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2  KKK 1924.
3  KKK 1925.
4  KKK 2420.

Jak Kościół rozumie „dobro wspólne”? „Ka-
techizm Kościoła Katolickiego” wyjaśnia, że 
chodzi o „sumę warunków życia społeczne-
go, jakie... zrzeszeniom bądź poszczególnym 
członkom społeczeństwa pozwalają osią-
gnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość”2. 
Tak rozumiane „dobro wspólne” opiera się na 
trzech istotnych elementach: „Poszanowa-
niu i popieraniu podstawowych praw osoby; 
dobrobycie, czyli rozwoju dóbr duchowych 
i ziemskich społeczności; pokoju i bezpie-
czeństwie społeczności i jej członków”3.

W kontekście wzajemnych powiązań po-

między posłannictwem Kościoła a troską 
o „dobro wspólne” Katechizm przypomina, 
że „Kościół wydaje sąd moralny w kwestiach 
gospodarczych i społecznych, gdy ‘domagają 
się tego podstawowe prawa osoby lub zba-
wienie dusz’. W porządku moralności jego 
misja różni się od misji władz politycznych: 
Kościół troszczy się o ziemski wymiar dobra 
wspólnego z racji jego ukierunkowania na 
najwyższe Dobro, nasz ostateczny cel. Stara 
się zaszczepić właściwe postawy odnośnie 
do dóbr ziemskich i stosunków społeczno-go-
spodarczych”4.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej na Krakowskich Błoniach (28 maja 2006 r.), 
Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: „Również i ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana 
Pawła II, proszę was: (…) byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, 
świadczyli, że Bóg jest miłością”1.
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W niniejszej refleksji zostanie podjęta 
analiza – przynajmniej niektórych - teo-
logicznych argumentów, potwierdza-
jących ścisłe powiązanie pomiędzy po-
słannictwem Kościoła a troską o „dobro 
wspólne”. Inaczej mówiąc, będzie to pró-
ba spojrzenia na kwestię „dobra wspól-
nego” w kontekście wspomnianych wy-
żej słów Benedykta XVI.

Ojciec Świętego przypomniał o roli, 
jaką Chrystus Pan wyznaczył swemu 
Kościołowi wobec „tego świata”: dawać 
świadectwo, że Bóg jest miłością. Słowa 
Benedykta XVI, który powołał się jedno-
cześnie na nauczanie Jana Pawła II, są 
bardzo aktualne. Co więcej, ich aktual-
ność wydaje się dzisiaj wzrastać, zwłasz-
cza w tych społeczeństwach, w których 
idea „dobra wspólnego” jest coraz bar-
dziej oddzielana od prawdy o Bogu, który 
jest miłością.

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE: HISTORIA 
ZBAWIENIA - „DOBREM WSPÓLNYM”

U podstaw teologicznej interpretacji 
wzajemnych powiązań pomiędzy po-
słannictwem Kościoła a troską o „dobro 
wspólne” znajduje się założenie, iż histo-
ria zbawienia jest „historią społeczną”. 
Bóg, który jest miłością zachciał, aby do-
czesne życie człowieka posiadało charak-
ter wspólnotowy. Społeczny charakter 
historii zbawienia oznacza, że Boży plan 
zbawienia „przenika” dzieje poszczegól-
nych społeczeństw, narodów i ich kultur. 
Ale antropologia chrześcijańska wskazu-
je nie tylko na doczesny etap tej „zbaw-
czej” obecności Boga w ludzkiej historii. 
Także życie wieczne jest pojmowane ja-
ko życie wspólnotowe, będąc komunią 
miłości z Bogiem Trójjedynym i komunią 
miłości łączącą wszystkich zbawionych.

Budowanie – w perspektywie wiecz-
ności - jedności pomiędzy ludźmi na fun-
damencie wspólnotowego charakteru 
historii zbawienia – oto zatem istotny 
wymiar posłannictwa Kościoła. Dlatego 
także u podstaw głoszonej przez Kościół 
potrzeby troski o „dobro wspólne”, znaj-
duje się zarówno prawda o Bogu Trójje-
dynym, jak i o powołaniu całego rodzaju 
ludzkiego do ostatecznej jedności. Cała 
bowiem ludzkość, ponad istniejącymi 
podziałami etnicznymi, narodowymi, 
kulturowymi i religijnymi, winna two-
rzyć wolną od narodowościowych dys-
kryminacji wspólnotę, dążącą do wza-
jemnej miłości. Aby tak się rzeczywiście 
się stało, nieodzowne jest przyjęcie w du-
chu posłuszeństwa wiary to, co sam Bóg 
objawił na temat początku (a) i celu (b) 
istnienia człowieka i ludzkości.

A. POCZĄTEK
Akt stwórczy, poprzez który Bóg po-

wołał wszystko do istnienia, stał się po-
czątkiem wielorakich relacji pomiędzy 
Bogiem a stworzeniem. Bóg w Trójcy 
Świętej Jedyny jest Stworzycielem całego 
wszechświata – „istot widzialnych i nie-
widzialnych”. Jeden Bóg prawdziwy, oso-
bowy i żywy, jest Stwórcą i Panem „nieba 
i ziemi”. Oznacza to, że stworzenie jest 
aktem Boga - Trójcy. Ojciec, Syn i Duch 
Święty nie są trzema zasadami stworzeń, 
ale jedną zasadą. Trzy osoby Boskie są 
jednym wszystkich rzeczy początkiem, 
stwórcą wszystkiego. Świat „stworzony” 
w Słowie - Synu zostaje wraz z Synem 
„oddany” Ojcu poprzez ten współistotny 
obojgu nie stworzony Dar, którym jest 
Duch Święty5.

Człowiek jest szczytem dzieła stworze-
nia. Został bowiem stworzony „na obraz 
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Ojca Stworzyciela, Libreria Editrice Vaticana 1987, s. 230-234.
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Stworzyciela, Libreria Editrice Vaticana 1987, s. 257-262.
7  Paweł VI, Duchowość ludzi świeckich, [w:] Weron E. (red.), Będziecie mi świadkami. Paweł VI 

przemawia do ludzi świeckich, Poznań-Warszawa 1975, s. 330.
8  „Katechizm Kościoła Katolickiego”, nr 405.
9  Por. Jan Paweł II, Chrystus wyzwala człowieka i ludzkość do «nowego życia», [w:] Jan Paweł II, 

i podobieństwo” Stwórcy. Bóg zechciał 
stworzyć człowieka, aby dać mu udział 
w swym Boskim życiu. Apostoł natchnio-
ny w Księdze Rodzaju, wyraźnie oddziela 
stworzenie człowieka od stworzenia in-
nych stworzeń (por. Rdz 1, 26-31). Czło-
wiek nosi w sobie odblask Bożej mocy, 
związanej z władzą poznawania i wolną 
wolą. Jest autonomicznym podmiotem, 
źródłem swoich czynów, ale nie przesta-
je nosić w sobie istotnych cech zależności 
od Boga, swojego Stwórcy (przygodność 
ontologiczna). Bóg, stwarzając człowieka 
dał tym samym pierwsze i powszechne 
świadectwo swojej wszechmocnej miłości 
i swojej mądrości. Była to zapowiedź Jego 
odwiecznego „zamysłu życzliwości”6.

Od początku „zamysł życzliwości” 
ogarniał nie tylko pojedynczego człowie-
ka, ale całą ludzkość. Ludzie są stworze-
niami Boga. Rodzina ludzka związana 
jest wspólnym pochodzeniem od Boga 
Stwórcy. Bóg jako Stwórca jest Panem 
narodów i Ojcem całej ludzkości. Wszy-
scy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego 
Boga, obdarzeni taką samą rozumną du-
szą, mają tę samą naturę i to samo pocho-
dzenie. W działaniu Boga bierze początek 
stworzenie, jako historia ludzi. Objawia-
jąc siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić 
ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do 
poznawania Go i miłowania ponad to 
wszystko, do czego nie byliby zdolni sa-
mi z siebie. Tak więc „Bóg stworzył ludz-
kość zdolną Go nazywać Ojcem”7.

Człowiek został stworzony jako wol-

ny, i jako wolny otrzymał stan sprawie-
dliwości. Stwarzając człowieka na swój 
obraz i podobieństwo, Bóg chciał dla nie-
go pełni dobra, czyli szczęśliwości nad-
przyrodzonej, płynącej z uczestniczenia 
w Jego Boskim życiu. Bóg w nieskończo-
nej swej dobroci i miłosierdziu stwo-
rzył ludzi, by mogli uczestniczyć w Jego 
szczęściu i chwale. Niestety, człowiek 
„nadużył” daru swej wolności i skie-
rował go przeciw woli swego Stwórcy. 
Grzech pierwszych rodziców nie jest jed-
nak grzechem własnym każdego. Stał się 
natomiast rzeczywistym „pozbawieniem 
pierwotnej świętości i sprawiedliwości”. 
Chociaż natura ludzka nie została „cał-
kowicie zepsuta: jest zraniona w swoich 
siłach naturalnych, poddana niewiedzy, 
cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna 
do grzechu (ta skłonność do zła jest na-
zywana „pożądliwością”)”8.

„Zamysł życzliwości” nie został od-
wołany na skutek grzechu człowieka. 
Pełne miłości udzielanie się Boga, pier-
wotnie związane z tajemnicą stwo-
rzenia człowieka i podniesienia go do 
nadprzyrodzonej godności, po grzechu 
pierwszych rodziców trwa w ludzkich 
dziejach na mocy zbawczej obietnicy, 
która spełniła się w tajemnicy Odkupie-
nia dokonanego przez Chrystusa - Syna 
Bożego, za cenę Jego ofiary. Chrystus 
przyszedł na ziemię, ażeby to wszyst-
ko, co stworzone, na nowo ogarnąć; aby 
przywrócić stworzeniu jego pierwotną 
świętość i godność9.
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Stworzyciela, Libreria Editrice Vaticana 1987, s. 247-251.
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Teologia moralna, Poznań-Warszawa-Lublin 1965, s. 62-63.

B. CEL
Bóg Stwórca nie szuka w dziele stwo-

rzenia jakiegokolwiek „dopełnienia” sie-
bie samego. Jest bowiem Istotą ze wszech 
miar doskonałą, nieskończenie doskona-
łą. Żadne ze stworzeń nie jest w stanie 
dodać cokolwiek do doskonałej boskości 
Boga Trójjedynego. Jedynie Bóg może być 
ostatecznym celem wszelkiego stworze-
nia. I rzeczywiście, objawienie biblijne 
potwierdza, że po akcie stwórczym, Bóg 
nie pozostawia stworzenia samemu so-
bie. Nie tylko daje mu byt i istnienie, ale 
w każdej chwili podtrzymuje je w istnie-
niu, pozwala mu działać i prowadzi je do 
jego celu10.

