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Słowo wstępne
Bp Jan Zając

Caritas Polska w 2010 roku obchodziła dwudziestą rocznicę wznowienia
swej działalności charytatywnej. W tym samym roku, 8 września, w Święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, minęła piętnasta rocznica utworzenia
pierwszego Szkolnego Koła Caritas w Polsce. Te dwa skromne jubileusze, jak
również fakt, że rok 2011 został ogłoszony Rokiem Wolontariatu, spowodowały powstanie publikacji „By nie zabrakło miłości”.
Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski docenia działalność Caritas Polska oraz diecezjalnych Caritas, mającą na celu tworzenie
i rozwój Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas oraz pogłębienie formacji chrześcijańskiej wolontariuszy. Dzięki nim coraz bardziej umacnia się w świadomości Kościoła i społeczeństwa „wyobraźnia miłosierdzia”,
o którą prosił Błogosławiony Jan Paweł II; a ubodzy, starsi, chorzy, niepełnosprawni nie zostają pozbawieni pomocy materialnej i wsparcia duchowego.
Radością Kościoła jest nie tylko liczba ponad 50 tys. dzieci i młodzieży
w SKC, ale i to, że od kilku już lat Caritas w Polsce szczególną wagę przywiązuje do pogłębienia ewangelicznej motywacji działania swych pracowników i wolontariuszy. Podkreśla również kościelną tożsamość prowadzonych
przez siebie dzieł charytatywnych.
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Troska o stałą „formację serca”, jakiej życzył sobie dla pracowników
i wolontariuszy kościelnych organizacji charytatywnych Papież Benedykt
XVI, znajduje swój wyraz w prezentowanych artykułach. Ukazują one codzienną pracę Szkolnych Kół Caritas, jako przejaw apostolskiej działalności
Kościoła. Mówiąc o zadaniach opiekunów i asystentów kościelnych SKC,
o akcjach, formach i stylu działania kół, autorzy akcentują ich rolę wychowawczą. Szkolne Koła Caritas dają wspaniałą okazję do odkrycia roli, jaką
młodzi mają do spełnienia we wspólnocie Kościoła.
Dziękuję Autorom, którzy podzielili się swą wiedzą i doświadczeniem.
Zawierzając Chrystusowi Miłosiernemu dalszy rozwój Szkolnych Kół Caritas
oraz Parafialnych Zespołów Caritas, zachęcam do lektury niniejszych artykułów oraz dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Z pasterskim błogosławieństwem
Biskup Jan Zając
Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP
Kraków-Łagiewniki, dnia 11 lutego 2011 roku.
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Szkolne Koła Caritas szansą dla
Kościoła w Polsce
Ks. Stanisław Słowik

W 2010 r. Caritas w Polsce obchodzi dwudziestolecie swej działalności
oraz piętnastolecie powstania Szkolnych Kół Caritas. Wydarzenia te skłaniają
do dziękczynienia Bogu za to, że możemy pomagać bliźnim w potrzebie
w sposób planowy, zorganizowany i systematyczny. W działalność Caritas
w Polsce włączają się już tysiące ludzi dobrej woli, którzy z ogromnym oddaniem służą innym1.
W niniejszym opracowaniu skupimy się przede wszystkim na Szkolnych
Kołach Caritas, które są ewenementem w skali światowej, gdyż żadna Caritas nie prowadzi kół wolontariuszy, złożonych z dzieci i młodzieży w strukturach szkolnych. Po unormowaniu relacji państwo – Kościół stało się to
możliwe w naszej Ojczyźnie. Dzięki zaś ogromnemu poświęceniu wielu dyrektorów, nauczycieli i wychowawców bardzo szybko powstały wspólnoty
młodych, pragnących pracować dla innych. Obecnie osiągnęły one imponującą liczbę2.
1
2

Zob. Służmy życiu. Raport roczny 2009 Caritas w Polsce, Warszawa 2010, str. 49.
Z raportu Caritas w Polsce wynika, że w SKC działa 48 772 osób oraz 404 studentów w ko-
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Jak powstało pierwsze Szkolne Koło Caritas w Polsce? Jakimi zasadami
kierowali się założyciele? Na co warto zwrócić uwagę promując wolontariat
młodzieży? By odpowiedzieć na te pytania, przedstawimy historię i ludzi
tworzących SKC oraz wartości i zasady, które nimi kierowały.

Powstanie pierwszego SKC
Jan Paweł II w 1981 roku przemawiając do przedstawicieli międzynarodowego wolontariatu powiedział: „Jakże nie zachwycać się tym, że we
wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości,
która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym
bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym”.
Jest rzeczą oczywistą korzystanie z pomocy wolontariuszy przez Caritas
oraz inne organizacje charytatywne. Od czasu powstania Caritas Diecezji
Rzeszowskiej w 1992 r. i tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas, co było
koniecznością i zarazem szansą w nowej rzeczywistości, spostrzegłem wielką potrzebę angażowania ludzi młodych w działania pomocowe. Wiosną
1995 r. zwróciłem się więc, do kilku szkół średnich i wezwałem młodzież
do wspólnej pracy pod hasłem: „Młodzież Rzeszowa – dzieciom i młodzieży Lwowa”. Zbieraliśmy wówczas zarówno pomoce szkolne, jak też odzież,
buty i słodycze. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
– zawsze chętni do pomagania – poczuli się potrzebni, zauważeni i dowartościowani. To oni potem przyszli do mnie i powiedzieli: „A może byśmy
tak oficjalnie działali i należeli do Caritas?”. W następstwie tego do Caritas
zostało skierowane oficjalne pismo, podpisane przez ówczesnego dyrektora LO Wacława Polka, przedstawicieli młodzieży oraz animatorkę z ramienia
szkoły Marię Kowalską, nauczycielkę fizyki, która inspirowała młodzież do
działań charytatywnych. Warto zauważyć, że pismo to ma datę 8 IX 1995
roku. Dzień ten w Kościele jest wspomnieniem Narodzenia NMP – popularnie nazywanym świętem Matki Bożej Siewnej. Po 15 latach dostrzegamy,
że był to zasiew dobrego ziarna na glebę młodych serc, nie tylko w Rzeszowie, ale w całej Polsce. W odpowiedzi na tę prośbę diecezjalna Caritas powołała do istnienia pierwsze Szkolne Koło Caritas: „Caritas Diecezji Rzeszowskiej świadoma owocnej współpracy z dawnym Szkolnym Kołem PCK
łach akademickich. 4328 wolontariuszy związanych jest z Centrami Wolontariatu.
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i w odpowiedzi na prośbę młodzieży II LO (42/16/95) z dn. 8 IX 1995 r., zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Rzeszowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas przy II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Zakres działalności
i współpracy Caritas ze Szkolnym Kołem zostanie ustalony regulaminem
zatwierdzonym przez Dyrekcję Szkoły i Caritas”3.
Pierwsza opiekunka nowej formy katolickiego wolontariatu w szkole,
Maria Kowalska, wspominała w 2005 r. z racji jubileuszu: „Od 1992 roku pełniłam funkcję opiekunki Szkolnego Koła PCK w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie jako nauczycielka fizyki. W tym czasie kilkakrotnie zwracał
się do nas z prośbą o pomoc w różnych działaniach dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Stanisław Słowik. Były to np.: zbiórki darów, opieka nad
osobami niepełnosprawnymi podczas organizowanych dla nich imprez,
praca w magazynie Caritas itp. Odpowiedź młodzieży była zawsze pozytywna, bardzo chętnie włączała się do prac organizowanych przez Caritas.
Wówczas z młodzieżą doszliśmy do wniosku, że włączymy się w działalność
Caritas, ponieważ w naszym mieście w 1992 roku została ustanowiona
przez Ojca Świętego Jana Pawła II nowa diecezja. 8 września 1995 roku, po
uzyskaniu zgody Dyrekcji Liceum, – Dyrektor Caritas powołał nasze Szkolne
Koło, które następnie zatwierdził Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny.
Zasadniczy cel pracy koła pozostał ten sam – pomoc potrzebującym,
jednak motywacja chrześcijańska stała się bardziej wiarygodna. Nasze działanie wyszło poza ramy pomocy materialnej, staraliśmy się być bliżej człowieka. Tym samym spełniał się cel wychowania młodego człowieka w duchu miłosierdzia, miłości bliźniego i pełnego współdziałania z Kościołem.
Bo Caritas – jak zinterpretował jeden z bardzo czynnych członków naszego koła Tomasz Bąk (obecnie już kapłan) – to: Chrystusowa Akcja Rozwoju
i Tworzenia Aktywności Społecznej. I dodam, że w wyniku tej aktywności
w 1998 r., ówczesna przewodnicząca koła Ewelina Sołtys została jedną
z „Ośmiu Wspaniałych” konkursu ogólnopolskiego.
Praca naszego koła była prowadzona na różnych polach, jako przykłady
mogę podać:
 pomoc potrzebującym uczniom II LO w formie okresowych stypendiów bądź zasiłków losowych;
 pozyskiwanie funduszy dla koła przez organizowanie koncertów;
na których uczniowie II LO ujawnili swoje talenty i umiejętności;
 pomoc chorym niepełnosprawnym z naszej szkoły bądź spoza niej;
3

Akt powołania Szkolnego Koła Caritas w II LO w Rzeszowie.
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 czynny udział w kwestach na rzecz bezdomnych w dniu Wszystkich
Świętych;
 organizowanie oprawy scenicznej imprezy z okazji Św. Mikołaja
w Filharmonii Rzeszowskiej (uczniowie pisali scenariusz spektaklu
i sami go prezentowali);
 zbiórka darów dla rodzin wielodzietnych, Polonii lwowskiej, misji
w Afryce, Domu Dziecka w Rzeszowie itp.;
 odwiedzanie chorych dzieci w szpitalu nr 2 i pensjonariuszy w Domu
Pomocy na Baranówce oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Lubelskiej, połączone ze śpiewem kolęd i innymi występami;
 czynny udział w organizowaniu Olimpiad dla Niepełnosprawnych;
 pomoc w rozprowadzaniu świec wigilijnych, baranków wielkanocnych
i okolicznościowych cegiełek.
Równolegle z działalnością charytatywną pogłębialiśmy naszą formację
chrześcijańską poprzez comiesięczne spotkania Koła, na których staraliśmy
się lepiej poznać naukę Kościoła, a także pielgrzymowaliśmy do różnych
sanktuariów i miejsc modlitwy, np.: Tyńca, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Kalwarii Pacławskiej, Komańczy, czy Dębowca.
Ważnym wydarzeniem było uczestnictwo w Eucharystii sprawowanej
przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach (10 czerwca 1999 r.).
Poprzez tę pracę u uczniów kształtowane były: wrażliwość, szlachetność czynów, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, chęć poświęcenia
własnego czasu dla innych, wyzbywanie się egoizmu i wygodnictwa. Dla
przykładu podam takie zdarzenie: do szkoły zaczęła uczęszczać uczennica,
która podczas prac polowych, w wieku pięciu lat, straciła prawą rękę i część
lewej. Postanowiliśmy jej pomóc i zakupić bioprotezy w niemieckiej firmie
Ottobock. Dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu wszystkich członków
Koła zebraliśmy kwotę 40 tys. zł, która pozwoliła na zakup bioprotezy oraz
opłacenie kilkudniowego instruktażowego pobytu w Niemczech. Opiekowałam się Kołem do ostatniego dnia mojej pracy, to jest do czerwca 2002 r.,
kiedy to musiałam opuścić szkołę i przejść na emeryturę.
Dodam jeszcze osobistą refleksję, że zaangażowanie w Szkolnym Kole
Caritas było dla mnie czasem najowocniejszej pracy społecznej, okresem
najlepszej współpracy i zrozumienia z uczniami; czasem, w którym czułam
się autentycznym i potrzebnym wychowawcą.
Niech mi wolno będzie zakończyć słowami listu z 3 XII 1996 r., jaki otrzymaliśmy z Watykanu od Ojca Świętego jako odpowiedź na nasze pismo. List
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podpisał w imieniu papieża abp Leonardo Sandri: «Szkoła powinna konkretnie służyć życiu i przygotować do życia: tzn., powinna formować, a nie po
prostu informować człowieka»”4.
Potwierdzeniem tej prawdy są słowa pierwszej przewodniczącej I SKC,
już jako dorosłej i mężatki, Magdaleny Pocałuń – Dydycz: „Czynienie posługi stało się dla nas nałogiem, ponieważ praca w Szkolnym Kole Caritas
uczyła właśnie służenia innym. To ziarno zostało we mnie zasiane na zawsze. Nie boję się odwiedzin u chorych, ponieważ nauczono mnie nieść do
szpitali obrazki z wizerunkiem Maryi Pocieszycielki. Nie uciekam przed cierpieniem i śmiercią, ponieważ widziałam młodego chłopca umierającego
w rzeszowskim hospicjum ze spokojem i godnością dorosłego człowieka.
Ojciec Święty w wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu tak mówił do młodych: «Nie jest wcale najważniejsze, co ja wam powiem – ważne jest to, co wy mi powiecie. Powiecie niekoniecznie słowami, powiecie
waszą obecnością, waszym śpiewem, może nawet waszym tańcem, waszymi inscenizacjami, wreszcie waszym entuzjazmem». Ukazał mi się w tych
słowach cały sens działalności Koła, które starałam się współprowadzić
jako licealistka. Tańczyliśmy o radość, śpiewaliśmy o chleb i życie. Byliśmy
nadzieją”5. Dyrektor szkoły J. Cypryś uważa, że Szkolne Koło Caritas działające w II Liceum Ogólnokształcącym „na trwałe wpisało się w klimat i formułę wychowawczą tej szkoły. Jego działalność na forum miasta i diecezji
przynosi wiele wymiernych efektów i jest źródłem radości dla wielu ludzi,
zwłaszcza potrzebujących. Dla mnie jako nauczyciela najważniejsza jest
jednak rola, jaką uczestnictwo w Kole odgrywa w procesie kształtowania
osobowości u uczniów. Jakby na przekór dzisiejszym trendom wynikającym
ze znieczulicy, zamykania się, komunikacji wirtualnej czy wyścigu szczurów,
uczniowie uczą się wrażliwości, poszukiwania potrzebujących i szukania
sposobów niesienia im pomocy. Uczestnicząc w jednostkowych akcjach
jak kwesty, spotkania opłatkowe czy ze św. Mikołajem, a przede wszystkim
poprzez codzienną pracę w świetlicach, domach dziecka, hospicjach, młodzież dzieli się sobą z potrzebującymi. Dane mi było widzieć łzy szczęścia
u moich uczniów, którzy cieszyli się, iż komuś pomogli i sprawili radość.
W sposób szczególny Szkolne Koło Caritas realizuje misję II LO, którą wyraża myśl Andrzeja Frycza Modrzewskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, bowiem przygotowuje obywateli otwartych,
wrażliwych i aktywnych, co dobrze rokuje na przyszłość naszej Ojczyzny.
4
5

M. Kowalska, Jak to się zaczęło kręcić?, w: X lat Szkolnych Kół Caritas, Rzeszów 2005, str. 9-10.
M. Pocałuń-Dydycz, Słowo po 10-ciu latach…, w: tamże, str. 11.
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Patrząc na młodzież z Koła Caritas przypominają mi się słowa, które pewien
kapłan wypowiedział do Pielgrzymki warszawskiej: „Nadszedł czas, aby
młodzież zaczęła szpanować dobrem”. I myślę, iż „caritasowcy” to realizują,
traktując dobro jako ogromną wartość, którą sieją wokół. Dlatego z okazji
10-lecia szkolnego koła ustanowiliśmy honorową odznakę „Homo homini
frater est”, by przypominała tę prawdę o powołaniu do miłości do drugiego
człowieka, a zarazem była wyrazem uznania dla mądrości twórców szkolnych kół Caritas, których idea narodziła się w II LO”6.

Szkolne Koła Caritas w Polsce
Ta forma szkolnego wolontariatu szybko zyskała popularność w diecezji
rzeszowskiej. SKC zaczęły powstawać zarówno w szkołach podstawowych,
gimnazjach jak i w średnich. Od początku przyjęto zasadę, że dyrekcja szkoły
kieruje prośbę do diecezjalnej Caritas o powołanie koła, wyznaczając nauczyciela szkoły na opiekuna. Koło powołuje dyrektor Caritas, a biskup diecezjalny je zatwierdza i przekazuje pismo do dyrekcji szkoły z regulaminem
SKC. Biskup mianuje również kościelnego asystenta, którym zwykle zostaje
ksiądz uczący w danej szkole. Tak więc, SKC jest organizacją młodzieżową
działającą na terenie szkoły (zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami
MEN), za wiedzą jej dyrektora.
Ważną rolę w SKC odgrywa jego opiekun – nauczyciel oraz asystent
kościelny, który sprawuje opiekę duchową i czuwa nad tym, aby działalność
koła była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz włącza się w pracę nad formacją jego członków. Formacja ta ma ewangeliczny wymiar. Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego.
SKC zaczęły rozwijać się nie tylko w diecezji rzeszowskiej, ale tą formą
pracy z dziećmi i młodzieżą zainteresowali się dyrektorzy innych diecezjalnych Caritas w Polsce. Do powoływania SKC w innych diecezjach przyczyniły się publikacje w kwartalniku Caritas oraz dyskusje na spotkaniach dyrektorów Caritas, zainteresowanych włączaniem ludzi młodych w działalność
tej instytucji.
Rzeszowska Caritas napisała pierwszy regulamin SKC, który stał się podstawą funkcjonowania tej organizacji w szkole. Powoływanie SKC w wielu
diecezjach wywołało kilkakrotne dyskusje na temat regulaminu i statusu
6
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J. Cypryś, Człowiek człowiekowi… czyli Caritas pomaga … pomagającym, w: X lat Szkolnych
Kół Caritas, str. 15.

prawnego. Przez Caritas Polska została przygotowana propozycja ramowego regulaminu SKC, z którego (z modyfikacjami) korzysta obecnie większość
kół w Polsce.
Wielkim mankamentem w pierwszych latach działalności katolickiego
wolontariatu w szkołach był brak materiałów formacyjnych. Z biegiem lat,
na wzór Parafialnych Zespołów Caritas, Caritas Polska zaczęła wydawać zeszyty formacyjne pomagające organizować miesięczne spotkania w szkole.
Te zeszyty ukazują się systematycznie od kilku już lat. W 2009 r. Caritas Polska opublikowała „Podręcznik Opiekuna Szkolnego Koła Caritas”, a rok wcześniej broszury promujące wolontariat młodzieżowy.
Z pewnością chęć pomagania bliźnim była i jest podstawą włączania
się dzieci i młodzieży w działalność SKC. W angażowaniu się młodych w pracę szkolnego koła pomaga altruistyczna postawa rodziców i ich zachęta.
Nie bez znaczenia jest również „moda na wolontariat”, a także pozytywne
przykłady działań podejmowanych przez młodych w SKC.
Obecną trudnością w działaniu SKC, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jest likwidacja i łączenie szkół.
Każdy rozwinięty intelektualnie, moralnie i duchowo człowiek ma wewnętrzną satysfakcję z tego, że udało się mu zrobić coś dobrego. Taką potrzebę niewątpliwie odczuwają ludzie młodzi. Tym bardziej, że wielu z nich
czerpie motywację pomagania innym ze swych przekonań religijnych. To
one, wyniesione z domu i podbudowane dobrą katechezą a także osobistym zaangażowaniem opiekuna, procentują czynną miłością bliźniego
i stanowią zasadniczy motyw zostania wolontariuszem Caritas.
Bardzo ważną jest postawa opiekuna SKC. Zwykle zostaje nim nauczyciel, który już pogłębił swój związek z Kościołem poprzez obecność na Oazach, czynne uczestnictwo w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Akcji
Katolickiej itp. Ale bywa, że do pracy z młodzieżą w SKC zgłaszają się nauczyciele i katecheci, choć nie są szczególnie związani z własną wspólnotą
parafialną. W wielu wypadkach, zaangażowanie w działalność charytatywną
sprzyja pogłębieniu tego związku.

