłusza głos Boga w ludzkich sercach.
W ten sposób żyjemy wciąż w świecie
naznaczonym tajemnicą nieprawości.
To z kolei rodzi lęk przed przyszłością,
strach przed pustką i cierpieniem. Dlatego świat tak bardzo potrzebuje Miłosierdzia Bożego, a potrzebuje go każdy
z ludzi, ale zwłaszcza ci, których godność i człowieczeństwo zatracają się w
tajemnicy nieprawości. Potrzeba, aby w
związku z tym Miłosierdzie Boże stało
się zarzewiem cywilizacji miłości. Ten
świat potrzebuje więc miłosierdzia dla
dokonania podstawowych zmian cywilizacyjnych11.
Światu współczesnemu potrzebny jest
czas miłosierdzia. Miłosierdzie jest przymiotem Osoby Boskiej tak, iż człowiek
sam z siebie nie jest zdolny do miłosierdzia. Dlatego świadcząc miłosierdzie
człowiek zaledwie uczestniczy w miło-
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sierdziu, naśladuje Miłosierdzie Boże i o
nim świadczy. Jest to owoc współpracy
człowieka z Bogiem. Kiedy ta współpraca jest intensywniejsza, wówczas następuje większe udzielanie się Miłosierdzia
Bożego. Kiedy tej współpracy braknie,
wtedy czas staje się pusty, nie wypełniony miłosierdziem12.
Czasy nam współczesne obfitują w postawy będące zaprzeczeniem miłosierdzia. Obfitują w przemoc, agresję, terror,
a przy okazji wszystko to próbuje się na
różne sposoby usprawiedliwić. Brakuje
w nich ducha przebaczenia i wrażliwości
na drugiego. Do tego dochodzi filozofia
ukazująca miłosierdzie jako moralność
niewolnika, a zatem jako słabość, a nie
siłę człowieka. Filozofia Fryderyka Nietzschego ukazuje ideał człowieka, który
z nikim i z niczym nie musi się liczyć.
Odrzuca się całkowicie łagodność, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo13.
Jan Paweł II analizując tę sytuację
zwracał uwagę, że współczesny umysł
sprzeciwia się Bogu miłosierdzia, a samo miłosierdzie próbuje odsunąć na
margines życia tak, aby nie miało ono
wpływu na ludzkie serce14. Jednocześnie Papież udowadnia, że postawa „niemiłosierdzia” nie jest drogą naprawy
świata. Człowiek zawsze potrzebował
będzie miłosierdzia, w końcu zobaczy, że
nie jest ono żadną słabością, że to właśnie przemoc jest słabością człowieka.
„Niemiłosierdzie” jest klęską, tragedią i
upadkiem człowieka. Jan Paweł II dowodzi, że przyszłość należy do miłosierdzia,
gdyż tylko ono stoi na straży tego, żeby
12

człowiek nie cofał się niewolnictwo, nienawiść i samozniszczenie15.
Jan Paweł II uwrażliwiając ludzi na potrzebę miłosierdzia, pokazywał i wynosił
do chwały ołtarzy świadków Bożego miłosierdzia, takich jak św. Brat Albert czy
Matka Teresa z Kalkuty. Ukazywał ich jako ludzi zapowiadających nadejście wiosny chrześcijaństwa. Szczególnie podkreślał życie i przesłanie św. Faustyny,
gdyż to ona zaproponowała konkretne
formy kultu Miłosierdzia Bożego. Dzięki
niej znalazły one echo w wielu ludzkich
sercach. Dzięki zaś temu dokonuje się metamorfoza w myśleniu o Bogu i najważniejszych wartościach w życiu człowieka.
Kult miłosierdzia, zaproponowany przez
św. Faustynę i rozpowszechniany przez
Papieża, dokonuje wielkiej formacji człowieka, a jednocześnie jest poważną ofertą dla współczesnego świata.
Podczas homilii na Błoniach w 2002
roku, Papież ukazał światu kolejnych
świadków apostołów miłosierdzia. Wynosząc ich do chwały ołtarzy, wskazywał na czym dzisiaj ma polegać apostolstwo miłosierdzia.
I tak abp Szczęsny Feliński w trudnych
czasach niewoli narodowej zachęcał do
ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych. Występował w
obronie prześladowanych, za co zapłacił
zsyłką w głąb Rosji. Także dzisiaj ważny
jest program duszpasterskiego miłosierdzia, program, który winien kształtować
zaangażowanie w życie Kościoła, życie
społeczne i polityczne na całym świecie.

