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Dziedzictwo Testamentowe
Jana Paw³a II

“Przecie¿ nieca³y umieram. — To, co we mnie niezniszczalne, trwa”
“TRYPTYK RZYMSKI”

Rozwa¿aj¹c jak wielkie dziedzictwo pozostawi³ po sobie Koœcio³owi Powszechnemu nasz ukochany Papie¿ Jan Pawe³ II, dotyka
nas olœnienie, ¿e materializuje siê ono w osobie wykonawcy papieskiego przes³ania zawartego w Jego testamencie.
Dziedzicem – W³odarzem ca³ego dorobku Koœcio³a Katolickiego, ubogaconego przez naszego ukochanego papie¿a Jana Paw³a II,
autentycznie Wielkiego na miarê naszych czasów, zosta³ Jego bliski wspó³pracownik w Winnicy Pañskiej Kardyna³ Joseph Ratzinger i ma On zrealizowaæ to czego Jan Pawe³ II nie zd¹¿y³ wykonaæ. To za wstawiennictwem Jana Paw³a II-ego Duch Œwiêty
natchn¹³ kardyna³ów w dniu Konklawe, by dziedzictwo to zosta³o przekazane w rêce tego w³aœnie ¿elaznego kardyna³a.
W tej wiêzi bêdziemy uczestniczyæ w dziedzictwie testamentowym Jana Paw³a II przez pryzmat poczynañ i nauczania Papie¿a
Benedykta XVI-ego. Zaczynamy od przedruku z L'Osservatore Romano “Orêdzia do Ludu Bo¿ego o Eucharystii, Chlebie ¿ywym,
który daje pokój œwiatu”. Przedrukowujemy jednoczeœnie pierwsz¹ Encyklikê Benedykta XVI-ego „Bóg jest mi³oœci¹”.
Obie Redakcje bêd¹ stara³y siê przybli¿aæ wed³ug swoich skromnych mo¿liwoœci dzie³a Papie¿a Benedykta XVI-go,
Wykonawcy Testamentu Jana Paw³a II-go.
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PRZES£ANIE BISKUPÓW POLSKICH W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ ŒMIERCI S£UGI BO¯EGO JANA PAW£A II

Modliæ siê i rozwa¿aæ
Dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 Pan ¿ycia i
œmierci powo³a³ do siebie Papie¿a Jana Paw³a II, dziœ s³ugê
Bo-¿ego, który ponad 26 lat pe³ni³ pos³ugê Pasterza Koœcio³a
Chrystusowego. W rocznicê jego b³ogos³awionej œmierci z
potrzeby serca kierujemy s³owo do wszystkich wiernych Koœcio³a katolickiego w naszej OjczyŸnie. Pragniemy zachêciæ "
do modlitewnej refleksji nad kilkoma sprawami zwi¹zanymi
z tym wydarzeniem.
1. Testament. Jan Pawe³ II napisa³ w swoim Testamencie:
Nie pozostawiam po sobie w³asnoœci (6 II11979). To prawda.
Pozostawi³ jednak bezcenny skarb – œwiadectwo ¿arliwego
umi³owania Jezusa Chrystusa, oddania siê Mu do dyspozycji
i konsekwentnego podjêcia s³u¿by Koœcio³owi i cz³owiekowi. Ka¿demu cz³owiekowi, niezale¿nie od koloru skóry, rasy,
pochodzenia i religii. Jego ¿ywa œwiadomoœæ polskich korzeni nie przeszkadza³a mu docieraæ do wszystkich narodów i g³osiæ w sposób przekonywaj¹cy uniwersalne orêdzie mi³oœci i pokoju zapisane w Ewangelii. Wiedzia³, ¿e znajduje siê ca³kowicie w Bo¿ych Rêkach (5 II11982), dlatego promieniowa³ rozwag¹, spokojem, odwag¹ i nadziej¹. Wiedzia³, komu zaufa³
i na jakiej skale cz³owiek powinien budowaæ swoj¹ egzystencjê.
Mo¿emy i powinniœmy odczytywaæ ¿ywy Testament Jana
Paw³a II w œwietle naszego osobistego doœwiadczenia, w œwietle naszych zwyciêstw i pora¿ek, naszych lêków i nadziei, by
wszystko odnosiæ do naszego Stwórcy i Pana.
2. Pamiêæ. Chrzeœcijañstwo jest religi¹ pamiêci. Historia
ka¿dego z nas wpisana jest w historiê zbawienia. Wspominamy wielkie dzie³a, jakich Bóg dokona³ dla cz³owieka, zw³aszcza przez przyjœcie na œwiat Syna Bo¿ego, Jezusa Chrystusa,
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przez Jego œmieræ, zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie. Tê
prawdê prze¿ywamy w sposób najbardziej intensywny, gdy
uczestniczymy w Eucharystii, bêd¹cej uobecnieniem dzie³a
zbawienia, które jest ponadczasowe.
Wspólnota Koœcio³a utrwala równie¿ pamiêæ o tym, czego
Bóg dokonuje w sercach ludzi na przestrzeni wieków. Czego
W naszym pokoleniu dokona³ za przyczyn¹ Jana Paw³a II,
który prowadzi³ ³ódŸ Koœcio³a po wzburzonym morzu wspó³czesnego œwiata. Zachowanie pamiêci o tym wielkim œwiadku Ewangelii jest naszym przywilejem i obowi¹zkiem, gdy¿
oh swoim œwiêtym ¿yciem i nauczaniem tworzy³ nam "œrodowisko", w którym mog³a siê umacniaæ nasza wiara, budziæ
nasza nadzieja i o¿ywiaæ nasza mi³oœæ. Pamiêæ o zmar³ym Ojcu
Œwiêtym powinna nas prowadziæ do przejrzystego ¿ycia zgodnego z Ewangeli¹, do wychodzenia poza kr¹g naszych prywatnych spraw i do troski o drugiego cz³owieka, zw³aszcza
bezbronnego, s³abego, ubogiego, potrzebuj¹cego naszej solidarnoœci.
3. Wdziêcznoœæ. Wdziêcznoœæ jest pamiêci¹ serca. Dziêki
wieloletniej pos³udze Jana Paw³a II ka¿dy z nas zosta³ w jakiœ
sposób obdarowany i ubogacony. Nie sposób dokonaæ tu jakiegokolwiek podsumowania, opisu czy statystyki. To wszystko pozostanie wielk¹ tajemnic¹ dzia³ania Boga, który pos³u¿y³ siê osobowoœci¹, charyzmatem i wiar¹ tego, którego nazywaliœmy Piotrem naszych czasów.
Jesteœmy winni wdziêcznoœæ samemu Bogu za ten dar.
Poczucie g³êbokiej wdziêcznoœci pozwoli nam zachowaæ dobro, jakie sta³o siê naszym udzia³em w okresie pontyfikatu
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Ono te¿ mo¿e nam przywracaæ
dokoñczenie na stronie ostatniej
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Eucharystyczna duchowoœæ Œw. Klary z Asy¿u.
S³owo „Eucharystia” wywodzi siê z jêzyka greckiego: eucharisteo = dziêkczynienie. Chrystus w przeddzieñ swej mêki,
spo¿y³ z Aposto³ami wieczerzê paschaln¹, wzi¹³ chleb i poda³
im do spo¿ycia, mówi¹c, ¿e to jest Jego cia³o „wydane za nich”
(£k 22, 19). Nastêpnie uczyni³ to samo z kielichem wina,
mówi¹c, ¿e to jest Jego krew „wylana za wielu na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). Nastêpnie poleci³ uczniom spo¿ywaæ ten pokarm (Mt 26, 26) i sprawowaæ ten obrzêd (1Kor 11,
25) na Jego pami¹tkê (£k 22, 19). Ka¿da Msza Œw. jest powtórzeniem tego co Chrystus uczyni³ w Wieczerniku. Ten sakrament uobecnia równie¿ Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest
tak dlatego, ¿e tylko Zmartwychwsta³y mo¿e dawaæ swoje
Cia³o i Krew do spo¿ywania. Eucharystia jest zatem zapocz¹tkowaniem ostatecznego stanu zjednoczenia z Bogiem, czyli zbawienia. Uczestniczenie we
Mszy Œw. jest istotnym sposobem realizacji wspólnotowego
kap³añstwa udzielonego przez
Chrzest Œw. Tam gdzie jest ¿ycie
religijne, tam wystêpuje ofiara,
która jest sposobem oddania
Bogu czci, by wyb³agaæ Jego
¿yczliwoœæ. Objawienie poucza,
¿e Bóg pragnie okazaæ cz³owiekowi ¿yczliwoœæ. Dlatego zawiera z nim przymierze i oczekuje
od cz³owieka pos³uszeñstwa. Je¿eli osoba ludzka odpowiada na
to wezwanie Bo¿e, tak jak Bóg
tego chce, to dochodzi do pojednania miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Uczestniczenie w tej ofierze polega na akcie oddania siebie Bogu dla wype³nienia Jego
woli w ¿yciu codziennych spraw,
w jednoœci Chrystusa z Ojcem.
Postawa Chrystusa na Ostatniej
Wieczerzy, ukazuje, ¿e pos³uszeñstwo wobec Boga Ojca jest
istotnym rysem duchowoœci eucharystycznej. Eucharystia jest
znakiem, który utrwala najdoskonalsz¹ ofiarê (SC 47). Chrystusowego oddania siê Ojcu dla odkupienia ludzkoœci.
Postawa bezinteresownej wdziêcznoœci, tworzy niejako
szczyt duchowoœci eucharystycznej ma równie¿ wymiar spo³eczny. Wskazuje na to Ewangelia Jana, która ³¹czy z Ostatni¹
Wieczerz¹ nowe przykazanie mi³oœci. W ujêciu Œw. Jana powtórzenie Ostatniej Wieczerzy jest nie tylko „zgromadzeniem”,
ale jest „zjednoczeniem” w mi³oœci, czyli oddaniem siê sobie
nawzajem na s³u¿bê. To zadanie jest mo¿liwe wówczas, gdy
zrezygnujemy ze siebie. Bez wyrzeczenia siê siebie, zebranie
pozostaje tylko „zgromadzeniem”, a nie „zjednoczeniem” w
mi³oœci.
Eucharystyczny kult Klary jest pe³n¹ egzystencj¹ z Bogiem.
Miejscem jej myœli i mi³oœci jest o³tarz. To w³aœnie tutaj w
mi³oœci i ofierze ¿ycia Chrystusa stoi Koœció³ na szczycie swych
czynów zbawczych; Bóg cz³owiek i œwiat tworz¹ jedno; wiar¹
mo¿na zobaczyæ wiecznoœæ; otrzymuje Koœció³ ¿ycie w pe³ni; w Hostii jest Ÿród³o Bo¿ej m¹droœci, Jego gorej¹ce ognisko
mi³oœci.
W Eucharystii widzi Œw. Klara obraz Bo¿ej wielkoœci ukrytej pod postaci¹ Chleba. To w³aœnie tworzy dla Œw. Klary przedmiot kontemplacji przenikniêtej pos³uszeñstwem i pokorn¹
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mi³oœci¹. Najœwiêtszy Sakrament jest dla Œw. Klary postaci¹
¿ywego Boga, który zst¹pi³ z nieba i sta³ siê Cz³owiekiem, by
staæ siê Chlebem pielgrzymów id¹cych do Królestwa Niebieskiego.
Klara w swoich pismach o Eucharystii mówi niewiele. Natomiast Jej ikonografia jest bardzo eucharystyczna. Liczne wizerunki Œw. Klary ukazuj¹ J¹ z Najœwiêtszym Sakramentem
w monstrancji.
Najbardziej znamienny jest fakt gdy Œw. Klara odpêdza
Saracenów z pod klasztoru ukazaniem w modlitewnym geœcie Chrystusa ukrytego pod postaciami Chleba w monstrancji. Eucharystyczn¹ sw¹ duchowoœæ przekazuje innym, i tak
w pierwszym liœcie do Agnieszki pisze, ¿e Syn Bo¿y przychodzi do nas, aby poznaæ g³ód „niebieskich darów”. Domyœlamy siê, ¿e mowa jest tu o Chlebie
¿ycia.
Eucharystia, któr¹ przyjmujemy indywidualnie i we wspólnocie jako Koœció³, warunkuje przenikanie i uzupe³nianie dwu œwiatów: Bo¿ego i ludzkiego (por. trzeci list do Agnieszki, 18-19).
W trzecim liœcie do Agnieszki
prosi J¹ œw. Klara, aby „s³u¿bie
Bo¿ej” nada³a wymiar „duchowy”, co znajduje odniesienie do
Œw. Paw³a (Rz 12, 1): „Abyœcie pisze œw. Klara - dali cia³a swoje
na ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, Bogu przyjemn¹, jako wyraz waszej rozumnej s³u¿by Bo¿ej” (trzeci list do
Agnieszki, 41). Ofiarowanie siê
nasze Bogu w czasie Mszy Œw. jest
sposobnoœci¹ wnikniêcia w Ofiarê Chrystusa dokonan¹ za zbawienie ludzkoœci. Na to wskazuje
uczestniczenie we Mszy Œw., czyli
celebracji Eucharystii.
Za³o¿ycielka klarysek ca³¹
swoj¹ osobowoœci¹ by³y blisko
Chrystusa, st¹d potrafi³a odczytywaæ ten niezwyk³y znak mi³oœci
Boga ka¿dego z nas. A znakiem
tym jest poprzez wieki Eucharystia. Jej niez³omna wiara w
realn¹ obecnoœæ Chrystusa i Jego moc ujawni³a siê w wszystkich momentach ¿ycia zakonnego.
Zakonne ¿ycie Œw. Klary koncentrowa³o siê na Zbawicielu i równoczeœnie na bliskoœci z Nim. Ten nurt wewnêtrzny,
kieruj¹cy jej duszê ku Chrystusowi, musia³ w rezultacie doprowadziæ do najbardziej uprzywilejowanego z Nim zjednoczenia w Najœwiêtszym Sakramencie. Czasy ¿ycia i dzia³ania
Œw. Klary przypada³y na wiek XIII, zwany wiekiem eucharystycznym. Nauka o Najœwiêtszym Sakramencie by³a mocno
broniona wœród sporów tocz¹cych siê od IX do XII wieku. W
Regule istnieje zalecenie Œw. Klary, by wspó³siostry siedemkroæ przyjmowa³y Komuniê Œw. w ci¹gu roku: „W Bo¿ym
Narodzeniu, w Wielki Czwartek, w Wielkanoc, w Zielone
Œwi¹tki, we Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny, w uroczystoœæ Œwiêtego Franciszka i Wszystkich Œwiêtych” (por.
G. B. Montorsi, Chira d’Assisi – maestra di vita, Padowa, 1997,
s. 85-88). Przyjmuj¹c Komuniê Œw. wraz z wspó³siostrami
daje Œw. Klara wyraz godnoœci ¿ycia zakonnego w œwiêtoœci.
q
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ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST
OJCA ŒWIÊTEGO BENEDYKTA XVI
DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH
I WSZYSTKICH WIERNYCH ŒWIECKICH O MI£OŒCI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
WPROWADZENIE
1. „Bóg jest mi³oœci¹: kto trwa w mi³oœci, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim” (1J 4, 16). S³owa z Pierwszego Listu
œwiêtego Jana wyra¿aj¹ ze szczególn¹ jasnoœci¹ istotê wiary chrzeœcijañskiej: chrzeœcijañski obraz Boga i tak¿e wynikaj¹cy z niego obraz cz³owieka i jego drogi. Oprócz tego,
w tym samym wierszu, œw. Jan daje nam jakby zwiêz³¹ zasadê chrzeœcijañskiego ¿ycia: „Myœmy poznali i uwierzyli
mi³oœci, jak¹ Bóg ma ku nam”.
Uwierzyliœmy mi³oœci Boga – tak chrzeœcijanin mo¿e
wyraziæ podstawow¹ opcjê swego ¿ycia. U pocz¹tku bycia
chrzeœcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejœ wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹,
która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie. Œw. Jan przedstawi³ w swojej Ewangelii to wydarzenie w nastêpuj¹cych s³owach: „Tak bowiem
Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w niego wierzy… mia³ ¿ycie wieczne” (3,
16). Wiara chrzeœcijañska uznaj¹c mi³oœæ jako swoj¹ g³ówn¹
zasadê przyjê³a to co stanowi³o istotê wiary Izraela, a równoczeœnie nada³a temu now¹ g³êbiê i zasiêg. Wierz¹cy Izraelita faktycznie modli siê codziennie s³owami Ksiêgi Powtórzonego Prawa, wiedz¹c, ¿e w nich jest zawarta istota
jego egzystencji: „S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem
– Pan jedynie. Bêdziesz wiêc mi³owa³ Pana, Boga twojego,
z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich
swych si³” (6, 4-5). Jezus po³¹czy³ w jedno przykazanie te
dwa: przykazanie mi³oœci Boga i przykazanie mi³oœci bliŸniego zawarte w Ksiêdze Kap³añskiej: „Bêdziesz mi³owa³
bliŸniego jak siebie samego” (19, 18; por. Mk 12, 29-31).
Poniewa¿ Bóg pierwszy nas umi³owa³ (por. 1 J 4, 10), mi³oœæ nie jest ju¿ przykazaniem, ale odpowiedzi¹ na dar mi³oœci, z jak¹ Bóg do nas przychodzi.
Jest to przes³anie bardzo aktualne i maj¹ce konkretne
znaczenie w œwiecie, w którym z imieniem Bo¿ym ³¹czy
siê czasami zemsta czy nawet obowi¹zek nienawiœci i przemocy. Dlatego w pierwszej mojej Encyklice pragnê mówiæ
o mi³oœci, któr¹ Bóg nas nape³nia i któr¹ mamy przekazywaæ innym. St¹d dwie du¿e czêœci tego Listu, g³êboko ze
sob¹ zwi¹zane. Pierwsza bêdzie mia³a charakter bardziej
spekulatywny, gdy¿ chcia³bym w niej sprecyzowaæ – na
pocz¹tku mego Pontyfikatu – niektóre istotne dane na temat mi³oœci, jak¹ Bóg, w tajemniczy i darmowy sposób,
ofiaruje cz³owiekowi, razem z wewnêtrzn¹ wiêzi¹ tej Mi³oœci z rzeczywistoœci¹ mi³oœci ludzkiej. Druga czêœæ bêdzie
mia³a charakter bardziej konkretny, gdy¿ bêdzie mówi³a o
koœcielnym wype³nianiu przykazania mi³oœci bliŸniego. Jest
to tematyka bardzo szeroka; nie jest jednak celem tej Encykliki prowadzenie d³ugiego wywodu. Chcê podkreœliæ niektóre fundamentalne elementy, aby pobudziæ œwiat do nowej, czynnej gorliwoœci w dawaniu ludzkiej odpowiedzi na
Bo¿¹ mi³oœæ.