Młodzi nadzieją Caritas
Benedykt XVI mówił do polskich biskupów w Watykanie 28 XI 2005
roku: „Bardzo wielu młodych ludzi przejawia głęboką wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza biednych, chorych, samotnych, niepełnospraw-

15

nych. Dlatego chętnie podejmują różne działania, by nieść pomoc potrzebującym. Istnieje też autentyczne zainteresowanie sprawami wiary i religii,
potrzeba bycia razem w zorganizowanych i nieformalnych grupach oraz
chęć doświadczania Boga. (…) Wielką zatem szansą wychowawczą jest
rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym.
Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach czy
szkołach”7.
Naglącym, a jednocześnie poważnym zadaniem Kościoła w Polsce, jest
zwiększenie liczby Parafialnych Zespołów Caritas i odmłodzenie wolontariatu parafialnego. Do tego potrzeba „młodej krwi” – dzieci i młodzieży, którzy
swoją energią i entuzjazmem oraz inwencją twórczą ożywią parafialny wolontariat. Dlatego opiekunowie SKC winni ukazywać młodzieży wielkie pole
do działania w parafiach, w których mieszkają, a proboszczowie powinni
umiejętnie „przejmować” i angażować młodzież.
Kto ma młodych – ma nadzieję na przyszłość. Jest to nie tylko nośne
hasło, ale wielkie zadanie dla parafii, zwłaszcza dla duszpasterzy oraz katolickich nauczycieli i wychowawców. Posłużę się wypowiedzią młodego
człowieka, Wojtka, wolontariusza o otwartym i dobrym sercu. Gdy ukończył
Politechnikę Rzeszowską, wyznał: „Wszystko zaczęło się w IV LO. Wtedy to
koleżanka zachęciła mnie do pomocy w terapii zajęciowej z wychowankami Domu Dziecka przy ul. Nizinnej. Przez dwa lata zaprzyjaźniliśmy się
z malcami. W międzyczasie zostałem jednym z laureatów pierwszej ogólnopolskiej edycji „Ośmiu wspaniałych”.
Czegoś jeszcze mi brakowało. Zapytałem więc w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, czy mógłbym pomagać bezdomnym? Powiedziano mi, że na tego rodzaju pomoc jestem zbyt młody i niedoświadczony.
Dlatego po sąsiedzku zajrzałem do Caritas, z tym pytaniem, jak mógłbym
pomagać innym? Usłyszałem: „Zorganizuj Szkolne Koło Caritas w swoim IV
Liceum”. I zorganizowałem. Podzieliłem się przemyśleniami z przyjacielem
Krzysztofem Stodolakiem. W krótkim czasie zachęciliśmy uczniów z młodszych klas. Najpierw włączaliśmy się w akcje przygotowywane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, później zaczęliśmy organizować własne, nieduże
przedsięwzięcia charytatywne, na jakie było nas stać. Opiekunem świeckim Koła była nasza kochana pani wychowawczyni prof. Anna Gwiżdż, zaś
opiekunem duchowym był o. Grzegorz Kluz, dominikanin. Z jego pomocą
finansową kupiliśmy gitarę dla dzieci z domu dziecka w Żyznowie. Sporo
7
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Benedykt XVI, Przemówienie do I grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina”, 26 XI 2005 r.,
w: „L’Osservatore Romano” 2(2006), str. 29.

było tych akcji. Szybko nadszedł koniec licealnej edukacji – wydawałoby się
koniec przygody z Caritasem. Jednak ta rozłąka stała się początkiem Caritas
Accademica Politechniki Rzeszowskiej. Z inicjatywy dr Witolda Mazurkiewicza założyłem koło Caritas na uczelni. Koło liczyło i nadal liczy kilkanaście
osób, jak to w życiu bywa jedni przychodzili, drudzy odchodzili, ale zawsze
były osoby chętne do pomocy. Caritas Accademica opiera swą działalność
na wolontariacie. Ważnym elementem tej działalności było i jest wspieranie
finansowe studentów. Koło uczelniane powołane zostało głównie z myślą
o studentach i pracownikach Politechniki. Pomoc w opłatach za akademik,
finansowanie obiadów studentów na stołówce, paczki żywnościowe, pomoc finansowa w zakupie ubrań a także zorganizowanie koncertu Mikołajkowego, pomoc finansowa w odrabianiu lekcji dla dzieci z rzeszowskich
świetlic, to w skrócie działalność Caritas Accademica. Każdego roku członkowie Koła włączają się w organizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej
„Kaziuki” – zwyczaj ten swymi korzeniami sięga Wilna, gdzie w dzień św.
Kazimierza Królewicza odbywa się wielki kiermasz piernikowych wypieków.
Nadszedł już koniec studiów. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy
włączali się w pomoc przy kołach Caritas, a przede wszystkim opiekunom
i wszystkim członkom koła Caritas IV LO i Caritas Accademica Politechniki
Rzeszowskiej”8.
Warto inwestować w młodzież, warto i trzeba zapraszać młodzież na
każdym etapie jej fizycznego i duchowego wzrastania.

Wierność wartościom
Szkolne Koło Caritas skupia jako członków młodzież utożsamiającą się
z Kościołem katolickim. Nigdy jednak nie powinno rezygnować ze współpracy z tymi rówieśnikami, którzy nie są katolikami. Wprost przeciwnie, należy korzystać z dobrego serca młodych wyznających inną religię lub też niewierzących. To stanowi szansę na bardzo konkretną działalność apostolską.
Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami 17. sesji plenarnej Papieskiej Rady „Cor Unum” (28 II 2008 r.), przypomniał, że działalność charytatywna dociera również do ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa9. Stąd
8
9

X lat Szkolnych Kół Caritas, Rzeszów 2005, str. 11-12.
„Dziękujemy Bogu za tak licznych chrześcijan, którzy poświęcają czas i energię, by nie tylko
nieść pomoc materialną, ale i wspierać, napełniać otuchą i nadzieja ludzi znajdujących się
w trudnych warunkach, troszczyć się nieustannie o prawdziwe dobro człowieka. Działal-
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pasterze Kościoła i odpowiedzialni za duszpasterstwo charytatywne starają
się dawać pracującym na tym polu, obok przygotowania ludzkiego i zawodowego, także teologiczno-duchowe i pastoralne. Formacja duchowa prowadzi do spotkania z Chrystusem. Daje ono duchową wrażliwość, bez której
nie można poznać do głębi ani zaspokoić oczekiwań i potrzeb człowieka.
Ci, którzy są czynni w różnorodnych formach działalności charytatywnej Kościoła, nie mogą zatem zadowalać się tylko wydajnością techniczną czy rozwiązywaniem problemów i trudności materialnych. Pomoc jakiej udzielają,
nie może się nigdy sprowadzać do filantropii. Musi być zawsze namacalnym
wyrazem ewangelicznej miłości. A ci, którzy działają dla dobra człowieka
w organizacjach parafialnych, diecezjalnych i międzynarodowych, czynią to
w imieniu Kościoła. Powołani są zatem do tego, by swą działalność czynić
dostrzegalnym doświadczeniem Kościoła.
Ojciec Święty podkreślił również, że prowadzący działalność charytatywną winni być świadkami wartości życia każdego człowieka. Mają przede
wszystkim bronić życia najsłabszych i chorych. Winni być świadkami miłości, czyli prawdy, że człowiekiem jest się w pełni tylko poprzez bezinteresowny dar dla bliźnich. Mają zatem być świadkami Boga, który jest pełnią
miłości i wzywa do tego, by kochać i służyć innym.
Szkolnym Kołom Caritas należy życzyć, by odważnie szli drogą Chrystusa, czyli drogą miłości, nie zrażając się trudnościami czy nawet niezrozumieniem ich misji. Najlepszym wzorem dla nich jest sam Chrystus – Dobry Samarytanin Ludzkości – jak Go nazwał Jan Paweł II. Naśladowanie Maryi, która
„z pośpiechem” (Łk 1,39) szła do swej krewnej Elżbiety niech będzie nauką
pokornej i czynnej miłości, a Jej opieka niech uprasza łaskę rozpoznawania
Jej Syna w ludziach ubogich i cierpiących.

ność charytatywna zajmuje tym samym centralne miejsce w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Nie powinniśmy zapominać, że dzieła miłosierdzia stanowią dobrą okazję do spotkania
również z osobami, które jeszcze nie znają Chrystusa lub znają Go tylko częściowo. Słusznie
więc duszpasterze oraz osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo charytatywne nieustannie poświęcają uwagę tym, którzy działają w ramach diakonii, troszcząc się o ich formację
zarówno ludzką i zawodową, jak i teologiczno-duchową i duszpasterską” Benedykt XVI,
Do Papieskiej Rady „Cor Unum”, 28 II 2008 r., w: „L’Osservatore Romano” 4(2008), str. 31.
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Interpretacja nazwy Caritas
 Szkolne – dni i lata to dar, by zdobyć wiedzę i i nauczyć się żyć, rozumieć i pomagać bliźnim.
 Koło – stowarzyszenie młodych ludzi Caritas, czyli:
 Chrystusowa – organizacja w szkole,
 Akcja – „Cokolwiek uczyniliście jednemu – Mnie uczyniliście” (zob.
Mt 25,40),
 Rozwoju – wzrastanie i rozwój są moim zadaniem,
 Inicjatywy – dobra i miłości na wzór świętych. Tę drogę pokazali
swoim życiem święci. Jest to droga ciekawa i pasjonująca,
 Tworzenia – atmosfery i dzieł dla potrzebujących,
 Aktywności – „Nam nie wolno w miejscu stać” – „Serce to widzi,
gdzie potrzebna jest miłość i działa konsekwentnie” (Benedykt XVI).
 Społecznej – „Bez zaangażowania wolontariuszy nie mogły, nie
mogą i nie będą mogły przetrwać dobro społeczne i społeczeństwo”
(Benedykt XVI).

Zakończenie
Obchodząc nasze skromne piętnastolecie nie chcemy jedynie wspominać osób i wydarzeń. Myślimy o przyszłości. Jest wiele jeszcze do zrobienia. Wydaje się, że wielu młodych ludzi czeka na jakąś propozycję działania
ze strony Kościoła. Są podobni do pracowników z przypowieści Chrystusa,
których nikt jeszcze nie najął (zob. Mt 20,7). Młodzi są pełni energii, mają
wiele pomysłów. Mają też odwagę, by podejmować się działań – po ludzku sądząc – niewykonalnych. Trzeba, aby Kościół odnowił swoje przymierze
z młodymi i przedstawił im propozycję wykorzystania tego potencjału. Trzeba, by SKC powstawały we wszystkich diecezjach i szkołach.
Dotychczasowe doświadczenia pracy z młodzieżą dają nam nadzieję,
że i w przyszłości nie zabraknie wolontariuszy, którzy zechcą poświęcić swój
czas na pracę dla innych. Byłoby dobrze, gdyby w każdej diecezjalnej Caritas
został powołany koordynator do spraw młodzieży, który pomagałby chętnym powołać w swej szkole SKC. Taki koordynator mógłby organizować
szkolenia, spotkania formacyjne, pomagać w zakładaniu nowych kół. Było-
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by również dobrze, gdyby Caritas Polska powołała krajowego koordynatora
do spraw wolontariatu młodzieżowego, który inicjowałby akcje ogólnopolskie, promował ideę wolontariatu szkolnego oraz przygotowywał materiały
szkoleniowe.
Jest wiele do zrobienia. Ufni w Bożą pomoc patrzymy w przyszłość z nadzieją.
Kończąc pragnę przytoczyć słowa Benedykta XVI, wypowiedziane
podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”: „Misja Kościoła jest przedłużeniem misji Chrystusa, polegającej na niesieniu wszystkim miłości Boga,
głosząc Go słowami i dając konkretne świadectwo miłości. W orędziu na
tegoroczny Światowy dzień Misyjny postanowiłem przedstawić miłość właśnie jako «duszę misji». Św. Paweł, Apostoł Narodów, pisał: «Miłość Chrystusa
przynagla nas» (2 Kor 5,14). Niech każdy chrześcijanin weźmie do siebie te
słowa, doświadczając z radością, że jest misjonarzem Miłości, tam gdzie postawiła go Opatrzność, z pokorą i odwagą służąc bliźniemu, bez ukrytych
celów, i czerpiąc z modlitwy moc radosnej i czynnej miłości (por. Deus caritas est, 32-39)”10. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że od piętnastu lat w diecezji rzeszowskiej oraz w całej Polsce Szkolne Koła Caritas realizują misję
Kościoła, jaką jest dawanie świadectwa, że Bóg jest miłością.

10
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Benedykt XVI, Anioł Pański, 1 X 2006 r., w: L’Osservatore Romano 12(2006), str. 32-33.
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SKC a świadectwo miłości
chrześcijańskiej
Ks. dr Zbigniew Sobolewski

Od czasu wznowienia swej działalności Caritas w Polsce stara się rozwijać wolontariat w Kościele, promując ideę miłosierdzia chrześcijańskiego i czynnej miłości bliźniego wśród duchownych i wiernych świeckich.
Obecnie Caritas może pochwalić się wieloma sprawnie działającymi PZC
i SKC oraz Centrami Wolontariatu, które koordynują działania wolontariuszy w diecezjach i parafiach. Coraz bardziej wzrasta w środowisku Caritas
świadomość, że trzeba iść w kierunku tworzenia programów pomocy, profesjonalizacji posługi wobec ubogich, chorych, starszych, wykorzystując
dostępne możliwości finansowe i organizacyjne. Nie można przy tym zaniedbywać największego potencjału Caritas, jakim są ludzie – pracownicy
i wolontariusze. Dlatego od kilku już lat Caritas w Polsce podejmuje poważny wysiłek formacji religijnej i duchowej tych, którzy poświęcają swój czas
służbie bliźnim w potrzebie.
Korzystając z okazji, jaką jest 20-lecie odrodzenia Caritas w Polsce
i 15-lecie działalności SKC, przyjrzymy się najpierw chrześcijańskim korzeniom wolontariatu oraz roli, jaką wolontariat ma do odegrania w Kościele
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w Polsce. Następnie skupimy się na tym, co SKC wnosi w życie szkoły i środowiska lokalnego. Omówimy również szanse wychowawcze, jakich upatrujemy w działaniach SKC. Na koniec przypomnimy wartości bliskie wolontariuszom oraz kierunki formacji, która jest i winna być nadal prowadzona.

1. Chrześcijańskie korzenie wolontariatu
Termin „wolontariat” doczekał się wielu definicji i wyjaśnień. Według
„Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dn. 24 IV
2003 r., wolontariuszem jest osoba fizyczna, „która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”11. Mówiąc o wolontariacie mamy na myśli dobrowolne i świadome zaangażowanie osób fizycznych na rzecz innych osób lub instytucji życia społecznego,
które wyraża ich wolę uczestnictwa w życiu społecznym jako świadomych
obywateli. Jest on definiowany jako praca społeczna lub działanie społeczne w odróżnieniu od działań na rzecz członków własnej rodziny, przyjaciół
lub znajomych, spontanicznej i jednostkowej pomocy sąsiedzkiej12.
Istotnym wyróżnikiem zaangażowania wolontariuszy jest bezinteresowna solidarność z członkami wspólnoty społecznej, z którymi nie wiążą
ich relacje rodzinne i towarzyskie13. Wolontariusze świadomie i dobrowolnie
pomagają, wspierają duchowo i materialnie oraz wykonują pewne prace
i zadania na rzecz innych osób, nie oczekując gratyfikacji finansowej14. Poświęcają swój czas wolny, energię i uzdolnienia dla poszczególnych osób,
lokalnej społeczności, a nawet całej ludzkości.
Wolontariat na stałe wpisał się w krajobraz wielu społeczeństw i współczesnych kultur. Chociaż obecnie przybiera charakter świecki i wielu propagatorów idei wolontariatu starannie unika jakichkolwiek konotacji religijnych, trzeba pamiętać o jego chrześcijańskich korzeniach i ewangelicznej
inspiracji15. Pozostałością językową chrześcijańskich korzeni wolontariatu
jest francuskie słowo bénévolat – (stąd pielęgniarka wolontariuszka jest
infermière bénévole), w którym niczym echo rozbrzmiewają słowa hymnu
11

12
13
14

15
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Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych
innych ustaw, Dziennik Ustaw z dn. 25 II 2010 r., art. 2, pkt 3.
Zob. Zb. Sobolewski, Zostań wolontariuszem Caritas, Warszawa 2008, str. 4-5.
M. Ochman. P. Jordan, Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa 1997, str. 15.
Zob. B. Gocko, Aspekt społeczno-prawny wolontariatu w III Rzeczypospolitej Polskiej, w: „Seminare” 24(2007), str. 355-356.
Tamże, str. 18.