R. Forycki, Czas i czasy miłosierdzia, [w:] Bóg bogaty w Miłosierdzie, seria: Kolekcja Communio,

Pallottinum, Poznań 2003, s. 331–332.
13

Tamże, s. 332–337.

14

DM, nr 2.

15

Tamże, nr 44.

155

ARTICLES
O. Jan Beyzym, który poświęcił swoje życie trędowatym, wciąż wzywa do
pomocy społecznościom dotkniętym
klęskami żywiołowymi. Ks. Jan Balicki,
kapłan i spowiednik, jest szczególnym
wezwaniem dla współczesnych duchownych. Był apostołem miłosierdzia przez
posługę konfesjonału. Celem jego życia było z cierpliwością i pokorą zbliżać
grzesznika do Miłosierdzia Boga przez
posługę sakramentu Bożego miłosierdzia. Wreszcie przykład s. Sancji Janiny
Szymkowiak, która również była pełna
dobroci dla ludzi najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących wzywa, by w
świadczeniu miłosierdzia oddać się Bogu
całkowicie16.
Papież przypominał, że to miłosierni
dostępują miłosierdzia17. Miłosierdzie
powinno być cechą charakterystyczną
chrześcijanina. Człowiek docierając do
miłosierdzia Boga, powinien przemieniać się wewnętrznie, świadcząc miłosierdzie bliźnim. Okazując zaś miłosierdzie innym, chrześcijanin może mieć
pewność, że Chrystus przyjmuje je jako
okazane sobie samemu18. Docierając do
miłosiernej miłości Boga, człowiek wierzący przemienia się wewnętrznie. Ta
przemiana jest niezbędna, aby posiąść
spojrzenie miłości. Istnieje bowiem
konieczność „spojrzenia miłości”, aby
dostrzec obok siebie brata, który wraz
z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i
wykształcenia dzieci, doznaje poczucia
opuszczenia, zagubienia i beznadziei.
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Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, aby
przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo czy materialnie, aby nie
odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa,
aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i
moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba
tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie
tam, gdzie ludzie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj”. Dzięki bratniej miłości,
wypływającej z dojrzale zrozumianego
miłosierdzia Boga, może owego chleba
nikomu nie braknie19. W ten sposób właściwie kształtowana „wyobraźnia miłosierdzia” staje się źródłem konkretnej
pomocy i środkiem zażegnującym biedę
ludzką.
Miłosierdzie jest człowiekowi zadane,
jest jego powołaniem. Światu potrzeba
świadków miłosierdzia. Takiego miłosierdzia, które jest efektem przyznania
się do Chrystusa. Żeby pomóc współczesnemu człowiekowi, żeby mu okazać
miłosierdzie, trzeba być bliżej niego jako
bliźniego. By tak rzeczywiście było, trzeba otworzyć go na światło Chrystusa 20.
Wyobraźnia miłosierdzia, spojrzenie
miłosierne i postawa miłosierdzia wynikają z uczestnictwa człowieka w Miłosierdziu samego Boga. Wielkim zagrożeniem dla tak bardzo pożądanych postaw,
jest instrumentalne traktowanie Boga.
Często traktuje się Go i postrzega jako
Tego, który ma pomóc zrealizować ludz-
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kie zamierzenia. Ma pomóc osiągnąć
sukces, zapewnić zdrowie, poczucie
bezpieczeństwa. W ten sposób człowiek
ogranicza kompetencje Boga, gdy chodzi o ingerencję we własne życie. Taka
filozofia i postawa życiowa prowadzą
do szukania innych bogów, którymi są:
niczym nie skrępowana wolność, przyjemność, pieniądz. Jednym z najgroźniejszych bożków jest ideał raju realizowany przemocą. W imię dobra jednego
poświęca się drugiego człowieka. Można
go oszukać, okraść, zniszczyć. A wszystko to zaczyna się od uznania Boga za narzędzie własnych celów21.
Bóg musi być w centrum, wówczas
miłosierdzie nie jest zwyczajną filantropią, ale miłością. Chrześcijańska miłość
tym różni się od innych oznak bliskości
z ludźmi, że wyznaczona jest radykalizmem krzyża. Wówczas w miłości nie ma
granic, jest się z ludźmi do samego końca,
przyjaźń jest na dobre i na złe, daje się
bliźniemu wszystko. Miłość taka gotowa
jest do oddania życia nawet za nieprzyjaciela. Oddać życie za kogoś, kto bliźniego
niszczy, wyzyskuje, potrafi tylko ten, kto
kocha miłością Jezusową. Miłość chrześcijańska, Jezusowa, nie odpłaca złem za
złe. Taka miłość jest specyfiką chrześcijaństwa. To jest samo miłosierdzie, postawa ludzi bogatych w miłosierdzie22.
Kościół w konstytucji soborowej Lumen gentium wzywa, aby miłość odnosiła się szczególnie do potrzebujących.
Kościół, tak jak Chrystus, ma obdarzać
21