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CZÊŒÆ I. JEDNOŒÆ MI£OŒCI W STWORZENIU
I HISTORII ZABWIENIA
Problem jêzyka
2. Mi³oœæ Boga wobec nas jest spraw¹ zasadnicz¹ dla
¿ycia i niesie ze sob¹ decyduj¹ce pytania o to, kim jest Bóg
i kim my jesteœmy. W tym kontekœcie przeszkodê stanowi
przede wszystkim jêzyk. Termin „mi³oœæ” sta³ siê dziœ jednym ze s³ów najczêœciej u¿ywanych i tak¿e nadu¿ywanych,
którym nadajemy znaczenia zupe³nie ró¿ne. Jeœli tematyka
tej Encykliki koncentruje siê na problemie rozumienia i praktyki mi³oœci w Piœmie Œwiêtym i Tradycji Koœcio³a, nie
mo¿emy po prostu pomin¹æ znaczenia tego s³owa w ró¿nych kulturach i wspó³czesnym jêzyku.
Wspominamy przede wszystkim szerokie pole semantyczne s³owa mi³oœæ: mówi siê o mi³oœci ojczyzny, o umi³owaniu zawodu, o mi³oœci miêdzy przyjació³mi, o zami³owaniu do pracy, o mi³oœci pomiêdzy rodzicami i dzieæmi,
pomiêdzy rodzeñstwem i krewnymi, o mi³oœci bliŸniego
i o mi³oœci Boga. Jednak w ca³ej tej wieloœci znaczeñ, mi³oœæ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, w której cia³o i dusza
uczestnicz¹ w sposób nierozerwalny i w której przed istot¹
ludzk¹ otwiera siê obietnica szczêœcia, pozornie nie do odparcia, wy³ania siê jako wzór mi³oœci w ca³ym tego s³owa
znaczeniu, w porównaniu z którym na pierwszy rzut oka
ka¿dy inny rodzaj mi³oœci blednieje. Rodzi siê wiêc pytanie: czy wszystkie te formy mi³oœci w koñcu w jakiœ sposób
siê jednocz¹ i mi³oœæ, pomimo ca³ej ró¿norodnoœci swych
przejawów, ostatecznie jest tylko jedna, czy raczej u¿ywamy po prostu tylko tego samego s³owa na okreœlenie ca³kowicie innych rzeczywistoœci?
„Eros” i „agape” – ró¿nica i jednoœæ
3. Mi³oœci pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, która nie rodzi siê z myœli i woli cz³owieka, ale w pewien sposób mu
siê narzuca, staro¿ytna Grecja nazwa³a erosem. Musimy ju¿
z góry uprzedziæ, ¿e grecka wersja Starego Testamentu jedynie dwukrotnie u¿ywa s³owa eros, podczas gdy Nowy
Testament nigdy go nie stosuje: z trzech s³ów greckich, dotycz¹cych mi³oœci – eros, philia (mi³oœæ przyjaŸni) i agape
– pisma nowotestamentowe uprzywilejowuj¹ to ostatnie,
które w jêzyku greckim pozostawa³o raczej na marginesie.
Jeœli chodzi o pojêcie mi³oœci przyjaŸni (philia), to zosta³o
ono podjête i pog³êbione w Ewangelii Jana, aby wyraziæ
relacjê miêdzy Jezusem i Jego uczniami. To pominiêcie s³owa eros wraz z now¹ wizj¹ mi³oœci, wyra¿on¹ poprzez s³owo agape, w nowoœci chrzeœcijañstwa oznacza niew¹tpliwie coœ zasadniczego w odniesieniu do pojêcia mi³oœci.
W krytyce chrzeœcijañstwa, która poczynaj¹c od czasów
Oœwiecenia w miarê rozwoju stawa³a siê co raz bardziej
radykalna, ta nowoœæ zosta³a oceniona w sposób absolutnie
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negatywny. Wed³ug Friedricha Nietzsche Chrzeœcijañstwo
jakoby da³o erosowi do picia truciznê, a chocia¿ z jej powodu nie umar³, przerodzi³ siê w wadê [1]. W ten sposób
filozof niemiecki wyra¿a³ bardzo rozpowszechnione spostrze¿enie: czy Koœció³ swymi przykazaniami i zakazami
nie czyni gorzkim tego, co w ¿yciu jest najpiêkniejsze? Czy
nie stawia znaków zakazu w³aœnie tam, gdzie radoœæ zamierzona dla nas przez Stwœrcê ofiarowuje nam szczêœcie,
które pozwala nam zasmakowaæ coœ z Boskoœci?
4. Czy rzeczywiœcie jest tak? Czy Chrzeœcijañstwo rzeczywiœcie zniszczy³o eros? Spójrzmy na œwiat przedchrzeœcijañski. Grecy – bez w¹tpienia podobnie jak inne kultury
– dostrzegali w erosie przede wszystkim upojenie, opanowanie rozumu przez „boskie szaleñstwo”, które wyrywa
cz³owieka z ograniczonoœci jego istnienia i w tym stanie
wstrz¹œniêcia przez bosk¹ moc pozwala mu doœwiadczyæ
najwy¿szej b³ogoœci. Wszystkie inne moce miêdzy niebem
a ziemi¹ wydaj¹ siê w ten sposób jakby drugorzêdnej wartoœci: „Omnia vincit amor”, stwierdza Wirgiliusz w Bukolikach – mi³oœæ wszystko zwyciê¿a – i dodaje: „et nos cedamus amori” – tak¿e my ulegamy mi³oœci.[2] W religiach
ta postawa wyra¿a³a siê w kultach p³odnoœci, do których
przynale¿y „œwiêty” nierz¹d, który kwit³ w licznych œwi¹tyniach. Eros by³ wiêc celebrowany jako boska si³a, jako
z³¹czenie z bóstwem.
Tej formie religii, która jak najmocniejsza pokusa sprzeciwia siê wierze w Jedynego Boga, Stary Testament przeciwstawia³ siê z najwiêksz¹ stanowczoœci¹ i zwalcza³ j¹ jako
perwersjê religijnoœci. Tym jednak wcale nie odrzuci³ erosu jako takiego, ale wypowiedzia³ mu wojnê, jako niszczycielskiemu wypaczeniu, bowiem fa³szywe ubóstwienie erosu, które tu ma miejsce pozbawia go jego godnoœci, czyni
go nieludzkim.
Prostytutki w œwi¹tyni, które maj¹ dawaæ upojenie boskoœci¹ nie s¹ traktowane jako istoty ludzkie i osoby, lecz
s³u¿¹ jedynie jako narzêdzia do wzniecenia „boskiego szaleñstwa”: w rzeczywistoœci nie s¹ boginiami, lecz osobami
ludzkimi, których siê nadu¿ywa. Dlatego eros upojony i
bez³adny nie jest wznoszeniem siê, „ekstaz¹” w kierunku
Boskiego, ale upadkiem, degradacj¹ cz³owieka. Tak wiêc
staje siê ewidentnym, ¿e eros potrzebuje dyscypliny, oczyszczenia, aby daæ cz³owiekowi nie chwilow¹ przyjemnoœæ,
ale pewien przedsmak szczytu istnienia, tej szczêœliwoœci,
do której d¹¿y ca³e nasze istnienie.
5. Dwie rzeczy dostrzegamy wyraŸnie w tym pobie¿nym spojrzeniu na koncepcjê erosu w historii i dzisiaj.
Przede wszystkim to, ¿e istnieje jakaœ relacja miêdzy mi³oœci¹ i Boskoœci¹: mi³oœæ obiecuje nieskoñczonoœæ, wiecznoœæ – jak¹œ rzeczywistoœæ wy¿sz¹ i ca³kowicie inn¹ w stosunku do codziennoœci naszego istnienia. Okaza³o siê jednak równoczeœnie, ¿e drog¹ do tego celu nie jest proste poddanie siê opanowaniu przez instynkt. Konieczne jest oczyszczenie i dojrzewanie, które osi¹ga siê tak¿e na drodze wyrzeczenia. Nie jest to odrzuceniem erosu, jego „otruciem”,
lecz jego uzdrowieniem w perspektywie jego prawdziwej
wielkoœci.
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Zale¿y to przede wszystkim od konstytucji istoty ludzkiej, z³o¿onej z cia³a i duszy. Cz³owiek staje siê naprawdê
sob¹, kiedy cia³o i dusza odnajduj¹ siê w wewnêtrznej jednoœci, a wyzwanie erosu mo¿e byæ rzeczywiœcie przezwyciê¿one kiedy ta jednoœæ staje siê faktem. Je¿eli cz³owiek
d¹¿y do tego by byæ jedynie duchem i chce odrzuciæ cia³o
jako dziedzictwo tylko zwierzêce, wówczas duch i cia³o trac¹
swoj¹ godnoœæ. I jeœli, z drugiej strony, od¿egnuje siê od
ducha i wobec tego uwa¿a materiê, cia³o, jako jedyn¹ rzeczywistoœæ, tak samo traci swoj¹ wielkoœæ. Epikurejczyk
Gassendi pozdrawia³ ¿artobliwie Kartezjusza: „O duszo!”,
a Kartezjusz odpowiada³: „O cia³o!”.[3] Kocha jednak nie
sama dusza, ani nie samo cia³o: kocha, cz³owiek, osoba,
która kocha jako stworzenie jednostkowe, z³o¿one z cia³a i
duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiaj¹
siê naprawdê w jedn¹ ca³oœæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹.
Tylko w ten sposób mi³oœæ – eros – mo¿e dojrzewaæ, osi¹gaj¹c swoj¹ prawdziw¹ wielkoœæ. Dzisiaj nierzadko zarzuca siê chrzeœcijañstwu, ¿e w przesz³oœci by³o przeciwnikiem cielesnoœci; faktycznie, tendencje w tym sensie zawsze by³y.
Jednak¿e sposób gloryfikacji cia³a, jakiego dzisiaj jesteœmy œwiadkami jest zwodniczy. Eros sprowadzony jedynie
do „seksu” staje siê towarem, zwyk³¹ „rzecz¹”, któr¹ mo¿na kupiæ i sprzedaæ, co wiêcej sam cz³owiek staje siê towarem. W rzeczywistoœci to nie jest wielkie „tak” cz³owieka
dla swojego cia³a. Przeciwnie, cz³owiek uwa¿a teraz cia³o i
seksualnoœæ jedynie jako materialn¹ czêœæ samego siebie,
któr¹ mo¿na u¿ywaæ i wykorzystywaæ w sposób wyrachowany. Zreszt¹ jedna czêœæ, która nie ukazuje mu siê jako
zakres jego wolnoœci, natomiast jako coœ co on, na swój
sposób, usi³uje uczyniæ zarazem przyjemnym i nieszkodliwym. W rzeczywistoœci znajdujemy siê w obliczu degradacji cia³a ludzkiego, które ju¿ nie jest zintegrowane z ca³¹
wolnoœci¹ naszego istnienia, nie jest ju¿ ¿ywym wyrazem
ca³oœci naszego bytu lecz jest jakby odrzucone w dziedzinê
czysto biologiczn¹. Z³udne wywy¿szanie cia³a mo¿e bardzo szybko przekszta³ciæ siê w nienawiœæ do cielesnoœci.
Wiara chrzeœcijañska przeciwnie, zawsze uznawa³a cz³owieka jako byt jedyny a zarazem podwójny, w którym duch
i materia przenikaj¹ siê wzajemnie, doœwiadczaj¹c w ten
sposób nowej szlachetnoœci. Owszem eros pragnie unieœæ
nas „w ekstazie” w kierunku Boskoœci, prowadz¹c nas poza
nas samych lecz w³aœnie dlatego wymaga ascezy, wyrzeczeñ, oczyszczeñ i uzdrowieñ.
6. Jak powinniœmy konkretnie kszta³towaæ tê drogê
oczyszczenia i ascezy? Jak powinna byæ prze¿ywana mi³oœæ, aby w pe³ni zrealizowa³a siê jej ludzka i boska obietnica? Jedno z pierwszych wa¿nych wskazañ mo¿emy znaleŸæ w Pieœni nad pieœniami, jednej z ksi¹g Starego Testamentu dobrze znanej mistykom. Wed³ug przewa¿aj¹cej dzisiaj interpretacji, poezje zawarte w tej ksiêdze s¹ autentycznymi pieœniami mi³oœci, byæ mo¿e przeznaczonymi na jakieœ izraelskie zaœlubiny, podczas których mia³y wys³awiaæ
mi³oœæ ma³¿eñsk¹.
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W tym kontekœcie bardzo pouczaj¹cym jest fakt, ¿e
w tekœcie Ksiêgi znajduj¹ siê dwa ró¿ne s³owa na oznaczenie „mi³oœci”. Najpierw mamy s³owo „dodim” – liczba
mnoga, która wyra¿a mi³oœæ jeszcze niepewn¹, w sytuacji
nieokreœlonego poszukiwania. To s³owo zostaje potem zast¹pione s³owem „ahaba`”, które w przek³adzie greckim
Starego Testamentu jest oddane terminem o podobnym
brzmieniu „agape”, który jak widzieliœmy, sta³ siê wyra¿eniem charakterystycznym dla biblijnego pojêcia mi³oœci.
W przeciwieñstwie do mi³oœci nieokreœlonej i jeszcze
poszukuj¹cej, ten termin wyra¿a doœwiadczenie mi³oœci,
która teraz staje siê naprawdê odkryciem drugiego cz³owieka, przezwyciê¿aj¹c charakter egoistyczny, który przedtem
by³ wyraŸnie dominuj¹cy. Teraz mi³oœæ staje siê trosk¹ cz³owieka i pos³ug¹ dla drugiego. Nie szuka ju¿ samej siebie,
zanurzenia w upojeniu szczêœciem; poszukuje dobra osoby
ukochanej: staje siê wyrzeczeniem, jest gotowa do poœwiêceñ, co wiêcej, poszukuje ich.
Nale¿y do rozwoju mi³oœci, do wy¿szych jej poziomów,
jej wewnêtrznych oczyszczeñ, fakt, ¿e teraz poszukuje ona
definitywnoœci i to w podwójnym znaczeniu: w sensie wy³¹cznoœci – tylko ta jedyna osoba – i w sensie „na zawsze”.
Mi³oœæ obejmuje ca³oœæ egzystencji w ka¿dym jej wymiarze, tak¿e w wymiarze czasu. Nie mog³oby byæ inaczej,
poniewa¿ jej obietnica ma na celu definitywnoœæ: mi³oœæ
d¹¿y do wiecznoœci.
Tak, mi³oœæ jest „ekstaz¹”, ale ekstaz¹ nie w sensie chwili
upojenia, lecz ekstaz¹ jako droga, trwa³e wychodzenie z
„ja” zamkniêtego w samym sobie w kierunku wyzwolenia
„ja” w darze z siebie i w³aœnie tak w kierunku ponownego
znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga: „Kto
bêdzie siê stara³ zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto je
straci, zachowa je” (£k 17, 33) – mówi Jezus. Te Jego s³owa znajdujemy w Ewangelii w ró¿nych wersjach (por. Mt
10, 39; 16, 25; Mk 8, 35; £k 9, 24; J 12, 25). W ten sposób
Jezus opisuje sw¹ osobist¹ drogê, która poprzez krzy¿ prowadzi Go do zmartwychwstania – drogê ziarna pszenicy,
które pada w ziemiê i obumiera, i dziêki temu przynosi obfity owoc. Wychodz¹c z istoty Jego ofiary osobistej i mi³oœci,
która w Nim osi¹ga swoje dope³nienie, tymi s³owami opisuje
On tak¿e istotê mi³oœci i istnienia ludzkiego w ogóle.
7. Nasze refleksje o istocie mi³oœci, pocz¹tkowo raczej
filozoficzne, przywiod³y nas, przez dynamikê wewnêtrzn¹,
a¿ do wiary biblijnej. Na pocz¹tku zosta³o postawione zagadnienie, czy ró¿ne, a nawet przeciwstawne znaczenia s³owa mi³oœæ maj¹ na myœli jak¹œ g³êbok¹ jednoœæ, czy raczej
powinny pozostawaæ rozdzielone.
Przede wszystkim jednak wynik³a kwestia, czy przes³anie o mi³oœci og³oszone nam przez Pismo Œwiête i Tradycjê
Koœcio³a mia³oby coœ wspólnego z powszechnym doœwiadczeniem ludzkiej mi³oœci, czy wrêcz przeciwstawia³oby siê
jemu. W tym wzglêdzie natrafiliœmy na dwa fundamentalne s³owa: eros jako okreœlenie mi³oœci „ziemskiej” i agape
jako wyra¿enie oznaczaj¹ce mi³oœæ opart¹ na wierze i przez
ni¹ kszta³towan¹. Obydwa pojêcia s¹ czêsto przeciwstawiane
jako mi³oœæ „wstêpuj¹ca” i mi³oœæ „zstêpuj¹ca”. S¹ tak¿e

ANEKS

inne podobne klasyfikacje, jak na przyk³ad rozró¿nienie
pomiêdzy mi³oœci¹ posesywn¹ i mi³oœci¹ ofiarn¹ (amor concupiscentiae – amor benevolentiae), do którego czasami
bywa do³¹czona jeszcze mi³oœæ interesowna.
W dyskusji filozoficznej i teologicznej te rozró¿nienia
czêsto by³y zradykalizowane a¿ do autentycznego przeciwstawienia: typowo chrzeœcijañsk¹ by³aby mi³oœæ zstêpuj¹ca, ofiarna, w³aœnie agape; kultura zaœ niechrzeœcijañska,
przede wszystkim grecka charakteryzowa³aby siê mi³oœci¹
wstêpuj¹c¹, po¿¹dliw¹ i posesywn¹, czyli erosem. Chc¹c
doprowadziæ do ostatecznoœci to przeciwstawienie istota
chrzeœcijañstwa by³aby oderwana od podstawowych relacji
¿yciowych ludzkiego istnienia i stanowi³aby dla siebie odrêbny œwiat, który móg³by byæ uwa¿any jako godny podziwu, ale ca³kowicie odciêty od ca³oœci ludzkiej egzystencji.