anielskiego: „hominis bonae voluntatis” (łac. ludzie dobrej woli), który wybrzmiał nad stajenką Betlejemską (zob. Łk 2,14).
Wolontariat rozwija się również w Polsce. Po okresie PRL – u, gdzie idea
działalności społecznej została skompromitowana poprzez przymusowy
udział w tzw. „czynach społecznych” oraz polityczną propagandę, idea bezinteresownego działania na rzecz innych powoli odradza się, przyjmując
formę osobistego zaangażowania na rzecz osób potrzebujących lub środowiska lokalnego, jako tzw. „wolontariat pracowniczy” 16 lub uczestnictwo
w życiu organizacji społecznych, o charakterze kulturalnym, sportowym,
oświatowym lub dobroczynnym17. Wolontariat jest zjawiskiem społecznym
i kulturowym, pewnym stylem życia i tworzenia więzi międzyosobowych,
wyborem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym,
kulturalnym i religijnym. Wolontariat rozwija się w Kościele powszechnym
i polskim18. Najczęściej przybiera formę zorganizowanego uczestnictwa
w życiu kościelnej wspólnoty lokalnej (parafii), ale powstają i rozwijają się
dynamicznie różnego typu stowarzyszenia, fundacje i ruchy działające
w Kościele i z jego mandatu, które prowadząc działalność kulturalną, religijną, oświatową, sportową, charytatywną, opierają się w dużej mierze na wolontariacie osób dorosłych, dzieci lub młodzieży. Szczególnym przykładem
są Parafialne Zespoły Caritas zrzeszające kobiety i mężczyzn, którzy prowadzą systematyczną i zorganizowaną działalność opiekuńczą i dobroczynną
w parafii oraz Szkolne Koła Caritas, zrzeszające dzieci i młodzież wokół idei
pomagania bliźnim w potrzebie. Nie tylko parafialna lub diecezjalna Caritas
angażuje wolontariuszy do swoich działań. Tytułem przykładu wspomnijmy
wspólnoty wincentyńskie, Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Krajowe
Biuro Światowych Dni Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które swą działalność rozwijają dzięki ofiarności związanych z nimi członków
i wolontariuszy. Tradycja bezinteresownego zaangażowania i troski o dobro
wspólne jest w polskim Kościele głęboko zakorzeniona i nieprzerwanie trwa
od wieków. Jak zauważył śp. bp Jan Chrapek, wolontariat „jest obowiązkiem
głęboko rozumianego patriotyzmu oraz fundamentem humanistycznej demokracji”19, w budowę których włącza się Kościół współczesny.
16
17
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Zob. E. Modzelewska, Wolontariat pracowniczy, w: „Gazeta Prawna” 1(1998), str. 13.
Zob. B. Gocko, art. cyt., str. 358.
Zob. J. Majka, Rozwój działalności charytatywnej w Kościele, w: J. Krucina (red.), Miłość miłosierna, Wrocław 1985, str. 5-214.
J. Chrapek, Dzielmy się miłością – Wolontariat, w: Michał Gaweł (red), Mentoring teoria i praktyka, Białystok 2004, str. 37.
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2. Magisterium ecclesiae o wolontariacie
Wolontariat chrześcijański, rozumiany jako bezinteresowna służba osobom chorym, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, bezdomnym, starszym
i niepełnosprawnym, stał się częstym tematem wystąpień zarówno Jana
Pawła II, jak i Benedykta XVI. Od 1979 r. Jan Paweł II mówił o wolontariacie i wolontariuszach ponad 170 razy20. Okazją były spotkania z chorymi,
zwłaszcza podczas pielgrzymek, odwiedziny szpitali i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Caritas, diecezje i zakony.
Szczególną okazją do mówienia o wolontariacie stał się ogłoszony
przez ONZ Międzynarodowy Rok Wolontariatu (2001). Ojciec Święty wystosował na zakończenie jego obchodów specjalny list, ukazując ewangeliczną
inspirację wolontariatu. W tym samym roku papież wystosował gorący apel
o „nową wyobraźnię miłosierdzia”21. List ten stał się impulsem do rozwoju
wolontariatu w wielu parafiach i diecezjach.
Omawiając papieskie wystąpienia dotyczące bezinteresownej pomocy
potrzebującym, ks. kard. Javier Lozano Barrágan, przewodniczący Papieskiej
Rady do spraw Zdrowia, bliski współpracownik papieża Jana Pawła II zauważył, że chrześcijanie mogą wybrać wolontariat wychodząc od motywów
związanych z wiarą i moralnością. Przede wszystkim dla papieża źródłem zaangażowania w pracę na rzecz bliźnich w potrzebie jest miłość Boża, której
człowiek doświadcza w Chrystusie22. „Działając w wolontariacie chrześcijanin staje się świadkiem tej Boskiej miłości, głosi ją i poprzez gesty odważnie
i profetycznie ją uwidacznia”23.
Wolontariat stanowi odpowiedź chrześcijanina na otrzymaną miłość.
„Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko doświadcza i „dostępuje” miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam „czynił”
miłosierdzie drugim: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5,7). Kościół znajduje w tych słowach wezwanie do czynu
i stara się „czynić miłosierdzie”24.
Chrześcijański wolontariat wyraża się w trwałej zdolności poświęcania
się dla innych w wierności codziennym obowiązkom. W ten sposób nadaje
20
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Zob. syntezę nauczania papieskiego o miłosierdziu chrześcijańskim: P. D’Ornellas, Miłosierdzie kreśli obraz mojego pontyfikatu, Wydawnictwo Księży Marianów Warszawa 2007.
Zob. Novo millennio ineunte, 50.
Zob. Dives in misericordia, 3.
Jan Paweł II, Przesłanie papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, 5 XII
2001, w: Podręcznik dla Parafialnych Zespołów Caritas, Pro Caritate Warszawa 2009, str. 187.
Dives in misericordia, 14.

sens życiu, odzyskuje wartości rodzinne, wspólnotowe. Promuje zintegrowany rozwój, sprawiedliwość społeczną i pokój na świecie. Wolontariat opowiada się przeciwko egoizmowi otwierając ludzi na troskę o dobro wspólne.
Wolontariat ofiarowuje naszemu społeczeństwu wiele bogactw duchowych i materialnych. Jest fenomenem typowym dla naszych czasów i owocem odpowiedzialności za całą społeczność. Posiada siłę odnowy społecznej
i politycznej, która stawia czoła sytuacjom kryzysowym, stymulując władze
państwowe i samorządowe do walki z ich przyczynami i konsekwencjami.
Jest również antidotum na kryzys wartości, przeciwstawia się egoizmowi
i indywidualizmowi oraz przemocy. Stanowi świadectwo miłości braterskiej
i wierności Ewangelii.
Wolontariat jest równoznaczny z miłosierdziem, gdyż polega na dostrzeganiu Chrystusa w ubogich i potrzebujących pomocy. „Krzyk i wołanie
biednych – uczył papież w Ełku – domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Domaga się gotowości służenia bliźniemu. Jesteśmy
wezwani przez Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na swój sposób.
Na różnych miejscach bowiem cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje jego obecności, jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego
serca i ludzkiej solidarności”25.
Nie można spontanicznie być wolontariuszem, potrzebne jest przygotowanie do wykonywania określonych zadań oraz formacja religijno-moralna. Początkowy entuzjazm, z jakim wolontariusze podejmują się służby dla
innych osób lub dla dobra wspólnego, musi okrzepnąć w cierpliwej i stopniowej pracy. Potrzebna jest autentyczna motywacja chrześcijańska, jasna
i zdeterminowana wola działania na rzecz innych, cnoty nadprzyrodzone
i społeczne. Wolontariat jest narzędziem budowania solidarności i braterstwa chrześcijańskiego między ludźmi.
Wolontariat chrześcijański ma wymiar nadprzyrodzony – wypływa
z potrzeby wyniesienia przyrodzonej miłości do człowieka na wyżyny miłości samego Chrystusa. Chrześcijanin, na wzór swego Pana, czyni bezinteresowny dar z siebie w służbie Chrystusowi w bliźnich. Wie też, że różnorodne
formy wolontariatu pochodzą z tego samego źródła, którym jest Chrystus.
Wolontariat proklamuje obecność Chrystusa wśród ubogich tego świata, jest służbą Bogu na wzór Syna Bożego. W wolontariacie można z pewnością dostrzec znak królestwa Bożego, gdyż podważa logikę wykorzystywania
innych, zniewalania ich i podporządkowania dobru własnemu. Wolontariat
25

Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. w Ełku, 8 VI 1999 r., w: Podręcznik dla Parafialnych Zespołów Caritas, Pro Caritate Warszawa 2009, str. 182.
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uczestniczy w misji Kościoła realizując wielką tajemnicę obecności królestwa Bożego w świecie poprzez różne charyzmaty. Jest skuteczną formą
apostolatu świeckich26.
Aby zostać wolontariuszem chrześcijańskim trzeba otworzyć się na
dobro wspólne, by budować cywilizację braterskiej miłości. Naturalnym
wymogiem, stawianym wolontariuszowi jest dojrzałość, którą osiąga w długim procesie wzrastania duchowego i religijnego, poprzez zaangażowanie
w dzieła miłosierdzia i osobistą modlitwę.
Wolontariusze chrześcijańscy wybierają styl życia prostego, dyskretnego, oddanego bliźnim, pokornego i naznaczonego szacunkiem dla każdego
człowieka. Jest to postawa oparta na zasadach etycznych i religijnych, wynikających z ewangelicznego przykazania miłości. Czystość intencji, skromność i zdolność zapominania o sobie czynią wolontariuszy godnymi zaufania świadkami ewangelicznej miłości. Siłę do codziennej służby bliźnim
wolontariusze czerpią z Eucharystii. Jest ona inspiracją i zobowiązaniem do
diakonii wobec innych osób27.
Przed wolontariatem chrześcijańskim otwiera się wiele możliwości działania. Przede wszystkim wyzwaniem jest świat ludzkiego cierpienia, duchowego i fizycznego, świat ubóstwa i marginalizacji społecznej, zniewolenia
nałogami28. Wolontariusze nie tylko angażują się niosąc pomoc biednym,
starszym, nieprzystosowanym społecznie, niepełnosprawnym, dzieciom
i młodzieży przeżywającym trudności, ale również pracują na rzecz środowiska naturalnego, kultury i sportu. Starają się promować w różny sposób
godność osoby ludzkiej oraz jej prawo do życia.
Podobnie jak Jan Paweł II, również Benedykt XVI bardzo wysoko ceni
sobie wolontariat29. Ojciec Święty pierwszą swą encyklikę „Deus caritas est”
poświęcił w całości idei chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego. Określił
w niej zasady, jakimi winny kierować się katolickie organizacje charytatywne
oraz przedstawił etos pracownika i wolontariusza kościelnych dzieł miłosierdzia30. Przede wszystkim przypomniał, że: „W Kościele uczymy się kochać,
zaprawiając się do bezinteresownego przyjmowania bliźniego, troskliwego
zajmowania się tym, kto przeżywa trudności, ubogimi i najmniejszymi. Pod26
27
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J. Chrapek, Dzielmy się miłością – wolontariat, w: „Roczniki Naukowe Caritas 2001”, str. 19.
Mane nobiscum Domine, 28.
Novo millennio ineunte, 45.
Benedykt XVI, Spotkanie z wolontariuszami, Wiedeń 9 IX 2007 r., w: „L’Osservatore Romano”
10-11(2007), str. 31.
Zob. Deus caritas est, 31.

stawową motywacją, która łączy wierzących w Chrystusa, nie jest sukces,
lecz dobro – dobro, które jest tym bardziej autentyczne, im bardziej się nim
dzielimy, a którym nie jest przede wszystkim posiadanie czy władza, lecz
bycie”31.
Benedykt XVI wielokrotnie spotykał się z wolontariuszami. W słowach
kierowanych do nich wyrażał zachętę, by trwali w ofiarnej służbie bliźnim
w potrzebie ufając nie tyle własnym siłom i zdolnościom, ile Bożej Opatrzności. Już w 2005 r. papież dostrzegł wagę wolontariatu. „W dzisiejszym
świecie, wraz z globalizacją i szybkim przepływem informacji, dostrzegamy
w wielu środowiskach wzrost wrażliwości na potrzeby innych i gotowość
przychodzenia z pomocą wszędzie tam, gdzie kogoś spotyka nieszczęście.
Napawają nadzieją akcje humanitarne prowadzone przez organizacje kościelne i świeckie na rzecz ofiar klęsk żywiołowych i innych katastrof.
Obok międzynarodowych i krajowych inicjatyw rozwijają się różne formy wolontariatu, które stawiają sobie za cel pomoc ludziom potrzebującym
w najbliższym środowisku. W hospicjach, schroniskach dla bezdomnych, dla
uzależnionych, dla samotnych matek i ofiar przemocy działają ludzie gotowi poświęcić swój czas dla służby innym. Niosą też pomoc chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym i cierpiącym biedę, osobom upośledzonym
fizycznie lub umysłowo. Organizowane są ośrodki interwencji kryzysowej
i instytucje służące pomocą osobom przeżywającym różnorakie trudności
życiowe. Nie można nie doceniać dzieła tych, którzy wzorują się na przykładzie ewangelicznego Samarytanina. Trzeba to dzieło wspierać i animować”32.
Papież docenił walor wychowawczy wolontariatu młodzieżowego, zachęcając biskupów polskich do promowania idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej. „Bardzo wielu młodych ludzi przejawia głęboką wrażliwość
na potrzeby innych, zwłaszcza biednych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych. Dlatego chętnie podejmują różne działania, by nieść pomoc
potrzebującym. Istnieje też autentyczne zainteresowanie sprawami wiary
i religii, potrzeba bycia razem w zorganizowanych i nieformalnych grupach
oraz chęć doświadczania Boga. (…) Wielką zatem szansą wychowawczą
jest rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach
31
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Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na błoniach w Montorso, 2 IX 2007 r., w: „L’Osservatore Romano” 10-11(2007), str. 9.
Benedykt XVI, Przemówienie do III grupy biskupów z Polski, 17 XII 2005 r., w: „L’Osservatore
Romano” 2(2006), str. 36-37.
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czy szkołach”33. Podobnie jak Jan Paweł II jego następca uważa, że źródłem
miłości bliźniego winna być miłość Boża, uprzednio ogarniająca każdego
człowieka. „Świadomość tego, że jestem kochany, przynagla każdego z nas
do miłości. I tak właśnie Pan, który pierwszy nas umiłował, wzywa nas, aby
miłość do Niego i do ludzi, których On umiłował, stała się główną treścią
naszego życia”34. Misją Kościoła i każdego chrześcijanina jest niesienie pomocy bliźnim w potrzebie35, pokorna służba starszym chorym i cierpiącym
oraz troska o zapewnienie należnego miejsca w Kościele i społeczeństwie
osobom słabym, nieporadnym życiowo i borykającym się z problemami
materialnymi i duchowymi. Dla wolontariuszy chrześcijańskich wzorem troski o człowieka jest sam Chrystus, który stał się sługą wszystkich oraz Kościół
pierwotny, który praktykował miłość braterską w sposób zorganizowany
i systematyczny36.
Benedykt XVI uważa, że pierwszym i największym ubóstwem człowieka
współczesnego jest brak Boga37, dlatego zwraca uwagę, że posługa wolontariuszy chrześcijańskich wobec ubogich nie może ograniczać się jedynie
do przychodzenia im z pomocą materialną38, ale winna być dzieleniem się
największym skarbem, jaki posiadają – wiarą. Wolontariat jest apostolstwem
poprzez czyny miłości. Stanowi dowód na to, że Bóg nadal kocha człowieka
i staje po stronie ubogich i obarczonych cierpieniami.
Benedykt XVI przypomina, że kryterium Sądu Ostatecznego Chrystus
uczynił miłość wobec „Jego braci najmniejszych”. „Nie sposób nie wspomnieć tu poruszającej karty Ewangelii, na której św. Mateusz opisuje ostateczne spotkanie z Panem. Tego dnia – jak mówi sam Jezus – Sędzia świata
zapyta nas, czy za życia daliśmy jeść głodnemu i pić spragnionemu, czy ugościliśmy przybysza i czy okazaliśmy serce potrzebującemu. Jednym słowem,
na Sądzie Ostatecznym Bóg zapyta nas, czy kochaliśmy, ale nie abstrakcyjnie, lecz konkretnie, naszymi czynami (Mt 25,31-46). Zawsze kiedy na nowo
czytam te wersety, moje serce ogarnia wzruszenie na myśl, że Jezus, Syn
Człowieczy i ostateczny Sędzia, nas w tym wyprzedza: sam staje się człowiekiem, staje się ubogi i spragniony, na koniec przygarnia nas do swego Serca.
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Benedykt XVI, Przemówienie do I grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina”, 26 XI 2005 r.,
w: „L’Osservatore Romano” 2(2006), str. 29.
Benedykt XVI, Do uczestników kongresu diecezji Rzymu, 5 VI 2006 r., w: „L’Osservatore Romano” 12(2006), str. 14.
Benedykt XVI, Anioł Pański, 1 X 2006 r., w: „L’Osservatore Romano” 12(2006), str. 32-33.
Deus caritas est, 21.
Orędzie na Wielki Post 2006 r., w: „L’Osservatore Romano” 3(2006), str. 22.
Deus caritas est, 31.

W ten sposób Bóg czyni to, czego sam od nas oczekuje: abyśmy byli otwarci
na innych i żyli miłością, okazując ją nie słowami a czynami. Na końcu życia,
jak mawiał św. Jan od Krzyża, będziemy sądzeni z miłości. Tak bardzo potrzeba również dziś, właśnie w naszej epoce, stojącej wobec tak wielu wyzwań
ludzkich i duchowych, by chrześcijanie głosili swymi czynami miłosierną miłość Boga! Każdy ochrzczony powinien być «żywą Ewangelią». Tak wiele jest
bowiem osób, które, choć trudno im przyjąć Chrystusa i Jego nauczanie,
nie pozostają jednak obojętne na świadectwo tych, którzy przekazują Jego
przesłanie konkretnymi uczynkami miłosierdzia. Miłość jest językiem, który
przemawia bezpośrednio do serca i budzi w nim ufność39. Papież przypomina również, że miłość do Boga, wyrażająca się w aktach kultu religijnego
i posłuszeństwie Jego woli oraz miłość bliźniego stanowią jedno40.
Benedykt XVI bardzo mocno podkreśla bezpłatny (bezinteresowny),
a przez to profetyczny wymiar posługi wolontariuszy. Bycie wolontariuszem
jest niczym innym jak wyrazem wdzięczności Bogu za Jego dary i troskę, jest
formą spłacania długu wdzięczności wobec Niego. „Praca w wolontariacie
jest wyrazem wdzięczności i przekazywaniem daru, który sami otrzymaliśmy. «Deus vult condiligentes – Bóg chce ludzi, którzy będą miłowali razem
z Nim» – twierdził XIV-wieczny teolog Duns Szkot (Opus Oxoniense III d. 32
q. 1 n. 61). W tej perspektywie taka bezinteresowna działalność ma wiele
wspólnego z działaniem łaski. Kultura, która wszystko chciałaby policzyć
i za wszystko zapłacić, która nakłada na relacje ludzkie ciasny gorset praw
i obowiązków, właśnie dzięki bezinteresownej działalności tysięcy ludzi
przekonuje się, że samo życie jest niezasłużonym darem. Jakkolwiek odmienne, wielorakie czy nawet sprzeczne mogą być motywacje, a także formy działalności wolontariatu, podstawą ich wszystkich jest ostatecznie owo
głębokie poczucie wspólnoty, którego źródłem jest właśnie «darmowość».
Darmo bowiem otrzymaliśmy życie od naszego Stwórcy, darmo zostaliśmy
wyprowadzeni z błędnej drogi grzechu i zła, darmo został nam udzielony
Duch i Jego wielorakie dary. W mojej encyklice napisałem, że «miłość jest
bezinteresowna; nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów» (Benedykt XVI, Deus caritas est, 31c). «Kto pomaga dostrzega, że właśnie i jemu jest
udzielana pomoc; nie jest jego zasługą ani tytułem do chluby fakt, że może
pomagać. To zadanie jest łaską» (tamże, 35). Darmo przekazujemy to, co
39
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otrzymaliśmy, przez naszą działalność, nasze zaangażowanie w wolontariat.
Ta logika darmowości wychodzi poza zwykłe kategorie moralne, określające
to, co musimy i co wolno nam uczynić”41.
Wśród zadań, jakich podejmują się wolontariusze, papież dostrzega
to, że chcą być głosem ubogich i tych, których społeczeństwo pozbawia
głosu. Są oni stróżami godności człowieka oraz promocji jego praw. „Działalność wolontariatu jest służbą na rzecz godności człowieka, wypływającej
stąd, że został on stworzony na Boży obraz i podobieństwo. W II stuleciu
Ireneusz z Lyonu pisał: «Chwałą Bożą jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga» (Adversus haereses, IV, 20,7). Zaś Mikołaj Kuzańczyk
w swoim dziele o wizji Boga tak rozwinął tę myśl: «Oko umiejscowione jest
tam, gdzie mieszka miłość, dlatego czuję, że Ty mnie kochasz. (…) Twoje
spojrzenie, Panie, jest miłością. (…) Patrząc na mnie, Boże ukryty, pozwalasz
mi dostrzec Ciebie. (…) Twoje spojrzenie ożywia. (…) Twoje spojrzenie jest
działaniem» (De visione Dei). Spojrzenie Boga – spojrzenie Jezusa zaraża nas
miłością Boga. Są spojrzenia, które padają w pustkę, albo wyrażają pogardę.
I spojrzenia, które wyrażają szacunek i miłość. Ludzie działający bezinteresownie okazują bliźniemu szacunek, przypominają o godności człowieka,
budzą radość z życia i nadzieję. Wolontariusze są strażnikami i rzecznikami
praw człowieka i jego godności”42.
Mówiąc o oczekiwaniach wobec wolontariuszy, działających w kościelnych organizacjach charytatywnych, papież zwraca uwagę, że winni oni posiadać zdolność patrzenia na innych „oczyma Chrystusa”, „Jego wzrokiem”.
„W spojrzeniu Jezusa zawiera się inna jeszcze forma «patrzenia». «Ujrzał go
i poszedł dalej» – czytamy w Ewangelii o kapłanie i lewicie, którzy widzą
półżywego człowieka leżącego przy drodze, ale nic nie robią (por. Łk 10,3132). Są ludzie, którzy widzą, a udają, że nie widzą, mają przed oczyma naglące potrzeby naszej epoki, ale pozostają obojętni – to jeden z «zimnych
nurtów» kultury naszych czasów. W spojrzeniu innych ludzi, zwłaszcza tego
«drugiego», który oczekuje naszej pomocy, widzimy, jak potrzebna jest
chrześcijańska miłość. Jezus Chrystus nie uczy nas mistyki «zamkniętych
oczu», ale mistyki «otwartego spojrzenia», a więc także mistyki absolutnego
obowiązku zwracania uwagi na kondycję człowieka, na położenie, w jakim
znajduje się człowiek, który wedle Ewangelii jest naszym bliźnim. Spojrzenie
Jezusa, lekcja Jego oczu wprowadza nas w bliskość z innymi ludźmi, w wy41
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Benedykt XVI, Spotkanie z wolontariuszami, Wiedeń 9 IX 2007 r., w: „L’Osservatore Romano”
10-11(2007), str. 31.
Tamże, str. 31-32.