miłością wszystkich dotkniętych ludzką
słabością. Kościół ma w ubogich i cierpiących widzieć oblicze swojego cierpiącego i ubogiego Zbawiciela 23.
Wyobraźnia miłosierdzia, do której nawoływał Papież, jest nową postawą. Jej
cechą charakterystyczną jest nie tylko
skuteczność pomocy, ale nade wszystko
bycie bliźnim dla cierpiącego człowieka,
solidaryzowanie się z nim. Bycie takim,
aby udzielana pomoc nie była odbierana
jako poniżająca jałmużna, ale jako rzeczywiste świadectwo braterstwa 24. To
postawa miłosierdzia ma w sposób szczególny określać kształt chrześcijańskiego
życia 25. Tylko wówczas, gdy człowiek
przemienia się wewnętrznie, dociera do
miłości Ojca, i tylko wtedy ludzkie miłosierdzie jest miłością miłosierną. Ona
oznacza gotowość przyjścia z miłością
temu, kto znajduje się w potrzebie. Tutaj
zawsze wzorem jest sam Pan Bóg, gdyż
Jego miłosierdzie obejmuje wszystkich
ludzi. Chrystus pokazał, że postawa miłosierdzia zobowiązuje do ofiarowania
siebie potrzebującym. Ludzie cieszący
się darem wyobraźni miłosierdzia tworzą cywilizacje miłości i dobra 26.
Każdy czas jest wezwaniem do czynienia miłosierdzia. Czas teraźniejszy
wykorzystujemy wówczas, gdy wypełniamy go miłosierdziem. A jednocześnie
tracimy go i marnujemy, gdy zaniedbujemy miłosierdzie. Dla chrześcijanina żyjącego wiarą liczy się tylko czas miłosierdzia, który nadaje sens ludzkiemu życiu.
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Jeśli tę prawdę się zlekceważy, to jest to
równoznaczne z lekceważeniem wieczności, gdyż warunkiem istnienia w człowieku życia wiecznego jest życie czasem
wypełnionym miłosierdziem 27.
Jan Paweł II nie tylko nauczał o wyobraźni miłosierdzia, ale przede wszystkim sam dawał jej świadectwo. Jego
apostolski styl duszpasterzowania był
głęboko osadzony w kontemplacji Boga.
Z tego wypływała jego postawa wobec
ludzi, streszczająca się w zdaniu, że być
dla ludzi to ich kochać. Dorastał do pełni
człowieczeństwa pomny na słowa Soboru nauczającego, że człowiek staje się w
pełni człowiekiem tylko przez bezinteresowny dar z siebie28. Ucząc, że przez
wcielenie Jezus zjednoczył się z każdym
człowiekiem, sam starał się nawiązać
żywy kontakt z każdą osobą. Postawa
miłosiernej miłości widoczna była w jego słowie, spojrzeniu, geście i naturalności obcowania z innymi. Przy tym zawsze szanował wolność osoby. Piętnując
zło zawsze stawał przy człowieku jako
ojciec i brat. Jednocześnie walczył o człowieka, o jego wolność, godność i wiarę.
Walczył o życie ludzkie, o rodzinę . Tuląc
małe dziecko do serca, stał się wymownym znakiem dla dzisiejszego świata 29.
Cała jego apostolska postawa, to czynne
praktykowanie miłosiernej miłości.
Analizując zagadnienie miłosierdzia,
nie sposób pominąć kwestii relacji mi27
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łosierdzia do sprawiedliwości. Papież
stwierdził, że sama sprawiedliwość nigdy nie wystarcza. Może nawet doprowadzić do swojego unicestwienia jeśli
nie dopuści do głosu miłości. To miłość
warunkuje porządek sprawiedliwości 30.
Samo miłosierdzie jest głębszym źródłem sprawiedliwości. Sprawiedliwość
bowiem rozsądza między ludźmi to, co
im się słusznie należy. Ale miłość łaskawa, to znaczy miłosierdzie, tylko ono jest
zdolne przywracać człowieka samemu
sobie31. Kiedy sprawiedliwość oderwie
się od miłosiernej miłości, wtedy sama
staje się bezlitosna i zimna 32 .
Jan Paweł II zwracał też uwagę, że miłosierdzie nie może uwłaczać godności
tego, do kogo jest kierowane. Ono ma
dowartościowywać, podnosić w górę,
wydobywać dobro spod wielu warstw
zła będącego w człowieku i w świecie33.
Wyobraźnia miłosierdzia szczególnie
wyraża się w przebaczeniu, które jest drogą do pojednania. Przebaczenie i pojednanie nie oznaczają pobłażliwości wobec
zła, ale są drogą do naprawy tego zła34.
Jezus pokazuje również w jaki sposób
„ekonomista” ma kierować się miłosierdziem. Zwracał uwagę na najskromniejszych. Mówił, że cokolwiek czyni
się najmniejszym, tym samym czyni się
jemu samemu. Prowadząc firmę, przedsiębiorstwo łatwo zatracić poczucie godności ludzkiej, zapomnieć, że nawet naj-
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DM, nr 12.
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DM, nr 14.