W rzeczywistoœci eros i agape – mi³oœæ wstêpuj¹ca i
mi³oœæ zstêpuj¹ca – nie daj¹ siê nigdy ca³kowicie oddzieliæ
jedna od drugiej. Im bardziej obydwie, niew¹tpliwie w ró¿nych wymiarach, znajduj¹ w³aœciw¹ jednoœæ w jedynej rzeczywistoœci mi³oœci, tym bardziej spe³nia siê prawdziwa
natura mi³oœci w ogóle. Tak¿e je¿eli eros pocz¹tkowo jest
przede wszystkim po¿¹daj¹cy, wstêpuj¹cy – fascynacja ze
wzglêdu na wielk¹ obietnicê szczêœcia – w zbli¿eniu siê
potem do drugiego bêdzie stawia³ coraz mniej pytañ o siebie samego, bêdzie coraz bardziej szuka³ szczêœcia drugiej
osoby, bêdzie siê o ni¹ coraz bardziej troszczy³, bêdzie siê
poœwiêca³ i pragn¹³ „byæ dla” niej. W ten sposób w³¹cza siê
w niego moment agape; w przeciwnym razie eros upada
i traci swoj¹ w³asn¹ naturê.
Z drugiej strony, cz³owiek nie mo¿e ¿yæ wy³¹cznie w mi³oœci oblatywnej, zstêpuj¹cej. Nie mo¿e zawsze tylko dawaæ, musi tak¿e otrzymywaæ. Kto chce dawaæ mi³oœæ, sam
musi j¹ otrzymaæ w darze. Oczywiœcie, cz³owiek mo¿e – jak
mówi nam Chrystus – staæ siê Ÿród³em, z którego wyp³ywaj¹
rzeki ¿ywej wody (por. J 7, 37-38). Lecz, aby staæ siê takim
Ÿród³em, sam musi piæ wci¹¿ na nowo z tego pierwszego, oryginalnego Ÿród³a, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego serca wyp³ywa mi³oœæ samego Boga (por. J 19, 34).
Ojcowie w opowiadaniu o drabinie Jakubowej widzieli
symbol tego nierozerwalnego po³¹czenia pomiêdzy wstêpowaniem i zstêpowaniem, miêdzy erosem, który poszukuje Boga i agape, która przekazuje dar otrzymany. W biblijnym tekœcie jest mowa o tym, ¿e patriarcha Jakub widzi we
œnie, ponad kamieniem, który s³u¿y³ mu za podg³ówek, drabinê siêgaj¹c¹ nieba, po której wchodzili i schodzili anio³owie Bo¿y (por. Rdz 28, 12; J 1, 51). Szczególnie interesuj¹ca jest interpretacja tej wizji przez papie¿a Grzegorza Wielkiego w jego Regule pasterskiej. Dobry pasterz – mówi on
– powinien byæ zakorzeniony w kontemplacji. Tylko dziêki
temu bêdzie móg³ przej¹æ siê do g³êbi potrzebami innych,
tak by sta³y siê jego: „per pietatis viscera in se infirmitatem
caeterorum transferat”[4]. Œwiêty Grzegorz nawi¹zuje
w tym kontekœcie do œwiêtego Paw³a, który zostaje porwany ku górze a¿ do najwy¿szych tajemnic Boga i w³aœnie
w ten sposób, kiedy zstêpuje, jest w stanie staæ siê wszystkim dla wszystkich (por. 2 Kor 12, 2-4; 1 Kor 9, 22). Oprócz
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tego wskazuje przyk³ad Moj¿esza, który wci¹¿ powraca,
wchodzi do œwiêtego namiotu, prowadzi dialog z Bogiem,
aby móg³ dziêki temu, wychodz¹c od Boga, byæ do dyspozycji swojego ludu. „Gdy wewn¹trz [namiotu] ulega zachwyceniu w kontemplacji, na zewn¹trz [namiotu] przywo³uj¹ go potrzeby cierpi¹cych: intus in contemplationem
rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur” [5].
8. ZnaleŸliœmy w ten sposób pierwsz¹ odpowiedŸ, jeszcze doœæ ogólnikow¹, na dwa wy¿ej postawione pytania:
„mi³oœæ” w gruncie rzeczy jest jedn¹ rzeczywistoœci¹, ale
maj¹c¹ ró¿ne wymiary; to jeden, to drugi mo¿e bardziej
dochodziæ do g³osu. Gdy jednak owe dwa wymiary oddalaj¹ siê zupe³nie od siebie, powstaje karykatura czy w ka¿dym razie ograniczona forma mi³oœci. Powiedzieliœmy ju¿
w sposób syntetyczny, ¿e wiara biblijna nie buduje jakiegoœ œwiata równoleg³ego czy jakiegoœ œwiata sprzecznego
z istniej¹cym pierwotnie ludzkim zjawiskiem mi³oœci, lecz
akceptuje ca³ego cz³owieka, interweniuj¹c w jego d¹¿enie
do mi³oœci, aby je oczyœciæ, ukazuj¹c mu zarazem jej nowe
wymiary. Ta nowoœæ wiary biblijnej staje siê widoczna
przede wszystkim w dwóch aspektach, które zas³uguj¹ na
podkreœlenie.
Nowoœæ wiary biblijnej
9. Chodzi tu wpierw o nowy obraz Boga. W kulturach,
które otaczaj¹ œwiat Biblii, obraz boga i bogów pozostaje
ostatecznie ma³o wyraŸny i sam w sobie sprzeczny. Na drodze wiary biblijnej staje siê coraz bardziej jasne i jednoznaczne to, co Shema, podstawowa modlitwa Izraela, wyra¿a w s³owach: “S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem –
Pan jedynie (Pwt 6,4). Istnieje jedyny Bóg, Stworzyciel nieba
i ziemi i dlatego te¿ jest Bogiem wszystkich ludzi. Dwa fakty
s¹ wyj¹tkowe w tym okreœleniu: ¿e wszyscy inni bogowie
naprawdê nie s¹ Bogiem i ¿e ca³a rzeczywistoœæ, w której ¿yjemy, pochodzi od Boga, jest przez Niego stworzona.
Z pewnoœci¹, idea stworzenia istnieje tak¿e gdzie indziej,
ale jedynie tutaj wynika ca³kowicie jasno, ¿e nie jakikolwiek bóg, ale jedyny prawdziwy Bóg, On sam, jest autorem
ca³ej rzeczywistoœci; pochodzi ona z potêgi jego stwórczego S³owa. To oznacza, ¿e to jego stworzenie jest mu drogie
dlatego w³aœnie, ¿e przez Niego by³o chciane, przez Niego
“uczynione”. W ten sposób pojawia siê teraz drugi wa¿ny
element: ten Bóg kocha cz³owieka. Bo¿a moc, któr¹ Arystoteles, u szczytu filozofii greckiej, stara³ siê uchwyciæ sw¹
myœl¹ przez refleksjê, jest dla ka¿dego bytu przedmiotem
po¿¹dania i mi³oœci – jako rzeczywistoœæ kochana to bóstwo porusza œwiat [6], ale ono samo nie potrzebuje niczego i nie kocha, a jedynie jest kochane.
Natomiast Bóg jedyny, w którego wierzy Izrael, mi³uje
osobiœcie. Jego mi³oœæ ponadto jest mi³oœci¹ wybrania: spoœród wszystkich ludów dokonuje wyboru Izraela i mi³uje
go – maj¹c jednak na celu uzdrowienie w ten w³aœnie sposób ca³ej ludzkoœci. Bóg mi³uje, i ta Jego mi³oœæ mo¿e byæ
okreœlona bez w¹tpienia jako eros, która jednak jest równoczeœnie tak¿e agape[7].
Przede wszystkim prorocy, Ozeasz i Ezechiel opisali tê
„namiêtnoœæ” Boga w stosunku do swego ludu pos³uguj¹c
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siê œmia³ymi obrazami erotycznymi. Stosunek Boga z Izraelem jest przedstawiony poprzez metafory narzeczeñstwa
i ma³¿eñstwa; konsekwentnie ba³wochwalstwo jest cudzo³óstwem i prostytucj¹. Tym samym zostaj¹ konkretnie wspomniane – jak zobaczyliœmy – kulty p³odnoœci z ich nadu¿yciami sfery eros, ale równoczeœnie zostaje opisany stosunek wiernoœci pomiêdzy Izraelem a jego Bogiem. Historia
mi³oœci Boga do Izraela polega, w samej swej g³êbi na tym,
¿e On nadaje mu Torah, czyli otwiera Izraelowi oczy na
prawdziw¹ naturê cz³owieka i wskazuje mu drogê prawdziwego cz³owieczeñstwa. Tak, historia polega na fakcie, ¿e
cz³owiek ¿yj¹c w wiernoœci jedynemu Bogu, doœwiadcza
siebie samego jako kochanego przez Boga i odkrywa radoœæ w prawdzie, w sprawiedliwoœci – radoœæ w Bogu, która staje siê jego istotnym szczêœciem: „Kogo prócz Ciebie
mam w niebie? Gdy jestem z Tob¹, nie cieszy mnie ziemia… Mnie zaœ dobrze jest byæ blisko Boga” (Ps 73 [72],
25. 28).
10. Eros Boga do cz³owieka jest zarazem – jak powiedzieliœmy – w pe³ni agape. Nie tylko dlatego, ¿e zostaje
dana zupe³nie bezinteresownie, bez ¿adnej uprzedniej zas³ugi, ale tak¿e dlatego, ¿e jest mi³oœci¹ przebaczaj¹c¹.
Zw³aszcza Ozeasz ukazuje nam wymiar agape w mi³oœci
Boga do cz³owieka, który nieskoñczenie przewy¿sza aspekt
darmowoœci. Izrael dopuœci³ siê „cudzo³óstwa”, zerwa³ Przymierze; Bóg powinien by³ go os¹dziæ i wyrzec siê go. Ale
w tym w³aœnie okazuje siê, ¿e Bóg jest Bogiem, a nie cz³owiekiem: „Jak¿e ciê mogê porzuciæ, Efraimie, i jak opuœciæ
ciebie, Izraelu?… Moje serce na to siê wzdryga i rozpalaj¹
siê moje wnêtrznoœci.
Nie chcê, aby wybuchn¹³ p³omieñ mego gniewu, i Efraima ju¿ wiêcej nie zniszczê, albowiem Bogiem jestem, nie
cz³owiekiem; poœrodku ciebie jestem Ja – Œwiêty” (Oz 11,
8-9). Namiêtna mi³oœæ Boga do swojego ludu – do cz³owieka – jest zarazem mi³oœci¹, która przebacza. Jest ona tak
wielka, ¿e zwraca Boga przeciw Niemu samemu, Jego mi³oœæ przeciw Jego sprawiedliwoœci. Chrzeœcijanin widzi
w tym ju¿ zarysowuj¹ce siê misterium Krzy¿a: Bóg tak bardzo mi³uje cz³owieka, ¿e sam stawszy siê cz³owiekiem,
przyjmuje nawet jego œmieræ i w ten sposób godzi sprawiedliwoœæ z mi³oœci¹.
Aspekt filozoficzny i historyczno-religijny, który trzeba
uwypukliæ w tej biblijnej wizji, to fakt, ¿e z jednej strony
mamy do czynienia ze œciœle metafizycznym obrazem Boga:
Bóg jest w sensie absolutnym pierwotnym Ÿród³em wszelkiego istnienia; ale ta zasada stwórcza wszystkich rzeczy –
Logos, pierwotna przyczyna – jest jednoczeœnie kimœ, kto kocha z ca³¹ pasj¹ w³aœciw¹ prawdziwej mi³oœci. W ten sposób
eros zostaje w najwy¿szym stopniu uszlachetniony, a jednoczeœnie doznaje takiego oczyszczenia, ¿e stapia siê z agape.
To pozwala zrozumieæ, ¿e w³¹czenie Pieœni nad pieœniami do kanonu ksi¹g Pisma Œwiêtego doœæ szybko znalaz³o
uzasadnienie w tym sensie, ¿e owe pieœni mi³osne opisuj¹
w gruncie rzeczy relacjê Boga do cz³owieka i cz³owieka do
Boga. I tak Pieœñ nad pieœniami sta³a siê, zarówno w literaturze chrzeœcijañskiej, jak i judaistycznej, Ÿród³em pozna-
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nia i doœwiadczenia mistycznego, w którym wyra¿a siê istota
wiary biblijnej: tak, istnieje zjednoczenie cz³owieka z Bogiem – pierwotne marzenie cz³owieka – ale to zjednoczenie
nie jest jakimœ stopieniem siê, zatopieniem w anonimowym
oceanie Boskoœci, ale zwi¹zkiem, rodz¹cym mi³oœæ, w którym obie strony – Bóg i cz³owiek – pozostaj¹ sob¹, a jednak
staj¹ siê ca³kowicie jednym: „Ten zaœ, kto siê ³¹czy z Panem,
jest z Nim jednym duchem” – mówi œw. Pawe³ (1 Kor 6, 17).
11. Pierwsz¹ nowoœæ wiary biblijnej stanowi, jak ju¿
widzieliœmy, obraz Boga; drug¹, zasadniczo fundamentalnie z ni¹ zwi¹zan¹, jest obraz cz³owieka. Biblijna opowieœæ
o stworzeniu mówi o samotnoœci pierwszego cz³owieka,
Adama, któremu Bóg chce daæ stosown¹ pomoc. ¯adne ze
stworzeñ nie mo¿e byæ dla cz³owieka pomoc¹, jakiej potrzebuje, chocia¿ sam da³ nazwê wszystkim dzikim zwierzêtom i ptakom, w³¹czaj¹c je w ten sposób w kontekst
swojego ¿ycia. Tak wiêc Bóg stwarza kobietê z ¿ebra mê¿czyzny, i Adam znajduje pomoc, jakiej potrzebuje: „Ta dopiero jest koœci¹ z moich koœci i cia³em z mego cia³a!” (Rdz
2, 23). Mo¿na zobaczyæ na tle tego opowiadania idee wystêpuj¹ce, na przyk³ad, w micie opowiedzianym przez Platona, wed³ug którego cz³owiek pierwotnie mia³ kszta³t kuli,
co oznacza, ¿e sam w sobie by³ kompletny i samowystarczalny. Ale karz¹c go za pychê Zeus go przepo³owi³, i teraz
nieustannie poszukuje swej drugiej po³owy i d¹¿y ku niej,
aby odzyskaæ pe³niê[8]. W przekazie biblijnym nie ma
mowy o karze; jednak myœl, ¿e cz³owiek jest w jakiœ sposób niekompletny, ¿e ze swej natury d¹¿y do znalezienia w
drugim dope³nienia swej ca³oœci; ¿e tylko w zjednoczeniu
mê¿czyzny i kobiety cz³owiek mo¿e staæ siê „kompletny”,
ta idea jest bez w¹tpienia obecna. I tak przekaz biblijny zamyka siê proroctwem dotycz¹cym Adama: „Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹
tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym cia³em” (Rdz 2, 24).
Mamy tu do czynienia z dwoma wa¿nymi aspektami:
eros jest niejako zakorzeniony w naturze cz³owieka; Adam
poszukuje i „opuszcza ojca swego i matkê swoj¹”, by odnaleŸæ niewiastê; jedynie razem przedstawiaj¹ oni ca³okszta³t cz³owieczeñstwa, staj¹c siê „jednym cia³em”. Nie
mniej wa¿ny jest drugi aspekt: ze wzglêdu na ukierunkowanie zawarte w akcie stwórczym, eros kieruje cz³owieka
ku ma³¿eñstwu, zwi¹zkowi charakteryzuj¹cemu siê wy³¹cznoœci¹ i definitywnoœci¹; tak i tylko tak urzeczywistnia siê
jego g³êbokie przeznaczenie. Obrazowi Boga monoteistycznego odpowiada ma³¿eñstwo monogamiczne. Ma³¿eñstwo
oparte na mi³oœci wy³¹cznej i definitywnej staje siê obrazem
relacji Boga z jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki mi³uje
Bóg, staje siê miar¹ ludzkiej mi³oœci. Ten œcis³y zwi¹zek miêdzy erosem i ma³¿eñstwem wystêpuj¹cy w Biblii prawie nie
znajduje sobie podobnych w literaturze pozabiblijnej.
Jezus Chrystus – wcielona mi³oœæ Boga
12. Chocia¿ do tej pory mówiliœmy przewa¿nie o Starym Testamencie, to jednak g³êbokie, wzajemne przenikanie siê obydwu Testamentów, bêd¹cych jedynym Pismem
wiary chrzeœcijañskiej, sta³o siê ju¿ widoczne. Prawdziw¹
nowoœci¹ Nowego Testamentu nie s¹ nowe idee, lecz sama
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postaæ Chrystusa, który ucieleœnia pojêcia – nies³ychany,
niebywa³y realizm. Ju¿ w Starym Testamencie nowoœæ biblijna nie polega po prostu na abstrakcyjnych pojêciach,
lecz nieprzewidywalnym i w pewnym sensie niebywa³ym
dzia³aniu Boga. To Bo¿e dzia³anie przybiera teraz dramatyczn¹ formê poprzez fakt, ¿e w Jezusie Chrystusie sam
Bóg poszukuje „zaginionej owcy”, ludzkoœci cierpi¹cej i zagubionej.
Gdy Jezus w swoich przypowieœciach mówi o pasterzu,
który szuka zaginionej owcy, o kobiecie poszukuj¹cej drachmy, o ojcu, który wychodzi na spotkanie marnotrawnego
syna i bierze go w ramiona, wówczas wszystko to nie sprowadza siê tylko do s³ów, lecz stanowi wyjaœnienie Jego dzia³ania i bycia.
W Jego œmierci na krzy¿u dokonuje siê owo zwrócenie
siê Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieœæ cz³owieka i go zbawiæ – jest to
mi³oœæ w swej najbardziej radykalnej formie. Spojrzenie
skierowane na przebity bok Chrystusa, o którym mówi œw.
Jan (por. 19, 37), zawiera to, co by³o punktem wyjœcia tej
Encykliki: „Bóg jest mi³oœci¹” (1J 4, 8). To tu mo¿e byæ
kontemplowana ta prawda. Wychodz¹c od tego mo¿na definiowaæ czym jest mi³oœæ. Poczynaj¹c od tego spojrzenia,
chrzeœcijanin znajduje drogê swego ¿ycia i swojej mi³oœci.