miar solidarności, dzielenia się własnym czasem, talentami, a także dobrami
materialnymi. Dlatego «ci, którzy działają w instytucjach charytatywnych
Kościoła, powinni odznaczać się tym, że nie ograniczają się do sprawnego wypełniania tego, co stosowne w danej chwili, ale z sercem poświęcają
się na rzecz drugiego. (…) Takie serce widzi, gdzie potrzeba miłości, i działa
konsekwentnie» (Deus caritas est, 31a; 31b). Tak, «muszę stać się człowiekiem, który kocha, którego serce jest otwarte, tak aby mogły je poruszyć
potrzeby innych. Wtedy mogę odnaleźć mego bliźniego, czy też raczej – to
on może odnaleźć mnie» (Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, Gesù di Nazaret,
Milano 2007, s. 234). (…) Wolontariusze nie akceptują ciasnej definicji pojęcia «bliźni»; także w «dalekich» dostrzegają bliźniego, którego Bóg akceptuje i do którego z naszą pomocą musi dotrzeć dzieło odkupienia dokonane
przez Chrystusa. Drugi człowiek, czyli bliźni w rozumieniu Ewangelii, staje
się dla nas jak gdyby szczególnie uprzywilejowanym partnerem w zmaganiach z presją i przymusami świata, w którym żyjemy. Kto szanuje «priorytet
bliźniego», żyje i działa wedle Ewangelii i ma udział także w misji Kościoła,
który zawsze dostrzega całego człowieka i stara się sprawić, aby odczuł on
miłość Boga”43.
Wysokie wymagania etyczne, kierowane pod adresem wolontariuszy,
którzy działają w imieniu Kościoła, zakładają konieczność formacji nie tylko
intelektualnej, ale też religijnej i moralnej. Skoro mają być przedstawicielami
Kościoła i wiarygodnymi świadkami Ewangelii, winni reprezentować sobą
wysoki poziom etyczny i duchowy. Dlatego też Kościół chce zapewnić im
warunki duchowego rozwoju poprzez systematyczną formację. „Dziękujemy Bogu za tak licznych chrześcijan, którzy poświęcają czas i energię, by
nie tylko nieść pomoc materialną, ale i wspierać, napełniać otuchą i nadzieją ludzi znajdujących się w trudnych warunkach, troszczyć się nieustannie
o prawdziwe dobro człowieka. Działalność charytatywna zajmuje tym samym centralne miejsce w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Nie powinniśmy
zapominać, że dzieła miłosierdzia stanowią dobrą okazję do spotkania również z osobami, które jeszcze nie znają Chrystusa lub znają Go tylko częściowo. Słusznie więc duszpasterze oraz osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo charytatywne nieustannie poświęcają uwagę tym, którzy działają
w ramach diakonii, troszcząc się o ich formację zarówno ludzką i zawodową,
jak i teologiczno-duchową i duszpasterską”44.
43
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Jak widzimy, Kościół posoborowy, którego nauczycielami są obaj papieże, ogromną rolę przywiązuje do idei wolontariatu oraz jego tożsamości
ewangelicznej i kościelnej. Inspiracja ewangeliczna odgrywa kluczową rolę
w rozwoju wolontariatu chrześcijańskiego45. Papieżom zależy na tym, by
wolontariat chrześcijański ocalił swą specyfikę eklezjalną. Jego siła polega
na klarowności intencji działania pomocowego. Wolontariusze mogą najwięcej ofiarować bliźnim w potrzebie, gdy będą pamiętali kim są, z czyjego
mandatu działają i jakimi wartościami się kierują.

3. Chrześcijańskie inspiracje wolontariatu
Wolontariat jest zjawiskiem społecznym, dynamicznie rozwijającym się
w społeczeństwach demokratycznych od lat 70. ubiegłego wieku. Znany
był już w Kościele pierwotnym, czerpiąc inspirację z Ewangelii Chrystusa46.
Kościół jako jedna z pierwszych wspólnot organizował różne formy systematycznej pomocy ubogim, seniorom, chorym i sierotom. Posługa na rzecz
ubogich opierała się w głównej mierze na wolontariuszach duchownych
i świeckich. W ciągu wieków powstało wiele wspólnot kościelnych, zakonów, bractw i stowarzyszeń, które zajęły się pracą charytatywno-opiekuńczą, szczególną troską otaczając ubogich47.
Wolontariat chrześcijański czerpie swą motywację i natchnienie z przesłania biblijnego oraz społecznej nauki Kościoła. Ostatecznym motywem
zaangażowania się na rzecz ubogich jest dla chrześcijanina miłość Boża. Jest
on zobowiązany do kochania Boga nade wszystko, a bliźnich w Bogu i ze
względu na Niego. Mistrzem bezinteresownej miłości wobec innych jest
dla wolontariuszy chrześcijańskich sam Chrystus. Rozważając Jego „nowe
przykazanie”, chrześcijanie czują się zobowiązani do życia miłością bliźniego
i miłosiernej troski o tych, którzy borykają się z różnymi problemami życiowymi. W ten sposób wolontariat staje się znakiem królestwa Bożego, które
przyszło na świat wraz z Chrystusem i nieustannie wzrasta.

45
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3.1. Chrystus – ucieleśnieniem bezinteresownej
miłości
Chrystus nie tylko z mocą głosił orędzie Bożej miłości, ale stał się jej
świadkiem poprzez swe czyny. Jego życie ziemskie było proegzystencją
– darem dla innych48. Ewangelia przynosi obraz Chrystusa ubogiego, który swym ubóstwem ubogacał innych. Wypełnił on misję Mesjasza, głosząc
ubogim dobrą nowinę. Spotykając się z wieloma ludźmi Chrystus pozwalał
im odczuć akceptującą i miłosierną miłość Ojca. Miłość Chrystusa do ludzi
przejawiła się w całkowitym zapomnieniu o sobie i skierowaniu uwagi na
ich potrzeby. Chrystus zachęcał: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28-29). W centrum swej posługi Mistrz
z Nazaretu umieścił głodnych, prześladowanych dla królestwa i nędzarzy. To
właśnie im głosił ewangelię przebaczenia Bożego i pojednania, wzywając
do pokuty i poprawy życia.
Miłości Chrystusa, wyrażającej się w konkretnych czynach, doświadczyli chorzy, niepełnosprawni, osoby odrzucane przez społeczność z powodu
braków moralnych, opętani przez złe duchy. Czyny te (przebaczenie, uzdrowienie duszy i ciała, uwolnienie od grzechów) współgrały z nauką Chrystusa
o miłosierdziu Ojca. Była ona wolna od potępiania i gniewu, a przywracając
w sercach słuchaczy nadzieję na zbawienie, podnosiła na duchu, dawała
pociechę i odpoczynek duchowy, a także budziła pragnienie miłości Bożej.
Poprzez przypowieści (np. o miłosiernym Samarytaninie – Łk 10, 30-37).
Chrystus odsłaniał różne aspekty miłości bliźniego, zachęcając swych słuchaczy do praktykowania jej w życiu codziennym.
Chrystus wielokrotnie dawał przykład postawy służby i troski o ubogich, zachęcając swych uczniów do naśladowania. Szczególnie wymownym w tym względzie jest gest umycia nóg apostołom podczas Ostatniej
Wieczerzy (J 13,2 i nast.). Odchodząc ze świata Chrystus zostawił, jako swój
duchowy testament, „nowe przykazanie” miłości bliźniego. Jego realizację
uczynił kryterium Sądu Ostatecznego.
Miłość Chrystusa do ludzi w pełni objawiła się w tajemnicy krzyża. Na
Golgocie Chrystus wydał siebie jako ofiarę przebłagalną za grzechy, stając
48
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się barankiem ofiarnym, własną krwią usuwającym to, co oddzielało świętego Boga od grzeszników. „Bóg nie odkupił świata mieczem, lecz krzyżem.
Jezus umierający wyciąga ramiona. Jest to przede wszystkim znak męki,
w której On pozwala się przybić za nas do krzyża, aby dać nam swoje życie. Lecz wyciągnięte ręce są zarazem postawą modlącego się człowieka,
pozycją, jaką przybiera kapłan, gdy w modlitwie rozkłada ręce: Jezus przemienił mękę – swoje cierpienie i swoją śmierć – w modlitwę, i w ten sposób
przemienił ją w akt miłości do Boga i do ludzi. Dlatego rozłożone ramiona
Ukrzyżowanego wyciągają się także do uścisku, którym On przyciąga nas do
siebie, pragnie zamknąć w objęciach swej miłości”49.
Rysem charakterystycznym miłości Chrystusa jest bezinteresowność.
Jezus niczego w zamian nie oczekiwał od ludzi. „Przeszedł przez ziemię
dobrze czyniąc wszystkim” (Dz 10,38) nie żądając zapłaty od tych, którym
pomagał. Nie zabiegał o nic dla siebie, z wdzięcznością przyjmując to, co
inni mu ofiarowywali, tak iż mógł powiedzieć, że „lisy mają nory, a jaskółki
gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę skłonił” (Mt 8,20).

3.2. Preferencyjna opcja na rzecz ubogich
Opcja Jezusa na rzecz ubogich była preferencyjna, ale nie wykluczająca nikogo. Był przyjacielem ludzi bogatych. Chętnie przebywał w domu
swoich przyjaciół Łazarza, Marii i Marty w Betanii (zob. Mt 12,1). Tam również gościł w domu Szymona Trędowatego (zob. Mt 26,6), był przyjacielem
Zacheusza, bogatego celnika z Jerycha (zob. Łk 19,5-6) i Nikodema z Arymatei (por. Mt 27,57). Także, kiedy surowo upominał bogaczy, czynił to nie
dlatego, że ich nienawidził, ale dlatego, że był zatroskany o ich zbawienie.
Sam powiedział: „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło” (Łk 19,10).
Dlaczego Jezus opowiedział się w swoim ziemskim życiu za preferencyjną opcją na rzecz ubogich? Na to pytanie nie mamy bezpośredniej odpowiedzi w Ewangelii. Ale możemy ten wybór zrozumieć, zwłaszcza wtedy,
gdy rozważamy modlitwę „Ojcze nasz” (Mt 6,9). Jest to jedyna, dłuższa
modlitwa, której uczy Jezus swoich wiernych. Zwraca się w niej do Boga
„Ojcze nasz”. Bóg jest „naszym” Ojcem. To ma swoje konsekwencje praktyczne. Jeśli wraz z innymi uczniami Jezusa wołamy do Boga „Ojcze nasz”, uświa49
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damiamy sobie, że wszyscy jesteśmy jedną Bożą rodziną. Bóg jest Ojcem,
a my jesteśmy dla siebie nawzajem braćmi (zob. Mt 23,8). Stanowimy Bożą
rodzinę, w której panuje logika miłości i wzajemnej odpowiedzialności za
siebie. W rodzinie nikt nie powinien być obojętny dla pozostałych jej członków. Zwłaszcza szczególną opieką otaczani są w niej ci, którzy są bezradni,
słabi, potrzebują pomocy: dzieci, osoby starsze. Postępowanie Jezusa jest
wcieleniem właśnie tej logiki miłości. Chrystus wszystkich ludzi traktuje jako
swoich braci i siostry, i czuje się za nich odpowiedzialny. Jest dla wszystkich,
a zwłaszcza swą miłość ofiarowuje tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Przykład Jezusa stanowi dla nas wszystkich wzór do naśladowania. Musimy się uczyć od Niego takiego patrzenia na bliźnich, które pozwoli nam
dostrzec siostrę i brata w drugim człowieku. Ponieważ Jezus „stał się pierworodnym pośród wielu braci” (Rz 8,29), dlatego Kościół i każdy chrześcijanin
nie może odrzucić opcji na rzecz ubogich.
Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socialis z 1987 roku przypomina, że opcja na rzecz ubogich jest zgodna z całą tradycją Kościoła50. „Opcja
na rzecz ubogich”, „wybór” to nic innego, jak miłość, która jest skierowana
przede wszystkim do ubogich. Określenie „preferencyjna opcja na rzecz
ubogich” podkreśla to, że nasza miłość, nie pomijając nikogo, zwraca się
przede wszystkim do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Nie krzywdzi
ona nikogo. Uprzywilejowując ubogich, stawiając ich w sercu Kościoła,
wspólnota wierzących nie czyni tego kosztem innych osób. Kościół postępuje tutaj jak dobra matka, która szczególną troską otacza chore lub najsłabsze dziecko w rodzinie. Jej miłość jest odpowiedzią na sytuację, w jakiej
dziecko się znajduje. To jednak nie oznacza, że nie kocha pozostałych dzieci.
Kościół idąc za Chrystusem i Jego wyborem, pragnie stać się Kościołem dla
ubogich. Oni są w centrum jego pasterskiej służby. Służba ubogim nie ma
charakteru politycznego, jak dzieje się to nieraz w świecie polityki, gdzie
biedni stanowią przedmiot rozgrywek politycznych, a służba im – alibi do
sprawowania władzy.
Kościół służy ubogim, ponieważ w ten sposób pragnie pozostać wierny
swemu założycielowi oraz przykazaniu miłości, które jest jego konstytutywnym prawem.
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3.3. Nowe przykazanie
Istotą orędzia ewangelicznego jest miłość do Boga i bliźnich. Chrystus
nadał orędziu miłości nowy wymiar – zobowiązał swoich uczniów do praktykowania miłości na swój wzór. Miłość uniwersalną, bezwarunkową, gotową na poświęcenia i trudy bez oczekiwania na coś w zamian, Chrystus
uczynił „przykazaniem nowym” (J 13,34). Jest to miłość bez miary, tak wielka
jak miłość samego Chrystusa. „Jako odbiorcy przyjmujący miłość, która nas
uprzedza i przerasta, winniśmy czynem dać odpowiedź, która jeżeli ma być
odpowiednia, musi być odpowiedzią miłości. Jan mówi o «przykazaniu».
Przytacza on w istocie następujące słowa Jezusa: «Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie» (J 13,34). Na czym polega nowość, do której nawiązuje Jezus? Polega na tym, że nie zadawala się On powtarzaniem
tego, czego domagał się już Stary Testament, i co czytamy również w innych
Ewangeliach: «będziesz miłował bliźniego jak siebie samego» (Kpł 19,18;
por. Mt 22,37-39; Mk 12,29-31; Łk 10,27). W starym przykazaniu kryterium
normatywne stanowił człowiek («jak siebie samego»), natomiast w przykazaniu przytoczonym przez Jana Jezus jako motyw i normę naszej miłości
podaje swoją własną osobę: «tak jak Ja was umiłowałem». W ten sposób
miłość staje się naprawdę chrześcijańska, zawiera w sobie nowość chrześcijaństwa: zarówno w tym sensie, że musi obejmować wszystkich bez różnicy,
jak i przede wszystkim dlatego, że musi być miłością posuniętą do ostatecznych konsekwencji, nie mając innej miary, jak być bez miary. Wspomniane
słowa Jezusa: «tak jak ja was umiłowałem», mobilizują nas i jednocześnie
niepokoją. Stanowią chrystologiczną metę, która może się wydawać nieosiągalna, ale zarazem są bodźcem, który nie pozwala nam zadowolić się tym,
co zdołaliśmy zrealizować. Nie pozwala nam być zadowolonymi z tego, jakimi jesteśmy, ale mobilizuje nas do wytrwałego zmierzania do tego celu”51.