32

J. Nagórny, Miłosierdzie…, dz. cyt., s. 324.

33

DM, nr 6.

34

J. Nagórny, Miłosierdzie…, dz. cyt., s 325–326.
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bardziej szary pracownik ma potrzeby
i oczekiwania. Wielkim złem przedsiębiorców jest brak zainteresowania najsłabszymi. Zaślepia też i uniemożliwia
miłosierne spojrzenie pieniądz stający
się bożyszczem. Przedsiębiorca oddający
się w niewolę – służbę pieniądza, staje
się złym przedsiębiorcą, złym kierownikiem. Jezus będąc miłosierny uczy każdego przedsiębiorcę jak ważne jest zwrócenie uwagi na tych małych, jak istotne
jest bronienie się przed oddaniem w niewolę pieniądza, jak niezbędne jest miłowanie nawet własnych wrogów.
Chrześcijanin, który autentycznie pragnie posiąść wyobraźnię miłosierdzia
i chce kierować się nią w stosunku do
swoich podwładnych w firmie, musi
przyjąć wewnętrzną prawdę, że Chrystus postawił go na czele firmy, aby stała się ona miejscem świętości. Każdego
człowieka stawia w niej w takim, a nie
innym miejscu, aby czynił dobro, aby
konsekwentnie szedł drogą świętości
i w ten sposób uobecniał Jezusa w tym
miejscu, gdzie jest jego warsztat pracy35. To wszystko jest niezbędne do tego,
aby w zakładzie pracy istotnie panował
duch miłosierdzia Chrystusowego. To na
przedsiębiorcach spoczywa ogromna odpowiedzialność za dobro osób, a nie tylko za wzrost zysków36. W związku z tym
nieodzownymi warunkami przedsiębiorczości, w której ma być zachowana
postawa miłosierdzia, jest stworzenie i
zachowanie właściwego środowiska
kulturowo-etycznego. Już wybór takiej,
35