13. Poprzez ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej
Wieczerzy Jezus nada³ temu aktowi ofiary trwa³¹ obecnoœæ.
Antycypuje On swoj¹ œmieræ i zmartwychwstanie, daj¹c ju¿
w owej godzinie swoim uczniom siebie samego w chlebie
i winie, swoje cia³o i swoj¹ krew jako now¹ mannê (por.
J 6, 31-33). Jeœli œwiat staro¿ytny uwa¿a³, ¿e w istocie prawdziwym pokarmem cz³owieka – tym, czym on jako cz³owiek ¿yje – jest Logos, odwieczna m¹droœæ, teraz ów Logos sta³ siê dla nas prawdziwie pokarmem – jako mi³oœæ.
Eucharystia w³¹cza nas w akt ofiarniczy Jezusa.
Nie tylko otrzymujemy, w sposób statyczny, Logos wcielony, ale zostajemy w³¹czeni w dynamikê jego ofiary. Obraz zaœlubin Boga z Izraelem staje siê rzeczywistoœci¹ w sposób wczeœniej niepojêty: to, co by³o przebywaniem przed
Bogiem, teraz, poprzez udzia³ w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje siê zjednoczeniem.
„Mistyka” sakramentu, której podstaw¹ jest uni¿enie siê
Boga ku nam, ma zupe³nie inn¹ donios³oœæ i prowadzi znacznie wy¿ej, ni¿ mog³oby tego dokonaæ jakiekolwiek mistyczne uniesienie cz³owieka.
14. Teraz jednak nale¿y zwróciæ uwagê na inny aspekt:
„mistyka” tego sakramentu ma charakter spo³eczny, albowiem w komunii sakramentalnej ja zostajê zjednoczony
z Panem, tak jak i wszyscy inni przyjmuj¹cy komuniê. „Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno
cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”,
mówi œwiêty Pawe³ (1 Kor 10, 17). Zjednoczenie z Chrystusem jest jednoczeœnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On siê daje. Nie mogê mieæ Chrystusa tylko dla siebie
samego; mogê do Niego nale¿eæ tylko w jednoœci z wszystkimi, którzy ju¿ stali siê lub stan¹ siê Jego. Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie samym i kieruje ku
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Niemu, a przez to, jednoczeœnie, ku jednoœci z wszystkimi
chrzeœcijanami. Stajemy siê „jednym cia³em” stopieni razem w jednym istnieniu.
Mi³oœæ Boga i mi³oœæ bliŸniego s¹ teraz naprawdê jednym: wcielony Bóg przyci¹ga nas wszystkich do siebie. To
pozwala zrozumieæ, ¿e agape staje siê teraz tak¿e okreœleniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do nas
cieleœnie, aby nadal dzia³aæ w nas i poprzez nas. Tylko wychodz¹c od fundamentu chrystologiczno-sakramentalnego
mo¿na poprawnie zrozumieæ nauczanie Jezusa o mi³oœci.
Przejœcie, do jakiego On wzywa, od Prawa i Proroków do
podwójnego przykazania mi³oœci Boga i bliŸniego, wyprowadzenie samego istnienia wiary z centralnoœci tego przykazania nie jest po prostu moralnoœci¹, która póŸniej mog³aby istnieæ autonomicznie obok wiary w Chrystusa i jej
ka¿dorazowej aktualizacji w tym sakramencie: wiara, kult
i ethos przenikaj¹ siê wzajemnie jako jedna rzeczywistoœæ,
która nabiera kszta³tu w spotkaniu z Bo¿¹ agape.
Upada tutaj po prostu tradycyjne przeciwstawienie kultu i etyki. W samym „kulcie”, w komunii eucharystycznej
zawiera siê bycie mi³owanym i jednoczeœnie, z mojej strony, mi³owanie innych. Eucharystia, która nie przek³ada siê
na mi³oœæ konkretnie praktykowan¹, jest sama w sobie fragmentaryczna. Wzajemnie – jak to jeszcze bêdziemy musieli rozwa¿yæ bardziej szczegó³owo – „przykazanie” mi³oœci
staje siê mo¿liwe tylko dlatego, ¿e nie jest jedynie wymogiem; mi³oœæ mo¿e byæ „przykazana” poniewa¿ wczeœniej
jest dana.
15. Wychodz¹c w³aœnie z tego podstawowego za³o¿enia
nale¿y interpretowaæ równie¿ wielkie przypowieœci Jezusa. Bogacz (por. £k 16, 19-31) b³aga z miejsca potêpienia,
aby jego bracia zostali poinformowani o tym, co czeka tego,
kto niefrasobliwie zignorowa³ biednego w potrzebie. Jezus
w pewien sposób jakby przejmuje to wo³anie o pomoc i powtarza je, aby nas ostrzec, aby sprowadziæ nas na nowo na
w³aœciw¹ drogê. Przypowieœæ o dobrym Samarytaninie (por.
£k 10, 25-37) prowadzi przede wszystkim do dwóch wa¿nych wyjaœnieñ. Podczas, gdy pojêcie „bliŸniego” odnosi³o
siê, a¿ do ówczesnego czasu, zasadniczo do rodaków i cudzoziemców, którzy osiedlili siê na ziemi Izraela, czyli do
solidarnej wspólnoty danego kraju i danego ludu, teraz to
ograniczenie zostaje zniesione. Ktokolwiek mnie potrzebuje, a ja mogê mu pomóc, jest moim bliŸnim. Pojêcie bliŸniego
zyskuje wymiar uniwersalny, a jednak pozostaje konkretne.
Pomimo rozszerzenia go na wszystkich ludzi, nie ogranicza siê ono do wyra¿enia mi³oœci ogólnej i abstrakcyjnej,
która sama w sobie nie zobowi¹zuje, ale takiej, która wymaga mojego praktycznego zaanga¿owania tu i teraz. Zadaniem Koœcio³a pozostaje interpretowanie wci¹¿ na nowo,
z perspektywy praktyki ¿ycia jego cz³onków, zwi¹zku miêdzy tym, co dalekie, a tym, co bliskie. Nale¿y tu w koñcu
przypomnieæ w szczególny sposób wielk¹ przypowieœæ
o S¹dzie Ostatecznym (por. Mt 25, 31-46), w której mi³oœæ
staje siê kryterium oceny decyduj¹cym ostatecznie o wartoœci lub bezwartoœciowoœci ludzkiego ¿ycia. Jezus identyfikuje siê z potrzebuj¹cymi: g³odnymi, spragnionymi, ob-

XVIII

cymi, nagimi, chorymi, wiêŸniami. „Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie
uczynili” (Mt 25, 40). Mi³oœæ Boga i mi³oœæ bliŸniego ³¹cz¹
siê w jedno: w najmniejszym cz³owieku spotykamy samego Jezusa, a w Jezusie spotykamy Boga.
Mi³oœæ Boga i mi³oœæ bliŸniego
16. Po rozwa¿aniach poœwiêconych istocie mi³oœci i jej
znaczeniu w wierze biblijnej, pozostaje podwójne praktyczne pytanie odnoœnie do naszego postêpowania: czy naprawdê mo¿na kochaæ Boga, nie widz¹c Go i czy mo¿na nakazaæ mi³oœæ? Pod adresem podwójnego przykazania mi³oœci
istnieje podwójne zastrze¿enie, które daje siê s³yszeæ w tych
pytaniach. Boga nikt nigdy nie widzia³ – jak moglibyœmy
Go kochaæ? Poza tym mi³oœci nie mo¿na nakazaæ; jest ona
ostatecznie uczuciem, które mo¿e byæ lub nie byæ, lecz które nie mo¿e byæ stworzone przez wolê. Pismo Œwiête zdaje
siê potwierdzaæ pierwsz¹ obiekcjê, kiedy mówi: „Jeœliby
ktoœ mówi³: ‘Mi³ujê Boga’, a brata swego nienawidzi³, jest
k³amc¹, albowiem kto nie mi³uje brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi” (1J 4, 20).
Tekst ten jednak wcale nie wyklucza mi³oœci Boga jako
czegoœ niemo¿liwego; przeciwnie, w ca³ym kontekœcie cytowanego tu Pierwszego listu œwiêtego Jana, mi³oœæ ta jest
w sposób wyraŸny wymagana. Podkreœla siê nierozerwalny zwi¹zek miêdzy mi³oœci¹ Boga i mi³oœci¹ bliŸniego. Jedna
wymaga drugiej w sposób tak œcis³y, ¿e stwierdzenie o mi³oœci Boga staje siê k³amstwem, je¿eli cz³owiek zamyka siê
na bliŸniego czy wrêcz go nienawidzi. Przytoczony werset
Janowy nale¿y interpretowaæ raczej w takim sensie, ¿e mi³oœæ bliŸniego jest drog¹ do spotkania równie¿ Boga, a zamykanie oczu na bliŸniego czyni cz³owieka œlepym równie¿ na Boga.
17. Faktycznie, samego Boga takiego, jakim jest, nikt
nigdy nie widzia³. Jednak Bóg nie jest dla nas ca³kowicie
niewidzialny, nie pozosta³ po prostu niedostêpny dla nas.
Bóg pierwszy nas umi³owa³, mówi cytowany List Janowy
(por. 4, 10) i ta mi³oœæ Boga objawi³a siê poœród nas, sta³a
siê widzialna, poniewa¿ On „zes³a³ Syna swego Jednorodzonego na œwiat, abyœmy ¿ycie mieli dziêki Niemu” (1J
4,9). Bóg sta³ siê widzialny: w Jezusie mo¿emy ogl¹daæ
Ojca (por. J 14, 9). W rzeczywistoœci istnieje wiele mo¿liwoœci widzenia Boga. W historii mi³oœci, któr¹ opowiada
nam Biblia, Bóg wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyæ – a¿ do Ostatniej Wieczerzy, a¿ do Serca przebitego na
krzy¿u, a¿ do objawieñ Zmartwychwsta³ego i wielkich dzie³
za poœrednictwem których, poprzez dzia³anie Aposto³ów,
przewodzi³ rodz¹cemu siê Koœcio³owi.
Równie¿ w póŸniejszej historii Koœcio³a Pan nie by³ nieobecny: zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw – poprzez ludzi, w których objawia sw¹ obecnoœæ; poprzez S³owo, w Sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii.
W liturgii Koœcio³a, w jego modlitwie, w ¿ywej wspólnocie
wierz¹cych doœwiadczamy mi³oœci Boga, odczuwamy Jego
obecnoœæ i tym samym uczymy siê równie¿ rozpoznawaæ
Go w naszej codziennoœci. On pierwszy nas ukocha³ i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my równie¿ mo¿emy
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odpowiedzieæ mi³oœci¹. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie mo¿emy w sobie wzbudziæ. On nas kocha, pozwala, ¿e mo¿emy zobaczyæ i odczuæ Jego mi³oœæ i z tego
„pierwszeñstwa” mi³owania ze strony Boga mo¿e, jako
odpowiedŸ, narodziæ siê mi³oœæ równie¿ w nas.
W procesie spotkania pokazuje siê równie¿ wyraŸnie,
¿e mi³oœæ nie jest tylko uczuciem. Uczucia przychodz¹ i odchodz¹. Uczucie mo¿e byæ cudown¹ iskr¹ rozniecaj¹c¹, lecz
nie jest pe³ni¹ mi³oœci. Mówiliœmy na pocz¹tku o procesie
oczyszczeñ i dojrzewania, przez które eros staje siê w sposób pe³ny sob¹, staje siê mi³oœci¹ w ca³ym tego s³owa znaczeniu. Nale¿y do dojrza³oœci mi³oœci to, ¿e anga¿uje wszystkie potencjalne mo¿liwoœci cz³owieka i w³¹cza, by tak rzec,
cz³owieka w swój ca³okszta³t. Spotkanie z widzialnymi przejawami mi³oœci Boga mo¿e wzbudziæ w nas uczucie radoœci, jakie rodzi siê z doznania, ¿e jest siê kochanym.
To spotkanie wymaga jednak równie¿ zaanga¿owania
naszej woli i naszego intelektu. Rozpoznanie Boga ¿yj¹cego jest drog¹ wiod¹c¹ do mi³oœci, a „tak” naszej woli na
Jego wolê ³¹czy rozum, wolê i uczucie w ogarniaj¹cy wszystko akt mi³oœci. Jest to jednak proces, który pozostaje w ci¹g³ym rozwoju: mi³oœæ nigdy nie jest „skoñczona” i spe³niona; mi³oœæ zmienia siê wraz z biegiem ¿ycia, dojrzewa i w³aœnie dlatego pozostaje wierna samej sobie. Idem velle atque
idem nolle [9] – chcieæ tego samego, nie chcieæ tego samego, to w³aœnie staro¿ytni uznali za prawdziw¹ treœæ mi³oœci:
staæ siê podobnym jedno do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnieñ i myœli. Historia mi³oœci miêdzy Bogiem
a cz³owiekiem polega w³aœnie na fakcie, ¿e ta wspólnota
woli wzrasta w jednoœci myœli i uczuæ, i w ten sposób nasza
wola i wola Boga staj¹ siê coraz bardziej zbie¿ne: wola Bo¿a
przestaje byæ dla mnie obc¹ wol¹, któr¹ narzucaj¹ mi z zewn¹trz przykazania, ale staje siê moj¹ w³asn¹ wol¹, która
wychodzi z fundamentalnego doœwiadczenia tego, ¿e w rzeczywistoœci Bóg jest mi bardziej bliski ni¿ ja sam[10].
W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg staje
siê nasz¹ radoœci¹ (por. Ps 73[72], 23-28).
18. Dziêki temu staje siê mo¿liwa mi³oœæ bliŸniego w sensie wskazanym przez Bibliê, przez Jezusa. Mi³oœæ bliŸniego polega w³aœnie na tym, ¿e kocham w Bogu i z Bogiem
równie¿ innego cz³owieka, którego w danym momencie
mo¿e nawet nie znam lub do którego nie czujê sympatii.
Taka mi³oœæ mo¿e byæ urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjœcia jest intymne spotkanie z Bogiem,
spotkanie, które sta³o siê zjednoczeniem woli, a które pobudza tak¿e uczucia. W³aœnie wtedy uczê siê patrzeæ na inn¹
osobê nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale równie¿ z perspektywy Jezusa Chrystusa.
Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. Przenikaj¹c to,
co zewnêtrzne w drugim cz³owieku, dostrzegam jego g³êbokie wewnêtrzne oczekiwanie na gest mi³oœci, na poœwiêcenie uwagi, czego nie mogê mu daæ jedynie za poœrednictwem przeznaczonych do tego organizacji, akceptuj¹c to,
byæ mo¿e, jedynie jako koniecznoœæ polityczn¹. Patrzê oczyma Chrystusa i mogê daæ drugiemu o wiele wiêcej ni¿ to,
czego koniecznoœæ widaæ na zewn¹trz: spojrzenie mi³oœci,
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którego potrzebuje. W tym w³aœnie przejawia siê niezbêdne wspó³dzia³anie miêdzy mi³oœci¹ Boga i mi³oœci¹ bliŸniego, o którym mówi z takim naciskiem Pierwszy list œwiêtego Jana. Je¿eli w moim ¿yciu brak zupe³nie kontaktu z Bogiem, mogê widzieæ w innym cz³owieku zawsze jedynie
innego i nie potrafiê rozpoznaæ w nim obrazu Boga. Je¿eli
jednak w moim ¿yciu nie zwracam zupe³nie uwagi na drugiego cz³owieka, staraj¹c siê byæ jedynie „pobo¿nym” i wype³niaæ swoje „religijne obowi¹zki”, oziêbia siê tak¿e moja
relacja z Bogiem.
Jest ona wówczas tylko „poprawna”, ale pozbawiona
mi³oœci. Jedynie moja gotowoœæ do wyjœcia naprzeciw bliŸniemu, do okazania mu mi³oœci, czyni mnie wra¿liwym równie¿ na Boga. Jedynie s³u¿ba bliŸniemu otwiera mi oczy na
to, co Bóg czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha. Œwiêci –
myœlimy na przyk³ad o b³ogos³awionej Teresie z Kalkuty –
czerpali swoj¹ zdolnoœæ do mi³owania bliŸniego zawsze na
nowo ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, a to
spotkanie nabiera³o swego realizmu i g³êbi w³aœnie dziêki
jej pos³udze innym. Mi³oœæ Boga i mi³oœæ bliŸniego s¹ nieroz³¹czne: s¹ jednym przykazaniem. Obydwie te mi³oœci
jednak czerpi¹ ¿ycie z mi³oœci pochodz¹cej od Boga, który
pierwszy nas umi³owa³. Tak wiêc nie chodzi tu ju¿ o „przykazanie” z zewn¹trz, które narzuca nam coœ niemo¿liwego,
lecz o doœwiadczenie mi³oœci darowanej z wewn¹trz, i t¹
mi³oœci¹, zgodnie ze swoj¹ natur¹, nale¿y siê dzieliæ z innymi. Mi³oœæ wzrasta poprzez mi³oœæ. Mi³oœæ jest „Boska”,
poniewa¿ pochodzi od Boga i ³¹czy nas z Bogiem, a ten
jednocz¹cy proces przekszta³ca nas w „My”, które przezwyciê¿a nasze podzia³y i sprawia, ¿e stajemy siê jednym,
tak, ¿e ostatecznie Bóg jest „wszystkim we wszystkich” (por.
1Kor 15, 28).
CZÊŒÆ II. CARITAS DZIE£O MI£OŒCI DOKONYWANE PRZEZ KOŒCIÓ£ JAKO „WSPÓLNOTÊ
MI£OŒCI”
Caritas Koœcio³a jako przejaw mi³oœci trynitarnej
19. „Jeœli widzisz mi³oœæ, widzisz Trójcê” pisa³ œw. Augustyn[11]. W dotychczasowej refleksji mogliœmy patrzeæ
na Tego, którego przebili (por. J 19, 37; Za 12, 10), rozpoznaj¹c zamys³ Ojca, który poruszony mi³oœci¹ (por. J 3, 16)
pos³a³ swojego jednorodzonego Syna na œwiat, aby odkupi³
cz³owieka. Umieraj¹c na krzy¿u – jak relacjonuje Ewangelista – Jezus „odda³ Ducha” (por. J 19, 30), zadatek tego
daru Ducha Œwiêtego, którego mia³ udzieliæ po zmartwychwstaniu (por. J 20, 22). W ten sposób mia³a siê zrealizowaæ
obietnica o strumieniach wody ¿ywej, które – dziêki wylaniu Ducha Œwiêtego – wyp³ywaj¹ z serc wierz¹cych (por. J
7, 38-39). Duch bowiem objawia siê jako wewnêtrzna moc,
która harmonizuje ich serca z sercem Chrystusa i uzdalnia
ich do mi³owania braci tak, jak On ich mi³owa³, kiedy pochyla³ siê, aby umywaæ nogi uczniom (por. J 13, 1-13),
a zw³aszcza, gdy odda³ za nas ¿ycie (por. J 13, 1; 15, 13).