Szczególny cel został od początku 
przyporządkowany człowiekowi. Cel ten 
znajduje się poza granicą doczesnego ży-
cia. Celem człowieka – każdego z osobna 
i wszystkich ludzi razem - jest to, by Bóg, 
będący Stwórcą wszystkiego, stał się 
ostatecznie „wszystkim we wszystkich” 
(1 Kor 15, 28), zapewniając równocze-
śnie i własną chwałę, i ludzkie szczęście. 
Człowiek, począwszy od chwili swego 
stworzenia, jest skierowany ku swojemu 
celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza 
jest uzdolniona do tego, by była w dar-
mowy sposób podniesiona do komunii 
z Bogiem. W osobową konstytucję każde-
go i wszystkich wpisana jest więc wola 
Boga, który chce, aby człowiek posiadał 

celowość jemu tylko właściwą11.
Celem ludzkiego istnienia, jak wspo-

mnieliśmy, jest więc chwała Boża. Tylko 
Bogu należy się uwielbienie. Człowiek, 
wraz z całym stworzeniem jest wezwa-
ny, by sławić miłość Boga. Poprzez tajem-
nicę chwały wszystkie stworzenia osią-
gają swój transcendentny sens: niejako 
„przekraczają” same siebie w kierunku 
Tego, w którym znajdują swój początek 
a także swój kres. Bóg stworzył świat, by 
ukazać swoją chwałę i udzielić mu chwa-
ły, dla której stworzył stworzenia, czyli 
aby uczestniczyły w Jego prawdzie, Jego 
dobroci i Jego pięknie12.

Jednocześnie celem istnienia człowie-
ka i ludzkości jest osiągnięcia indywidu-
alnego i wspólnotowego stanu szczęścia. 
Człowiek został stworzony przez Boga 
dla szczęśliwości. Tylko w Bogu człowiek 
znajdzie prawdę i szczęście, których nie-
ustannie szuka. Nawet jeśli człowiek 
może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, 
to Bóg nie przestaje „szukać” każdego 
człowieka. Dlatego odpowiadając naj-
głębszym potrzebom człowieka stworzo-
nego przez Boga, porządek moralny słu-
ży jego pełnemu człowieczeństwu z tą 
samą subtelną i wiążącą miłością, z jaką 
sam Bóg pobudza, podtrzymuje i prowa-
dzi do właściwego mu szczęścia każde  
stworzenie13.

Objawienie dokonane przez Jezusa 
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Chrystusa potwierdziło, iż ostatecznym 
celem ludzkiego istnienia jest chwała Bo-
ża i szczęście człowieka. Bóg objawił tak-
że, że cel ten zostanie w pełni osiągnięty 
wówczas, gdy wszystko, co zostało stwo-
rzone zostanie poddane Jednorodzone-
mu Synowi. Wówczas „i sam Syn zosta-
nie poddany Temu, który Synowi poddał 
wszystko, aby Bóg był wszystkim we 
wszystkich” (1 Kor 15, 28). A zatem akt 
stwórczy Boga jest podstawą „wszyst-
kich zbawczych zamysłów Bożych”, „po-
czątkiem historii zbawienia”, osiągającej 
punkt kulminacyjny w Chrystusie. Dzię-
ki Jezusowi Chrystusowi człowiek „do-
świadcza siebie samego jako kochanego 
przez Boga i odkrywa radość w praw-
dzie, w sprawiedliwości - radość w Bogu, 
która staje się jego istotnym szczęściem: 
‘Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy 
jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia... 
Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga’ (Ps 
73 [72], 25. 28)”14.

2. TROSKA KOŚCIOŁA O „DOBRO WSPÓL-
NE” ŚWIADECTWEM BOŻEJ MIŁOŚCI

Oto fragment nauczania Soboru Wa-
tykańskiego II, który wskazuje na pełną 
świadomość Kościoła co do swej misji 
wobec całego rodzaju ludzkiego: 

„Ponieważ Chrystus jest światłością 
narodów, obecny Sobór święty, w Duchu 
Świętym zgromadzony, pragnie gorąco 
oświecić wszystkich ludzi blaskiem Jego 
jaśniejącym na obliczu Kościoła, głosząc 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. 
Mk 16, 15). A że Kościół jest w Chrystusie 
niejako sakramentem, czyli znakiem i na-
rzędziem wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludz-
kiego, przeto podejmując naukę poprzed-

nich Soborów, pragnie on wyjaśnić do-
kładniej swoim wiernym i całemu światu 
naturę swoją i powszechne posłannictwo. 
Warunki naszej epoki nadają temu zada-
niu Kościoła szczególnie pilny charakter; 
chodzi o to, aby wszyscy ludzie złączeni 
dziś ściślej więzami społecznymi, tech-
nicznymi, kulturalnymi, osiągnęli pełną 
jedność również w Chrystusie”15.

Kościół zatem „mówi o samym sobie”, 
że otrzymał i przekazuje innym dar, 
który został mu powierzony przez Chry-
stusa: dar pojednania ludzi z Bogiem 
i między sobą. W świetle nauczania so-
borowego możemy powiedzieć, że jeśli 
Kościół podejmuje troskę o „dobro wspól-
ne”, czyni to w głębokim przekonaniu, 
że sam – wolą Chrystusa – został usta-
nowiony właśnie jako „znak i narzędzie 
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego”.

W trosce o „dobro wspólne” ujaw-
nia się Boża miłość jako fundament po-
wszechnego charakteru posłannictwa 
Kościoła. Ze względu na ten powszechny 
charakter, Kościół troszczy się o „dobro 
wspólne” zarówno poszczególnych spo-
łeczeństw, jak i całej rodziny ludzkiej, 
urzeczywistniając na ziemi Królestwo 
Boże (a), głosząc Ewangelii wszystkim 
narodom (b) oraz sprawując siedem sa-
kramentów – szczególnie Eucharystię 
– jako znak i zapowiedź wspólnoty zba-
wionych w niebie (c).

A. TROSKA KOŚCIOŁA O „DOBRO WSPÓLNE”
Miłość jest istotnym „zadaniem” Ko-

ścioła wobec poszczególnego człowieka 
i całej wspólnoty ludzkiej. Miłość ma 
bowiem za swój przedmiot pełnię do-
bra osoby ludzkiej w perspektywie jej 
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16  Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa (z 28 czerwca 2003), nr 105.
17  Jan  Paweł  II,  Taką  chcemy  mieć  naszą  Ojczyznę  (Audiencja  dla  Pielgrzymów  polskich,  25 

listopada 1984).
18  Por. J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987, s. 549.
19  Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki Katechizm dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, 

Poznań 1987, s. 209. „Królestwo Chrystusa jest więc królestwem świętości i łaski, królestwem 

sprawiedliwości, miłości  i pokoju  (Prefacja z święta Chrystusa Króla).  ‘Chrześcijanie winni się 

przyczyniać do tego, aby dobra stworzone doskonalone były dzięki ludzkiej pracy, technice i cy-

wilizacji społecznej zgodnie z przeznaczeniem, jakie im wyznaczył Stwórca,  i z oświeceniem, 

jakie przyniosło Jego Słowo, dla powszechnego pożytku wszystkich bez wyjątku ludzi... W ten 

sposób  Chrystus  poprzez  członki  Kościoła  oświecać  będzie  coraz  bardziej  całą  społeczność 

ludzką zbawiennym swoim światłem’ (por. KK 36). Nie można więc w sposób czysto zewnętrzny 

oddzielić królestwa Bożego czy królestwa Chrystusowego od królestwa świata”. Tamże, s. 208.

ostatecznego ukierunkowania ku Bogu. 
W tym znaczeniu miłość jest w centrum 
odpowiedzialności Kościoła za rozwój 
Królestwa Bożego na ziemi, czyli może 
być uznana za szczególny przejaw troski 
Kościoła o „dobro wspólne”.

Tam, gdzie jest mowa o „dobru wspól-
nym” w kontekście posłannictwa Ko-
ścioła, tam pojawia się – wprost lub nie 
wprost – zagadnienie Królestwa Bożego. 
Co więcej, zarówno w nauczaniu Kościo-
ła, jak i w refleksji teologów ostateczna 
„poprawność” idei „dobra wspólnego” 
oceniana jest w świetle biblijnej idei Kró-
lestwa Bożego, a tym samym – zbawczej 
misji Kościoła.

Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej 
„Ecclesia in Europa” przypomniał, że Ko-
ściół jest powołany przez Chrystusa, aby 
żył w świecie wartościami nadchodzące-
go Królestwa. Dzięki temu powołaniu jest 
Kościołem miłości i wnosi swój niezbęd-
ny wkład w budowanie społeczeństw co-
raz bardziej godnych człowieka.16 Myśląc 
o „dobru wspólnym” Kościół ma więc 
nieustannie na uwadze „perspektywę 
Królestwa Chrystusa, Królestwa Bożego, 
Królestwa, które nie jest z tego świata, 
które przyszło na ten świat, aby dla czło-
wieka żyjącego w tym świecie, dla ludz-

kości, ludów i narodów otworzyć osta-
teczną perspektywę nadziei”17.

Troska Kościoła o „dobro wspólne” 
zmierza do tego, aby zaprowadzić w da-
nym społeczeństwie i w całym świecie 
nowy ład w oparciu o zasady zawarte 
na kartach Ewangelii18. Łącząc kwestię 
„dobra wspólnego” z Królestwa Bożego, 
Kościół nieustannie sięga do przesłania 
Ewangelii. Św. Augustyn, odwołując się 
właśnie do przesłania Ewangelii, w swo-
im słynnym dziele „O Państwie Bożym” 
wskazuje, że dwa królestwa: ziemskie 
i niebieskie „różnią się od siebie dwojaką 
miłością: miłością własną i miłością Bo-
ga, życiem według ciała i życiem według 
ducha. Gdziekolwiek więc istnieje bez-
interesowna miłość, czy w Kościele, czy 
poza Kościołem, tam wkracza już teraz 
Królestwo Chrystusowe”19. Tak rozumia-
na miłość może pełnić rolę pedagoga od 
Regnum Dei. 