a nie innej inwestycji, jest wyborem moralnym 37.
Konieczna jest też demokracja gwarantująca uczestnictwo obywateli w życiu
politycznym. A także ekonomika wolnego rynku, warunkująca samorealizację
człowieka oraz aktualizację jego przedsiębiorczości. Chrześcijanin prowadzący
firmę powinien być moralny i uczciwy,
kierować się chrześcijańską nadzieją, myślą eschatologiczną i pamiętać o tym, co
czyni w perspektywie wieczności. Musi
być w pełni człowiekiem 38. A to oznacza,
że kierując przedsiębiorstwem musi być
człowiekiem z wyobraźnią miłosierdzia.
W praktyce oznacza to, że bogactwo nie
może być jedynie własnością przedsiębiorcy, ale powinno ono uwzględniać
potrzeby pracowników i ich rodzin, powinno służyć innym. Przedsiębiorca jest
zobowiązany dzielić się swoim bogactwem z innymi. Wtedy bogactwo jest
twórcze, gdy służy człowiekowi i niesie
dobro dla społeczeństwa 39.
Podsumowaniem refleksji nad „wyobraźnią miłosierdzia” mogą być słowa,
które wypowiedział Jan Paweł II w Krakowie w 2002 roku: „Doznajemy niejako
przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia
na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci (…). Bóg okazując
nam miłosierdzie oczekuje, że będziemy
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym
świecie”40.
Kult Miłosierdzia Bożego, rozwinięty
w Kościele współczesnym szczególnie w