Duch jest tak¿e moc¹, która przemienia serce wspólnoty koœcielnej, aby by³a w œwiecie œwiadkiem mi³oœci Ojca,
który chce uczyniæ z ludzkoœci jedn¹ rodzinê w swoim Synu.
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Ca³a dzia³alnoœæ Koœcio³a jest wyrazem mi³oœci, która pragnie ca³kowitego dobra cz³owieka: pragnie jego ewangelizacji przez S³owo i Sakramenty, co jest dzie³em czêsto heroicznym w jego historycznej realizacji; pragnie jego promocji w ró¿nych wymiarach ¿ycia i ludzkiej aktywnoœci.
Mi³oœæ jest zatem s³u¿b¹, któr¹ Koœció³ pe³ni, aby nieustannie wychodziæ naprzeciw cierpieniom i potrzebom, równie¿ materialnym, ludzi. W³aœnie na tym aspekcie, na pos³udze mi³oœci pragnê zatrzymaæ siê w tej drugiej czêœci
encykliki.
Caritas zadaniem Koœcio³a
20. Mi³oœæ bliŸniego zakorzeniona w mi³oœci Boga jest
przede wszystkim powinnoœci¹ ka¿dego poszczególnego
wierz¹cego, ale jest tak¿e zadaniem ca³ej wspólnoty koœcielnej, i to na ka¿dym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej,
przez Koœció³ partykularny, a¿ po Koœció³ powszechny w jego wymiarze globalnym. Równie¿ Koœció³ jako wspólnota
winien wprowadzaæ mi³oœæ w czyn. Konsekwencj¹ tego jest
fakt, ¿e mi³oœæ potrzebuje równie¿ organizacji, aby w sposób uporz¹dkowany mog³a s³u¿yæ wspólnocie. Œwiadomoœæ
tego zadania odgrywa³a w Koœciele rolê konstytutywn¹ od
samych jego pocz¹tków. „Ci wszyscy, którzy uwierzyli,
przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali
maj¹tki i dobra i rozdzielali je ka¿demu wed³ug potrzeby”
(Dz 2, 44-45). £ukasz mówi o tym w kontekœcie swego rodzaju definicji Koœcio³a, którego elementy konstytutywne
stanowi¹: trwanie „w nauce Aposto³ów”, we „wspólnocie”
(koinonia), w „³amaniu chleba” i w „modlitwach” (por. Dz
2, 42). Element „wspólnoty” (koinonia), z pocz¹tku nieokreœlony, jest wyra¿any konkretnie w wy¿ej cytowanych
wersetach: polega ona mianowicie na tym, ¿e wierz¹cy maj¹
wszystko wspólne i ¿e nie istnieje ju¿ miêdzy nimi zró¿nicowanie na bogatych i ubogich (por. równie¿ Dz 4, 32-37).
Ta radykalna forma wspólnoty materialnej nie mog³a byæ
wprawdzie utrzymana, gdy Koœció³ zacz¹³ siê rozrastaæ,
pozosta³a jednak istotna idea: we wspólnocie wierz¹cych
nie mo¿e byæ takiej formy ubóstwa, by komuœ odmówiono
dóbr koniecznych do godnego ¿ycia.
21. Decyduj¹cym krokiem w trudnym poszukiwaniu
rozwi¹zañ dla realizacji tej podstawowej zasady eklezjalnej by³ wybór siedmiu mê¿czyzn, który w historii i potem
by³ uwa¿any za pocz¹tek pos³ugi diakoñskiej (por. Dz 6, 56). W pierwotnym Koœciele wytworzy³a siê nierównoœæ
w codziennym rozdawnictwie ja³mu¿ny dla wdów, pomiêdzy grupami mówi¹cymi po hebrajsku i po grecku. Aposto³owie, którym przede wszystkim zosta³a powierzona „modlitwa” (Eucharystia i Liturgia) i „pos³uga S³owa”, poczuli
siê nadmiernie obci¹¿eni „obs³ugiwaniem sto³ów”; zdecydowali zatem, ¿e skoncentruj¹ siê na swej zasadniczej pos³udze, a dla nowego zadania, równie koniecznego w Koœciele, stworz¹ kolegium siedmiu osób. I ta grupa jednak
nie mia³a spe³niaæ tylko praktycznej pos³ugi rozdawnictwa:
mieli to byæ mê¿czyŸni „pe³ni Ducha i m¹droœci” (por. Dz
6, 1-6). Oznacza to, ¿e s³u¿ba spo³eczna, jak¹ mieli wype³niaæ by³a bardzo konkretna, ale równoczeœnie by³a to s³u¿ba duchowa; ich rola zatem by³a prawdziwie duchowa i realizowa³o siê w niej podstawowe zadanie Koœcio³a, którym
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jest w³aœnie uporz¹dkowana mi³oœæ bliŸniego. Wraz z utworzeniem tego kolegium Siedmiu, „diakonia” – pos³uga mi³oœci bliŸniego, spe³niana zbiorowo w sposób zorganizowany – zosta³a ju¿ wprowadzona do fundamentalnej struktury Koœcio³a.
22. Z up³ywem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem siê Koœcio³a, dzia³alnoœæ charytatywna utwierdzi³a siê jako jeden z istotnych jego sektorów, obok udzielania
Sakramentów i g³oszenia S³owa: praktyka mi³oœci wobec
wdów i sierot, wobec wiêŸniów, chorych i wszystkich potrzebuj¹cych nale¿y do jego istoty w równej mierze, jak
pos³uga Sakramentów i g³oszenie Ewangelii. Koœció³ nie
mo¿e zaniedbaæ pos³ugi mi³oœci, tak jak nie mo¿e zaniedbaæ Sakramentów i S³owa. Wystarczy kilka przyk³adów,
aby to zilustrowaæ.
Mêczennik Justyn (+ ok. 155) opisuje w kontekœcie niedzielnej celebracji chrzeœcijañskiej równie¿ dzia³alnoœæ charytatywn¹, zwi¹zan¹ z Eucharysti¹. Zamo¿ni sk³adaj¹ ofiary Biskupowi w miarê swych mo¿liwoœci, ka¿dy wed³ug
w³asnej woli; z tych ofiar utrzymuje on sieroty i wdowy
oraz tych, którzy z powodu choroby lub z innych przyczyn
znaleŸli siê w potrzebie, jak równie¿ wiêŸniów i cudzoziemców[12]. Wielki pisarz chrzeœcijañski Tertulian (+ po 220)
opowiada, jak budzi³a zdumienie wœród pogan troska chrzeœcijan o wszystkich potrzebuj¹cych, równie¿ o niechrzeœcijan[13]. Mo¿na uwa¿aæ, ¿e kiedy Ignacy Antiocheñski (+
ok. 117) okreœla³ Koœció³ rzymski jako ten, który „przewodzi
w mi³oœci (agape)”[14], w tej definicji chcia³ wyraziæ w jakiœ
sposób równie¿ jego konkretn¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹.
23. W tym kontekœcie mo¿e siê wydawaæ po¿yteczne
odniesienie do pierwotnych struktur prawnych dotycz¹cych
dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a. Oko³o po³owy IV wieku w Egipcie formuje siê tak zwana „diaconia”; jest to w poszczególnych monasterach instytucja odpowiedzialna za
ca³oœæ aktywnoœci opiekuñczej, czyli pos³ugi charytatywnej. Z tych zacz¹tków rozwinê³a siê w Egipcie, a¿ do VI wieku, korporacja w pe³ni umocowana prawnie, której w³adze
cywilne powierzaj¹ nawet jak¹œ czêœæ zbo¿a do publicznego rozdawnictwa. W Egipcie nie tylko ka¿dy monaster, ale
równie¿ ka¿da diecezja mia³a w koñcu swoj¹ diakoniê –
instytucjê, która póŸniej rozwinê³a siê zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Papie¿ Grzegorz Wielki (+ 604)
mówi o diakonii Neapolu. Istnienie diakonii w Rzymie jest
udokumentowane dopiero pocz¹wszy od VII i VIII wieku.
Oczywiœcie jednak ju¿ wczeœniej, od samych pocz¹tków,
opieka nad ubogimi i cierpi¹cymi, zgodnie z zasadami ¿ycia
chrzeœcijañskiego zawartymi w Dziejach Apostolskich, nale¿a³a do dzia³alnoœci Koœcio³a w Rzymie. ¯ywym tego
przyk³adem jest postaæ diakona Wawrzyñca (+ 258). Dramatyczny opis jego mêczeñstwa by³ znany ju¿ œw. Ambro¿emu (+ 397) i w istocie przedstawia nam z pewnoœci¹ autentyczn¹ postaæ œwiêtego. Jako odpowiedzialnemu za troskê o biednych, po uwiêzieniu jego wspó³braci i papie¿a,
dano mu czas, aby zebra³ skarby Koœcio³a i przekaza³ je
w³adzom pañstwowym. Wawrzyniec rozdzieli³ pieni¹dze,
które mia³, pomiêdzy ubogich, a potem z nimi – jako prawdziwym skarbem Koœcio³a – stawi³ siê przed obliczem w³adz
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pañstwowych[15]. Niezale¿nie od tego, jak siê ocenia historyczn¹ autentycznoœæ tych szczegó³ów, Wawrzyniec pozosta³ w pamiêci Koœcio³a jako wybitny przedstawiciel koœcielnej caritas.
24. Wspomnienie postaci cesarza Juliana Apostaty (+
363) mo¿e raz jeszcze pokazaæ, jak bardzo istotna dla Koœcio³a pierwszych wieków by³a zorganizowana i praktykowana caritas. Jako szeœcioletnie dziecko, Julian by³ œwiadkiem zabójstwa swego ojca, brata i innych cz³onków rodziny, dokonanego przez stra¿e cesarskiego pa³acu; odpowiedzialnoœci¹ za tê brutalnoœæ – s³usznie czy nie – obci¹¿y³
imperatora Konstancjusza, który uwa¿a³ siê za wielkiego
chrzeœcijanina. Z tego powodu wiara chrzeœcijañska by³a
dla niego raz na zawsze zdyskredytowana.
Gdy zosta³ imperatorem, zdecydowa³ odnowiæ pogañstwo, antyczn¹ religiê rzymsk¹, reformuj¹c j¹ jednoczeœnie
w taki sposób, aby mog³a staæ siê si³¹ napêdzaj¹c¹ imperium. W tej perspektywie obficie czerpa³ inspiracjê z chrzeœcijañstwa. Ustanowi³ hierarchiê metropolitów i kap³anów.
Kap³ani musieli troszczyæ siê o mi³oœæ bogów i bliŸniego.
W jednym ze swoich listów[16] napisa³, ¿e jedyn¹ rzecz¹,
która trafia³a mu do przekonania w chrzeœcijañstwie, by³a
dzia³alnoœæ charytatywna Koœcio³a. Dla jego nowego pogañstwa by³o zatem spraw¹ decyduj¹c¹ przeciwstawiæ systemowi dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a, podobn¹ dzia³alnoœæ w ramach jego religii. „Galilejczycy” – mówi³ –
w ten sposób zdobyli œwiat. Trzeba by³o z nimi rywalizowaæ, a nawet ich przewy¿szyæ. W ten sposób imperator potwierdza³, ¿e caritas by³a decyduj¹c¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹
chrzeœcijañsk¹ wspólnotê Koœcio³a.
25. Dotar³szy do tego miejsca, zwróæmy w naszej refleksji uwagê na dwa istotne elementy:
a) Wewnêtrzna natura Koœcio³a wyra¿a siê w troistym
zadaniu: g³oszenie S³owa Bo¿ego (kerygma-martyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), pos³uga mi³oœci (diaconia). S¹ to zadania œciœle ze sob¹ zwi¹zane i nie mog¹ byæ
od siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Koœcio³a rodzajem opieki spo³ecznej, któr¹ mo¿na by powierzyæ komu
innemu, ale nale¿y do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty[17].
b) Koœció³ jest rodzin¹ Bo¿¹ w œwiecie. W tej rodzinie
nie powinno byæ nikogo, kto cierpia³by z powodu braku
tego, co konieczne. Jednoczeœnie jednak caritas-agape wykracza poza granice Koœcio³a; przypowieœæ o dobrym Samarytaninie pozostaje kryterium miary, nak³ada powszechnoœæ mi³oœci, która kieruje siê ku potrzebuj¹cemu, spotkanemu „przypadkiem” (por. £k 10, 31), kimkolwiek jest.
Obok tego uniwersalnego przykazania mi³oœci, istnieje równie¿ koniecznoœæ specyficznie eklezjalna – mianowicie, by
w Koœciele jako rodzinie ¿aden z jej cz³onków nie cierpia³,
gdy jest w potrzebie. Taki jest sens s³ów Listu do Galatów:
„A zatem, dopóki mamy czas, czyñmy dobrze wszystkim,
a zw³aszcza naszym braciom w wierze” (6, 10).
Sprawiedliwoœæ i mi³oœæ
26. Pocz¹wszy od dziewiêtnastego wieku wysuwane by³y
zastrze¿enia przeciw dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a,
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rozwijane potem z naciskiem przez myœl marksistowsk¹.
Ubodzy, mówi siê, nie potrzebuj¹ dzie³ charytatywnych, ale
sprawiedliwoœci. Dzie³a charytatywne – ja³mu¿na – w rzeczywistoœci s¹ dla bogatych sposobem pozwalaj¹cym unikn¹æ zaprowadzenia sprawiedliwoœci i uspokoiæ sumienia,
by zachowaæ ich pozycje, które pozbawiaj¹ ubogich ich
praw. Zamiast popieraæ przez poszczególne dzie³a mi³osierdzia istniej¹cy stan rzeczy, nale¿a³oby stworzyæ porz¹dek prawny, w którym wszyscy otrzymywaliby swoj¹ czêœæ œwiatowych
dóbr, a zatem nie potrzebowaliby ju¿ dzie³ mi³osierdzia.
W tej argumentacji, trzeba przyznaæ, jest coœ z prawdy,
ale te¿ nie jest wolna od b³êdu. To prawda, ¿e podstawow¹
zasad¹ pañstwa powinno byæ usilne d¹¿enie do sprawiedliwoœci i ¿e celem sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego jest
zagwarantowanie ka¿demu jego udzia³u w czêœci dóbr
wspólnych, z zachowaniem zasady pomocniczoœci. Zawsze
by³o to podkreœlane przez chrzeœcijañsk¹ naukê o pañstwie
i spo³eczn¹ naukê Koœcio³a. Zagadnienie sprawiedliwego
porz¹dku we wspólnocie, z historycznego punktu widzenia, wesz³o w now¹ fazê, gdy uformowa³o siê spo³eczeñstwo przemys³owe XIX wieku. Powstanie nowoczesnego
przemys³u zburzy³o stare struktury spo³eczne, a wzrost liczby otrzymuj¹cych wynagrodzenie spowodowa³o radykalne
zmiany w uk³adzie stosunków spo³ecznych, w których decyduj¹c¹ kwesti¹ sta³ siê stosunek miêdzy kapita³em i prac¹
– kwestia ta w takiej formie wczeœniej nie by³a znana. Struktury produkcyjne i kapita³ by³y now¹ w³adz¹, która, z³o¿ona w rêce niewielu, prowadzi³a masy pracownicze do utraty praw, przeciw czemu trzeba by³o protestowaæ.
27. Nale¿y przyznaæ, ¿e przedstawiciele Koœcio³a bardzo powoli przyjmowali do œwiadomoœci, ¿e problem sprawiedliwej struktury spo³eczeñstwa jawi³ siê w nowy sposób. Nie brak by³o pionierów: jednym z nich by³ na przyk³ad Biskup Ketteler z Moguncji (+ 1877). W odpowiedzi
na konkretne potrzeby powstawa³y równie¿ ko³a, stowarzyszenia, zwi¹zki, federacje, a przede wszystkim nowe zgromadzenia zakonne, które w dziewiêtnastym wieku wysz³y
naprzeciw ubóstwu, chorobom i sytuacjom zwi¹zanym
z brakami w sektorze edukacji. W roku 1891, wraz z Encyklik¹ Rerum novarum Leona XIII problem ten znalaz³ odzwierciedlenie w magisterium papieskim. Nastêpnie, w 1931
roku, ukaza³a siê Encyklika Piusa XI Quadragesimo anno.
B³ogos³awiony Papie¿ Jan XXIII opublikowa³ w 1961 roku
Encyklikê Mater et Magistra, zaœ Pawe³ VI w Encyklice
Populorum progressio (1967) i w Liœcie apostolskim Octogesima adveniens (1971) podj¹³ z moc¹ problematykê socjaln¹, która w miêdzyczasie nabrzmia³a przede wszystkim
w Ameryce £aciñskiej. Mój wielki Poprzednik Jan Pawe³
II pozostawi³ nam trylogiê Encyklik spo³ecznych: Laborem
exercens (1981), Solicitudo rei socialis (1987) i w koñcu
Centesimus annus (1991).
W ten sposób, w zderzeniu z wci¹¿ nowymi sytuacjami
i problemami rozwija³a siê katolicka doktryna spo³eczna,
która w 2004 roku zosta³a zaprezentowana w sposób ca³oœciowy w Kompendium nauki spo³ecznej Koœcio³a zredagowanym przez Papiesk¹ Radê Iustitia et Pax. Marksizm
wskaza³ w rewolucji œwiatowej i w przygotowaniu do niej
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panaceum na problemy spo³eczne: przez rewolucjê i nastêpuj¹c¹ po niej kolektywizacjê œrodków produkcji – twierdzi³a ta doktryna – wszystko nagle mia³o funkcjonowaæ
w inny i lepszy sposób. Ten sen rozwia³ siê. W trudnej sytuacji, w jakiej dziœ siê znajdujemy równie¿ z powodu globalizacji ekonomii, nauka spo³eczna Koœcio³a sta³a siê podstawowym wskazaniem proponuj¹cym s³uszne kierunki
równie¿ poza jego granicami: kierunki te – w obliczu postêpuj¹cego rozwoju – powinny byæ podejmowane w dialogu ze wszystkimi, którzy prawdziwie troszcz¹ siê o cz³owieka i jego œwiat.