Z tej refleksji można wysnuć inny 
wniosek, że rozwój Królestwa Bożego 
na ziemi na drodze urzeczywistniania 
„dobra wspólnego” w życiu społecznym 
pozostanie jedynie „pięknym pragnie-
niem” jeżeli zabraknie Bożej pomocy. 
To bowiem, co ma posiadać charakter 
społeczny, najpierw musi dokonać się 
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20  A. A. Napiórkowski, Duch Święty  jednoczy nas w Królestwo Boże,  [w:] „Ateneum Kapłań-

skie” 2 (1999) s. 238.
21  W. Słomka, Źródła postaw i życia chrześcijańskiego, Lublin 1996, s. 378.
22  Por.  K.  Jeżyna,  Moralne  przesłanie  nowej  ewangelizacji.  Wezwanie  do  odnowy  Kościoła 

i  świata,  Lublin 2002,  s. 289.  „Miłość ma  jednak przekroczyć wspólnotę kościelną  i otworzyć 

się na różne formy życia społecznego. Jan Paweł II wskazuje także na społeczne konsekwencje 

daru nowego życia, które dotyczą zarówno życia codziennego, jak i szerokiej perspektywy bu-

dowania  cywilizacji  miłości:  ‘Nowe  życie,  dar  zmartwychwstałego  Chrystusa,  promieniuje  na 

wszystkie  dziedziny  ludzkiej  egzystencji:  na  rodzinę,  szkołę  i  środowisko  pracy,  na  codzien-

w obszarze indywidualnym – w ludzkim 
sercu. Wewnętrzne uświęcenie człowie-
ka – czyli troska o „dobro indywidualne” 
- jawi się w tym kontekście jako podsta-
wowy etap budowania Królestwa Bo-
żego, a tym samym autentycznej troski 
o „dobro wspólne”.

Jak wyjaśnia A. A. Napiórkowski, „daw-
cą nowego początku może być jedynie 
Bóg jako Pan życia i historii. Właśnie Je-
zusowe orędzie o panowaniu Boga jest 
nową cywilizacją. To panowanie Boga 
zbawia świat i człowieka, ponieważ 
uwalnia całe stworzenie od wrogich sił. 
Oznacza to pojednanie rozdartej rzeczy-
wistości. To jest podstawowy motyw 
orędzia Jezusa. (Dopiero) etap drugi kró-
lestwa Bożego odnosi się do panowania 
Boga na ziemi. W słowach Jezusa są rów-
nież wzmianki o pośredniej fazie króle-
stwa Bożego: między zapoczątkowaniem 
w wydarzeniu i osobie Jezusa a pełnym 
objawieniem na końcu czasów. Jest to 
czas królestwa Boga na ziemi. W tym 
świecie jest ono obecne i ukryte”20.

Powyższa perspektywa jest perspek-
tywą wiary, opartą na przekonaniu, że 
Królestwo głoszone przez Chrystusa ma 
charakter zarówno indywidualny, jak 
i uniwersalny. Bez takiego rozumienia 
Królestwa Bożego, włączanie się Kościo-
ła w kwestię „dobra wspólnego” mogło-
by „wyglądać” na swoisty atak na ludz-
ką i społeczną wolność. I rzeczywiście, 

właśnie w imię wolności wiele nurtów 
filozoficznych – zwłaszcza o charakte-
rze ateistycznym - „odrzuca” ideę troski 
Kościoła o „dobro wspólne”, nie przyj-
mując prawdy ani o Królestwie Bożym, 
ani nadprzyrodzonej misji Kościoła jako 
budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. 
Przyjęcie wszystkich tych założeń była-
by – zdaniem wspomnianych filozofii – 
klęską prawdziwego humanizmu.

Oto jak W. Słomka odpowiada na te-
go rodzaju obawy. Autor pisze, że gdy-
by uznać te obawy za słuszne, wówczas 
także „postęp techniczno-cywilizacyjny, 
nauka i kultura nie będą miały jedno-
znacznego pozytywnego sensu. Zamiast 
być dyspozycją miłości i jej funkcją, 
mogłyby stać się dyspozycją i funkcją 
egoizmu indywidualnego i zbiorowego; 
mogłyby stać się siłą zniewalającą, nisz-
czycielską i unicestwiającą. (A przecież) 
my (chrześcijanie), nie twierdzimy, że 
wszechstronny postęp cywilizacyjno-
naukowy jest już królestwem Bożym, 
ale twierdzimy, że jest on powołany do 
tego, by stać się funkcją miłości, by nie-
jako w przerastaniu siebie osiągać swe  
przeznaczenie”21.

Pomimo wielu „ataków” wobec zaan-
gażowania się Kościoła w kwestii „dobra 
wspólnego”, podejmuje on to wezwa-
nie jako obowiązek miłości, wynikający 
z otrzymanego od Chrystusa zbawcze-
go posłannictwa22. Kościół nie podziela 
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ne obowiązki  i odpoczynek.  [...] Tak więc ten, kto narodzi się powtórnie, będzie mógł ujrzeć 

królestwo Boże (por. J 3,3) i uczestniczyć w tworzeniu struktur społecznych bardziej godnych 

człowieka, każdego człowieka, potrafi szerzyć kulturę życia i bronić jej przed wszelką groźbą 

śmierci’”. Tamże.
23  I. Bertocco, Słuchać słowa Bożego (NMI 39),  [w:] Królikowski  J., Stala  J.  (red.), Wypłyń na 

głębię. Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II 

„Novo millennio ineunte”, Katowice 2001, s. 173.
24  Por. J. Grzybowski, Gwałtownicy zdobywają królestwo Boże, [w:] „Więź” 4 (1991) s. 62.
25  „Chrześcijanin, jako historyczna manifestacja eschatycznego nowego stworzenia, zaczyna-

jący  egzystować  w  miłości,  ma  stawać  się  zarodkiem  i  zaczynem  transformacji  świata,  która 

ostatecznie się dokona w czasach najnowszych, kiedy cała rzeczywistość zostanie odnowiona w 

Bogu, także Bóg Miłości będzie wszystkim we wszystkich. W tym duchu - wczytując się w głębię 

ewangelijnego orędzia - naucza papież Jan Paweł II, który chcąc odnowić świat w duchu prawdy, 

sprawiedliwości i miłości Chrystusowej, proponuje budowanie w świecie współczesnym cywili-

zacji miłości. Ten krótki zarys, ukazujący istotne agaptologiczne wymiary chrześcijaństwa jako 

religii objawionej, świadczy, że jest to religia miłości”. M. Rusecki, Miłość jako motyw wiarygod-

ności chrześcijaństwa, [w:] Słomka W. (red.), Miłość w postawie ludzkiej, Lublin 1993, s. 243.

obaw, co do zachowania wolności czło-
wieka tam, gdzie sam Bóg niejako stoi na 
jej straży. Spotkanie z Bogiem w wierze 
sprawia, że człowiek nie zamyka się na 
innych. Przeciwnie, otwiera się na dru-
giego człowieka w duchu odpowiedzial-
ności przed Bogiem, by rozszerzać Jego 
Królestwo, by propagować „dobro wspól-
ne” i by przeciwstawiać się tym „struk-
turom grzechu, które niewolą świat”23.

Konkretnym „miejscem” rozszerzania 
Królestwa Bożego w kształtowaniu „do-
bra wspólnego” są kościelne wspólnoty 
modlitewno-apostolskie. Ich celem jest 
przecież pogłębianie więzi międzyosobo-
wej, solidarnej i współodpowiedzialnej. 
Wspólnoty te są miejscem spotkania ludz-
kich talentów i inicjatyw; miejscem dzie-
lenia się i wspomagania; miejscem budo-
wania mostów na fundamencie Prawdy; 
miejscem autentycznego uniwersalizmu, 
budowanego na orędziu ewangelicz-
nym24. Kto angażuje się w działalność 
kościelnych wspólnot modlitewno-apo-
stolskich na rzecz rozwoju Królestwa 
Bożego, ten – w imieniu Kościoła i trwa-

jąc w jego strukturach - buduje „dobro 
wspólne” w danym społeczeństwie.

I jeszcze jedno uzupełnienie. Powszech-
ny charakter misji Kościoła sprawia, że 
jego posługa jedności i pojednania, znaj-
dująca się u samych podstaw Królestwa 
Bożego, „dociera” także do innych religii. 
Troska o „dobro wspólne” jest w pew-
nym sensie integralnym elementem dzia-
łalności misyjnej. Miłość jest bowiem 
najważniejszym motywem wiarygodno-
ści chrześcijaństwa25. Dlatego J. Szańca 
apeluje o stałą formację misjonarzy, któ-
rzy jakby na „pierwszej linii frontu” gło-
szą miłość jako najważniejsze przesłanie 
nauczania Jezusa Chrystusa. Misjonarz 
powinien czuć się zobowiązany do oso-
bowego spotkania z innymi religiami, 
czyli do zaproszenia innych, aby razem 
budować „dobro wspólne”. To zaś osobo-
we „wyjście ku” innym religiom będzie 
prowadzić samego misjonarza do głębo-
kiego nawrócenia serca ku Zbawicielowi, 
dzięki ćwiczeniu się w miłości26.

W tej perspektywie także bezpośrednie 
zaangażowanie w dialog międzyreligijny 
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26  Por. J. Szańca, Duszpasterska pokora, „Homo Dei” 1 (1993) s. 33.
27  Por. M. Balwierz, Katolickie podstawy dialogu z religiami niechrześcijańskimi, [w:] Hrynie-

wicz W., Gajek J. S., Koza S. J. (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, 

Lublin 1997, s. 700-701.
28  Por. W. Seremak, Przygotowanie Kościoła do obchodu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 klu-

czem do zrozumienia pontyfikatu  Jana Pawła  II,  [w:] Nowak A.  J.  (red.),  „Gdy nadeszła pełnia 

czasu”, Lublin 2001, s. 282.
29  W. Bołoz, Kościół – wielki sakrament pojednania. (Na marginesie adhortacji „Reconciliatio 

et paenitentia”), [w :] „Homo Dei” ? (1985) s. 167.
30  J. Przybyłowski, Koncepcja antropologiczna teologii pastoralnej, [w:] „Ateneum Kapłańskie” 

2 (2005) s. 241.

jest dzisiaj, jak przypomina M. Balwierz, 
integralną częścią składową realizacji za-
dania powierzonego całemu Kościołowi 
przez Jezusa Chrystusa. Zadanie to posia-
da religijny - czyli oparty na współpracy 
z Bożą łaską – kontekst, gdy dotyczy dia-
logu z innymi religiami także na temat 
„dobra wspólnego” w ramach konkret-
nych społeczeństw.27 Dlatego wspólna 
troska o „dobro wspólne” może i powin-
na, jak podkreśla W. Seremak, „spotęgo-
wać dialog” z innymi religiami28.