3.4. Imperatyw moralny pomagania bliźnim
Dlaczego Kościół i poszczególni wierni mają pomagać ubogim? Wydawać by się mogło, że jest to pytanie niezasadne. Jednak warto je postawić,
gdyż dla większości ludzi Kościół kojarzy się przede wszystkim z instytucją
(wspólnotą) religijną. Również chrześcijanie, należący do Kościoła przez
51
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chrzest św. i uczestniczący w jego życiu, zwykle kojarzą go z posługą religijną: głoszeniem słowa Bożego, szafowaniem sakramentów świętych, nabożeństwami. Dopiero gdzieś na dalszym miejscu pojawia się myśl, że Kościół parafialny lub diecezjalny jest wspólnotą, która ma dawać świadectwo
czynnej miłości bliźniego.
Owszem, zdarza się, że przy okazji Tygodnia Miłosierdzia, ogólnopolskiej
akcji charytatywnej problematyka pomagania bliźnim pojawia się w świadomości duszpasterzy i wiernych. Generalnie rzecz biorąc (co potwierdzają
przeprowadzone badania statystyczne w Polsce i na świecie), świadomość
obowiązku pomagania bliźnim w sposób zorganizowany, systematyczny,
planowy przez wspólnotę parafialną oraz indywidualnych wiernych nie jest
mocno zakorzeniona, a czasem wręcz żadna.
Gdy mówimy o uczynkach miłosierdzia, o konieczności służenia chorym, niepełnosprawnym, starszym i niedołężnym, ograniczamy je do dobrej
woli poszczególnych wiernych. Widzimy w nich „coś extra”, jako „nadzwyczajne dobre uczynki”, które podejmują gorliwsi z parafian. Tymczasem,
trzeba pamiętać, że Kościół ze swej natury i misji jest zobowiązany do czynnej miłości bliźniego, a miłosierdzie i miłość bliźniego stanowią dla Kościoła
sprawdzian jego autentyczności. Bardzo mocno przypomniał o tym Benedykt XVI: „Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie:
od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym. Również Kościół jako wspólnota powinien wprowadzać miłość w czyn. Konsekwencją tego jest fakt, że miłość
potrzebuje również organizacji, aby możliwa była uporządkowana służba
wspólnotowa”52. Innymi słowy: Benedykt XVI zwraca uwagę na powinność
– obowiązek służby bliźniemu i życia miłością braterską. W świetle tej wypowiedzi papieża pełnienie dzieł miłosierdzia, pomaganie ubogim i potrzebującym nie ma charakteru fakultatywnego ani w życiu Kościoła, ani w życiu
poszczególnych wiernych. Nikt z chrześcijan nie może czuć się zwolniony
z obowiązku troski o bliźnich w potrzebie. Przypomina o tym także św. Paweł: „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza
naszym braciom w wierze” (Ga 6,10).
Benedykt XVI zwraca uwagę na konieczność zorganizowania, planowania, uporządkowania wspólnotowej służby ubogim i powołuje się na
historię Kościoła: już pierwsze pokolenie chrześcijan – Kościół Jerozolimski
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rozumiał tę konieczność i dlatego Apostołowie powołali diakonów, aby zajęli się w sposób systematyczny i priorytetowy troską o wdowy i ubogich
w Jerozolimie (Dz 6,1-6). To wielce znaczący fakt: młody Kościół oddawał
się głoszeniu słowa Bożego, gromadził się na wspólnej modlitwie i „łamaniu
chleba” (Dz 2,42), udzielał chrztu św. tym, którzy poprzez wiarę w Chrystusa
stawali się jego członkami i troszczył się o ubogich.
„Z upływem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem się Kościoła,
działalność charytatywna utwierdziła się jako jeden z istotnych zakresów
jego działania, obok udzielania Sakramentów i głoszenia Słowa: praktyka
miłości wobec wdów i sierot, wobec więźniów, chorych i wszystkich potrzebujących należy do jego istoty, w równej mierze jak posługa Sakramentów
i głoszenie Ewangelii. Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie
może zaniedbać Sakramentów i Słowa”53. Aby pozostać wiernymi Chrystusowi, Jego postawie miłości i nauce, Jego uczniowie winni naśladować Go
w pełnieniu dzieł miłosierdzia.
Do praktykowania czynnej miłości bliźniego w Kościele powołani są
wszyscy jego członkowie zarówno duchowni, jak i świeccy. Kościół ma obowiązek praktykować miłosierdzie i głosić je, pobudzając swych wiernych do
działań na rzecz bliźnich w potrzebie. Dotyczy to również dzieci i młodzieży. Poprzez katechezę dzieci i młodzież formowane są w duchu bratniej
miłości, a poprzez udział w życiu liturgicznym wspólnoty parafialnej mogą
włączać się w apostolstwo dobroczynności.
Szczególną formą wychowania w duchu miłości bliźniego Kościele
w Polsce są SKC tworzone przez dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Zrzeszają one młodych, którzy
pod opieką nauczycieli, wychowawców i katechetów, podejmują się systematycznej i zorganizowanej działalności charytatywno-opiekuńczej w środowisku szkolnym.

3.5. Budowniczowie królestwa
Wraz z przyjściem Chrystusa na ziemię, rozpoczęło się królestwo
niebieskie. On je zwiastował i czynił obecnym wśród ubogich, prześladowanych dla sprawiedliwości, cichych i pozbawionych znaczenia w społeczeństwie (zob. Mt 3,2). „W czasach Jezusa rzymscy cesarze używali słowa
«ewangelia» w odniesieniu do swoich odezw. Niezależnie od treści były
53
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one określane jako «dobre nowiny», czyli zapowiedzi ocalenia, cesarz był
bowiem uważany za pana świata, a każdy jego edykt miał zwiastować dobro. Zastosowanie tego słowa do nauczania Jezusa miało zatem wydźwięk
bardzo krytyczny, oznaczało, że nie cesarz, a Bóg jest Panem świata i że
prawdziwą ewangelią jest Ewangelia Jezusa Chrystusa.
«Dobra nowina», którą głosi Jezus, zawiera się w następujących słowach: «Królestwo Boże – albo królestwo niebieskie – jest blisko» (Mt 4,17;
Mk 1,15). Co to wyrażenie oznacza? Nie odnosi się na pewno do ziemskiego
królestwa, istniejącego w określonym miejscu i czasie, ale głosi, że Bóg króluje, że Bóg jest Panem i że Jego panowanie jest obecne, aktualne, urzeczywistnia się. Nowość orędzia Chrystusa polega na tym, że w Nim Bóg stał się
bliski, króluje już wśród nas, co potwierdzają dokonywane przez Niego cuda
i uzdrowienia.
Bóg króluje w świecie za pośrednictwem swojego Syna, który stał się
człowiekiem, i mocą Ducha Świętego, który jest nazywany «palcem Bożym»
(por. Łk 11,20). Tam gdzie przebywa Jezus, Duch Stworzyciel daje życie i ludzie zostają wyleczeni z cielesnych i duchowych chorób. Boża władza przejawia się zatem w pełnym uzdrowieniu człowieka. Jezus chce nam ukazać
w ten sposób prawdziwego Boga, Boga bliskiego, pełnego miłosierdzia dla
każdej ludzkiej istoty; Boga, który obdarza nas obfitością życia, swoim życiem. Królestwo Boże jest zatem życiem, które pokonuje śmierć, światłem
prawdy, które rozprasza ciemności niewiedzy i kłamstwa”54.
Królestwo Boże wzrasta w świecie poprzez dzieła miłości braterskiej, solidarności, przebaczenia i pojednania. „Podążając śladami proroków, apostołów i świętych, mamy kontynuować misję Pana i dawać świadectwo Ewangelii powszechnej miłości i miłosierdzia Boga. Mamy przyjąć nadchodzące
Królestwo Chrystusowe miłując bliźniego, służąc ubogim oraz starając się
być zaczynem pojednania, przebaczenia i pokoju w otaczającym nas świecie. Wiemy, że – tak jak Mojżesz – za naszego życia pewnie nie ujrzymy całkowitego wypełnienia się Bożego planu. Ufamy jednak, że wnosząc swoją
małą cząstkę, wierni powołaniu, które każdy z nas otrzymał, przyczynimy się
do prostowania ścieżek Pana i powitamy świt Jego królestwa. Wiemy też, że
Bóg, który objawił Mojżeszowi swoje imię jako gwarancję, że będzie zawsze
z nami (por. Wj 3,14), da nam siłę do tego, byśmy zachowali radosną nadzieję nawet w cierpieniu, w próbach i udrękach”55.
54
55

Benedykt XVI, Anioł Pański, 27 I 2008 r., w: „L’Osservatore Romano” 3(2008), str. 57.
Benedykt XVI, Wizyta w sanktuarium Mojżesza na Górze Nebo, 9 V 2009 r., w: „L’Osservatore
Romano” 7-8(2009), str. 10.

39

Wolontariusze są budowniczymi królestwa, gdyż dają w sposób widzialny i konkretny świadectwo umiłowania wartości, na których się ono
opiera. Poprzez bezinteresowny dar dla innych przyczyniają się do wzrostu
dobra w świecie i uzdrawiają relacje społeczne, wyzwalając je z logiki zysku
i podporządkowania innych własnym interesom.

3.6. Zobowiązująca moc Eucharystii
By pójść za przykładem Chrystusa Sługi i naśladować Go w stawaniu się
darem dla bliźnich, chrześcijanie potrzebują mocy łaski Bożej. Źródłem siły
duchowej do realizacji w życiu codziennym przykazania miłości bliźniego
jest Eucharystia oraz inne sakramenty święte56.
Chrześcijanie łączyli swą służbę bliźniemu z Eucharystią57. Jak stwierdza Benedykt XVI: „Do pełnej miłości troski o tych, którzy są w trudnej sytuacji, jak również do zaangażowania się w budowanie bardziej solidarnego społeczeństwa pobudza chrześcijan czynne i świadome uczestnictwo
w Eucharystii. Ten, kto z wiarą karmi się Chrystusem u eucharystycznego
stołu, przyswaja sobie styl Jego życia, które jest służbą przede wszystkim
najuboższym i najsłabszym. Troskliwa miłość jest w istocie kryterium autentyczności naszych liturgii (por. List apostolski Mane nobiscum Domine, 28)58.
Wielu świętych łączyło kult Eucharystii z posługą potrzebującym, widząc
w Niej źródło siły do bezgranicznego oddania się pracy dla ubogich. Papież
przywołał niedawno postać bł. Matki Teresy z Kalkuty, znanej powszechnie
z dzieł miłosierdzia, podkreślając, jak ważną w życiu Błogosławionej i założonych przez nią zgromadzeń pełniła Eucharystia. „Jednakże dla Matki Teresy,
która dała nam ten przykład, dla wspólnoty, która idzie jej śladami, pierwszym warunkiem założenia nowego domu była zawsze obecność tabernakulum. Bez obecności miłości Boga, który daje siebie, nie byłoby możliwe
realizowanie tego apostolatu, nie dałoby się żyć, wyrzekając się siebie; tylko
dzięki owemu włączeniu się w tę Bożą przygodę, w tę pokorę Boga było
i jest możliwe dzisiaj wypełnianie tego wielkiego aktu miłości, to otwieranie
się na wszystkich”59.
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Eucharystia włącza wiernych w dynamikę ofiary Chrystusa60. Ofiara Chrystusa, uobecniana w każdym zgromadzeniu eucharystycznym, ze
swej istoty niesie imperatyw moralny troski o bliźnich. „W samym «kulcie»,
w komunii eucharystycznej zawiera się bycie miłowanym, i jednocześnie,
miłowanie innych. Eucharystia, która nie przekłada się na miłość konkretnie
praktykowaną, jest sama w sobie fragmentaryczna”61.
Podczas zgromadzeń eucharystycznych pierwsi chrześcijanie zbierali
dary dla ubogich. Łamiąc Chleb eucharystyczny, czuli się zobowiązani do
tego, by dzielić się z ubogimi braćmi w wierze tym, co posiadali. O powadze
obowiązku wspierania się i dzielenia dobrami materialnymi i duchowymi
świadczą surowe napomnienia św. Jakuba. „Jaki z tego pożytek, bracia moi,
skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?
Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają
odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego
koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też wiara, jeśli
nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,14-17).
Tradycja kolekty na rzecz ubogich podczas sprawowania Mszy św. nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Podczas przygotowania darów ofiarnych zbiera
się ofiary, którymi wspólnota parafialna winna wesprzeć swoich ubogich.
Zwyczajem, który rozpowszechnił się w Kościele polskim jest również kolekta do puszek po zakończonej liturgii. Ma ona charakter okazjonalny (np.
może to być zbiórka na pomoc dla poszkodowanych w wyniku katastrof
naturalnych, nagłych nieszczęść lub wojen) lub jest związana z wydarzeniami kościelnymi (np. Tydzień Miłosierdzia). Msza św. kończy się wezwaniem
do urzeczywistniania miłości Chrystusa w życiu codziennym. Chrześcijanie,
posileni słowem Bożym i Ciałem Chrystusa, są posłani do urzeczywistniania ofiary Chrystusa w swoim środowisku. Eucharystyczne misterium miłości znajduje w ten sposób przedłużenie w codziennym życiu wiernych.
Misterium eucharystyczne winno kształtować postawy chrześcijan, ich wzajemne odniesienia oraz relacje z innymi ludźmi. Powiązanie czynnej miłości
bliźniego z jej źródłem, jakim jest liturgia eucharystyczna, chroni ją przed
ograniczającym sprowadzeniem do aktów kultu religijnego. „Do czego
sprowadzałaby się liturgia ukierunkowana tylko na Pana, gdyby nie stała się
jednocześnie służbą dla braci; i wiara, która nie wyrażałaby się w miłości?”62.
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4. Szkolne Koło Caritas
„Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską, która włącza
się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas”63. Obecnie w Polsce działa 2 292 SKC.
Zrzeszają one 48 722 dzieci i młodzieży oraz 3 157 opiekunów64. Oprócz kół
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, działają
także koła Caritas w przedszkolach oraz na uczelniach wyższych. Zasady
funkcjonowania SKC określa Statut diecezjalnej Caritas oraz przepisy państwowe, odnoszące się do działalności organizacji pozarządowych w środowisku szkolnym. Każde koło posiada własny regulamin działania i statut.
Nadzór nad SKC sprawuje dyrektor diecezjalnej Caritas oraz powołani przez
niego asystenci kościelni (może to być również proboszcz), a opiekę nad
młodzieżą sprawują nauczyciele i wychowawcy65.
Koła są zróżnicowane liczbowo. Istnieją małe, skupiające od 5 do 10
uczniów oraz bardzo duże (30 i więcej wolontariuszy). Zdarza się, że bardzo duże SKC liczą aż po 100 i więcej uczniów. Młodzi wolontariusze w sposób całkowicie wolny decydują o priorytetach działania. Ponieważ zwykle
dorośli nie narzucają konkretnych zadań do wykonania, młodzież uczy się
planowania i twórczego wykorzystywania czasu. Zarząd koła przygotowuje całoroczne plany działania oraz propozycje akcji. Koło prowadzi również
kronikę dokumentującą jego działalność.
Zasadniczym celem istnienia SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży
w działalność charytatywną i opiekuńczą wśród osób potrzebujących pomocy w środowisku szkolnym i najbliższym otoczeniu (parafia). Terenem
działania koła jest szkoła i parafia. Wolontariusze SKC pomagają materialnie
i duchowo swoim rówieśnikom pozyskując środki finansowe podczas organizowanych przez siebie imprez kulturalnych i sportowych. Systematycznie
uczestniczą w akcjach organizowanych przez diecezjalną Caritas i parafię.
Młodzież odwiedza chorych i starszych w domach, szpitalach i hospicjach.
Pomaga przy różnych pracach domowych, opiekuje się osobami niepełnosprawnymi lub dotrzymuje towarzystwa samotnym. Wolontariusze SKC pełnią dyżury w świetlicach parafialnych i socjoterapeutycznych, pomagając
młodszym dzieciom w nauce. W ten sposób wolontariusze uczą się empatii
63
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i bezinteresowności, obowiązkowości i systematyczności w działaniu66. Od
wolontariatu młodzieżowego w SKC Caritas oczekuje pełnienia trzech komplementarnych i zasadniczych zadań, którymi są:
 zaangażowanie się w działania pomocowe w środowisku lokalnym
(konkretne działania pomocowe);
 udział w akcjach i kampaniach społecznych prowadzonych przez
Caritas w Polsce;
 apostolstwo miłosierdzia i solidarności w środowisku szkolnym (lokalnym) i wspólnocie parafialnej.
Tak więc, członkowie SKC mobilizują swe siły i możliwości do pomagania osobom potrzebującym pomocy. Działania te zależą od potrzeb, możliwości oraz inwencji członków SKC. Są odpowiedzią na sytuacje w najbliższym środowisku (szkolnym, lokalnym, parafii). Włączają się również w akcje
ogólnopolskie i diecezjalne prowadzone przez Caritas (np. Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom; Jałmużna Wielkopostna, Wakacyjna Akcja Caritas).
Warto zwrócić uwagę na to, że SKC angażując młodzież w działania na
rzecz innych przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw obywatelskich. Uczą odpowiedzialności za dobro wspólne, dobro własne i poszczególnych osób. Uwrażliwiają na kwestię sprawiedliwości i miłości społecznej.
Pomagają w poszerzeniu świadomości praw i obowiązków społecznych,
przeciwdziałając apatii i dobrowolnemu zmarginalizowaniu społecznemu.

5. Główne elementy tożsamości wolontariatu
młodzieżowego Caritas
Tożsamość wolontariatu młodych, zaangażowanych w pracę Szkolnych
Kół Caritas, podobnie jak tożsamość wolontariatu dorosłych w Parafialnych
Zespołach Caritas, określają następujące elementy: dobrowolność, bezinteresowność, systematyczność, duch służby, personalistyczne spojrzenie na
człowieka i relacje interpersonalne, religijna motywacja działania67.
Całkowita dobrowolność czyli brak jakiejkolwiek formy przymusu zewnętrznego i nakazów płynących ze strony osób trzecich (rodziców, wychowawców, nauczycieli). Wyraża się w tym, że decyzja o zaangażowaniu
w pracę koła jest decyzją samodzielną, autonomiczną, odpowiedzią na propozycję przyłączenia się do grupy wolontariuszy lub spontanicznym wybo66
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rem młodych. Zarówno szkoła, jak i Caritas nie zmuszają dzieci i młodzieży
do poświęcenia swego czasu i sił na działalność dobroczynną. Dobrowolność zaangażowania jest jednym z podstawowych oczekiwań wobec wolontariuszy. Spełnienie tego warunku pozwala przypuszczać, że wolontariusz podejmie ochoczo i na dłużej wyznaczone mu zadania.
Bezpłatność i bezinteresowność w działaniu wolontariusza to nieoczekiwanie gratyfikacji finansowej lub materialnej za podejmowane prace.
Młodzi są formowani w duchu chrześcijańskiej służby na wzór samego
Chrystusa, niepożądane jest więc domaganie się rekompensaty finansowej
za wykonywaną pracę. Wolontariusze powinni również wystrzegać się patrzenia na wolontariat jako szczebel w karierze zawodowej, społecznej lub
politycznej. Pozwala to postrzegać działalność wolontariuszy w kategoriach
„bezinteresownego daru z siebie”. To prawda, że współcześnie w świecie
istnieje tendencja do ograniczenia bezinteresowności wolontariatu jedynie
do nie czerpania korzyści finansowych. Wydaje się, że warto ocalić pojęcie
bezinteresowności w szerszym rozumieniu, to znaczy jako nie czerpanie jakichkolwiek korzyści (pieniądze, prestiż, kariera zawodowa).
Ciągłość (systematyczność) zaangażowania w pracę SKC. Od wolontariusza oczekuje się, że podejmie nie pojedyncze, okazjonalne działania,
ale włączy się – w miarę posiadanych możliwości i sił – w sposób systematyczny i stały w pracę SKC. Trzeba zachęcać młodzież do systematyczności
w działaniu. To pozwala ukształtować w niej poczucie odpowiedzialności
za podejmowane obowiązki i unikać uzależnienia pracy od kaprysów czy
chwilowych uniesień). Jest to ważne zwłaszcza, gdy wolontariusze udzielają pomocy innym osobom (np. niepełnosprawnym, dzieciom, seniorom),
wchodząc w ich życie i nierzadko tworząc silne i długotrwałe więzi emocjonalne.
Personalizacja relacji z innymi ludźmi. SKC winno ukształtować w swoich członkach personalistyczne spojrzenie na inne osoby – zarówno członków grupy pomagającej, jak i podopiecznych. Chodzi o zwrócenie uwagi na
ludzki wymiar posługi ubogim i potrzebującym pomocy. Nie mogą być oni
reifikowani, a relacja wolontariusz – beneficjent pomocy nie może zostać
sprowadzona do poziomu funkcjonariusz SKC – petent (tym bardziej prowadzić do nierówności: silniejszy – słabszy)68.
Diakonijny charakter pracy. Cechą charakterystyczną wolontariatu
młodzieżowego SKC jest duch służby (diakonii). Ma on ożywiać wszystkich
68

44

Zob. Podręcznik Opiekuna Szkolnego Koła Caritas, Pro Caritate Warszawa 2009, str. 27.

wolontariuszy, zarówno tych, którzy angażują się w konkretne działania pomocowe i kontaktują się z beneficjentami pomocy, jak i tych, którzy podejmują się innych prac (np. wykonują na rzecz SKC obowiązki organizacyjne).