28. Aby dok³adniej zdefiniowaæ relacjê pomiêdzy koniecznym zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwoœci i pos³ug¹ charytatywn¹, trzeba wzi¹æ po uwagê dwie podstawowe, istniej¹ce sytuacje:
a) Sprawiedliwy porz¹dek spo³eczeñstwa i pañstwa jest
centralnym zadaniem polityki. Pañstwo, które nie kierowa³oby siê sprawiedliwoœci¹, zredukowa³oby siê do wielkiej
bandy z³odziei, jak powiedzia³ kiedyœ Augustyn: „Remota
itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”[18].
Do podstawowej struktury chrzeœcijañstwa nale¿y rozró¿nienie tego, co nale¿y do Cezara, od tego co nale¿y do Boga
(por. Mt 22, 21), to znaczy rozró¿nienie pomiêdzy pañstwem
i Koœcio³em, albo, jak mówi Sobór Watykañski II, autonomia rzeczywistoœci doczesnych[19]. Pañstwo nie mo¿e narzucaæ religii, ale musi zagwarantowaæ jej wolnoœæ i pokój
pomiêdzy wyznawcami ró¿norakich religii; Koœció³ jako
spo³eczny wyraz wiary chrzeœcijañskiej, ze swej strony, ma
swoj¹ niezale¿noœæ i na bazie wiary ¿yje w formie wspólnotowej, któr¹ pañstwo powinno respektowaæ. Obie sfery
s¹ rozdzielone, ale pozostaj¹ zawsze we wzajemnej relacji.
Sprawiedliwoœæ jest celem, a wiêc równie¿ wewnêtrzn¹
miar¹ ka¿dej polityki. Polityka jest czymœ wiêcej ni¿ prost¹
technik¹ dla zdefiniowania porz¹dków publicznych: jej Ÿród³o i cel znajduj¹ siê w³aœnie w sprawiedliwoœci, a ta ma
naturê etyczn¹. Tak wiêc pañstwo nieuchronnie staje wobec pytania: jak realizowaæ sprawiedliwoœæ tu i teraz? To
zaœ pytanie zak³ada inne bardziej radykalne: co to jest sprawiedliwoœæ? Jest to problem, który dotyczy rozumu praktycznego; aby jednak rozum móg³ funkcjonowaæ uczciwie,
musi byæ stale oczyszczany, gdy¿ jego zaœlepienie etyczne,
wynikaj¹ce z przewagi interesu i w³adzy, która go zaœlepia,
jest zagro¿eniem, którego nigdy nie mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ.
W tym punkcie stykaj¹ siê polityka i wiara. Oczywiœcie
wiara ma swoj¹ specyficzn¹ naturê jako spotkanie z ¿yj¹cym Bogiem – spotkanie, które otwiera przed nami nowe
horyzonty bardzo dalekie od zakresu w³aœciwego rozumowi. Równoczeœnie jednak jest ona dla tego rozumu si³¹
oczyszczaj¹c¹. Wychodz¹c od Bo¿ej perspektywy, uwalnia
go od zaœlepienia, a tym samym pomaga mu byæ sob¹. Wiara
pozwala rozumowi lepiej spe³niaæ jego zadanie i lepiej widzieæ to, co jest mu w³aœciwe. W tym miejscu nale¿y umieœciæ katolick¹ naukê spo³eczn¹: nie ma ona zamiaru przekazywaæ Koœcio³owi w³adzy pañstwa. Nie chce równie¿
narzucaæ tym, którzy nie podzielaj¹ wiary, perspektyw i sposobów zachowania, które do niej przynale¿¹. Po prostu chce
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mieæ udzia³ w oczyszczaniu rozumu i nieœæ pomoc, aby to,
co sprawiedliwe mog³o tu i teraz byæ rozpoznane, a nastêpnie realizowane.
Nauka spo³eczna Koœcio³a argumentuje, wychodz¹c od
rozumu i prawa naturalnego, a wiêc od tego, co jest wspólne naturze ka¿dej istoty ludzkiej. Wie, ¿e nie jest zadaniem
Koœcio³a sprawiaæ, aby sama ta nauka mia³a znaczenie polityczne: ona chce s³u¿yæ formowaniu sumienia w polityce
i wp³ywaæ na to, aby ros³a czujnoœæ na prawdziwe wymagania sprawiedliwoœci i równoczeœnie gotowoœæ do reakcji
w oparciu o nie, równie¿ gdy sprzeciwia³oby siê to osobistej korzyœci. Oznacza to, ¿e budowanie sprawiedliwego
porz¹dku spo³ecznego i pañstwowego, dziêki któremu ka¿demu by³oby dane to, co mu siê nale¿y, jest podstawowym
zadaniem, które ka¿de pokolenie musi na nowo podejmowaæ. Poniewa¿ chodzi tu o zadanie polityczne, nie mo¿e
byæ ono bezpoœredni¹ misj¹ Koœcio³a. Poniewa¿ jednak jest
to równoczeœnie pierwszorzêdne zadanie ludzkie, Koœció³
ma obowi¹zek wspó³dzia³aæ przez oczyszczanie rozumu
i formacjê etyczn¹, aby wymagania sprawiedliwoœci sta³y
siê zrozumia³e i politycznie wykonalne.
Koœció³ nie mo¿e i nie powinien podejmowaæ walki politycznej, aby realizowaæ jak najbardziej sprawiedliwe spo³eczeñstwo. Nie mo¿e i nie powinien stawiaæ siê na miejscu
pañstwa. Nie mo¿e te¿ jednak i nie powinien pozostawaæ
na marginesie w walce o sprawiedliwoœæ. Musi w³¹czyæ siê
w ni¹ przez argumentacjê rozumow¹ i obudziæ si³y duchowe, bez których sprawiedliwoœæ, domagaj¹ca siê zawsze
wyrzeczeñ, nie mo¿e utrwaliæ siê i rozwijaæ. Sprawiedliwa
spo³ecznoœæ nie mo¿e byæ dzie³em Koœcio³a, lecz powinna
byæ realizowana przez politykê. Niemniej Koœció³ jest g³êboko zainteresowany budowaniem sprawiedliwoœci przez
otwieranie inteligencji i woli na wymagania dobra.
b) Mi³oœæ – caritas – zawsze bêdzie konieczna, równie¿
w najbardziej sprawiedliwej spo³ecznoœci. Nie ma takiego
sprawiedliwego porz¹dku pañstwowego, który móg³by sprawiæ, ¿e pos³uga mi³oœci by³aby zbêdna. Kto usi³uje uwolniæ
siê od mi³oœci, bêdzie gotowy uwolniæ siê od cz³owieka jako
cz³owieka. Zawsze bêdzie istnia³o cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze bêdzie samotnoœæ. Zawsze bêd¹ sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej mi³oœci bliŸniego[20].
Pañstwo, które chce zapewniæ wszystko, które wszystko
przyjmuje na siebie, w koñcu staje siê instancj¹ biurokratyczn¹, nie mog¹c¹ zapewniæ najistotniejszych rzeczy, których cz³owiek cierpi¹cy – ka¿dy cz³owiek – potrzebuje:
pe³nego mi³oœci osobistego oddania. Nie pañstwo, które
ustala i panuje nad wszystkim, jest tym, którego potrzebujemy, ale pañstwo, które dostrze¿e i wesprze, w duchu pomocniczoœci, inicjatywy podejmowane przez ró¿norakie si³y
spo³eczne, ³¹cz¹ce w sobie spontanicznoœæ i bliskoœæ z ludŸmi potrzebuj¹cymi pomocy.
Koœció³ jest jedn¹ z tych ¿ywotnych si³: pulsuje w nim
dynamizm mi³oœci wzbudzanej przez Ducha Chrystusa. Ta
mi³oœæ daje ludziom nie tylko pomoc materialn¹, ale równie¿ odpoczynek i troskê o duszê, pomoc czêsto bardziej
konieczn¹ od wsparcia materialnego. Opinie, wed³ug któ-
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rych sprawiedliwe struktury czyni³yby zbytecznymi dzie³a
charytatywne, faktycznie kryj¹ w sobie równie¿ materialistyczn¹ koncepcjê cz³owieka: za³o¿enie, wed³ug którego
cz³owiek mia³by ¿yæ „samym chlebem” (por. Mt 4, 4; por.
Pwt 8, 3) – przekonanie, które upokarza cz³owieka i nie
uznaje w³aœnie tego, co jest specyficznie ludzkie.
29. W ten sposób mo¿emy teraz bardziej precyzyjnie
okreœliæ w ¿yciu Koœcio³a relacjê pomiêdzy zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwej organizacji pañstwa i spo³eczeñstwa z jednej strony, a uporz¹dkowan¹ wspólnotowo
dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ z drugiej. Wykazaliœmy, ¿e
kszta³towanie sprawiedliwych struktur nie jest bezpoœrednim zadaniem Koœcio³a, ale przynale¿y do sfery polityki, to
znaczy do zakresu rozumu auto-odpowiedzialnego. Zadanie Koœcio³a w tym zakresie jest poœrednie, polegaj¹ce na
udziale w oczyszczaniu rozumu i budzeniu si³ moralnych,
bez których nie mog¹ byæ stworzone sprawiedliwe struktury, ani te¿ nie mog¹ one funkcjonowaæ na d³u¿sz¹ metê.
Bezpoœrednie zadanie dzia³ania na rzecz sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego jest natomiast w³aœciwe wiernym
œwieckim. Jako obywatele pañstwa s¹ powo³ani do osobistego uczestnictwa w ¿yciu publicznym. Nie mog¹ zatem
rezygnowaæ z udzia³u „w ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej, spo³ecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny s³u¿y wzrastaniu wspólnego dobra” [21]. Misj¹
wiernych œwieckich jest zatem kszta³towaæ w³aœciwie ¿ycie
spo³eczne, respektuj¹c jego uprawnion¹ autonomiê i wspó³pracuj¹c z innymi obywatelami zgodnie z ich kompetencjami i odpowiedzialnoœci¹[22]. Choæ specyficzne wyrazy
koœcielnej caritas nie mog¹ mieszaæ siê z dzia³alnoœci¹ pañstwa, pozostaje prawd¹, ¿e powinna ona o¿ywiaæ ca³¹ egzystencjê wiernych œwieckich, a wiêc tak¿e ich aktywnoœæ
polityczn¹, traktowan¹ jako „mi³oœæ spo³eczn¹”[23].
Organizacje charytatywne Koœcio³a stanowi¹ jego opus
proprium, zadanie mu w³aœciwe, w którym nie wspó³pracuje jako dodatkowy partner, ale dzia³a jako podmiot bezpoœrednio odpowiedzialny, robi¹c to, co przynale¿y do jego
natury. Koœció³ nigdy nie mo¿e byæ zwolniony od czynienia caritas jako uporz¹dkowanej dzia³alnoœci wierz¹cych i,
z drugiej strony, nigdy nie bêdzie takiej sytuacji, w której
caritas poszczególnych chrzeœcijan nie bêdzie potrzebna,
gdy¿ cz³owiek, poza sprawiedliwoœci¹, potrzebuje i zawsze
bêdzie potrzebowa³ mi³oœci.
Ró¿norakie struktury dzia³alnoœci spo³ecznej dzisiaj
30. Zanim spróbujemy zdefiniowaæ specyficzny profil
koœcielnej dzia³alnoœci w s³u¿bie cz³owieka, chcia³bym teraz spojrzeæ na ogóln¹ sytuacjê w zmaganiach o sprawiedliwoœæ i o mi³oœæ w œwiecie.
a) Œrodki masowego przekazu uczyni³y dziœ nasz¹ planetê mniejsz¹, w szybkim tempie zbli¿aj¹c ludzi i g³êboko
ró¿ni¹ce siê kultury. Je¿eli to „przebywanie razem” niekiedy rodzi nieporozumienia i napiêcia, to jednak fakt poznania w sposób bardziej bezpoœredni potrzeb ludzi staje siê
apelem o udzia³ w ich sytuacji i trudnoœciach. Ka¿dego dnia
stajemy siê œwiadomi, jak wiele jest cierpienia w œwiecie,
pomimo wielkiego postêpu na polu nauki i techniki, z po-

ANEKS

wodu ró¿norakiej biedy materialnej i duchowej. Nasze czasy domagaj¹ siê zatem nowej gotowoœci do wychodzenia
naprzeciw potrzebuj¹cemu bliŸniemu. Ju¿ Sobór Watykañski
II podkreœla³ to jasno w s³owach: „Dziœ, gdy zosta³y usprawnione œrodki komunikacji, dziêki którym w pewnej mierze
zosta³o pokonane oddalenie miêdzy ludŸmi [...] dzia³alnoœæ
charytatywna mo¿e i powinna […] ogarniaæ swym zasiêgiem
wszystkich bez wyj¹tku ludzi i wszystkie potrzeby”[24].
Z drugiej strony – a jest to aspekt procesu globalizacji
pobudzaj¹cy do dzia³ania, a zarazem dodaj¹cym otuchy –
wspó³czesnoœæ dostarcza nam niezliczonych narzêdzi do
niesienia pomocy humanitarnej potrzebuj¹cym siostrom
i braciom, wa¿nych i dzisiejszych systemów rozdzielania
po¿ywienia i odzie¿y, jak równie¿ mo¿liwoœci zaoferowania mieszkania i goœciny. Wykraczaj¹c poza granice wspólnot narodowych, troska o bliŸniego zmierza w ten sposób
do rozszerzenia horyzontów na ca³y œwiat. Sobór Watykañski II s³usznie zauwa¿y³: „Wœród znaków naszych czasów
na szczególne podkreœlenie zas³uguje owo nieodwracalnie
wzrastaj¹ce poczucie solidarnoœci wszystkich narodów”[25]. Instytucje pañstwowe i organizacje humanitarne
wspieraj¹ inicjatywy, których celem jest owa solidarnoœæ,
zw³aszcza przez dotacje lub ulgi podatkowe, albo te¿ uruchamiaj¹c du¿e fundusze. W ten sposób solidarnoœæ wyra¿ana przez spo³eczeñstwo obywatelskie znacz¹co przewy¿sza tê, któr¹ okazuj¹ jednostki.
b) W tej sytuacji pojawi³y siê i rozwinê³y nowe formy
wspó³pracy instancji pañstwowych i koœcielnych, które okaza³y siê owocne. Instancje koœcielne, z przejrzystoœci¹ ich
dzia³añ i wiernoœci¹ obowi¹zkowi œwiadczenia o mi³oœci,
mog¹ po chrzeœcijañsku animowaæ równie¿ instancje cywilne, sprzyjaj¹c wzajemnej koordynacji, która bêdzie dobrze wp³ywaæ na skutecznoœæ pos³ugi charytatywnej[26] .
Podobnie uformowa³y siê w tym kontekœcie ró¿norakie organizacje, które stawiaj¹ sobie cele charytatywne albo filantropijne, podejmuj¹ce w obliczu istniej¹cych problemów
socjalnych i politycznych wysi³ki, by znaleŸæ zadowalaj¹ce rozwi¹zania w wymiarze humanitarnym. Wa¿nym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie
siê ró¿nych form wolontariatu, które wyra¿aj¹ siê w wielorakich pos³ugach [27]. Pragnê wyraziæ moje uznanie
i wdziêcznoœæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
uczestnicz¹ w tej dzia³alnoœci. To szerokie zaanga¿owanie
stanowi dla m³odych szko³ê ¿ycia i uczy solidarnoœci, gotowoœci do dawania nie tylko czegoœ, ale siebie samych. Antykulturze œmierci, która wyra¿a siê na przyk³ad w narkotykach,
przeciwstawia w ten sposób mi³oœæ, która nie szuka siebie samej, ale która w³aœnie w gotowoœci „utracenia siebie” (por. £k
17, 33 i nn.) dla drugiego jawi siê jako kultura ¿ycia.
Równie¿ w samym Koœciele katolickim i w innych Koœcio³ach i Wspólnotach koœcielnych pojawi³y siê nowe formy dzia³alnoœci charytatywnej i odnowi³y siê formy dawne, nabieraj¹c nowego rozmachu. S¹ to formy, w których
czêsto mo¿na z powodzeniem ³¹czyæ ewangelizacjê z dzie³em mi³osierdzia. Pragnê wyraŸnie potwierdziæ to, co mój
wielki Poprzednik Jan Pawe³ II powiedzia³ w swojej Encyklice Sollicitudo rei socialis[28], gdy deklarowa³ gotowoœæ
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Koœcio³a katolickiego do wspó³pracy z Organizacjami charytatywnymi tych Koœcio³ów i Wspólnot, gdy¿ wszyscy
poruszeni jesteœmy t¹ sam¹ podstawow¹ motywacj¹ i mamy
przed oczami ten sam cel: prawdziwy humanizm, który
uznaje w cz³owieku obraz Bo¿y i pragnie wspieraæ go w
realizacji ¿ycia odpowiadaj¹cego tej godnoœci. Encyklika
Ut unum sint jeszcze raz podkreœli³a, ¿e aby œwiat sta³ siê
lepszy, konieczne jest, by chrzeœcijanie przemawiali jednym g³osem i dzia³ali na rzecz „szacunku dla praw i potrzeb wszystkich, zw³aszcza ubogich, poni¿onych i bezbronnych”[29]. Chcia³bym tu wyraziæ moj¹ radoœæ z faktu, ¿e to
pragnienie znalaz³o w œwiecie szerokie echo w postaci licznych inicjatyw.
Specyficzny profil dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a
31. Przyrost liczby ró¿norakich organizacji, które s³u¿¹
cz³owiekowi, odpowiadaj¹c na jego potrzeby, w gruncie
rzeczy t³umaczy siê faktem, ¿e imperatyw mi³oœci bliŸniego zosta³ przez Stwórcê wpisany w sam¹ naturê cz³owieka.