J. C. das Neves, Ekonomia z Bogiem…, dz. cyt., s. 109–118.
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A. Zwoliński, Między biedą a bogactwem, dz. cyt., s. 88–94.
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A. Barcik, Etyczne zasady tworzenia bogactwa, „Talent” 2004, nr 1(10), s. 6.
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Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła II wygłoszona na Krakowskich Błoniach…, dz. cyt., s. 47–48.
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oparciu o objawienia prywatne polskiej
zakonnicy, św. Faustyny Kowalskiej, w
sposób widzialny, a zarazem symboliczny dopełnił „polską lekcję ‘Solidarności’” z 1980 roku. Oba te wydarzenia
związane były z osobą „polskiego Papieża” Jana Pawła II i z pewnością miały
ogromny wpływ na jego nauczanie w
dziedzinie troski o biednych. Zarówno
„solidarność”, jak i „miłosierdzie” stały
się synonimami ewangelicznej miłości
biednych i potrzebujących. Gdy jednak
solidarność pozwala zauważyć rzeszę
braci wokół siebie, uczy zobowiązania
i odpowiedzialności za innych, to miłosierdzie wskazuje na najgłębsze źródło
owej powinności. Solidarność podkreśla
horyzontalny wymiar obowiązków wobec biednych i potrzebujących. Miłosierdzie zaś wskazuje na wertykalny aspekt
życzliwości i otwartości jednych ludzi
na innych. Oba wymiary są niezbędne,
by mogły zaistnieć warunki do przezwyciężenia stagnacji świata, pozornie
pogodzonego już z niesprawiedliwością
podziałów bogactwa, z powiększającą
się przepaścią statusu materialnego,
kulturowego i społecznego całych społeczeństw.
Katolicy są w sposób wyjątkowy wezwani do przypominania prawdy o jedności rodzaju ludzkiego. Fakt stworzenia
wszystkich ludzi przez Jednego Boga,
który stał się ich Ojcem, przypominany
codzienną modlitwą „Ojcze nasz”, odkupienie rodzaju ludzkiego przez Syna Bożego i uświęcenie go w Duchu Świętym,
stwarza właściwą perspektywę do analiz
prawdy o człowieku i jego relacjach z innymi. Świat ma wiele do ocalenia i ubogacenia, o czym nie można zapominać.
Tego dzieła nie można dokonać w poje-
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dynkę, lecz wyłącznie w społeczności
braci i sióstr, złączonych solidarną troską
o dobro wspólne. Przykazanie miłości
osadzone jest na najgłębszych prawdach
o istocie człowieka, wynika z pokornej
akceptacji swych niemożliwości, a zarazem z przekonania o dużej sile wspólnoty
ludzkiej. Bóg, który tak wiele uczynił dla
człowieka, ze swoją miłością i miłosierdziem, staje się wzorem, drogą i zasadą
działania. Gdy Jan Paweł II wołał o „wyobraźnię miłosierdzia”, przypominał o pokonywaniu granic, zakreślonych wyłącznie ludzkim odczuciem rzeczywistości.
Należy dla świata poszukiwać dalszych
i wyższych perspektyw, niźli wskazują
na to analizy ekonomiczne, polityczne i
futurologia ludzkiego sukcesu. „Solidarność” i „miłosierdzie” stały się słowami
kluczami dla nowej teologii społecznej
skonstruowanej przez Jana Pawła II.
John Paul II as an Educator for
Mercy Spirituality
The developing cult of God’s Mercy
has been attracting more and more faithful not only from Poland but from the
whole world as well. When we speak
about God’s Mercy and its significance
from theological, educational and pastoral perspectives we should mention John
Paul II who contributed to its development considerably. Mercy touches many spheres of human life especially human formation and religious education.
We can experience the richness of Mercy through the awareness of our own
weaknesses and the greatness of God’s
Mercy. While searching for an answer
to the question what Mercy is we must
unambiguously answer that it is God’s
love toward us.

ARTYKUŁY
Literatura:
Barcik A. Etyczne zasady tworzenia
bogactwa. [w:] „Talent” 2004, nr 1(10).
Forycki R. Czas i czasy miłosierdzia.
[w:] Bóg bogaty w Miłosierdzie. Poznań
2003.
Jan Paweł II. Homilia Jana Pawła II wygłoszona na Krakowskich Błoniach.
Jan Paweł II. Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktuarium Bożego miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: Bóg
bogaty w Miłosierdzie. [w:] Jan Paweł II
w Polsce 16–19 sierpnia 2002. Przemówienia i homilie. Marki 2002.
Konstytucja Duszpasterska o Kościele.
nr 24.
Katechizm Kościoła Katolickiego. nr 211.
Nagórny J. Chrystus sensem dziejów
człowieka i świata. [w:] Spór o człowieka

– spór o przyszłość świata. red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2004.
Nagórny J. Miłosierdzie. [w:] Jan Paweł
II. Encyklopedia nauczania moralnego.
pod red. J. Nagórnego i K. Jeżyny. Radom
2005.
Novo millennio ineunte. nr 50.
Nowak S. Styl kapłaństwa Jana Pawła
II w Jego posłudze apostolskiej. [w:] Kapłaństwo służebne..., dz.
Zawada S. Miłosierdzie Boże fundamentem cywilizacji miłości. [w:] Musicie
być mocni w wierze. Przesłanie Papieża
Jana Pawła II do współczesnego człowieka. Bielsko-Biała 2005.
Zwoliński A. Między biedą a bogactwem. Kraków 2002.

W gabinecie Rektora Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy na Ukrainie
(od lewej: Prof. N. Nyczkało, ks. prof. J. Zimny, ks. dr hab. R. B. Sieroń)

161