6. Obdarowanie wiarą i nadzieją w miłości
Wolontariusze SKC, działając w imieniu Caritas są zarazem reprezentantami wspólnoty kościelnej. Posługują z jej mandatu i w jej imieniu, dlatego
są bardzo często utożsamiani z Kościołem. Ważne jest to, by posiadali odpowiednie kwalifikacje etyczne i religijne. Zwrócił na to uwagę Benedykt
XVI, pisząc w „Deus caritas est” o roli pracowników etatowych kościelnych
organizacji charytatywnych. Wydaje się jednak, że można zalecenia papieskie odnieść również do wolontariuszy: „Ci, którzy działają w instytucjach
charytatywnych Kościoła, powinni odznaczać się tym, że nie ograniczają
się do sprawnego wypełniania tego, co stosowne w danej chwili, ale z sercem poświęcają się na rzecz drugiego, w taki sposób, aby doświadczył on
bogactwa ich człowieczeństwa. Dlatego takim pracownikom, oprócz przygotowania profesjonalnego, potrzeba również i nade wszystko «formacji
serca»: trzeba ich prowadzić ku takiemu spotkaniu z Bogiem w Chrystusie,
które budziłoby w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego, tak aby
miłość bliźniego nie byłą dla nich przykazaniem nałożonym niejako z zewnątrz, ale konsekwencją wynikającą z ich wiary, która działa przez miłość
(por. Ga 5,6)69.
Tak więc, pierwszą cnotą, bez której trudno wyobrazić sobie działalność
charytatywną prowadzoną przez pracowników i wolontariuszy kościelnych
instytucji charytatywnym, jest wiara70. „Jeśli chodzi o współpracowników,
którzy praktycznie wykonują pracę charytatywną w Kościele, to co istotne
zostało już powiedziane: nie powinni oni inspirować się ideologiami poprawiania świata, ale mają kierować się wiarą, która działa przez miłość (Ga
5,6). Powinny być to zatem osoby powodowane miłością Chrystusa; osoby,
których serce zdobył Chrystus swą miłością, budząc w nich miłość bliźniego. Kryterium inspirującym ich działanie powinno być zdanie z Drugiego
Listu do Koryntian: «Miłość Chrystusa przynagla nas» (5,14). Świadomość,
że w Nim sam Bóg ofiarował się za nas aż do śmierci, powinna skłaniać nas
69
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do tego, byśmy nie żyli już dla siebie samych, ale dla Niego, a wraz z Nim
71
dla innych” .
Wiara, której oczekuje się od wolontariuszy SKC polega na zjednoczeniu z Chrystusem. Dokonuje się ono w skutek świadomej decyzji, by pójść
za Nim i naśladować Go w życiu codziennym. Jest ona łaską, której Chrystus
udziela w sakramencie chrztu świętego oraz zaproszeniem, na które człowiek może odpowiedzieć w pełni swej wolności.
Mówiąc o wierze wolontariuszy SKC, stanowiącej najgłębszą inspirację ich oddania ubogim i bliźnim, mówimy jednocześnie o ideale, do którego dążą i o procesie, w którym uczestniczą. Trzeba bowiem zdawać sobie
sprawę, że wolontariuszami SKC są osoby młode (dzieci i młodzież), a więc
jeszcze niedojrzałe w wierze. Mogą być nimi nawet osoby niewierzące lub
przeżywające wątpliwości w wierze. Doświadczenie pracy z wolontariuszami w szkołach uczy, że do pracy w SKC zgłaszają się młodzi niezależnie od
intensywności i dojrzałości swej wiary. Bywa, że impulsem do zaangażowania w wolontariat w kościelnej organizacji charytatywnej, jaką jest SKC, jest
zachęta i przykład koleżanek i kolegów. Zdarza się również, że SKC stanowi
w danym środowisku lokalnym jedyną propozycję działania w wolontariacie.
Tak więc, od wolontariuszy SKC nie oczekuje się wiary w pełni ukształtowanej, dojrzałej, będącej wyborem na całe życie. Oczekuje się natomiast
tego, że wraz z wolontariatem podejmą trud wzrastania w wierze, jej poszukiwania i umacniania. SKC nie jest organizacją o charakterze pietystycznym lub apostolskim, nie stawia sobie jako pierwszorzędnego celu wzrostu
w wierze swych członków, jest jednak organizacją, która wspiera rozwój duchowy, moralny i religijny wolontariuszy. Dzieje się to bezwiednie, na skutek oddziaływania czynionego dobra oraz świadomie, dzięki prowadzonej
w SKC systematycznej formacji religijno-moralnej.
Warto też zauważyć, co podkreślają praktycy – opiekunowie SKC, że
proces wzrastania w wierze oraz innych cnotach nadprzyrodzonych i ludzkich, dokonuje się spontanicznie, bardziej poprzez przykład i działanie niż
przez pouczenia i nakazy.
SKC – jak powiedzieliśmy – nie stawiają na pierwszym miejscu formacji
religijno-moralnej swych członków, ale też jej nie lekceważą i zaniedbują.
Drugą cnotą nadprzyrodzoną, pełniącą istotną rolę w życiu wolontariusza SKC jest nadzieja. Ma ona podwójny wymiar: ludzki – jest spodziewa71
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niem się jakiegoś dobra w bliższej lub dalszej przyszłości; oraz nadprzyrodzony – jest spodziewaniem się zbawienia.
Wolontariusze poprzez to, że są blisko potrzebujących pomocy, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, skazanych na marginalizację społeczną, stają się dla nich zwiastunami ludzkiej nadziei. Każdy gest,
wyrażający zainteresowanie, gotowość wysłuchania i działania na rzecz poprawy losu, jest znakiem nadziei. Wolontariusze nie są w stanie rozwiązać
problemów materialnych i duchowych tych, którym pomagają i boleśnie
doświadczają niemożności znalezienia wyjścia z trudnych sytuacji życiowych i uwikłań. Jednak ofiarowując swoim podopiecznym braterską miłość
i zrozumienie, umacniają w nich nadzieję i motywy życia.
Wolontariusze kościelnych organizacji charytatywnych mają do zaofiarowania bliźnim o wiele większą nadzieję niż poprawa warunków bytowych.
„Praca Kościoła na rzecz walki z nędzą na świecie sięga dalej niż chęć zaradzenia doczesnemu niedostatkowi”72. Jak zauważa wielokrotnie Benedykt
XVI, często największym cierpieniem człowieka jest głód Boga73. Chrześcijanie mają moralny obowiązek zaspokajania tego głodu poprzez czyny miłości i apostolstwo. Kościelne organizacje charytatywne pomagają wszystkim
potrzebującym bez względu na ich stosunek do wiary i Kościoła, zdecydowanie więc odrzucają prozelityzm. Nie uzależniają pomocy materialnej od
przyjęcia chrześcijaństwa, praktykowania kultu religijnego lub popierania
światopoglądu chrześcijańskiego. Nikomu z beneficjentów nie narzucają
modlitwy i przystępowania do sakramentów świętych. „Miłość jest bezinteresowna; nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów. Nie oznacza to
jednak, że działalność charytatywna powinna, by tak powiedzieć, zostawić
Boga i Chrystusa na boku”74.
Wiara i nadzieja są wartościami przemieniającymi i wzbogacającymi
życie ludzi, dlatego wolontariusze starają się być ich świadkami wiedząc,
że w ten sposób mogą pokazywać nowe perspektywy i otwierać innych na
transcendencję.
Trzecią cnotą, której zadatki otrzymuje każdy chrześcijanin w sakramencie chrztu świętego jest nadprzyrodzona miłość Boga i bliźniego. Ona
ożywia całą działalność charytatywną wolontariuszy i jest najgłębszym motywem zaangażowania na rzecz bliźnich. Bez miłości działalność podejmowana przez wolontariuszy zostałaby zredukowana do aktywności społecz72
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nej, działań filantropijnych, prób rozwiązywania problemów społecznych.
Miłość bliźniego w Bogu i ze względu na Niego sprawia, że zaangażowanie
na rzecz innych osób zyskuje wymiar nadprzyrodzony i zostaje odniesione
do samego Boga i Chrystusa. To dzięki miłości, jak zapewnia Benedykt XVI:
„Kościelna organizacja posługi charytatywnej nie jest formą opieki społecznej, łączącej się przypadkowo z rzeczywistością Kościoła, albo inicjatywą,
którą można by zostawić innym. Należy ona do natury Kościoła. Podobnie
jak boskiemu Logosowi odpowiada ludzkie głoszenie, słowo wiary, tak Agape, którą jest Bóg, powinna odpowiadać agape Kościoła, jego działalność
charytatywna. Działalność ta, oprócz pierwszego, bardzo konkretnego znaczenia niesienia pomocy bliźniemu posiada w istocie jeszcze inne znaczenie – przekazywania innym miłości Bożej, którą sami otrzymaliśmy. Powinna
ona w jakiś sposób czynić widzialnym Boga żywego. Słowa Bóg i Chrystus
nie powinny być słowami obcymi w organizacji charytatywnej. W rzeczywistości wskazują one na pierwotne źródło posługi charytatywnej w Kościele.
Siła Caritas zależy od siły wiary wszystkich członków i współpracowników.
Widok cierpiącego człowieka porusza nasze serce. Jednakże sens zaangażowania charytatywnego wykracza poza zwykłą filantropię. To sam Bóg
nakłania nas w naszym sercu, by ulżyć nędzy. Tak więc to Jego ostatecznie
wnosimy w świat cierpienia. Im bardziej świadomie i im wyraźniej wnosimy
Go jako dar, tym skuteczniej nasza miłość będzie zmieniać świat i obudzi nadzieję – nadzieję sięgającą poza próg śmierci, a tylko wtedy jest ona prawdziwą nadzieją dla człowieka”75.

7. Styl wolontariatu młodzieżowego SKC
Przez styl pracy wolontariusza chrześcijańskiego rozumiemy ducha,
który przenika zaangażowanie wolontariuszy oraz logikę, jaką kierują się
w wyborze form pomocy. Styl myślenia i działania, zbudowany na wierze,
nadziei i miłości chrześcijańskiej, ma wyraziście odróżniać wolontariusza SKC
od wolontariuszy udzielających się w innych organizacjach. To on w dużej
mierze decyduje o tym, że SKC cieszy się zaufaniem w środowisku lokalnym
oraz uwiarygodnia świadectwo miłosierdzia i solidarności z bliźnimi.
Caritas oczekuje od wolontariuszy przede wszystkim spójności między
życiem osobistym, przekonaniami i wartościami, a wyborem służby bliźnim.
75
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Chodzi o jedność w myśleniu i działaniu polegającą na tym, że wolontariusz
pozostanie wierny przyjętym zasadom i stylowi działania zarówno wtedy,
gdy angażuje się w pracę SKC, jak i w całej postawie życiowej. Elementem
unifikującym życie wolontariusza są takie wartości, jak: wiara, bezinteresowność, szacunek dla bliźnich, duch służby, wrażliwość na potrzeby innych
osób, umiłowanie prawdy i sprawiedliwości. Jeśli wolontariusz uznaje te
wartości za własne, stara się pozostawać im wierny we wszystkich momentach, chociaż na różne sposoby. Jest niemożliwe na przykład, by wolontariusz pracując z dziećmi niepełnosprawnymi, traktował je z delikatnością,
miłością i poświęcał im wiele uwagi, natomiast spotykając się z podobnymi
dziećmi poza czasem wykonywania zadań wolontariackich, odnosił się do
nich nieżyczliwie, opryskliwie. Podobnie też nie można akceptować sytuacji,
w której wolontariusz SKC bierze udział w kampanii społecznej, zorganizowanej przez Caritas, mającej na celu uwrażliwienie środowiska lokalnego na
problemy ekologiczne, a sam zaśmiecał lub niszczył przyrodę.
Wymagając zgodności pomiędzy życiem osobistym i zaangażowaniem społecznym wolontariuszy, Caritas pragnie przede wszystkim uniknąć
hipokryzji i niekonsekwencji w myśleniu i działaniu.
Istotną cechą stylu wolontariatu SKC jest metoda pracy, oparta na rozpoznaniu potrzeb materialnych lub duchowych. Wolontariat SKC zrodził się
nie dlatego, że jego twórcy chcieli zapełnić czas dzieciom i młodzieży, ale
by skierować ich energię na realizację jakiegoś dobra. SKC są potrzebne,
gdyż odpowiadają na konkretne potrzeby osób. Dlatego pierwszym zadaniem członków SKC jest szukanie odpowiedzi na pytanie, co mogą zrobić
dla osób w swoim najbliższym otoczeniu? Jaka pomoc jest potrzebna?
Tak więc, dla wolontariusza SKC najważniejsze są osoby oraz ich potrzeby. Zdaje on sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie rozwiązać problemów
finansowych i materialnych, nękających ludzi współczesnych. Niemniej,
w duchu chrześcijańskiej nadziei, podejmuje działania pomocowe, których
celem jest niesienie pomocy na miarę posiadanych możliwości. Realistyczna ocena potrzeb i możliwości leży u podstaw planowanych działań i akcji.
Wychodząc od określenia potrzeb, wolontariusze winni starać się zrozumieć
ich przyczyny. Zrozumienie sytuacji beneficjenta nie tylko pozwala skutecznie zaradzać doraźnym problemom, ale podejmować skuteczne próby ich
rozwiązania. Podobnie jak lekarz chcąc uzdrowić chorego stara się dociec
przyczyn choroby i przepisuje nie tylko lekarstwa, ale i nakazuje unikać zagrożeń, tak też wolontariusze SKC analizują dogłębnie sytuacje, w których
interweniują.

49

Wolontariat młodzieżowy Caritas nie istnieje sam dla siebie. Nie podejmuje działań, które nie znajdują uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach
ludzi. Dlatego praca SKC w Polsce jest bardzo zróżnicowana, bo o podejmowaniu zadań decydują konkretne i aktualne potrzeby.
W planowaniu pracy SKC brane są również pod uwagę indywidualne
możliwości wolontariuszy. Młodzi mają pełną swobodę decydowania o tym,
co chcą robić, w jakie formy działalności mogą się zaangażować. Opiekunowie SKC proponując różne akcje lub systematyczne działania pomocowe,
powinni uwzględniać możliwości intelektualne i fizyczne wolontariuszy,
czas, jaki mogą poświęcić na realizację zadania oraz osobiste preferencje.
W Caritas nie wszyscy muszą robić wszystko, ale głos decydujący przy podjęciu konkretnego działania mają poszczególni wolontariusze76.
Mówiąc o stylu wolontariatu dzieci i młodzieży w SKC trzeba podkreślić
element stałej formacji – wychowanie młodych wolontariuszy w duchu odpowiedzialności za podejmowane działania. Formacja wolontariuszy idzie
w kierunku rozwoju intelektualnego, zdobycia nowych umiejętności i kompetencji społecznych, religijnych i moralnych.
Praca w SKC służy osobistemu rozwojowi wolontariuszy. Zostają oni
ubogaceni poprzez wyzwania, którym stawiają czoła. Opiekunowie SKC
zwracają uwagę na to, by jak najlepiej przygotować wolontariuszy do realizowanych zadań przekazując im wiedzę i umiejętności praktyczne. Jest
to realizacja postulatu „profesjonalizacji posługi ubogim”, o jakiej wspominał Benedykt XVI w „Deus caritas est”77. Jednocześnie nie wolno zapominać
o rozwoju religijnym, moralnym i duchowym wolontariuszy78. To on decyduje o jakości posługi potrzebującym. Młodzi wolontariusze, podejmują
decyzję o włączeniu się w działalność charytatywną najczęściej w oparciu
o osobiste, słabo uzasadnione lub nieuświadomione motywy79. Często
wchodzą do SKC zachęceni przez rówieśników, którzy angażują się w wolontariat. Dopiero w miarę upływu czasu, poznając ideę Caritas oraz przechodząc pewną formację moralno-religijną uświadamiają sobie głębszy
i specyficzny wymiar działalności w SKC. Zaczynają postrzegać swą pracę
w duchu ewangelicznego świadectwa miłości bliźniego. Motywacja czysto
ludzka, od której zaczynali, zostaje wzbogacona przez motywację religijną.
76
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8. Metoda pracy SKC
Proponowaną metodą pracy SKC jest metoda „miłosiernego Samarytanina”, którego historię znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza (10,30-37)80.
Tworzy ją 6 elementów, odnoszących się do postępowania bohatera ewangelicznej przypowieści:
 zobaczył
 wzruszył się
 podszedł
 udzielił pomocy
 poprosił innych o pomoc
 niósł w sercu
Wolontariusze SKC uczą się dostrzegania w swoim otoczeniu osób
potrzebujących. Stopniowo nabierają umiejętności dostrzegania potrzeb
swoich rówieśników oraz analizowania trudnych problemów społecznych.
Kolejnym krokiem jest wykształcenie empatii – zdolności współodczuwania.
Uczniowie uczą się stawiać siebie „na miejscu” osoby cierpiącej niedostatek,
próbują zrozumieć ograniczenia fizyczne i duchowe spowodowane chorobą lub niepełnosprawnością. To bardzo ważny etap formacji chrześcijańskiej. Dzięki ukształtowaniu w sobie postawy wrażliwości na ludzką biedę,
wolontariusze będą mogli zrobić kolejny krok Dobrego Samarytanina – podejść do człowieka w potrzebie, czyli zaangażować się. Chodzi o przełamanie bierności (można widzieć ludzi w potrzebie, wzruszać się ich niedolą, ale
pozostać pasywnym) i podjęcie konkretnych działań (etap udzielenia pomocy). SKC uczą, że najskuteczniejszym sposobem pomagania innym nie są
indywidualne działania, ale pomoc zorganizowana. Stąd postulat działania
wspólnotowego, w które włącza się całe koło. Ostatnim elementem metody pracy SKC jest „niesienie w sercu”, czyli pamięć o bliźnich i dzielenie się
z nimi bogactwem swej osobowości (personalizm chrześcijański).