B. TROSKA KOŚCIOŁA O „DOBRO WSPÓLNE” 
– REALIZUJĄC DZIEŁO EWANGELIZACJI

W świetle nauczania soborowego moż-
na powiedzieć, że „dobro wspólne” jest 
nieodłącznie związana z posłannictwem 
Kościoła jeśli spojrzymy na to posłannic-
two jako na uniwersalną misję jedności 
i międzyludzkiego pojednania. „Zgadza 
się” to także z samą naturą miłości, która 
uzdalnia do troski o „dobro wspólne” na 
fundamencie więzi z Bogiem, który jest 
miłością. W. Bołoz podkreśla, że Kościół 
na przestrzeni wieków „urzeczywist-
nia otrzymaną od Boga misję jednania 
(…) na rozmaite sposoby: modlitwą, 
przepowiadaniem, pracą duszpasterską, 
świadectwem. (To wszystko) będzie na 
tyle skuteczne, im bardziej będzie sam 
Kościół wspólnotą pojednania”29. Ina-

czej mówiąc, głosząc „innym” Ewange-
lię o Bożej miłości, Kościół sam czuje się 
zobowiązany do kierowania się miłością 
jako swoim podstawowym „dobrem 
wspólnym”.

Od strony teologicznej, związek po-
między ewangelizacyjną misją Kościoła 
a troską o „dobro wspólne” w danym 
społeczeństwie i w całej rodzinie ludz-
kiej opiera się na wzajemnym przeni-
kaniu koncepcji chrystologicznych i an-
tropologicznych. Zwraca na to uwagę 
J. Przybyłowski, który kwestię troski 
o „dobro wspólne” rozumie jako dążenie 
do tworzenia „coraz bardziej ludzkich” 
stosunków w świecie. Do realizacji tego 
zadania potrzebna jest „adekwatna an-
tropologia”, czyli „prawda o człowieku, 
której Kościół poszukuje w osobie Chry-
stusa i Jego Ewangelii, a nie w świecie. 
Duszpasterska działalność Kościoła sku-
piająca się na człowieku musi mieć zatem 
charakter chrystocentryczny, dzięki cze-
mu możliwe będzie przejście od pozna-
nia do działania”30.

Ta sama chrystologiczno-antropolo-
giczna perspektywa jest dla F. Woronow-
skiego podstawą uzasadnienia ewange-
lizacyjnego zaangażowania się Kościoła 
w tworzenie i ochronę „dobra wspólne-
go”. Punktem wyjścia tej argumentacji 
jest prawda o chrześcijańskim powoła-
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31  F. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej (t. 3), Warszawa 1988, s. 510.
32  Tamże, s. 524.
33  Por. W. Seremak, Cywilizacja miłości, [w:] M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości ka-

tolickiej, Lublin-Kraków 2002, s. 154-156.
34  Por. W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1994, s. 118.
35  Por.  J. Czarny, Eucharystia mocą  i  siłą w budowaniu cywilizacji miłości,  [w:]  „Wrocławski 

Przegląd Teologiczny” 1 (1997) s. 23.
36 Por. E. Valentini, Biografia,  [w:] Valentini E., Orędzie Miłości nieskończonej w duchowości 

kapłańskiej. Posłannictwo M. Ludwiki Małgorzaty Claret de la Touche, Kraków 1987, s. 361.
37 Świadczy o tym np. działalność grup i stowarzyszeń kościelnych: „Grupy religijne, kolejny 

typ zrzeszeń, to małe wspólnoty wiernych, oparte na osobistej znajomości i przyjaźni, działa-

jące bez określonych form organizacyjnych. Często szukają inspiracji w życiu pierwszych gmin 

chrześcijańskich. Członkowie grup, świeccy, małżonkowie i osoby samotne, ale także duchowni, 

prowadzą życie wspólne pod jednym dachem, uznają całkowitą lub częściową wspólnotę dóbr, 

gromadzą się na modlitwie i sprawowaniu Eucharystii. Znakiem żywotności Kościoła, a zarazem 

narzędziem ewangelizacji i budowania cywilizacji miłości, są kościelne wspólnoty podstawowe, 

szczególnie popularne w Ameryce Łacińskiej, skupiające niekiedy całe rodziny, podejmujące w 

oparciu o Słowo Boże i nauczanie Kościoła refleksje nad zaangażowaniem chrześcijan we współ-

czesnym świecie”. M. Stępniak, Kościołowi w Europie napisz…, Kielce 2004, s. 56.
38  Por. A. Rodziński, Na orbitach wartości, Lublin 1998, s. 219.

niu, które „ma się przejawiać w całym 
bytowaniu człowieka na ziemi i nadawać 
mu autentycznie chrześcijańskie wymia-
ry. Powołanie przez Boga każdego czło-
wieka do bytowania odpowiadającego 
jego naturze zakłada formowanie cało-
kształtu życia ludzi jako społeczności 
zespolonej z Bogiem i duchowo między 
sobą (…)”.31 Dlatego głoszenie Ewange-
lii jako prawdy o powołaniu człowieka 
i ludzkości, „stanowi jedno z kluczowych 
założeń pasterskich ewangelizacji po-
rządku doczesnego”32.

Kościół w swych działaniach ewan-
gelizacyjnych rzeczywiście na różne 
sposoby troszczy się o „dobro wspólne” 
konkretnej społeczności, potwierdzając 
tym samym, że u podstaw stosunków 
międzyludzkich powinna być miłość 
chrześcijańska, która jest najdoskonal-
szą afirmacją osoby33. Kto bowiem po-
piera ideę „dobra wspólnego”, ten staje 
się najlepszym obrońcą godności i praw 

osoby ludzkiej34. W chrześcijańskim ro-
zumieniu „dobro wspólne”, zachowując 
prymat osoby wobec wspólnoty, tworzy 
rzeczywistą komunię międzyludzką35. 
Jest to tym bardziej aktualne w tych spo-
łeczeństwach, w których dominują kon-
cepcje „dobra wspólnego” oparte na sile, 
bogactwie, walce i egoizmie36.

Chrześcijański personalizm jest zatem 
integralnie wpisany w ewangelizacyjną 
działalność Kościoła37. Ani na moment 
nie można jednak zapominać, że jeśli Ko-
ściół włącza kwestię „dobra wspólnego” 
do swych działań ewangelizacyjnych, 
czyni to po to, aby „dobro wspólne” było 
pomocą dla poszczególnych osób w ich 
osobistym życiu duchowym – zwłaszcza 
w walce ze złem, które jakby zatapia czło-
wieka w teraźniejszości pragnień, ducho-
wej niewoli i egocentrycznym lęku38. Co 
więcej, autentyczna troska o człowieka 
pozwala Kościołowi tak prowadzić dzie-
ło ewangelizacji, aby nie tylko starć się 
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39  J. Nagórny, Ojczyzna. Wyzwania na przełomie wieków. Felietony z Radia Maryja, Szczecinek 

2004, s. 226. Por. M .Bielawski, Sny nierozumne, „Znak” 10 (2001) s. 85.
40  Por. S. Stefanek, Antropologia centrum nauczania w instytutach studiów nad rodziną, [w:] 

„Studia nad Rodziną UKSW” 8 (2001) nr 1, s. 80.
41  Por. Jan Paweł II, Otwórzcie drzwi Chrystusowi (16 października 1998), nr 2.
42  Por. Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50 rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej 

(8 maja 1995, Watykan), [w:] Jan Paweł II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, Kraków 

2002, nr 15.
43  Por. K. Gryz, Kształtowanie człowieczeństwa przez miłość  idea wychowania w nauczaniu 

Jana Pawła II, [w:] Gryz K. (red.), Człowiek drogą Kościoła, Kraków 2004, s. 245.
44  Por. T. Borutka, Problematyka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II,  [w:] „Analecta Craco-

viensia” XXXIII (2001) s. 322.
45  Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 12.
46  Tamże.

chronić dane społeczeństwo przed złem, 
ale także przed tym, co ma „pozory do-
bra, co - mocą ideologicznej manipulacji 
- jest proponowane jako rzekoma szan-
sa i lepsza przyszłość, a co ostatecznie 
zwraca się przeciwko konkretnemu  
człowiekowi”39.

Prawda Ewangelii „ofiarowywana świa-
tu” przez Kościół, wskazuje mu właściwy 
kierunek relacji pomiędzy poszczególnym 
człowiekiem a wspólnotą40. Kościół zdaje 
sobie sprawę, że w obliczu zniewolenia 
człowieka przez różne totalitaryzmy, a tak-
że przez niekontrolowany rozwój techniki, 
człowiek zdaje się z tym większą nadzieją 
zwracać ku wartościom duchowym. Zda-
niem wielu teologów, obecny etap rozwo-
ju ludzkości charakteryzuje fakt unifikacji 
świata, postępujący mimo najrozmaitszych 
kryzysów, podziałów i tendencji odśrodko-
wych. Na tym tle można lepiej zrozumieć, 
dlaczego wysiłki podejmowane przez Ko-
ściół dla „dobra wspólnego” posiadają tak 
wyraźny charakter ewangelizacyjny. „Do-
bro wspólne” nie jest traktowana przez 
Kościół jako „idea” oderwana od całości 
jego zbawczej misji. Przeciwnie, jest inte-
gralnie włączone w dzieło ewangelizacji.

Jan Paweł II postrzegał swoją pasterską 

posługę także jako troskę o „dobro wspól-
ne”41. Był przekonany, że aby można było 
mówić o urzeczywistnieniu się tego dobra 
w danym społeczeństwie, trzeba troszczyć 
się o odnowę relacji między całymi naroda-
mi, krajami i kulturami42. Wiedział, że uto-
pie polityczne i społeczne nie są w stanie 
zaoferować godziwego i skutecznego roz-
wiązania ludzkich problemów43. Papieska 
koncepcja cywilizacyjnego „dobra wspól-
nego” wyrastała z przemyśleń Soboru Wa-
tykańskiego II, który wielokrotnie podkre-
ślał potrzebę tworzenia świata „bardziej 
ludzkiego”, a misję Kościoła w świecie 
współczesnym widział w realizacji tego 
właśnie zadania44.