Ten przyrost jest równie¿ efektem obecnoœci w œwiecie
chrzeœcijañstwa, które wci¹¿ na nowo budzi i uskutecznia
ten imperatyw, czêsto w historii g³êboko zaniedbany. Reforma pogañstwa, któr¹ usi³owa³ przeprowadziæ Julian Apostata, jest jedynie pocz¹tkowym przyk³adem tej skutecznoœci. W tym sensie si³a chrzeœcijañstwa wykracza daleko poza
granice wiary chrzeœcijañskiej. Jest zatem bardzo wa¿ne,
aby dzia³alnoœæ charytatywna Koœcio³a jaœnia³a wci¹¿ swym
blaskiem i nie rozp³ynê³a siê w zwyczajnej organizacji asystencjalnej, staj¹c siê po prostu jedn¹ z jej odmian. Jakie
jednak s¹ elementy konstytutywne, które stanowi¹ o istocie
chrzeœcijañskiej i koœcielnej caritas?
a) Jak pokazuje przyk³ad dobrego Samarytanina z przypowieœci, caritas chrzeœcijañska jest przede wszystkim odpowiedzi¹ na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpoœredni¹ koniecznoœæ: g³odni musz¹ byæ nasyceni, nadzy
odziani, chorzy leczeni z nadziej¹ na uzdrowienie, wiêŸniowie odwiedzani itd. Organizacje charytatywne Koœcio³a, pocz¹wszy od Caritas (diecezjalnej, narodowej i miêdzynarodowej) musz¹ zrobiæ wszystko, co mo¿liwe, aby
by³y do dyspozycji odpowiednie œrodki i nade wszystko by
byli ludzie, którzy podejm¹ takie zadania. Gdy chodzi o pos³ugê, jak¹ ludzie spe³niaj¹ wobec cierpi¹cych, potrzeba
przede wszystkim kompetencji profesjonalnych: nios¹cy
pomoc powinni byæ przygotowani w taki sposób, aby potrafili robiæ to, co w³aœciwe we w³aœciwy sposób, podejmuj¹c wysi³ek dalszej troski. Kompetencja zawodowa jest tu
pierwszym, podstawowym wymogiem, ale ona sama nie
wystarczy. Chodzi bowiem o istoty ludzkie, a osoby ludzkie zawsze potrzebuj¹ czegoœ wiêcej ni¿ technicznie poprawnej opieki. Potrzebuj¹ cz³owieczeñstwa. Potrzebuj¹
serdecznej uwagi. Ci, którzy dzia³aj¹ w Instytucjach charytatywnych Koœcio³a, powinni odznaczaæ siê tym, ¿e nie
ograniczaj¹ siê do sprawnego wype³nienia, co stosowne
w danej chwili, ale z sercem poœwiêcaj¹ siê na rzecz drugiego, w taki sposób, aby doœwiadczy³ on bogactwa ich cz³owieczeñstwa. Dlatego takim pracownikom oprócz przygotowania profesjonalnego potrzeba równie¿, i nade wszystko, „formacji serca”: trzeba ich prowadziæ ku takiemu spo-
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tkaniu z Bogiem w Chrystusie, które by budzi³o w nich
mi³oœæ i otwiera³o ich serca na drugiego, tak aby mi³oœæ
bliŸniego nie by³a ju¿ dla nich przykazaniem na³o¿onym
niejako z zewn¹trz, ale konsekwencj¹ wynikaj¹c¹ z ich wiary, która dzia³a przez mi³oœæ (por. Ga 5, 6).
b) Chrzeœcijañska dzia³alnoœæ charytatywna musi byæ
niezale¿na od partii i ideologii. Nie jest œrodkiem do zmieniania œwiata w sposób ideologiczny i nie pozostaje na us³ugach œwiatowych strategii, ale jest aktualizacj¹ tu i teraz
mi³oœci, której cz³owiek potrzebuje zawsze. Czasy obecne,
zw³aszcza pocz¹wszy od XIX wieku, s¹ zdominowane przez
ró¿ne nurty filozofii postêpu, której form¹ najbardziej radykaln¹ jest marksizm. Czêœci¹ strategii marksistowskiej
jest teoria zubo¿enia: kto w sytuacji niesprawiedliwej w³adzy – utrzymuje ona – pomaga cz³owiekowi przez dzie³a
charytatywne, faktycznie s³u¿y aktualnemu systemowi niesprawiedliwoœci, sprawiaj¹c, ¿e jawi siê, przynajmniej do
pewnego stopnia, jako znoœny. W ten sposób jest hamowany potencja³ rewolucyjny, a wiêc blokuje siê przemiany ku
lepszemu œwiatu. Dlatego te¿ caritas jest kontestowana i atakowana jako system zachowawczy. W rzeczywistoœci jest
to filozofia nieludzka. Cz³owiek, który ¿yje teraz jest poœwiêcany molochowi przysz³oœci – przysz³oœci, której realne nadejœcie pozostaje co najmniej w¹tpliwe. Wprawdzie
nie mo¿na promowaæ nadawania œwiatu ludzkiego kszta³tu, chwilowo rezygnuj¹c z postêpowania po ludzku. Mo¿emy mieæ udzia³ w kszta³towaniu lepszego œwiata jedynie
wtedy, gdy spe³niamy dobro teraz i osobiœcie, z pasj¹ i wszêdzie tam, gdzie mo¿emy, niezale¿nie od strategii i programów partii. Program chrzeœcijañski – program dobrego Samarytanina, program Jezusa – to „serce, które widzi”. Takie serce widzi, gdzie potrzeba mi³oœci i dzia³a konsekwentnie. Oczywiœcie, gdy dzia³alnoœæ charytatywna jest podejmowana przez Koœció³ jako inicjatywa wspólnotowa, ze
spontanicznoœci¹ jednostki musi byæ po³¹czone równie¿
programowanie, przewidywanie, wspó³praca z innymi podobnymi instytucjami.
c) Ponadto caritas nie mo¿e byæ œrodkiem do tego, co
dzisiaj okreœla siê mianem prozelityzmu. Mi³oœæ jest bezinteresowna; nie praktykuje siê jej dla osi¹gniêcia innych celów[30]. Nie oznacza to jednak, ¿e dzia³alnoœæ charytatywna powinna, by tak powiedzieæ, zostawiæ Boga i Chrystusa
na boku. Znowu chodzi o ca³ego cz³owieka. Czêsto najg³êbsz¹ przyczyn¹ cierpienia jest w³aœnie brak Boga. Ten,
kto praktykuje caritas w imieniu Koœcio³a nie bêdzie nigdy
stara³ siê narzucaæ innym wiary Koœcio³a. On wie, ¿e mi³oœæ w jej czystoœci i bezinteresownoœci jest najlepszym
œwiadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachêca
nas do mi³owania. Chrzeœcijanin wie, kiedy jest czas sposobny do mówienia o Bogu, a kiedy jest s³uszne zamilkn¹æ
i pozwoliæ mówiæ jedynie mi³oœci. On wie, ¿e Bóg jest mi³oœci¹ (por. 1J 4, 8) i staje siê obecny w³aœnie wtedy, gdy
nie robi siê nic innego ponad to, ¿e siê kocha. On wie –
wracaj¹c do wczeœniejszych pytañ – ¿e lekcewa¿enie mi³oœci jest lekcewa¿eniem Boga i cz³owieka, jest pokus¹, by
nie zwa¿aæ na Boga. W konsekwencji najlepsza obrona Boga
i cz³owieka polega w³aœnie na mi³oœci. Jest zadaniem orga-
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nizacji charytatywnych Koœcio³a umacnianie tego przekonania w œwiadomoœci ich cz³onków, tak by przez ich dzia³anie – tak, jak przez ich mówienie, milczenie i przyk³ad –
stawali siê wiarygodnymi œwiadkami Chrystusa.
Odpowiedzialni za dzia³alnoœæ charytatywn¹ Koœcio³a
32. W koñcu musimy zwróciæ uwagê na wspominanych
ju¿ odpowiedzialnych za dzia³alnoœæ charytatywn¹ Koœcio³a.
Ju¿ we wczeœniejszych rozwa¿aniach sta³o siê jasne, ¿e
prawdziwym podmiotem ró¿nych Organizacji katolickich,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹, jest sam Koœció³
– i to na wszystkich poziomach, pocz¹wszy od parafii, poprzez Koœcio³y partykularne, a¿ do Koœcio³a powszechnego. Dlatego jak¿e s³uszne by³o ustanowienie przez mojego
czcigodnego Poprzednika Paw³a VI Papieskiej Rady Cor
unum jako instancji Stolicy Apostolskiej odpowiedzialnej
za wspieranie wspó³pracy pomiêdzy organizacjami i koordynacjê akcji charytatywnych podejmowanych przez Koœció³ katolicki. Z kolei strukturze episkopalnej Koœcio³a
odpowiada fakt, ¿e w Koœcio³ach partykularnych biskupi
jako nastêpcy Aposto³ów ponosz¹ jako pierwsi odpowiedzialnoœæ za realizacjê, tak¿e dziœ, programu wskazanego
w Dziejach Apostolskich (por. 2, 42-44): Koœció³ jako rodzina Bo¿a, powinien byæ dziœ, tak jak wczoraj, miejscem
wzajemnej pomocy i równoczeœnie miejscem gotowoœci do
s³u¿enia wszystkim potrzebuj¹cym pomocy, nawet tym, którzy pozostaj¹ poza nim.
Podczas liturgii œwiêceñ biskupich, w³aœciwy akt konsekracji jest poprzedzony kilkoma pytaniami do kandydata, w których wyra¿aj¹ siê istotne elementy jego pos³ugi
i zostaj¹ przypomniane zwi¹zane z ni¹ obowi¹zki. W tym
kontekœcie przyjmuj¹cy œwiêcenia przyrzeka wyraŸnie, ¿e
w imiê Pana bêdzie goœcinny i mi³osierny dla biednych
i wszystkich potrzebuj¹cych pocieszenia i pomocy[31]. Kodeks Prawa Kanonicznego, w kanonach dotycz¹cych pos³ugi biskupiej, nie traktuje wyraŸnie o caritas jako specyficznym zakresie dzia³alnoœci biskupiej, ale mówi ogólnie
o zadaniu Biskupa, którym jest koordynacja ró¿nych dzie³
apostolstwa z poszanowaniem ich w³asnego charakteru[32].
Ostatnio jednak Dyrektorium o pasterskiej pos³udze Biskupów pog³êbi³o bardziej konkretnie kwestiê obowi¹zku caritas jako istotnego zadania Koœcio³a i Biskupa w jego diecezji[33] i podkreœli³o, ¿e dzia³alnoœæ charytatywna jest aktem
w³asnym Koœcio³a i ¿e tak samo jak pos³uga S³owa i Sakramentów przynale¿y do istoty jego pierwotnej misji[34].
33. Jeœli chodzi o wspó³pracowników, którzy praktycznie wykonuj¹ pracê charytatywn¹ w Koœciele, to, co istotne, zosta³o ju¿ powiedziane: nie powinni oni inspirowaæ siê
ideologiami poprawiania œwiata, ale maj¹ kierowaæ siê
wiar¹, która dzia³a przez mi³oœæ (por. Ga 5, 6). Powinny to
byæ osoby dotkniête przede wszystkim mi³oœci¹ Chrystusa,
osoby których serce zdoby³ Chrystus sw¹ mi³oœci¹, budz¹c
w nich mi³oœæ bliŸniego. Kryterium inspiruj¹cym ich dzia³anie powinno byæ zdanie z Drugiego Listu do Koryntian:
„Mi³oœæ Chrystusa przynagla nas” (5, 14). Œwiadomoœæ, ¿e
w Nim sam Bóg ofiarowa³ siê za nas a¿ do œmierci powinna
sk³aniaæ nas do tego, byœmy nie ¿yli ju¿ dla siebie samych,
ale dla Niego, a wraz z Nim dla innych. Kto kocha Chrystu-
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sa, kocha Koœció³ i pragnie, aby Koœció³ coraz bardziej by³
wyrazem i narzêdziem mi³oœci, która od Niego emanuje.
Wspó³pracownik ka¿dej katolickiej Organizacji charytatywnej pragnie pracowaæ z Koœcio³em, a zatem z Biskupem,
aby mi³oœæ Boga rozszerza³a siê w œwiecie. Przez swój udzia³
w praktykowaniu mi³oœci Koœcio³a, chce byæ œwiadkiem
Boga i Chrystusa, i dlatego w³aœnie chce bezinteresownie
spe³niaæ dobro dla ludzi.
34. Otwarcie wewnêtrzne na katolicki wymiar Koœcio³a
ukierunkuje wspó³pracownika na zgodne wspó³dzia³anie
z podobnymi Organizacjami w wychodzeniu naprzeciw ró¿norakim potrzebom, winno to jednak dokonywaæ siê z poszanowaniem specyficznego profilu pos³ugi, jakiej oczekuje
Chrystus i Jego uczniowie. Œw. Pawe³, w swoim hymnie
o mi³oœci (por. 1 Kor 13) naucza nas, ¿e caritas jest zawsze
czymœ wiêcej, ni¿ zwyczajn¹ dzia³alnoœci¹: „Gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ majêtnoœæ moj¹, a cia³o wystawi³ na
spalenie, lecz mi³oœci bym nie mia³, nic mi nie pomo¿e”
(1Kor 13, 3). Hymn ten powinien byæ Magna Charta ca³ej
pos³ugi koœcielnej; s¹ w nim zebrane wszystkie refleksje na
temat mi³oœci, które snuliœmy w tej Encyklice. Dzia³anie
praktyczne pozostaje niewystarczaj¹ce, je¿eli nie jest w nim
uchwytna mi³oœæ do cz³owieka, mi³oœæ, która siê karmi spotkaniem z Chrystusem. G³êboki, osobisty udzia³ w potrzebie i cierpieniu drugiego staje siê w ten sposób dawaniem
samego siebie: aby dar nie upokarza³ drugiego, muszê mu
daæ nie tylko coœ mojego, ale siebie samego, muszê byæ
obecny w darze jako osoba.
35. Ten w³aœciwy sposób s³u¿enia czyni pos³uguj¹cego
pokornym. Nie wynosi siê on nad drugiego, jakkolwiek
nêdzna by³aby w danym momencie jego sytuacja. Chrystus
zaj¹³ ostatnie miejsce na œwiecie – krzy¿ – i w³aœnie z t¹
radykaln¹ pokor¹ odkupi³ nas i nieustannie nam pomaga.
Kto pomaga, dostrzega, ¿e w³aœnie w ten sposób i jemu jest
udzielana pomoc; nie jest jego zas³ug¹, ani tytu³em do chluby
fakt, ¿e mo¿e pomagaæ. To zadanie jest ³ask¹. Im bardziej
ktoœ anga¿uje siê na rzecz innych, tym bardziej zrozumie i
przyjmie s³owo Chrystusa: „S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy”
(£k 17, 10). Uznaje bowiem, ¿e dzia³a nie z powodu swojej
wy¿szoœci, albo wiêkszej skutecznoœci, ale dlatego, ¿e Pan
go obdarowuje.
Czasami nadmiar potrzeb i ograniczone mo¿liwoœci w³asnego dzia³ania mog¹ go wystawiaæ na pokusê zniechêcenia. Ale w³aœnie wtedy bêdzie mu pomocna œwiadomoœæ,
¿e ostatecznie jest on jedynie narzêdziem w rêkach Pana;
uwolni siê wówczas od mniemania, ¿e sam i osobiœcie musi
realizowaæ konieczne naprawianie œwiata. W pokorze bêdzie robi³ to, co jest dla niego mo¿liwe i w pokorze zawierzy resztê Panu. To Bóg w³ada œwiatem, nie my. My s³u¿ymy Mu na tyle, na ile mo¿emy i dopóki On daje nam si³ê.
Robiæ jednak wszystko to, co mo¿emy w oparciu o si³ê,
jak¹ dysponujemy, to zadanie dobrego s³ugi Jezusa Chrystusa, które zawsze jest Ÿród³em jego dynamizmu: „Mi³oœæ
Chrystusa przynagla nas” (2Kor 5, 14).
36. Doœwiadczenie bezmiaru potrzeb mo¿e z jednej strony nas sk³aniaæ ku ideologii, która pretenduje do wykonania tego, czego, jak siê zdaje, nie osi¹ga Bo¿e w³adanie nad
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œwiatem: uniwersalne rozwi¹zanie ka¿dego problemu.
Z drugiej mo¿e staæ siê pokus¹ biernoœci opart¹ o wra¿enie, ¿e i tak nic nie mo¿e byæ zrealizowane. W tej sytuacji
¿ywy kontakt z Chrystusem jest decyduj¹c¹ pomoc¹, aby
pozostaæ na w³aœciwej drodze: ani nie popaœæ w pychê, która deprecjonuje cz³owieka i w rzeczywistoœci niczego nie
buduje, ale raczej burzy, ani te¿ nie poddaæ siê rezygnacji,
która nie pozwoli³aby, abyœmy dali siê prowadziæ mi³oœci i
w ten sposób s³u¿yæ cz³owiekowi.
Modlitwa, jako sposób czerpania wci¹¿ na nowo si³ od
Chrystusa, staje siê ca³kiem konkretn¹ koniecznoœci¹. Kto
modli siê nie traci czasu, nawet jeœli wszystko wskazuje na
potrzebê pilnej interwencji i sk³ania nas jedynie do dzia³ania. Pobo¿noœæ nie os³abia walki z ubóstwem czy nawet
bied¹ bliŸniego. B³ogos³awiona Teresa z Kalkuty jest wymownym przyk³adem, ¿e czas poœwiêcony Bogu na modlitwie nie tylko nie szkodzi skutecznej i operatywnej mi³oœci
bliŸniego, ale w rzeczywistoœci jest jej niewyczerpanym
Ÿród³em. W liœcie na Wielki Post 1996 roku B³ogos³awiona
pisa³a do swoich œwieckich wspó³pracowników: „Potrzebujemy tej intymnej wiêzi z Bogiem w naszym codziennym ¿yciu. Jak mo¿emy j¹ nawi¹zaæ? Przez modlitwê”.