9. Szanse wychowawcze działalności SKC
Działalność charytatywna, którą SKC proponują dzieciom i młodzieży
szkolnej ma nie tylko wymiar społeczno-ekonomiczny (pomoc kolegom
i koleżankom przeżywającym trudności), ale – równie ważny – wychowawczy (kształtuje charakter, rozwija sprawności, uczy współpracy w grupie.
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Wolontariat daje satysfakcję dzieciom i młodzieży, pomaga odkrywać sens
życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość,
że się jest komuś potrzebnym, kształtuje odpowiedzialną postawę życiową.
Gdy spoglądamy na wychowawcze aspekty wolontariatu dzieci i młodzieży w SKC, dostrzegamy jego ogromne znaczenie socjalizujące i eklezjotwórcze. Młodzi ludzie, poprzez działalność charytatywną, zacieśniają swój
związek z parafią; uczą się odpowiedzialności za nią i angażują się w budowanie wspólnoty kościelnej. Przestają być „biorcami”, a stają się aktywnymi
uczestnikami życia parafialnego. Księża proboszczowie, w których parafiach
działają SKC zauważają u wolontariuszy wzrost poczucia przynależności do
wspólnoty parafialnej oraz odpowiedzialności za parafię. SKC wyzwalają
potencjał twórczy, ukierunkowują chęć działania społecznego u młodzieży.
Działalność charytatywna jest również skutecznym narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw moralnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych
opiekunów. Wpływa wychowawczo na aktywnych uczestników SKC, wzbogacając ich życie. Praca w wolontariacie SKC jest bezcennym uzupełnieniem
encyklopedycznego, teoretycznego wykształcenia szkolnego. SKC stwarza
dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Szkolne Koło Caritas poprzez zaplanowane i systematyczne działania
w ciągu roku:
 Promuje życie wolne od nałogów i uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 Poprzez pracę charytatywną uwrażliwia dzieci i młodzież na problemy społeczne.
 Uczy realizować potrzeby ludzkie z poszanowaniem drugiego człowieka.
 Zachęca swych członków do rzetelnej nauki i pomaga w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.
 Dzięki działalności kulturalnej rozwija w wolontariuszach poczucie
estetyki.
 Ucząc żyć według uniwersalnych wartości pomaga rozwijać i właściwie kształtować osobowość, a opierając całą działalność charytatywną na ewangelicznym przykazaniu miłości Boga i człowieka
wspomaga rozwój duchowy swoich członków.
Funkcjonowanie SKC ma pozytywny wpływ na ucznia, gdyż:
 Wzmaga odporność na zły wpływ otoczenia.
 Rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie
dobra.
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 Daje umiejętność godzenia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych.
 Pomaga w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 Uczy otwartości na innych, odwagi w inicjowaniu działań i twórczych rozwiązań.
 Powoduje wzrost samodyscypliny.
 Otwiera na współpracę z nauczycielami i rówieśnikami.
 Integruje ze środowiskiem lokalnym.
Warto zwrócić uwagę na dwa szczególnie aktualne aspekty wychowawcze działalności charytatywnej dzieci i młodzieży w SKC.
Zaangażowanie w wolontariat SKC ma ogromne znaczenie dla właściwego zrozumienia i przeżywania religijności. Chrześcijanin aktywny charytatywnie nie „prywatyzuje” swej relacji z Bogiem ograniczając ją do aktów
kultu. Unika w ten sposób spłycenia wiary oraz zawężenia jej horyzontu tylko do sfery prywatności. Pisze o tym Benedykt XVI w encyklice Deus caritas
est: „W tym właśnie przejawia się niezbędne współdziałanie między miłością
Boga i miłością bliźniego, o którym mówi z takim naciskiem Pierwszy List św.
Jana. Jeżeli w moim życiu brak zupełnie kontaktu z Bogiem, mogę widzieć
w innym człowieku zawsze jedynie innego i nie potrafię rozpoznać w nim
obrazu Boga. Jeżeli jednak w moim życiu nie zwracam zupełnie uwagi na
drugiego człowieka, starając się być jedynie „pobożnym” i wypełniać swoje
„religijne obowiązki”, oziębia się także moja relacja z Bogiem. Jest ona wówczas tylko „poprawna”, ale pozbawiona miłości. Jedynie moja gotowość do
wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie wrażliwym również na Boga. Jedynie służba bliźniemu otwiera mi oczy na to, co
Bóg czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha”81. Działalność SKC pozwala członkom na zintegrowanie kultu z życiem codziennym. Unikają oni w ten sposób swoistej „schizofrenii religijnej”, polegającej na tym, że człowiek przeżywa swą wiarę w oderwaniu od rzeczywistości ziemskiej.
Wolontariat pozwala młodym ludziom inaczej spojrzeć na świat.
Z pewnością broni przed postawą roszczeniową, pomaga w dojrzewaniu
osobowości. Młodzi zaangażowani w pracę charytatywną realniej patrzą na
rzeczywistość i właściwiej ją oceniają Przebywanie z różnymi ludźmi (podopiecznymi) „sprowadza ich na ziemię”, pozwala dostrzec własne problemy
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w odpowiednim wymiarze. Zaangażowanie chroni młodzież przed lenistwem, a także przed coraz częściej związaną z nim nudą egzystencjalną
i brakiem poczucia sensu własnego życia. Współczesna młodzież, zanim
wejdzie w dorosłe życie, czuje się już „wypalona”, „pusta”, sfrustrowana. Nie
wie, co ze sobą zrobić. Angażując się w pracę charytatywną możemy uchronić młodych przed demonami bezczynności i nudy. Jest to skuteczne narzędzie socjalizacji i resocjalizacji dzieci i młodzieży.

10. Formacja serca
Wychowanie w duchu chrześcijańskiej miłości dokonuje się zasadniczo
w SKC poprzez działania wolontariuszy. Dla prawidłowej realizacji swych
zadań SKC potrzebuje wolontariuszy właściwie uformowanych. Formacja
duchowa, etyczna i religijna stanowi klucz do powodzenia działań podejmowanych przez SKC. Na rolę i konieczność formacji religijnej członków
kościelnych organizacji pomocowych bardzo mocny nacisk kładzie Benedykt XVI. Uczy: „Jednak dla osób działających w kościelnych organizacjach
charytatywnych nieodzowna jest «formacja serca», o której mówiłem we
wspomnianej Encyklice Deus caritas est (n. 31a): głęboka formacja duchowa,
dzięki której z osobistego spotkania z Chrystusem rodzi się wrażliwość serca
jako jedyna pozwalająca dogłębnie poznać i zaspokoić oczekiwania i potrzeby człowieka. Właśnie to pozwala kształtować w sobie te same uczucia
miłosiernej miłości, jakie Bóg żywi względem każdego człowieka. Taka postawa jest konieczna w chwilach cierpienia i bólu. Dlatego osoby angażujące się w rozmaitego rodzaju działalność charytatywną Kościoła nie mogą
poprzestać na udzielaniu pomocy technicznej czy rozwiązywaniu problemów i trudności materialnych. Ofiarowana pomoc nie powinna nigdy sprowadzać się jedynie do filantropijnego gestu, ale powinna być konkretnym
wyrazem ewangelicznej miłości. Kto natomiast działa na rzecz człowieka
w organizacjach parafialnych, diecezjalnych i międzynarodowych, czyni to
w imieniu Kościoła i w jego działalności powinno przejawiać się autentyczne doświadczenie Kościoła.
Solidna i skuteczna formacja w tym ważnym sektorze musi zatem
zawsze mieć na celu coraz lepsze przygotowanie osób, które podejmują
różnoraką działalność charytatywną, by były również i przede wszystkim
świadkami miłości ewangelicznej. Są nimi, jeśli nie zawężają swej misji do
bycia pracownikami służb socjalnych, lecz ją rozszerzają o głoszenie Ewan-
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gelii miłości. Idąc w ślady Chrystusa, mają być świadkami wartości życia
we wszystkich jego przejawach, bronić w sposób szczególny życia słabych
i chorych, biorąc przykład z bł. Matki Teresy z Kalkuty, która kochała umierających i troszczyła się o nich, ponieważ miarą życia nie jest jego sprawność,
ale ma ono wartość zawsze i dla wszystkich. Ponadto wspomniane osoby
działające w ramach Kościoła są zobowiązane do bycia świadkami miłości,
to znaczy dawania świadectwa o tym, że jesteśmy w pełni ludźmi, gdy żyjemy otwarci na drugich; że nikt nie może sam umierać ani żyć dla siebie;
że szczęścia nie znajdzie się w życiu w samotności, skoncentrowanym na
sobie, lecz czyniąc dar z siebie. I wreszcie osoby działające w ramach Kościoła powinny być świadkami Boga, który jest pełnią miłości i zachęca do
miłowania. Źródłem wszelkiego działania członka organizacji kościelnej jest
Bóg – Miłość stwórcza i odkupieńcza. Jak napisałem w Deus caritas est, możemy realizować miłość, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo
Boga, aby «żyć miłością i w ten sposób sprawić, aby Boże światło dotarło do
świata» (n. 39): oto do czego chciałem zachęcić w tej encyklice”82.
Uformowani w duchu wiary wolontariusze SKC staną się wiarygodnymi
świadkami miłości Bożej w świecie, apostołami miłosierdzia i odpowiedzialnymi budowniczymi Królestwa Bożego na ziemi. Trzeba, aby odpowiedzialni za prowadzenie SKC rozumieli ważność formacji etyczno-religijnej wolontariuszy i nie szczędzili czasu, środków i sił na jej przeprowadzanie.
Caritas Polska i diecezjalne Caritas wspierają proces dojrzewania w wierze, nadziei i miłości młodych wolontariuszy poprzez animowanie spotkań
formacyjnych. W ostatnich latach pojawiło się wiele pomocy, które mogą
być wykorzystane podczas spotkań szkolnego koła. Caritas Polska opracowała „Podręcznik Opiekuna SKC”83. Każdego roku ukazują się „Zeszyty
formacyjne dla młodzieży” z nowymi tematami do przemyślenia i przedyskutowania w grupie wolontariuszy podczas spotkań formacyjnych. Caritas
Polska opublikowała również materiały z sympozjów poświęconych duchowości Caritas84 oraz podręcznik duchowej formacji do posługi Caritas85.
We wszystkich numerach Kwartalnika Caritas można znaleźć świadectwa
młodych wolontariuszy. Również miesięcznik „Wzrastanie”, wydawany przez
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Benedykt XVI, Do Papieskiej Rady „Cor Unum”, 29 II 2008 r., w: „L’Osservatore Romano” 4(2008),
str. 32.
Podręcznik opiekuna Szkolnego Koła Caritas, Pro Caritate Warszawa 2009.
Zob. Nic nie zastąpi miłości. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego duchowości
Caritas, Pro Caritate Warszawa 2009.
Zob. A. Rybicki, Słudzy miłosierdzia. Duchowa formacja do posługi Caritas, Gaudium Lublin
2010.
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży od 2008 roku, udostępnił swe łamy dla
Caritas. W każdym miesiącu ukazują się w nim artykuły informacyjno-formacyjne dla młodych. Wiele diecezji przygotowuje własne materiały do pracy
z wolontariuszami. Warto korzystać z tych pomocy i dzielić się doświadczeniami pracy z młodzieżą.

Zakończenie
Wolontariat dzieci i młodzieży rozwija się pomimo trudności i przeszkód. W 2009 roku działały 2 292 SKC w całej Polsce. Zrzeszały one 48 772
dzieci i młodzieży oraz 3 157 opiekunów (nauczycieli i duszpasterzy). Najwięcej wolontariuszy pozyskały Caritas diecezji rzeszowskiej, toruńskiej, tarnowskiej, gdańskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej,
ełckiej, łódzkiej i częstochowskiej. Ich bogactwem jest potencjał intelektualny i wola działania młodych. To oni inicjują akcje o zasięgu lokalnym wykazując się niesłychaną pomysłowością i determinacją. Młodzi wolontariusze
potrafią przekonywać do swych działań rówieśników i dorosłych wyzwalając ogromną energię społeczną skoncentrowaną na rozwiązywanie problemów osób ubogich i potrzebujących wsparcia.
Minęło już 15 lat, odkąd – jak pisze ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas
Diecezji Rzeszowskiej, w której powstały pierwsze w Polsce SKC – „szkolne
koła się kręcą”86. Trudno ogarnąć ogrom dobra, jaki dokonał się poprzez ich
posługę. Trudno też opisać pozytywne skutki, jakie zaangażowanie się w pracę charytatywną przyniosło samym wolontariuszom. Dobro zmienia człowieka – czyni go lepszym. Ubogaca życie i przynosi młodym wiele radości.
Działalność SKC jest znakiem nadziei dla naszej Ojczyzny i Kościoła,
gdyż wychowują one – poprzez działanie – do odpowiedzialności za siebie
i innych, do solidarności z potrzebującymi i miłości braterskiej. Szkolne koła
są prawdziwą szkołą życia dla dzieci i młodzieży. Byłoby truizmem twierdzenie, że młodzi wolontariusze w przyszłości podejmą odpowiedzialność za
posługę wśród ubogich w parafii.
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Zob. X lat Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, str. 9.

4

Wychowanie w Szkolnych
Kołach Caritas
Ks. Andrzej Mikucki

„Posługa charytatywna Kościoła wypływa z potrzeby zabezpieczenia
osobowej godności człowieka. Kościół stara się wychowywać ludzi do poszanowania godności własnej oraz innych, a wszędzie gdzie godność osobowa jest zagrożona lub niszczona przez nędzę, Kościół śpieszy z pomocą.
Jednym z przejawów nędzy jest brak wykształcenia i wychowania, który
w krajach najuboższych przyjmuje formę analfabetyzmu. Sobór Watykański II wezwał chrześcijan do aktywnego przeciwdziałania nędzy wynikającej
z braku oświaty. Toteż troska o umożliwienie każdemu człowiekowi dostępu
do dóbr kultury, a także odpowiedniego do uzdolnień poziomu wykształcenia ogólnego, zawodowego i religijnego, należy do podstawowego zakresu
posługi charytatywnej Kościoła”87. Caritas w Polsce angażuje się w działalność wychowawczą dzieci i młodzieży, proponując im włączenie się w pracę SKC.
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W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Wydawnictwo KUL Lublin 2004,
str. 233.
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1. Znaczenia terminu „wychowanie”.
Termin „wychowanie” jest w pedagogice uważany za centralny, ponieważ określa jej przedmiot. Pierwszym polskim słownikiem, który notuje
hasło „wychować”, jest „Słownik Języka Polskiego” S. B. Lindego88. Według
niego „wychować” znaczy tyle, co:
 odchować, wykarmić, wyżywić, dać dostateczne wyżywienie,
 wychowanie, ćwiczenie i nauka, kształtowanie na człowieka.
Odpowiednik znaczeniowy polskiego „wychowania” stanowi grecki
termin paideia. Etymologicznie wyraz ten oznaczał początkowo uprawę
roślin i hodowlę, a w znaczeniu „hodowli (żywienia) dzieci” pojawił się po
raz pierwszy u Ajschylosa. Inni autorzy (Arystofanes, Tucydytes) rozumieli
paideia jako wykształcenie praktyczne, przygotowujące młodzież do bycia
dobrymi obywatelami. Za głównego teoretyka paideia uważa się Platona,
dla którego jest to proces obejmujący całe życie człowieka, polegający na
formowaniu go w oparciu o idealny obraz bytu i prowadzący do oglądu
prawdziwej, idealnej rzeczywistości.
W niektórych tekstach pedagogicznych termin wychowanie nie ma wyraźnej definicji, definiuje się jego cel, zadanie lub problem. W taki właśnie
sposób J. Woroniecki formułuje określenia wychowania (czy też poszczególnych jego aspektów) w języku arystotelesowsko-tomistycznej antropologii filozoficznej. Cel wychowania rozumiany jest przez niego jako nabycie
usprawnień do czynów odpowiadających naturze ludzkiej i jej przeznaczeniu przyrodzonemu i nadprzyrodzonemu. Autor główne zadanie wychowania ujmuje jako przyzwyczajenie się do postępowania we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, zgodnie z wymaganiami moralności, a centralny
problem wychowania to dla niego usprawnienie do czynu. Łacińskim sformułowaniem pokrewnym interpretacji tej metafory jest wyrażenie cultura
animi, etymologicznie pochodzące od czasownika colo (pielęgnować, hodować, uprawiać, zdobić) i rzeczownika animus (dusza, duch, świadomość,
ale także serce).
Wyraz cultura oznaczał zarówno uprawę i hodowlę, jak i wychowanie.
Cultura animi byłaby zatem zabiegiem „uprawiania” szczególnego pola, jakim jest ludzkie wnętrze. Takie rozumienie metafory uprawy rośliny występuje u J. H. Pestalozziego, który mówi o „hodowaniu” – przez wychowawcę
– w dzieciach odpowiednich uczuć i stanów ducha.
88
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Lwów 1860, t. 6, str. 461.

Drugi ze sposobów odczytywania metafory wychowania jako rozwoju
rośliny (można go nazwać „naturalistycznym”) jest następujący: jak roślina,
tak i człowiek rośnie samodzielnie, niejako własną siłą, charakterystycznie
dla swojego gatunku, według praw przypisanych do jego natury. Wychowawca – ogrodnik nie ma zasadniczego wpływu na rozwój rośliny, może
tylko zapewnić jej mniej lub bardziej korzystne warunki wzrostu. Porównanie wychowanka do rośliny, której rozwój wspomaga wychowawca, można
znaleźć w pismach J. Korczaka. Wskazuje on na istnienie w człowieku wrodzonej siły czy tendencji, trudnej do nazwania, która ma decydujący wpływ
na jego życie, tak jak natura ma decydujący wpływ na to, co wyrośnie z danej rośliny. Działania wychowawcy nie mogą tego wpływu przeważyć, ale
mogą z nim współdziałać. Jeśli wychowawca chce „stworzyć” wychowanka wbrew zadatkom w nim tkwiącym, podejmuje się zadania skazanego
na niepowodzenie, tak jak ogrodnik, który chciałby wyhodować z brzozy
dąb. Trzeci sposób wprowadzania i odczytywania metafory wzrostu rośliny
umiejscowiony jest pomiędzy dwiema poprzednimi. Jak roślina potrzebuje
do rozwoju światła, wody i ziemi, tak dziecko, aby prawidłowo się rozwijać,
potrzebuje szeroko rozumianej kultury: korzystnych warunków zewnętrznych i odpowiedniego środowiska osób: młody pęd kiełkuje i wzrasta dzięki
harmonii gleby z naturą oraz z potrzebami delikatnych tkanek rośliny.
Przykładem metafory coraz częściej pojawiającej się w literaturze pedagogicznej i mediach, jest postrzeganie wychowania jako dawania wychowankowi korzeni i skrzydeł. Inspiracją jest chińskie powiedzenie „kiedy
dzieci są małe, daj im korzenie, a kiedy są duże, daj im skrzydła”. Nie tylko
dziecko, ale każdy człowiek, niezależnie od wieku, potrzebuje „korzeni”, czyli
domu rodzinnego, ojczyzny, poczucia bezpieczeństwa oraz „skrzydeł” czyli
autonomii, możliwości indywidualnego rozwoju. „Rozwijanie skrzydeł” miałoby związek z realizacją marzeń i pragnień. Są to obrazy nieograniczone
i wywołujące wiele zróżnicowanych skojarzeń.
Każda jednostka podlega ciągłemu rozwojowi, nieustannie dokonuje
wyborów i, podejmuje decyzje ponosząc ich konsekwencje. Uznaje znaczenie wartości, zwłaszcza etycznych i religijnych, ma potrzebę osiągnięcia świadomości motywacji swoich działań uświadamia sobie jakie znaczenie mają trudności, którym trzeba sprostać i cierpienia, z którymi trzeba
żyć, przywiązuje wagę do przyszłości”. Według Heliodora Muszyńskiego
„wychowanie jest świadomym i celowym urabianiem osobowości ludzi”.
Pisze on, że „przez wychowanie rozumiemy wszelkie zamierzone działania
w formie interakcji społecznych mające na celu wywołanie trwałych, pożą-
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danych zmian w osobowości ludzi”89. Robert Toporkiewicz uważa, że „istotą
wychowania jest kształtowanie osobowości wychowanka w kierunku uznawanym przez społeczeństwo za pożądany”90.
Stefan Kunowski określa wychowanie jako „system działania pokoleń
starszych na dorastające w celu pokierowania ich wszechstronnym rozwojem, dla przygotowania według określonego ideału”91.
Bardzo ciekawe spojrzenie w opisywanej kwestii ma Werner Haas, który
twierdzi, że: „wychowywać to znaczy – po partnersku towarzyszyć dziecku
na drodze rozwoju”92.
Każda jednostka rozwija się w określonej wspólnocie, natomiast „prawdziwa wspólnota ludzka, jest tylko tam, gdzie dla danej osoby jest właściwe
dla niej miejsce, gdzie nie tylko nie jest ona niszczona przez wspólnotę, lecz
przeciwnie – ma możliwość jeszcze bardziej potwierdzić to, że jest osobą,
odnajdując siebie przez dar z siebie i zdolność przyjęcia daru drugiego człowieka”93.
Prawdą jest stwierdzenie, że wychowanie to długotrwały i nieustający proces, który ma miejsce w domu rodzinnym, przedszkolach, szkołach,
miejscach pracy, najbliższym otoczeniu, kształtujący się przez rodziców, wychowawców, przyjaciół, środowisko, status życia.