W świetle nauczania Jana Pawła II, Kościół 
ma być znakiem miłości powszechnej, którą 
„Jezus Chrystus zostawił w dziedzictwie 
swoim naśladowcom jako dowodu przy-
należności do Jego królestwa”45. Jako znak 
Bożej miłości, Kościół jest powołany, aby 
miłość tę „przekładał na język coraz nowych 
faktów nawróceń i pojednania wewnątrz 
i zewnątrz Kościoła, związanych z przezwy-
ciężeniem napięć, wzajemnym przebacze-
niem oraz wzrastaniem w duchu braterstwa 
i pokoju, który ma się rozszerzać na cały  
świat”46.
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47  Jan Paweł II, encyklika Redemptoris missio, nr 51. Ze szczególną nadzieją Jan Paweł II kiero-

wał swoje nauczanie do młodzieży: „Dzisiaj świat potrzebuje wielu apostołów, zwłaszcza mło-

dych i odważnych. Wam właśnie,  ludziom młodym przypada na tym polu szczególnie zadanie 

świadczenia o wierze i głoszenia Ewangelii Chrystusa - Drogi, Prawdy i Życia - w trzecim Mile-

nium chrześcijaństwa, w którym winniście budować nową cywilizację miłości, sprawiedliwości 

i pokoju. Każdemu nowemu pokoleniu potrzebni są nowi apostołowie. Macie tu do spełnienia 

szczególną misję. Wy, młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży, 

która dziś stoi w obliczu tak wielu niepokojących wyzwań i zagrożeń (por. Apostolicam actuosi-

tatem, 12). Do was przede wszystkim należy apostolstwo w miejscach nauki, pracy i rozrywki, 

i nikt nie może was w tym zastąpić. Wielu waszych rówieśników nie zna Chrystusa wcale, albo 

zna Go niedostatecznie”. Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego „Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem” 

(1989), [w:] Jan Paweł II, Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I-II, Kraków 1998, nr 2.
48  Por.  F. Woronowski,  Cywilizacja miłości  -  kluczowe zadanie duszpasterstwa,  [w:]  „Studia 

Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 11 (1993) s. 119.
49  Por. J. Mikke, Ku cywilizacji miłości, [w:] Wołek T. (red.), Kościół Polski na przełomie 2000 

roku, Warszawa 1987, s. 107.
50  Tamże, s. 108.

Gdy w dokumentach Magisterium Ko-
ścioła mowa jest o „Kościele” nie moż-
na zapominać, iż chodzi zarówno o całą 
wspólnotę wierzących, jak i o poszcze-
gólne grupy, czyli tzw. „kościelne wspól-
noty podstawowe”. Do nich szczególnie 
Jan Paweł II apelował o podjęcie troski 
o „dobro wspólne” w ramach zaangażo-
wania ewangelizacyjnego. Ojciec Święty 
liczył na gorliwość wielu grup chrześci-
jan już „na szczeblu rodziny czy szczu-
płego grona osób, które spotykają się 
na modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, 
katechezie, by dzielić się problemami 
ludzkimi i kościelnymi w perspektywie 
zaangażowania wspólnotowego. Są one 
– zdaniem Ojca Świętego - znakiem ży-
wotności Kościoła, narzędziem formacji 
i ewangelizacji (…). Wspólnoty te dzielą 
na mniejsze grupy parafię i ożywiają ją, 
pozostając z nią zawsze w jedności; za-
puszczają korzenie w miejskie i wiejskie 
środowiska ludzi prostych, stają się za-
czynem życia chrześcijańskiego, poświę-
cają uwagę tym, którzy zajmują ostatnie 
miejsce, angażują się w przekształcanie 

społeczeństwa”47.
Powiązanie troski o „dobro wspólne” 

z działalnością ewangelizacyjną doko-
nuje się zatem w ramach prowadzonego 
przez Kościół codziennego duszpaster-
stwa48. Duszpasterstwo jest „z natury” 
opowiedzeniem się za „dobrem wspól-
nym”, w którego centrum jest dobro każ-
dej osoby ludzkiej49. Wszelkie działania 
duszpasterskie opierają się na przekona-
niu co do wartości człowieka, o której nie 
decyduje największe nawet bogactwo, 
lecz jakość celów, które sobie wyznacza 
i które urzeczywistnia. A przede wszyst-
kim to, co pozostawi po sobie - jeśli nie 
w trwałych dziełach - to przynajmniej 
w pamięci bliźnich. W przeciwnym wy-
padku człowiek ginie w nieopanowanym 
egoizmie, w ślepej znieczulicy (…). Tro-
ska o dobro wspólne - to wyzwanie „rzu-
cone kultowi posiadania, a także wszyst-
kim fetyszom i idolom nowoczesnego 
pogaństwa”50.

Idąc za przesłaniem zawartym w spo-
łecznym nauczaniu Jan Pawła II, teolo-
gowie potwierdzają potrzebę ewangeli-
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51  Por. R. Kamiński, Parafia miejscem budowania cywilizacji miłości, [w:] Komisja Duszpaster-

ska Episkopatu Polski, Wierzę w Boga Ojca, Katowice 1998, s. 288.
52  Tamże, s. 296.
53  Por. tamże, s. 282.
54  Por. tamże, s. 286.
55  Por. K. Jeżyna, Moralne przesłanie…, dz. cyt., s. 317.
56  Por. tamże, s. 337.
57  Tamże, s. 282.
58  Por. A. Nossol, W służbie mądrości Boga i mądrości świata. Laudacja dla Józefa kard, Ratzin-

gera, [w:] „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 12 (1992) s. 10.
59  F. Woronowski, Cywilizacja miłości…, dz. cyt., s. 132. „Dla wszystkich nas chrześcijan cywiliza-

cja miłości jest w dobie obecnej kluczowym zadaniem. Przez ruch ‘Unum’ winniśmy wszyscy pogłę-

biać nasze życic duchowe, formować prawdziwe wspólnoty miłości i wyprowadzać świat nas otacza-

jący z zapaści oraz budować godną chrześcijan nową rzeczywistość naszych środowisk, a przez nie 

całej ojczyzny i Europy, której jesteśmy liczącą się cząstką. Jest to realne i konieczne. Jest to nakaz 

naszego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania, nakaz miłości i potrzeby czasów”. Tamże, s. 133.

zacyjnego zaangażowania się Kościoła 
w ramach troski o „dobro wspólne”. Teo-
logowie apelują, aby zaangażowanie to 
„rozpoczynało się” właśnie od wspólnot 
podstawowych, np. od wspólnoty para-
fialnej. Wielu teologów jest zdania, że 
jednym z celów życia parafialnego jest 
zachęta do wszelkich dzieł miłości, aby 
nawet najbardziej obiecujący obraz życia 
społeczeństwa jako cywilizacji technicz-
nej, był przez wiernych oceniany przez 
pryzmat miłości do Boga i bliźnich51.

Parafia może przyczyniać się do „dobra 
wspólnego” danej społeczności m.in. po-
przez „inicjowanie i popieranie działań, 
które łączą wszystkich parafian, nieza-
leżnie od przekonań światopoglądowych 
i służą sprawom bardziej ogólnym”52. 
W ten sposób jako wspólnota religijna, 
jest w stanie skutecznie odpowiedzieć 
na wyzwanie, jakim jest nowa ewange-
lizacja53. Wspólnota parafialna powin-
na czuć się zobowiązana do praktycznej 
troski o „dobro wspólne” w dzisiejszym 
„skomplikowanym świecie”54.

W tej perspektywie K. Jeżyna zwraca 
uwagę na społeczny charakter tzw. no-

wej ewangelizacji. Chodzi o rozwój oso-
bistej więzi miłości każdego człowieka 
z Chrystusem, na podstawie której two-
rzy się więź międzyludzka jako „dobro 
wspólne”55. Inaczej mówiąc, nowa ewan-
gelizacja dokonuje się poprzez ewange-
liczny wymiar budowania „dobra wspól-
nego”56. Dlatego istotnym „narzędziem” 
realizacji ewangelizacyjnej perspektywy 
„dobra wspólnego” jest głoszenie praw-
dy, iż „wiara chrześcijańska urzeczy-
wistnia i potwierdza się przez miłość. 
Wiara chrześcijańska wyznacza bowiem 
cały porządek życia moralnego, w które-
go centrum stoi powołanie do miłości”57. 
Jeśli bowiem Kościół troszczy się o „do-
bro wspólne”, czyni to w przekonaniu, 
że jest powołany przez Chrystusa, aby 
sakramentem jedności ludzkości i pokoju 
w świecie58.

Przykładem wspólnoty kościelnej, 
w której działo ewangelizacji łączy się 
z troską o „dobro wspólne” może być ruch 
„Unum”, którego program F. Woronow-
ski charakteryzuje jako „zespół zadań 
wobec poszczególnych aspektów miło-
ści chrześcijańskiej (…)”59. W działalno-
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60  Tamże, s. 127.
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studium misjologii, Warszawa 1997, s. 128.
63  J.  Charytański,  Ekumeniczne  ujęcie  katechezy,  [w:]  Hryniewicz  W.,  Gajek  J.  S.,  Koza  S.  J. 

(red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1997, s. 796-797.
64  J. Nagórny, Ojczyzna…, dz. cyt., s. 171.
65  K. Jeżyna, Moralne przesłanie…, dz. cyt., s. 235.

ści tego Ruchu chodzi o swego rodzaju 
„przejście od tradycyjnego duszpaster-
stwa administrowania w nowe, apostol-
skiego poświęcenia dla jednoczenia ludzi 
w Chrystusie w komunię miłości (…)”60. 
Takie wspólnoty jak Ruch „Unum” po-
twierdzają, że aktywne uczestnictwo Ko-
ścioła w budowaniu „dobra wspólnego” 
oznacza, że chce on być znakiem miłości 
powszechnej, którą Chrystus pozostawił 
w dziedzictwie swoim naśladowcom. 
Kościół pragnie, aby miłość była podsta-
wą nawrócenia i pojednania wewnątrz 
i zewnątrz Kościoła, przezwyciężając na-
pięcia i wzrastając w duchu braterstwa 
i pokoju. Jedność wewnątrz Kościoła 
staje się tym samym, jak podkreśla T. Lu-
dwisiak, drogą do jedności zewnętrznej,  
czyli ekumenicznej.

Duch Święty wzbudza i podtrzymuje 
w Kościele dynamizm pojednania i uzdal-
nia wiernych do dawania świadectwa 
o miłości61. W tym znaczeniu, jak pisze A. 
A. Roest Crollius, ze względu na katolicką 
naturę Kościoła, komunia wewnątrzko-
ścielna i komunia z innymi Kościołami 
chrześcijańskimi, „otwiera się na całą 
ludzkość”62. Dążenie do jedności jest obo-
wiązkiem wynikającym z wyraźnej wo-
li Jezusa Chrystusa. Jest sprawdzianem 
wierności Kościoła Jego nauce, a także 
warunkiem skutecznego świadectwa wo-
bec świata co do zbawczej obecności Bo-
ga w dziejach rodzaju ludzkiego.

Dlatego, jak przypomina J. Charytań-
ski, „konieczny jest ‘dialog z innymi 
wspólnotami ludzi, którzy szukają Boga 
i pragną pozostawać z Nim w łączności’. 
Dialog ten wypływa ze świadomości, że 
Kościół ‘ze swej natury jest sakramentem 
powszechnej komunii miłości’. W tym 
procesie (…) konieczne są fakty ‘nawró-
ceń i pojednania wewnątrz i zewnątrz 
Kościoła, związanych z przezwycięża-
niem napięć, wzajemnym przebaczaniem 
oraz wzrastaniem w duchu braterstwa 
i pokoju, który ma się rozszerzyć na ca-
ły świat”63. J. Nagórny zauważa, że du-
chowość komunii może i powinna stać 
się formą „przepowiadania miłości Bo-
żej objawionej w osobie i życiu naszego  
Zbawiciela”64.