37. Nadszed³ moment, aby potwierdziæ wagê modlitwy
wobec aktywizmu i groŸnej sekularyzacji wielu chrzeœcijan zaanga¿owanych w pracê charytatywn¹. Oczywiœcie
chrzeœcijanin, który modli siê, nie chce zmieniaæ planów
Bo¿ych, czy korygowaæ tego, co Bóg przewidzia³. Pragnie
czegoœ wiêcej, spotkania z Ojcem Jezusa Chrystusa, prosz¹c, aby On by³ obecny z pociech¹ Ducha w nim i w jego
pracy. Za¿y³oœæ z Bogiem osobowym i poddanie siê Jego
woli chroni¹ przed degradacj¹ cz³owieka, ratuj¹ go z niewoli fanatycznych i terrorystycznych doktryn. Autentycznie religijna postawa daleka jest od wynoszenia siê do roli
sêdziego Boga, oskar¿ania Go, ¿e pozwala na biedê nie
maj¹c litoœci dla swoich stworzeñ. Kto usi³uje walczyæ z Bogiem w imiê dobra cz³owieka, na kogo bêdzie móg³ liczyæ,
gdy dzia³anie ludzkie oka¿e siê bezsilne?
38. Oczywiœcie Hiob mo¿e ¿aliæ siê przed Bogiem z powodu istniej¹cego w œwiecie niezrozumia³ego cierpienia,
jawi¹cego siê jako nieusprawiedliwione. Dlatego tak mówi
o swoim bólu: „Obym wiedzia³, gdzie mo¿na Go znaleŸæ,
do Jego bym dotar³ stolicy. Zna³bym s³owa obrony mojej,
pojmowa³, co bêdzie mówi³. Czy z wielk¹ moc¹ ma siê ze
mn¹ spieraæ? Wiêc dr¿ê przed Jego obliczem, ze strachem
o Nim rozmyœlam, Bóg groz¹ przenika me serce, Wszechmocny nape³nia mnie lêkiem” (23, 3. 5-6. 15-16). Czêsto
nie jest nam dane poznaæ, dlaczego Bóg powstrzymuje rêkê
zamiast interweniowaæ. Zreszt¹ On nie zabrania nam wo³aæ, jak Jezus na krzy¿u: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie
opuœci³?” (Mt 27, 46).
Powinniœmy pozostawaæ z tym pytaniem przed Jego
obliczem, w modlitewnym dialogu: „Jak d³ugo jeszcze bêdziesz zwleka³, Panie œwiêty i prawdziwy?” (Ap 6, 10). Œw.
Augustyn daje odpowiedŸ wiary na to nasze cierpienie: „Si
comprehendis, non est Deus – jeœli Go pojmujesz, nie jest
Bogiem”[35]. Nasz protest nie jest wyzwaniem rzuconym
Bogu, ani insynuacj¹ b³êdu, s³aboœci lub obojêtnoœci w Nim,
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czy te¿, ¿e „œpi” (por. 1 Krl 18, 27). Raczej jest prawd¹, ¿e
nasze wo³anie jest – jak na ustach ukrzy¿owanego Jezusa –
ostatecznym najg³êbszym wyra¿eniem naszej wiary w Jego
wszechmoc. Chrzeœcijanie bowiem, pomimo wszystkich
nieporozumieñ i zamieszania w otaczaj¹cym ich œwiecie,
nie przestaj¹ wierzyæ w „dobroæ i mi³oœæ Boga do ludzi”
(por. Tt 3, 4). Choæ jak inni ludzie pogr¹¿eni s¹ w dramatycznej z³o¿onoœci dziejów historycznych, pozostaj¹ utwierdzeni w przekonaniu, ¿e Bóg jest Ojcem i kocha nas, nawet
je¿eli jego milczenie pozostaje dla nas niezrozumia³e.
39. Wiara, nadzieja i mi³oœæ s¹ nierozdzielne. Nadzieja
w praktyce wyra¿a siê w cnocie cierpliwoœci, która nie s³abnie w czynieniu dobra nawet w obliczu pozornej pora¿ki,
i w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa Mu nawet w ciemnoœci. Wiara ukazuje nam Boga, który da³ swojego Syna za nas i budzi w nas zwyciêsk¹ pewnoœæ, ¿e to
prawda: Bóg jest mi³oœci¹! W ten sposób przemienia w nas
niecierpliwoœæ i nasze w¹tpliwoœci w pewn¹ nadziejê, ¿e
Bóg trzyma w swoich rêkach œwiat, i ¿e mimo wszelkich
ciemnoœci On zwyciê¿a, jak to we wstrz¹saj¹cych obrazach
ilustruje w sposób radosny Apokalipsa. Wiara, która jest
œwiadoma mi³oœci Boga objawionej w przebitym sercu Jezusa na krzy¿u, ze swej strony prowokuje mi³oœæ. Jest ona
œwiat³em – w gruncie rzeczy jedynym – które zawsze na
nowo rozprasza mroki ciemnego œwiata i daje nam odwagê
do ¿ycia i dzia³ania. Mi³oœæ jest mo¿liwa i mo¿emy j¹ realizowaæ, bo jesteœmy stworzeni na obraz Boga. ¯yæ mi³oœci¹
i w ten sposób sprawiæ, aby Bo¿e œwiat³o dotar³o do œwiata
– do tego w³aœnie chcia³bym zachêciæ w tej Encyklice.
ZAKOÑCZENIE
40. Spójrzmy na koniec na œwiêtych, na tych, którzy
w przyk³adny sposób wype³niali dzie³o caritas. Myœl biegnie zw³aszcza ku Marcinowi z Tours (+ 397), najpierw ¿o³nierzowi, a potem mnichowi i biskupowi: niczym ikona pokazuje niezast¹pion¹ wartoœæ osobistego œwiadectwa mi³oœci. U bram Amiens, Marcin dzieli siê po³ow¹ swojego p³aszcza z ubogim: sam Jezus ukazuje mu siê w nocy we œnie
ubrany w ten p³aszcz, aby potwierdziæ wieczne znaczenie
ewangelicznego s³owa: „By³em nagi, a przyodzialiœcie
Mnie... Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25, 36.
40)[36]. Ile innych przyk³adów mo¿na by zacytowaæ w historii Koœcio³a! W szczególnoœci ca³y ruch monastyczny,
od jego pocz¹tków ze œw. Antonim opatem (+356), da³ wyraz
ogromnej s³u¿by charytatywnej dla bliŸniego.
Staj¹c „twarz¹ w twarz” z Bogiem, który jest Mi³oœci¹,
mnich odczuwa nagl¹c¹ potrzebê, by zamieniæ swoje ¿ycie
w s³u¿bê bliŸniemu, obok s³u¿by Bogu. Tym mo¿na t³umaczyæ wielkie oœrodki wyros³e przy monasterach, w których
przyjmowano, leczono i otaczano trosk¹. Mo¿na te¿ t³umaczyæ ogromne inicjatywy maj¹ce na celu promocjê ludzk¹ i
formacjê chrzeœcijañsk¹, przeznaczone przede wszystkim
dla ubogich, jakie prowadzi³y najpierw Zakony monastyczne
i ¿ebrz¹ce, a potem ró¿ne Instytuty zakonne mêskie i ¿eñskie, w ci¹gu ca³ej historii Koœcio³a. Postaci œwiêtych jak
Franciszek z Asy¿u, Ignacy Loyola, Jan Bo¿y, Kamil de
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Lellis, Wincenty de’ Paoli, Luisa de Marillac, Józef B. Cottolengo, Jan Bosko, Ludwik Orione, Teresa z Kalkuty – aby
wymieniæ tylko niektóre imiona – pozostaj¹ wybitnymi przyk³adami mi³oœci spo³ecznej dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Œwiêci s¹ prawdziwymi nosicielami œwiat³a w historii, gdy¿
s¹ ludŸmi wiary, nadziei i mi³oœci.
41. Pomiêdzy œwiêtymi wyró¿nia siê Maryja, Matka Pana
i odzwierciedlenie wszelkiej œwiêtoœci. W Ewangelii œw.
£ukasza znajdujemy J¹ zaanga¿owan¹ w pos³ugê mi³oœci
wobec krewnej El¿biety, u której pozostaje „oko³o trzech
miesiêcy” (1, 56), aby jej towarzyszyæ w ostatnim okresie
ci¹¿y. „Magnificat anima mea Dominum” – mówi przy okazji tej wizyty – “Wielbi dusza moja Pana” (£k 1, 46) i wyra¿a w ten sposób, jaki jest program Jej ¿ycia: nie stawiaæ
siebie w centrum, ale zostawiæ miejsce dla Boga spotkanego zarówno w modlitwie, jak i w pos³udze bliŸniemu – tylko wtedy œwiat staje siê dobry. Maryja jest wielka dlatego
w³aœnie, ¿e zabiega nie o w³asn¹ wielkoœæ, lecz Boga. Jest
pokorna: nie chce byæ niczym innym jak s³u¿ebnic¹ Pañsk¹
(por. £k 1, 38. 48). Ona wie, ¿e jedynie wtedy, gdy nie wype³nia swojego dzie³a, ale gdy oddaje siê do pe³nej dyspozycji dzia³aniu Bo¿emu, ma udzia³ w zbawianiu œwiata.
Jest niewiast¹ nadziei: tylko dlatego, ¿e wierzy w obietnice Bo¿e i oczekuje zbawienia Izraela, anio³ mo¿e przyjœæ
do Niej i wezwaæ J¹ do ostatecznej s³u¿by tym obietnicom.
Ona jest kobiet¹ wiary: „B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a”, mówi do Niej El¿bieta (£k 1, 45). Magnificat – ¿eby
tak powiedzieæ, portret Jej duszy – jest w ca³oœci utkany
z nici Pisma Œwiêtego, z nici S³owa Bo¿ego. W ten sposób
objawia siê, ¿e w S³owie Bo¿ym czuje siê Ona jak u siebie
w domu, z naturalnoœci¹ wychodzi i wchodzi z powrotem.
Ona mówi i myœli wed³ug S³owa Bo¿ego; S³owo Bo¿e staje
siê Jej s³owem, a Jej s³owo rodzi siê ze S³owa Bo¿ego. Ponadto w ten sposób objawia siê równie¿, ¿e Jej myœli pozostaj¹ w syntonii z myœlami Bo¿ymi, ¿e Jej wola idzie w parze z wol¹ Boga. Ona, bêd¹c wewnêtrznie przenikniêta S³owem Bo¿ym, mo¿e staæ siê Matk¹ S³owa Wcielonego.
W koñcu: Maryja jest kobiet¹, która kocha. Jak mog³oby
byæ inaczej? Jako wierz¹ca, która w wierze myœli zgodnie
z myœl¹ Bo¿¹ i pragnie wed³ug Bo¿ej woli, mo¿e byæ jedynie niewiast¹, która kocha.
Wyczuwamy to w cichych gestach, o których mówi¹
ewangeliczne opowiadania o dzieciñstwie. Widzimy to
w delikatnoœci, z jak¹ w Kanie dostrzega potrzebê ma³¿onków i przedstawia j¹ Jezusowi. Widzimy to w pokorze, z jak¹
przyjmuje to, ¿e pozostaje w cieniu w okresie publicznego
¿ycia Jezusa, wiedz¹c, ¿e Syn musi teraz za³o¿yæ now¹ rodzinê i ¿e godzina Matki nadejdzie dopiero w chwili krzy¿a, która bêdzie prawdziw¹ godzin¹ Jezusa (por. J 2, 4; 13,
1). Wówczas, gdy Uczniowie uciekn¹, Ona pozostanie u stóp
krzy¿a (por. J 19, 25-27); póŸniej, w godzinie Piêædziesi¹tnicy, oni bêd¹ cisn¹æ siê do Niej w oczekiwaniu Ducha
Œwiêtego (por. Dz 1, 14).
42. W ¿yciu œwiêtych nie nale¿y braæ pod uwagê jedynie ich ziemskiej biografii, ale tak¿e ich ¿ycie i dzie³o w Bogu, po œmierci. Jeœli chodzi o œwiêtych jest jasne: kto zmierza ku Bogu, nie oddala siê od ludzi, ale staje siê im praw-
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dziwie bliski. W nikim innym, jak w Maryi, nie mo¿emy
tego dostrzec wyraŸniej. Zdanie wypowiedziane przez
Ukrzy¿owanego do Ucznia – do Jana, a przez niego do
wszystkich uczniów Jezusa: „Oto Matka twoja” (J 19, 27) –
w ka¿dym kolejnym pokoleniu staje siê wci¹¿ na nowo
prawdziwe. Maryja faktycznie sta³a siê Matk¹ wszystkich
wierz¹cych. Do Jej matczynej dobroci, do Jej czystoœci
i dziewiczego piêkna odwo³uj¹ siê ludzie wszystkich czasów
i ze wszystkich stron œwiata ze swymi potrzebami i nadziejami, ze swymi radoœciami i cierpieniami, w ich samotnoœci, jak
równie¿ w doœwiadczeniach ¿ycia wspólnotowego.
Zawsze doœwiadczaj¹ Jej dobroci, Jej niewyczerpanej
mi³oœci, która wyp³ywa z g³êbi Jej serca. Œwiadectwa
wdziêcznoœci p³yn¹ce ze wszystkich kontynentów i ze strony wszelkich kultur s¹ uznaniem dla tej czystej mi³oœci, która
nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra. Równoczeœnie czeœæ ze strony wiernych jest wyrazem nieomylnej
intuicji, w jaki sposób taka mi³oœæ jest mo¿liwa: rodzi siê
dziêki najbardziej intymnej jednoœci z Bogiem, przez któr¹
stajemy siê Nim przenikniêci – to warunek, który pozwala
tym, co zaczerpnêli ze Ÿród³a mi³oœci Bo¿ej i oni sami staj¹
siê „Ÿród³ami wody ¿ywej” (por. J 7, 38). Maryja, Dziewica, Matka, ukazuje nam, czym jest mi³oœæ i sk¹d pochodzi,
sk¹d czerpie swoj¹ odnawian¹ wci¹¿ na nowo si³ê. Jej zawierzamy Koœció³, jego misjê w s³u¿bie mi³oœci:
Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a,
Ty wyda³aœ na œwiat prawdziwe œwiat³o,
Jezusa, Twojego Syna – Bo¿ego Syna.
Na wezwanie Boga odda³aœ siê ca³a
i tak sta³aœ siê Ÿród³em dobroci,
które z Niego wytryska.
Poka¿ nam Jezusa. ProwadŸ nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawaæ i kochaæ,
abyœmy my równie¿ mogli staæ siê
zdolni do prawdziwej mi³oœci
i byæ Ÿród³ami wody ¿ywej
w spragnionym œwiecie.
W Rzymie, 25 grudnia roku 2005, w uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego, w pierwszym roku mego Pontyfikatu.
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dokoñczenie z strony XI

s³ów i wskazañ. Teraz, od roku, kroczymy be¿ niego, choæ
jednoczeœnie zdajemy sobie sprawê, ¿e towarzyszy nam nadal, na inny sposób. Na nowym etapie drogi Koœcio³a naszym
przewodnikiem jest wiemy wspó³pracownik Jana Paw³a II:
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI. Przygotowujemy siê, by go przyj¹æ godnie i z mi³oœci¹ na naszej ojczystej ziemi.
Ubogaceni œwiêtoœci¹ i m¹droœci¹ s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, powinniœmy wychodziæ naprzeciw wyzwaniom, jakie
przed nami staj¹ w ¿yciu osobistym i rodzinnym, ale tak¿e we
wspólnocie Koœcio³a i we wspólnocie narodu. Powinni-œmy
uczyæ siê mozolnie, nawet na b³êdach, jak korzystaæ z daru
wolnoœci, niew¹tpliwie zwi¹zanego z pontyfikatem Papie¿a,
który przyby³ do Rzymu "z dalekiego kraju". Z naszego kraju.
Rok temu, w dniach œmierci i pogrzebu Jana Paw³a II, od¿y³o w nas poczucie solidarnoœci i wiêzi, mimo wszystkich ró¿nic i spraw dziel¹cych nas na co dzieñ, zw³aszcza w sferze
¿ycia spo³ecznego i politycznego. Trzeba powracaæ do tego
doœwiadczenia, by nie trwoniæ pok³adów dobra, które przecie¿ jest w nas, ale nie zawsze dochodzi do g³osu.
Dojrza³a troska ka¿dego z nas o dobro wspólne i o dobro
ka¿dego cz³owieka bêdzie najlepsz¹ form¹ odczytania testamentu Jana Paw³a II, utrwalenia o nim pamiêci, okazania Bogu
wdziêcznoœci za ten dar i podjêcia dziedzictwa, jakie nam zostawi³, oraz udzielenia naszej odpowiedzi na wyzwania, jakie
przed nami staj¹.

równowagê ducha i umacniaæ wytrwa³oœæ poœród wszystkich
trudnych spraw naszego ¿ycia osobistego i spo³ecznego. Przed
pokus¹ zniechêcenia i rezygnacji powinna nas w³aœnie chroniæ wdziêczna pamiêæ.
4. Dziedzictwo. Jan Pawe³ II zostawi³ nam ogromne dziedzictwo. Pozostawi³ pewien wzór duszpasterskiej wra¿liwoœci i troski o cz³owieka. Da³ przyk³ad otwartej postawy wobec
wielkich problemów wspó³czesnego œwiata. Nie ucieka³ przed
nimi, ale stawia³ im czo³a z ewangeliczn¹ odwag¹. Nie potêpia³ nigdy cz³owieka s³abego, b³¹dz¹cego, inaczej myœl¹cego,
dorastaj¹cego z trudem do wymogów Ewangelii. Nie ofiarowywa³ te¿ taniej pociechy. Stawia³ wysokie wymagania w zakresie wiary i moralnoœci chrzeœcijañskiej, przekonuj¹c jednoczeœnie niezliczonych s³uchaczy, zastaæ ich na wiêcej) gdy¿
obdarzeni s¹ godnoœci¹ dzieci Bo¿ych. Byæ mo¿e dlatego s³uchali go z przejêciem m³odzi, przed którymi kreœli³ idea³ ¿ycia,
dla którego warto wszystko poœwiêciæ.
Odrêbn¹ kartê dziedzictwa Jana Paw³a II stanowi zapisane
"s³owo jego niezliczonych przemówieñ, homilii, katechez,
encyklik, adhortacji i listów apostolskich. Trzeba do nich siêgaæ. Trzeba powracaæ do skarbca jego myœli; intuicji, refleksji, rozwa¿añ i modlitw, by odnajdywaæ w nich prawdê o Bogu
i o cz³owieku, a jednoczeœnie œwiat³o i pomoc na drogach naszego ¿ycia.
5. Wyzwanie. Ka¿de pokolenie staje wobec nowych wyzwañ. Przez wiele lat przemierzaliœmy wspólnie drogê z Janem Paw³em II. Uczyliœmy siê jego stylu, s³uchaliœmy jego
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