Innymi słowy, jak przypomina K. Je-
żyna, wszelkie ekumeniczne działania 
Kościoła „zmierzają do ożywienia ‘cy-
wilizacji przebaczenia i przygotowuje 
drogę cywilizacji miłości. W ten sposób 
odkrywa się przed Kościołem olbrzy-
mie zadanie służby w dziele pojednania 
w duchu wskazań nowej ewangelizacji. 
Ten wspólnotowy i eklezjalny charakter 
nawrócenia i pokuty ujawnia się jednak-
że najpełniej poprzez prawdę, że dzięki 
niemu dokonuje się pojednanie nie tylko 
z Bogiem, ale także z ludźmi, zwłaszcza 
we wspólnocie Kościoła”65. Ekumeniczna 
jedność chrześcijańskich Kościołów mo-
że skutecznie pomóc światu zbudować 
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66  Por. A. Nossol, Jedność Kościołów, jedność Europy, [w:] „Znak” 2 (2004) s. 28.
67  Por. H. Wejman, Duchowość kapłana wobec współczesnych wyzwań, [w:] „Roczniki Teolo-

giczne” 5 (2003) s. 116.
68  Por.  tamże,  s.  116.  Chodzi  m.in.  o  zwykłą,  ludzką  „grzeczność  kapłana  wobec  każdego 

bliźniego, również tego, który według ‘mojej oceny’ mniej na to z takich czy innych względów 

zasługuje. Gdzież zaś tu mówić o ‘cywilizacji miłości’ u tych ludzi, także kapłanów, którzy ele-

mentarne formy grzeczności  (…) uważają za przeżytek,  lub  - co gorsze  - za przejaw słabości, 

‘ugrzecznienia’, czy niepotrzebnego balastu? Jest bardzo źle, gdy nawet kapłan nie zna lub nie 

stosuje podstawowych form uprzejmości, próbując je zastępować ‘księżą jowialnością’”. J. Buxa-

kowski, Permanentna formacja kapłanów, [w:] „Ateneum Kapłańskie” 3 (1993) s. 445.
69  „Przyczyną oziębłości czy małej gorliwości w życiu kapłańskim, jest lęk przed tą miłością, 

która ma kochać poprzez ofiarę krzyża i zadawać śmierć miłości własnej z miłości dla ukrzyżo-

wanego Mistrza. Owszem, można powiedzieć śmiało: lęk i strach przed miłowaniem braci w ca-

łej prawdzie i w całym znaczeniu, jakie posiada słowo miłość”. L. Kowalówka, Kapłan – człowiek 

wiary. Rozważania, Kraków 1986, s. 70.
70  „Tylko taki biskup i taki kapłan może nauczyć wiernych żyć ontyczną jednością między ich 

życiem wiary,  a działaniem na  co dzień, między  ich przynależnością do wspólnoty Kościoła  i 

codziennym trudem przemieniania wszystkiego w duchu cywilizacji prawdy i miłości. Duchowny 

tego typu jest faktycznie świadkiem, że Chrystus żyje i zbawia dzisiaj”. P. Socha, Kapłan – zna-

kiem, któremu sprzeciwiać się będą w dobie zaprogramowanej laicyzacji, [w:] Misiurek J., Nowak 

A. J., Słomka W. (red.), Kościół – na upadek i na powstanie wielu, Lublin 1996, s. 52.
71  Por. W. Słomka, Oblicza kapłańskiej miłości, [w:] Słomka W., Misiurek J. (red.), Kapłan po-

śród ludu kapłańskiego, Lublin 1993, s. 40.

trwałą i nośną dla niej samej i całego 
świata „cywilizację” bądź „kulturę życia 
i miłości”66.

Jednym z warunków ewangelizacyjnej 
„strategii” w tworzeniu „dobra wspól-
nego” ze strony Kościoła jest więc coraz 
głębsza jego świadomość co do zbawczej 
obecności Jezusa w świecie. Coraz więk-
sza świadomość, że „nie zbawi nas żadna 
formuła, ale konkretna Osoba” – Jezus 
Chrystus67. W tym kontekście szczegól-
nie do kapłanów Kościół kieruje dzisiaj 
wiele wskazówek i apeli, przypominając 
aby coraz gorliwej kontemplowali obli-
cze Chrystusa. Dzięki temu wzmocni się 
ich gorliwość w przepowiadaniu Jego 
zbawczej prawdy, a tym samym umoc-
ni się wspólnota kapłańska solidarna 
z każdym człowiekiem68. Wymaga to od 
kapłana stałej pracy nad sobą, bez której 

grozi mu oziębłość i lęk69. Jeśli jednak bę-
dzie starał się upodobnić do Chrystusa, 
wówczas stanie się Jego autentycznym 
świadkiem70. W duchu wierności swemu 
powołaniu, podejmie swą codzienną pra-
cę duszpasterską jako wspaniały dar dla 
„dobra wspólnego”71.

C. TROSKA KOŚCIOŁA O „DOBRO WSPÓL-
NE” – SPRAWUJĄC EUCHARYSTIĘ

Kwestia „dobra wspólnego” w kontek-
ście – omówionych wyżej – teologicz-
nych tematów Królestwa Bożego i dzieła 
ewangelizacji, jest nierozerwalnie zwią-
zana z jeszcze jednym obszarem, a mia-
nowicie ze zbawczym ukierunkowanie 
siedmiu sakramentów, szczególnie Eu-
charystii. To przecież poprzez sprawo-
wanie sakramentów, Kościół stara się 
powiązać wielorakie ludzkie wysiłki 
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72  M. Gorzka, Eucharystia i Kościół w świecie, [w:] „Życie katolickie” 3-4 (1987) s. 37.
73  J. Czarny, Eucharystia mocą i siłą…, dz. cyt., s. 30. „Tylko tam, gdzie ludzie żyją w komunii 

- z Bogiem i z ludźmi, tylko tam, gdzie ludzie potrafią być razem w duchu miłości, możliwe jest 

tworzenie prawdziwej i trwałej cywilizacji miłości”. J. Nagórny, Ojczyzna…, dz. cyt., s. 174.
74  K.  Jeżyna,  Eucharystia  źródłem  nowej  ewangelizacji,  „Roczniki  Teologiczno-Kanoniczne 

(KUL)” 3  (2005) s. 40. „W tajemnicy Odkupienia Kościół uczestniczy nie  tylko przez wierność 

wobec Słowa, wierność Ewangelii przez posługę prawdzie, ale równocześnie przez pełne nadziei 

i miłości poddanie się zbawczej mocy Jego działania, którą wyraził i zawarł w sposób sakramen-

talny przede wszystkim w Eucharystii, która jest ośrodkiem i szczytem całego życia sakramen-

talnego. Właśnie w Eucharystii odnawia  się  stale z woli Chrystusa  tajemnica  tej ofiary,  którą 

złożył z siebie samego Ojcu na ołtarzu krzyża, ofiary (…)”. S. Mojek, Eucharystia centrum ka-

płańskiej egzystencji, [w:] Rusecki M., Cisło M. (red.), Jezus eucharystyczny, Lublin 1997, s. 272.
75  W. Kasper, Kościół jako wspólnota, [w:] „Communio” 4 (1986) s. 41.

w jeden wysiłek, którego „najpełniejszy 
wymiar nazywa się miłością. (…) (Sa-
mo) istnienie (…) Kościoła - Ludu Boże-
go i Communio - jest możliwe wyłącznie 
dzięki sakramentom. Co więcej, istnienie 
Kościoła zarówno w swoim wewnętrz-
nym, jak i zewnętrznym wyrazie zakła-
da istnienie sakramentów. Wśród nich 
‘szczytem’ jest Eucharystia”72.

Chrystusa Pan „wyposażył” sakra-
menty w moc dającą jedność – z Bogiem 
i między ludźmi. Dotyczy to szczegól-
nie Eucharystii, która dzięki temu mo-
że i powinna być dla Kościoła źródłem 
mocy w jego trosce o „dobro wspólne”. 
Eucharystia jest sakramentem jedności 
(komunii) człowieka z Bogiem i ludzi 
między sobą. W Niej, rozumianej jako 
uczta miłości, zawiera się jakby archetyp 
„dobra wspólnego”. W tym znaczeniu Eu-
charystia „stanowi apel wzywający do 
afirmowania w miłości naszego bliźnie-
go, który jest drugim ‘ja’. Skłania nas do 
tego Chrystus, który staje się pokarmem 
dla każdego, kto wierzy, że ‘to jest Ciało 
moje za was wydane’”73.

Eucharystia jest znakiem prawdziwe-
go „dobra wspólnego” w społeczeństwie, 
gdyż swoją tajemnicą „potwierdza” god-
ność osoby ludzkiej. K. Jeżyna dostrzega 

więź pomiędzy Eucharystią i troską Ko-
ścioła o „dobro wspólne” w tym, iż Eu-
charystia „nie tylko wymaga, ale także 
wychowuje do miłości bliźniego. Spotka-
nie z Chrystusem eucharystycznym przy-
gotowuje do życia w społeczeństwie, jest 
szkołą formacji postawy społecznej. Spo-
łeczne oddziaływanie Eucharystii jako 
wspólnoty oznacza, że przyjmowanie 
Ciała Pańskiego zobowiązuje do postrze-
gania drugiego jako brata oraz do dziele-
nia się tym, co posiadamy ze względu na 
wspólnotę z drugimi”74.

W. Kasper podkreśla, że „nie możemy 
dzielić się eucharystycznym Chlebem, 
nie dzieląc się chlebem powszednim. 
Dlatego też zaangażowanie na rzecz 
sprawiedliwości, pokoju i wolności ludzi 
i narodów (…) jest zasadniczą perspek-
tywą Kościoła dzisiejszego. Właśnie ta 
jedność jako communio, jedność pojed-
nanej różnorodności jest ludem mesjań-
skim, uniwersalnym znakiem zbawienia 
(KK 9)”75.

Nie ma w tym nic zaskakującego, że 
postulat troski o „dobro wspólne” sięga 
swymi korzeniami tajemnicy siedmiu 
sakramentów, a szczególnie Euchary-
stii. Jezus Chrystus, Syn Boży Wcielony, 
jest Tym, który przezwycięża zło świata 
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76  A. L. Szafrański, Wierzyć w Chrystusa i żyć Eucharystią, Bytom 1997, s. 259.
77  Por. A. Petrowa-Wasilewicz, Wypłyńcie na głębię!, [w:] „W drodze” 7 (1997) s. 19.
78  H. Pagiewski, Konkretny program duszpasterski związany z Kongresem Eucharystycznym, 

[w:] „Homo Dei” ? (1986) s. 5.
79  J. J. Janicki, Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem (Eu-

charystia – Liturgia Godzin), [w:] „Anamnesis” 28 (2001/02) s. 32-33.
80  J. Krasiński, Eucharystia – wolność – rodzina, [w:] „Collectanea Theologica” 67 (1997) nr 3, s. 65.
81  J. Mastej, Od objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej, 

Lublin 2001, s. 188.

przez swą bosko-ludzką miłość. Przeby-
wając w tabernakulum, choć milczący, 
„nie jest bierny. Nie są Mu obce wszyst-
kie nasze sprawy, kłótnie, namiętności, 
a także dowody naszej dobrej woli”76. 
Eucharystia to zatem niewyczerpane 
źródło natchnienia dla wszystkich, któ-
rym zależy na „dobru wspólnym”. Pomoc 
Jezusa Eucharystycznego jest „pomocą 
miłości”, wspierając niekiedy słabną-
ce siły człowieka i rozjaśniając Bożym 
światłem. Życie społeczne i polityczne, 
stosunki pracy i solidarność z ubogimi 
i słabymi powinny więc wypływać z tej 
głębokiej, niepowtarzalnej więzi z Bo-
giem, ukrytym w Eucharystii77.

Chrystus Pan obecny w Kościele w ta-
jemnicy sakramentu Ciała i Krwi, naka-
zuje miłować nawet nieprzyjaciół, gdyż 
„tylko miłość ma moc przemiany i odno-
wy. (…) (A przecież) jesteśmy tak bardzo 
szarpani konfliktami, napięciami, po-
działami, niepokojem. Nosimy w sobie 
wiele ran, które krwawią i nie dają się 
zaleczyć... Zaleczy je tylko miłość, która 
jest miłosierdziem i przebaczeniem. Mi-
łość zwycięża nienawiść, uprzedzenia, 
daruje krzywdy, niesie pokój i nadzieję. 
Nie ma innej drogi. Jest tylko droga ży-
cia, miłości, czyli droga Boga; inna droga 
to droga śmierci, nienawiści, czyli droga 
szatana”78.

Kościół wzywa współczesnego człowie-
ka, aby „ze swoim niepokojem, niepew-

nością, a także słabością i grzesznością, 
ze swoim życiem i śmiercią, przybliżył 
się do Chrystusa. Musi niejako w Niego 
wejść z sobą samym, musi sobie ‘przy-
swoić’, zasymilować całą rzeczywistość 
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odna-
leźć”79. Eucharystia jest świadectwem, 
że „Chrystus umiłował nas do końca, 
do końca godziny krzyżowej i całej misji 
odkupieńczej. Godziną swoją, godziną 
śmierci krzyżowej potwierdził zbawczą 
potęgę miłości i prawdziwej solidarno-
ści. (…) Eucharystia jest tajemnicą wol-
ności Chrystusa, darem wyzwolenia, 
umiłowaniem aż do końca, ponieważ tyl-
ko miłość czyni człowieka autentycznie 
wolnym”80.

Dar Eucharystii potwierdza, że miłość 
powinna obejmować całe doczesne życie 
człowieka, gdyż ludzka miłość winna 
być odblaskiem miłości, którą człowiek 
został obdarzony przez Boga. Dlatego 
w Eucharystii i poprzez Nią, „człowiek, 
współdziałając z Bożą łaską, odpowiada 
na Bożą miłość, a Boża miłość staje się 
udziałem człowieka. Tym samym czło-
wiek upodabnia się do Boga-Osoby”81. 
Dzięki temu osobowemu spotkaniu, tro-
ska o „dobro wspólne” zaczyna coraz 
bardziej łączyć się w życiu człowieka 
z troską o „czystość sumienia, o wzajem-
ne przebaczenie win i gotowość do bra-
terskiej posługi. Wierni otrzymali w da-
rze Boże życie i miłość, dzięki której mają 
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być w życiu świadkami miłości, dlatego 
koniecznością staje się także solidarność 
międzyludzka, braterstwo, przyjaźń, po-
moc materialna i duchowa, zanik sporów 
i podziałów”82.

Eucharystia jest źródłem miłości spo-
łecznej83. Budować „dobro wspólne”, to 
zdawać „egzamin” z miłości, która „stała 
się Ciałem i Krwią” w Eucharystii. Od bli-
skości z Jezusem Eucharystycznym w de-
cydujący sposób zależy owocności troski 
Kościoła o „dobro wspólne”84. Przyjmo-
wanie Ciała Pańskiego zobowiązuje bo-
wiem do „postrzegania drugiego jako 
brata oraz do dzielenia się tym, co posia-
damy ze względu na wspólnotę z drugi-
mi. (…) Nie zamykając oczu na rozbity 
świat i zranioną podziałem ludzkość, 
trzeba głosić i sprawować pojednanie, 
które jest obecne w sakramentach”85.

Będąc natchnieniem dla tworzenia „do-
bra wspólnego”, więź z Jezusem Eucha-

rystycznym nie pozostaje bez wpływu 
na życie gospodarcze danego społeczeń-
stwa. Ekonomia, która - jak się wyda-
je - pretenduje w wielu współczesnych 
społeczeństwa do wartości absolutnej 
i ubóstwianej, „w świetle Eucharystii” 
musi „ustąpić miejsca godności człowie-
ka ze względu na jego ponadmaterialne 
powołanie ku zjednoczeniu z Bogiem 
w wymiarze ostatecznym”86. Uczta Eu-
charystyczna jest ucztą braterską, pod-
czas której „każdy ‘drugi’ jest dla nas 
drugim ‘ja’, którego trzeba kochać, jak 
siebie samego”87.

Dlatego Kościół stara się pomagać 
wszystkim wiernym, aby w ich codzien-
nym życiu umacniał się związek między 
„ołtarzem i warsztatem pracy, między 
misterium i etosem”88. Podczas Eucha-
rystii wierni pogłębiają w sobie „świa-
domość swojego wspólnego synostwa 
w Bogu. Pragną zasiąść do jednego stołu, 

82  K. Jeżyna, Eucharystia…, dz. cyt., s. 41.
83  Jej oddziaływanie prowadzi do braterstwa, czyli „pozwala dostrzegać bliźniego jako brata 

oraz dzielić się z braćmi tym, co posiadamy. Ostatecznie  ‘na drodze przemiany pojedynczego 

człowieka, Eucharystia może programować życie społeczne w perspektywie  ‘cywilizacji miło-

ści’. Mówiąc szerzej chrześcijanie mają obowiązek życia w duchu pobożności eucharystycznej 

przenikając duchem Eucharystii codzienne życie. Szczególnie jednak ‘wyzwoleni z niewoli za-

jęć codziennych, chrześcijanie poświęcają się dobrowolnie, w wolności dzieci Bożych, służbie 

Ewangelii, której istotą jest miłość do wszystkich’”. K. Jeżyna, I przykazanie kościelne – święto-

wanie niedzieli, [w:] Nagórny J., Gocko J. (red.), Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne 

Kościoła, Lublin 2001, s. 135.
84  Por. K. Jeżyna, Moralne przesłanie…, dz. cyt., s. 331.
85  Tamże, s. 212.
86  M.  Tatar,  Communio  w  Eucharystii  -  rezygnacja  z  indywidualizmu  wiary,  [w:]  Osoba  we 

wspólnocie. Kościół Chrystusowy, [w:] „Kolekcja Communio”, nr 16, Pallottinum 2004, s. 340.
87  K. Jeżyna, Moralne przesłanie…, dz. cyt., s. 219. „Gdziekolwiek sprawowana jest ofiara mszy 

św. nie może zabraknąć komunii z Bogiem, z braćmi w Kościele  i  z  całym Bożym stworzeniem. 

Kościół pojednany na liturgii może przyczyniać jedności rodzaju ludzkiego. Nie dokona się to na za-

sadzie narzucania zewnętrznych form porządku społecznego, ale poprzez świadectwo wyznawców 

Chrystusa, świadectwo komunii z Bogiem i wspólnoty braci pojednanych miłością Bożą”. Tamże.
88  S. Czerwik, Odnowa liturgiczna w Polsce w związku z Kongresem Eucharystycznym. Potrze-

by i propozycje, [w:] „Życie katolickie” 6 (1986) s. 24.
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89  R. Nęcek, Eucharystia wyrazem solidarności w nauczaniu społecznym Kościoła, [w:] Mach-

niak J. Mateja L. (red.), Rozniecić iskrę Bożego Miłosierdzia, Kraków 2006, s. 118.
90  S. Gąsior, Eucharystia – miłość i dziękczynienie, [w:] „Collectanea Theologica” 1 (1988) s. 160.
91  Por. S. Koperek, Przesłanie Kongresów Eucharystycznych, [w:] „Liturgia Sacra” 1 (1997) s. 54.
92  K. Jeżyna, Moralne przesłanie.., dz. cyt., s. 244.
93  Por. Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska Sacramentum caritatis - O Euchary-

stii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła (z 22 lutego 2007 roku), nr 90.
94  Benedykt  XVI,  Trwajcie  mocni  w  wierze.  Przemówienia  i  homilie,  Michaelinum  –  Marki 

2006, s. 93.

brać z niego chleb i łamać, chleb, którym 
jest sam Bóg. Nie jest to zwykłe zgroma-
dzenie, bowiem w samym centrum jest 
Chrystus”89. Wszyscy wierni winni wie-
dzieć, że ich zadaniem jest troska o „do-
bro wspólne” społeczności, w której żyją 
i pracują, w czym niezastąpioną pomocą 
jest dla nich „prawdziwa pobożność eu-
charystyczna, która pozwala przemie-
niać świat i ludzi, czyniąc go bardziej 
ludzkim i bardziej Bożym”90. Kościół 
wzywa więc wiernych, by szli za Jezu-
sem Eucharystycznym, dbając o „dobro 
wspólne” na fundamencie tej wolności, 
do której wyswobodził nas Chrystus91.

Szczególną szansę w tym względzie 
„stwarza” każda niedziela i dzień świątecz-
ny, w których centrum znajduje się Eucha-
rystia. Związany z dniem świątecznym czas 
wolny „nie powinien być czasem pustki lub 
nudy, bezczynności czy też tzw. ‘spędzeniem 
czasu’. Chrześcijanie mają wykorzystać go 
na refleksję, medytację, wartościową lektu-
rę, korzystanie z dóbr kultury i wszystko to, 
co sprzyja rozwojowi życia wewnętrznego. 
(…) (Już) dla Kościoła pierwotnego czymś 
oczywistym było łączenie Eucharystii z miło-
ścią braterską; miłość okazywana bliźniemu 
świadczyła bowiem o żywotności wspólnoty 
kościelnej”92.

***
Jednym z wyzwań dla Kościoła na po-

czątku trzeciego tysiąclecia jest „dema-
skowanie sytuacji, które są niegodne 

człowieka”. Określenie to pochodzi z Po-
synodalnej Adhortacji Apostolskiej Bene-
dykta XVI pt. „Sacramentum caritatis” 
- o Eucharystii, źródle i szczycie życia 
i misji Kościoła (z 22 lutego 2007 roku). 
Ojciec Święty określił w tym dokumen-
cie Eucharystię jako „Pokarm prawdy”. 
Ogarniając współczesność i wybiegając 
w przyszłość, przypomniał o potrzebie 
troski o „dobro wspólne”, która to troska 
jest szczególnym wymiarem zbawczego 
posłannictwa Kościoła93.

Ten właśnie duch zatroskania o „dobro 
wspólne” budowanej na fundamencie 
prawdy, ożywiał cały pontyfikat Sługi 
Bożego Jana Pawła II, w czasie którego 
kształtowała się już ogłoszona później 
Adhortacja Apostolska „Sacramentum ca-
ritatis”. Do duchowego dziedzictwa Jana 
Pawła II nawiązał Benedykt XVI w czasie 
homilii na Krakowskich Błoniach, któ-
rego fragment stał się punktem wyjścia 
i motywem przewodnim niniejszego 
studium: „Również i ja, Benedykt XVI, 
następca Papieża Jana Pawła II, proszę 
was: (…) byście czyniąc dobro bliźniemu 
i troszcząc się o dobro wspólne, świad-
czyli, że Bóg jest miłością”94.

W świetle przeprowadzonych analiz 
możemy powiedzieć, że zarówno Jan Pa-
weł II i Benedykt XVI, jak współczesna 
teologia akcentują, iż Kościół pragnie 
być autentycznym budowniczym „dobra 
wspólnego” zarówno w ramach kon-
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kretnej społeczności, jak i całej rodziny 
ludzkiej. W nauczaniu kolejnych papieży 
na początku trzeciego tysiąclecia oraz 
w refleksji teologicznej znajdujemy więc 
potwierdzenie, że – wbrew fałszywym 
i obiegowym opiniom - współczesny czło-
wiek chce zrozumieć do końca - siebie 
i społeczeństwo, w którym żyje. Nie chce 
myśleć o sensie swojego osobistego i spo-
łecznego życia tylko według kryteriów 
i miar częściowych i powierzchownych. 
Szuka głębi – szuka prawdy; prawdy 
o sobie i o społeczeństwie, oraz o całym 
otaczającym go świecie. Dlatego Kościół 
wskazuje współczesnemu człowiekowi 
Osobową Prawdę – Jezusa Chrystusa, za-
chęcając go do włączenia się w zbawcze 
posłannictwo Kościoła, którego integral-
ną częścią jest pełnienie roli wychowaw-
czej, której celem jest troska ludzkości 
o „dobro wspólne”.

W słowach kończących treść Encykliki 
„Caritas In Veritate” Ojciec Święty Bene-
dykt XVI, po myślki Apostoła Narodów 
zachęca ludzkość, m.in. do wspólnego 
„podążania za dobrem”. Następca Jana 
Pawła II w tej części Encykliki kieruje 
także inwokację do matki Bożej, która jak 
naucza Kościół, dzieliła ze swoim Synem 
Jezusem Chrystusem troskę o „dobro 
wspólne” w jego najwyższym i ostatecz-
nym wymiarze, jakim jest zbawienie ro-
dzaju ludzkiego: „Gorącym pragnieniem 
chrześcijanina jest, aby cała rodzina ludz-
ka mogła wzywać Boga jako «naszego Oj-
ca». Oby wraz z Synem Jednorodzonym 
wszyscy ludzie mogli się nauczyć modlić 
do Ojca i prosić Go słowami, których sam 
Jezus nas nauczył, by umieli świecić Go 
żyjąc zgodnie z Jego wolą, by następnie 

mieli potrzebny chleb codzienny, wyro-
zumiałość i wspaniałomyślność wobec 
winowajców, nie byli zbytnio poddany-
mi pokusom i by byli uwolnieni od zła 
(por. Mt 6, 9-13).

Na zakończenie Roku św. Pawła chęt-
nie wyrażam to życzenie słowami Apo-
stoła z jego Listu do Rzymian: «Miłość 
niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt 
do złego, podążajcie za dobrem W miło-
ści braterskiej nawzajem bądźcie sobie 
życzliwi. W okazywaniu czci jedni dru-
gich wyprzedzajcie» (12, 9-10). Niechaj 
Dziewica Maryja, ogłoszona przez Paw-
ła VI Mater Ecclesiae i czczona przez lud 
chrześcijański jako Speculum iustitiae 
i Regina pacis, ochrania nas i uprosi nam 
swoim niebieskim wstawiennictwem 
potrzebną moc, nadzieję i radość, by-
śmy nadal podejmowali ofiarnie zadanie 
urzeczywistniania «rozwoju całego czło-
wieka i wszystkich ludzi»”95.

STRESZCZENIE
Jednym z wyzwań dla Kościoła na po-

czątku trzeciego tysiąclecia jest „dema-
skowanie sytuacji, które są niegodne 
człowieka”. Określenie to pochodzi z Po-
synodalnej Adhortacji Apostolskiej Bene-
dykta XVI pt. „Sacramentum caritatis” 
- o Eucharystii, źródle i szczycie życia 
i misji Kościoła (z 22 lutego 2007 roku). 
Ojciec Święty określił w tym dokumen-
cie Eucharystię jako „Pokarm prawdy”. 
Ogarniając współczesność i wybiegając 
w przyszłość, przypomniał o potrzebie 
troski o „dobro wspólne”, która to troska 
jest szczególnym wymiarem zbawczego 
posłannictwa Kościoła.

Ten właśnie duch zatroskania o „dobro 
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wspólne” budowanej na fundamencie 
prawdy, ożywiał cały pontyfikat Sługi 
Bożego Jana Pawła II, w czasie którego 
kształtowała się już ogłoszona później 
Adhortacja Apostolska „Sacramentum ca-
ritatis”. Do duchowego dziedzictwa Jana 
Pawła II nawiązał Benedykt XVI w czasie 
homilii na Krakowskich Błoniach, któ-
rego fragment stał się punktem wyjścia 
i motywem przewodnim niniejszego 
studium: „Również i ja, Benedykt XVI, 
następca Papieża Jana Pawła II, proszę 
was: (…) byście czyniąc dobro bliźniemu 
i troszcząc się o dobro wspólne, świad-
czyli, że Bóg jest miłością” (Benedykt 
XVI, Trwajcie mocni w wierze. Przemó-
wienia i homilie, Michaelinum – Marki 
2006, s. 93).

W świetle przeprowadzonych analiz 
możemy powiedzieć, że zarówno Jan Pa-
weł II i Benedykt XVI, jak współczesna 
teologia akcentują, iż Kościół pragnie 
być autentycznym budowniczym „dobra 
wspólnego” zarówno w ramach kon-
kretnej społeczności, jak i całej rodziny 
ludzkiej. W nauczaniu kolejnych papieży 
na początku trzeciego tysiąclecia oraz 
w refleksji teologicznej znajdujemy więc 
potwierdzenie, że – wbrew fałszywym 
i obiegowym opiniom - współczesny czło-
wiek chce zrozumieć do końca - siebie 
i społeczeństwo, w którym żyje. Nie chce 
myśleć o sensie swojego osobistego i spo-
łecznego życia tylko według kryteriów 
i miar częściowych i powierzchownych. 
Szuka głębi – szuka prawdy; prawdy 
o sobie i o społeczeństwie, oraz o całym 
otaczającym go świecie. Dlatego Kościół 
wskazuje współczesnemu człowiekowi 
Osobową Prawdę – Jezusa Chrystusa, 
zachęcając go do włączenia się w zbaw-
cze posłannictwo Kościoła, którego inte-

gralną częścią jest wychowanie do troski 
o „dobro wspólne”.

PEDAGOGY OF GOD’S LOVE IN THE CEN-
TRE OF THE CHURCH CARE FOR ‘COMMON 
GOOD’

One of the challenges for the church at 
the beginning of the third millennium 
is “unmasking the situations which are 
unworthy of a man”. This expression 
comes from the Post-Synodal Apostolic 
Adhortation of the Pope Benedict XVI 
entitled Sacramentum caritatis – the ad-
hortation about the Eucharist, the source 
and peak of the life and mission of the 
Church (dated 22 February 2007).  In this 
document the Pope described the Eucha-
rist as ‘the food of truth’. Grasping the 
present and entering the future he re-
minded about the necessity of taking ca-
re for ‘common good’. This care is a spe-
cial dimension of the salutary mission of 
the Church. 

It was this spirit of care for ‘common 
good’ built on the foundation of truth 
which enlivened the whole pontificate of 
John Paul II during which the Apostolic 
Adhortation Sacramentum caritatis was 
shaped and later announced. During the 
homily at the Cracow Common Land Be-
nedict XVI alluded to the spiritual herita-
ge of John Paul II, of which the fragment 
was a starting point and a central motive 
for this study: “Also and I, Benedict XVI, 
a successor of John Paul II, request you: 
(...) to show that God is love when you 
do good to your neighbour and take care 
for common good” (Benedict XVI, Be Con-
stant in Faith. Speeches and Homilies. 
Michaelineum – Marki 2006, p. 93).

In the light of performed analyses we 
can say that both John Paul II and Be-
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nedict XVI as well as the contemporary 
theology emphasize that Church wants 
to be an authentic builder of ‘common 
good’ both as part of the specific commu-
nity as well as the whole human family. 
In the teaching of the successive poles at 
the beginning of the third millennium 
and in the theological reflection we find 
the confirmation that – contrary to false 
and widespread opinions – a contempo-
rary man aims at comprehending him-
self / herself and society in which he or 
she lives fully. He or she does not want 

to think about the sense of his or her 
personal and social life only according to 
the criteria as well as partial and super-
ficial measures. He or she searches the 
depth – he or she seeks the truth about 
himself or herself and society as well as 
about the whole world surrounding him 
or her. That is why the Church shows the 
Personal Truth – Jesus Christ to the man 
and encourages him or her to join in the 
salutary mission of the Church whose in-
tegral part is care for ‘common good’.

Każde dziecko jest darem Boga... 
Opiekunowie wraz zdziećmi, na spacerze rekeacyjnym