2. Aspekty wychowania
Wychowanie może być rozpatrywane w różnych aspektach94:
 rozwojowym,
 społecznym,
 kulturowym,
 religijnym.
Aspekt rozwojowy – biologiczny, to wspomaganie dzieci i młodzieży
w ich rozwoju fizycznym i psychicznym. Na plan pierwszy wysuwa się tu
opiekuńcza funkcja wychowania. Do zadań zaliczyć można ochronę wychowanka przed wpływami, jakie mogą zakłócić jego naturalny rozwój, zgodnie
z wrodzonymi predyspozycjami. Chodzi tu głównie o ochronę przed stresa89
90
91
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mi i frustracjami blokującymi potrzeby indywidualne, tak by zapewnić poczucie bezpieczeństwa, ogólnie dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne.
Aspekt społeczny – to przystosowanie wychowanka do warunków i sytuacji, w których będzie żyć. Oczekuje się, że poprzez bliski kontakt z wychowawcami będzie on naśladować podane wzorce.
Aspekt kulturowy – polega na umożliwieniu wychowankom przyswajania materialnego i duchowego dorobku ludzkości. W wychowaniu tym
stawia się na samodzielność i wzbudzenie ciekawości otaczającego świata.
Aspekt religijny – zakłada konieczność wsparcia wychowanka nie tylko ze strony natury, społeczeństwa, kultury, ale głównie religii. Dzięki temu
młody człowiek będzie mógł odpowiedzieć na problemy związane z egzystencją.
Bardzo istotne znaczenie w procesie wychowania dziecka we wszystkich wspomnianych aspektach ma szkoła. Niektórzy pedagodzy twierdzą
natomiast, że jedynym zadaniem szkoły jest dydaktyka, czyli przekazywanie uczniom z góry ustalonego programu zasobu wiedzy i umiejętności.
To prawda, że szkoła uczy określonego sposobu rozumienia człowieka oraz
otaczającej go rzeczywistości, ale z drugiej strony wprowadza w określony
typ więzi społecznych, poprzez oddziaływanie przez szereg lat w najważniejszym okresie rozwoju fizycznego i duchowego. Z tego względu uczniowie szkoły – na wzór rodziny – są samoistnie jej wychowankami. Ideałem
jest, jeśli nauczyciele mają w pełni świadomość tego faktu i ich oddziaływania wychowawcze są odpowiedzialne oraz dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.
„W obecnym kontekście społecznym realizowanie przez szkołę jej zadań wychowawczych staje się szczególnie pilną potrzebą i i szczególnie
ważnym zobowiązaniem moralnym. Rozpoczęta przed kilku laty reforma
systemu szkolnego ma pomóc szkołom w skuteczniejszym niż dotąd oddziaływaniu wychowawczym na uczniów. Jednym z ważnych narzędzi w tej
dziedzinie są szkolne programy wychowawcze, a także poszerzona współpraca nauczycieli z rodzicami oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.
Mimo tych korzystnych trendów obserwujemy poważne znaki niepokoju
i kryzysu wychowawczego polskiej szkoły. Spada dyscyplina wśród uczniów.
Coraz częściej w rażący sposób jest naruszany regulamin szkoły. Rośnie fala
agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. W wielu przypadkach szkoła
staje się miejscem inicjacji alkoholowej, narkotykowej czy nikotynowej.
Nauczyciele przeżywają coraz większe trudności w kontaktach z rodzicami
swoich wychowanków. Jeszcze dziesięć czy dwadzieścia lat temu rodzice
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byli zwykle sprzymierzeńcami nauczycieli w obliczu trudności wychowawczych czy niepowodzeń szkolnych swoich dzieci. Upominali swoich synów
i córki, zwiększali stopień kontroli, stosowali sankcje za błędne zachowanie
czy za złe wyniki w nauce. Obecnie znaczna część rodziców przeżywa kryzysy osobiste lub małżeńskie. W kontaktach z nauczycielami zachowują się
w sposób naiwny, np. za wszelką cenę usprawiedliwiają błędy swoich dzieci.
Bywają także agresywni. Negują ewidentne fakty. Zdarza się, że bronią dzieci
miłością ślepą i demoralizującą. Nauczyciele stoją w tej sytuacji przed podwójnym zadaniem: muszą jednocześnie wychowywać uczniów oraz ich
niedojrzałych rodziców”95.
Wychowanek musi być świadomy odpowiedzialności za określone zachowanie. „W odpowiedzialnym i realistycznym wychowaniu obowiązuje
zasada: zero tolerancji. Lekceważenie bowiem choćby niewielkiego błędu
wychowanka sprawia, że następny błąd będzie znacznie większy. Nauczyciel dojrzały i kompetentny nigdy nie powoduje cierpienia czy stresu, którego uczeń nie zawinił. Rozumie jednak, że wychowanek może uczyć się na
własnych błędach tylko wtedy, gdy ponosi konsekwencje swoich niedojrzałych i nieodpowiedzialnych zachowań (łącznie z powtarzaniem klasy czy
usunięciem ze szkoły w przypadkach skrajnych, np. w przypadku alkoholizmu, narkomanii czy stosowania przemocy)”96.

3. Trudności wychowawcze
Wychowanie nie jest procesem łatwym i jednolitym. Wymaga od wychowawcy cierpliwości i gotowości rozwiązywania problemów, które rodzą
się podczas drogi, jaką pokonuje z wychowankiem. „Dość trudno jest sklasyfikować rodzaje trudności wychowawczych, dlatego że objawy trudności
dzieci nie są stałe, lecz ulegają zmianie wraz z wiekiem, a ponadto są zależne
od środowiska, w którym dziecko przebywa. Do najczęściej występujących
trudności wychowawczych dzieci szkolnych zalicza się: brak zainteresowania nauką, agresja fizyczna (bójki) i słowna, lekceważenie i niewykonywanie
poleceń nauczyciela, nadmierna ruchliwość, złośliwość, hałaśliwość, wagary, kradzieże, kłamstwa, niszczenie mienia, palenie papierosów, konfiskaty.
L. Bandura sprowadza klasyfikacje trudności wychowawczych do
dwóch rodzajów:
95
96
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– trudności wychowawcze spowodowane przez dzieci o przewadze
procesów pobudzania (dzieci agresywne, nadpobudliwe, nieopanowane),
np. naruszanie dyscypliny szkolnej (aroganckie, zuchwałe i wyzywające zachowanie, brak czystości i porządku, lekceważący stosunek do szkoły i nauczyciela, brak opanowania na lekcjach, bójki, palenie papierosów), ucieczki, kradzieże, kłamstwa, trudności natury seksualnej;
– trudności wychowawcze spowodowane przez dzieci o przewadze
procesów hamowania (dzieci nieśmiałe, apatyczne, nieufne, bez wiary we
własne siły), np. trudności z nawiązaniem kontaktu i współpracy, unikanie
towarzystwa, brak aktywności, brak samodzielności”97. Głównym powodem
trudności wychowawczych jest brak współpracy rodziców i nauczycieli,
a także brak koncepcji wychowawczych. W obecnych czasach pojawiła się
różnorodność myśli wychowawczej i w zasadzie nie wiadomo, która jest najlepsza, a dzieci traktowane są często na zasadzie obiektu doświadczalnego
poszczególnych pedagogów. „Młody człowiek, który miał być podmiotem
w procesie edukacji stał się celem, w który uderzyły dziesiątki przekonań
ludzi dorosłych”98.
Punktem wyjścia do tworzenia celów wychowania jest pedagogiczne
spojrzenie na osobę99. Można powiedzieć, że wartości osobowe są to wartości ostateczne, decydują one o sposobach rozwiązywania problemów
życiowych, ustalają klucz wartości. Można wśród nich wyróżnić takie jak100:
religia, wiara, zbawienie, nadanie sensu życiu, życie rodzinne, szczęście osobiste, szczęśliwa miłość, miłość bliźniego, likwidacja nędzy i głodu na świecie, braterstwo między narodami, praca dla społeczeństwa, dobrobyt.
Do wartości życia codziennego możemy zaliczyć: zdrowie, rodzinę,
szczęście rodzinne, sumienie, uczciwość, honor, dom, wspólnotę, stół, chleb,
odpowiedzialność, posłuszeństwo, opanowanie, cierpliwość, odwagę, dobroć, koleżeństwo, czystość, wierność, samodzielność, umiejętność bycia
sobą, komfortowe życie, lojalność, wytrwałość, prawdomówność, pracę,
pracowitość, łagodność, ufność, uprzejmość, udzielanie pomocy innym ludziom, punktualność, dyskrecję, szczerość, stałość przekonań, szacunek, poszanowanie życia, pokorę, przebaczenie, jałmużnę, dobre obyczaje, sławę.
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4. Wychowanie do życia w społeczeństwie
Termin „społeczeństwo” oznacza zorganizowaną zbiorowość ludzką,
uwzględniając jej aktywność, działania, planowanie101. Społeczeństwo jest
zdolne do działania niezależnie od instytucji państwowych. Charakteryzuje
się świadomością swych członków, znajomością potrzeb grupy, dążeniem
do ich zaspokajania. Do przejawów życia społeczeństwa można zaliczyć: aktywność społeczną, samorządność, wolontariat, współpracę.
Wymienione przejawy życia społecznego charakteryzują wysiłki podejmowane przez Caritas, mające na uwadze właściwe wychowanie do życia
w społeczeństwie, zgodnie z wartościami propagowanymi przez Kościół.
Caritas dba, aby nad właściwym ukształtowaniem postaw społecznych
młodzieży czuwali opiekunowie SKC. Propagują oni właściwe podejście
do obowiązku pomocy drugiemu człowiekowi, patriotyzmu, koleżeństwa.
„Wolontariat pozwala młodym ludziom inaczej spojrzeć na świat. Z pewnością broni przed postawą roszczeniową, pomaga w ludzkim dojrzewaniu.
Młodzi zaangażowani w pracę charytatywną bardziej realnie spoglądają na
rzeczywistość i umieją ją ocenić. Przebywanie z różnymi ludźmi „sprowadza
ich na ziemię”, pozwala dostrzec własne problemy we właściwych rozmiarach. Zaangażowanie chroni przed lenistwem, a także coraz częściej związaną z nim nudą egzystencjalną i brakiem poczucia sensu własnego życia.
Współczesna młodzież, zanim wejdzie w dorosłe życie czuje się już wypalona, pusta, sfrustrowana. Nie wie, co ze sobą zrobić. Angażując młodych
w pracę charytatywną możemy uchronić ich przed bezczynnością i nudą.
Jest to skuteczne narzędzie resocjalizacji i socjalizacji dzieci i młodzieży. Poczucie, że jest się komuś potrzebnym, oczekiwanym, wyzwala wolę życia
i działania.
Szczególną formą wychowania do życia w społeczeństwie jest przygotowywanie dzieci i młodzieży do akceptacji cierpienia, niedostatków i trudności życiowych. Doświadczenie zdobyte w SKC uczy patrzenia na życie
także poprzez pryzmat cierpienia. Przypomina o kruchości ludzkiego życia,
uczy wolontariuszy poszanowania czasu. Mówi też o konieczności poważnego traktowania życia, by umieć wybierać wartości i określać osobiste
priorytety. SKC uczą postrzegania życia w kategoriach daru, by umieć go
cenić i poszukiwać odpowiedzi na trudne pytania, by znać sens własnej
egzystencji. Młodzi w SKC uczą się empatii, by rozumieć innych i tworzyć
101
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wspólnotę. SKC są szkołą bezinteresowności, która nadaje smak wszystkim
dobrym czynom.
Wolontariusze SKC uczą się zasad życia społecznego poprzez podejmowanie wspólnych działań. Mają okazję spotykać się z ludźmi, przeżywającymi wiele problemów i ograniczeń. Szczególnym miejscem wzrastania
duchowego wolontariuszy są hospicja i szpitale. Odwiedzając chorych
i starszych wolontariusze uczą się cenić życie, relacje społeczne, wartości
duchowe, które pomagają przetrwać trudne chwile.
Praca wolontariusza jest znakiem miłości dla świata i drugiego człowieka poprzez bezinteresowny dar z siebie102 na wzór Chrystusa, który „przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale po to, aby służyć i dać swoje życie na
okup za wielu” (Mk 10, 45).
W wolontariacie SKC objawia się miłosierdzie Chrystusa wobec biednych, cierpiących, zapomnianych, zepchniętych na margines społeczeństwa i odrzuconych. Młody chrześcijanin, angażując się w wolontariat,
uczestniczy w misji Kościoła i poprzez swoje „tak”, otwarte na służbę chorym, starszym, niepełnosprawnym i biednym, bierze udział w misji zbawczej Chrystusa. Zetknięcie się wolontariuszy z chorymi i niepełnosprawnymi
prowokuje pytania o sens i wartość ludzkiego życia. Uczy również szacunku
dla takich wartości, jak zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna.
Analiza działań wolontariuszy dostarcza wiedzy na temat zdobywania
indywidualnych sprawności. Tak więc w wymiarze osobowym wolontariat:
sprzyja kształtowaniu szacunku dla innych, podkreśla sens służby, uczy
bezinteresowności w działaniach solidarnościowych, pozwala na osobisty
rozwój, na przekraczanie samego siebie, sprzyja formowaniu samoodpowiedzialności, jest źródłem nowych, twórczych doświadczeń. Lista wartości
w sferze osobistej wolontariusza SKC może być sukcesywnie powiększana
w zależności od ich preferencji, wrażliwości serca i od poziomu duchowego
rozwoju103.
Wolontariusze, choć pracują bez zapłaty, zyskują cenne doświadczenia
i nowe umiejętności. Praca w SKC daje satysfakcję i rodzi radość z bycia potrzebnym dla innych osób.
Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej,
która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty
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i realizować pomysły. Uczy też współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

5. Wychowanie do wartości
Wyzwaniem i trudnym zadaniem edukacji w XXI w. staje się wychowanie ku wartościom. Jest to zadanie niecierpiące zwłoki, konieczne do natychmiastowej realizacji, zdeterminowane przez104:
 przemiany społeczno-ustrojowe i sytuację młodzieży,
 przywracanie reformującej się szkole funkcji wychowawczej,
 rolę wartości w życiu człowieka,
 stan badań nad wartościami w życiu młodzieży.
Proces wychowania ku wartościom zawiera się w modelu wychowawczym szkoły, na który składają się105:
 program przedmiotów szkolnych,
 programy ścieżek edukacyjnych,
 programy organizacji życia szkoły.
Zdefiniowanie terminu „wartość” jest bardzo trudne. Dyskusje na ten
temat nieustannie toczą się pomiędzy filozofami, psychologami, socjologami i pedagogami. Uważa się powszechnie, że istota człowieka zawiera
się w uznaniu jego wartości jako osoby i jej godności, przy podkreśleniu
wymiaru fizycznego, psychicznego, duchowego. „Wyraża się ona w realizowaniu swoich potencjalnych możliwości w perspektywie rozwojowej, by
bardziej być, to znaczy poszerzać i pogłębiać swoje możliwości i poprzez ich
rozwój służyć drugiemu człowiekowi, społecznościom mniejszym i większym, światu; wyraża się ona w jego transcendencji”106.
Ogólnie wartości możemy zdefiniować jako: „podstawową kategorię
aksjologii, oznaczającą wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi
cel ludzkich dążeń”107. Wartości aktywują działanie człowieka w sferze duchowej i fizycznej. „W rozwoju duchowym człowieka szczególną funkcję
pełnią wartości tkwiące w dziełach sztuki oraz wartości chrześcijańskie”108.
Dla chrześcijanina najważniejszą wartością jest zbawienie. Osiąga się je
104
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naśladując Chrystusa. Autentyczność takiego życia wywiera pozytywny
wpływ na środowisko, oddziałując poprzez dobry przykład.
Takie osoby109:
 są źródłem dynamizmu społeczeństwa, stanowią istotny czynnik
zmian,
 inspirują znaczące inicjatywy w społeczeństwie,
 pełnią funkcję sankcji społecznej,
 pełnią funkcję integracji jednostki i grup społecznych,
 stanowią czynnik podtrzymywania norm.
Dąbrowski w opracowaniu „Dezintegracja pozytywna” zwraca uwagę,
że warunkiem właściwego rozwoju człowieka, zgodnie z wartościami, jest
połączenie dobroci z miłością, oddania z roztropnością, siły swoich zasad
z przebaczeniem, a z drugiej strony z trzeźwą i właściwą oceną ludzi.
Wychowanie do wartości jest procesem trwającym całe życie, obejmującym wielorakość zmian we wszystkich dziedzinach życia. Jest wezwaniem
do ciągłego poszukiwania, samokontroli i podejmowania decyzji.
Opiekunowie SKC zwracają uwagę na wychowanie wolontariuszy do
wartości. Dokonuje się ono poprzez ukazywanie szlachetnych wzorców
postępowania, wspólne odkrywanie świata wartości oraz dialog i wymianę
doświadczeń. Wolontariusze są zachęcani do tego, by stawiali sobie wymagania i dbali o swój intelektualny, moralny i religijny rozwój. W SKC dużo
mówi się o powołaniu człowieka do świętości, uczy szacunku dla godności
własnej oraz innych osób. Opiekunowie zwracają uwagę na wypracowanie
odpowiednich postaw ludzkich i chrześcijańskich, w których ogromną rolę
odgrywają między innymi takie cnoty, jak uczciwość, odpowiedzialność,
rzetelność, sprawiedliwość i bezinteresowność, prawdomówność, punktualność.
Dla SKC szczególnym przewodnikiem w procesie wychowania ku wartościom jest bł. Jan Paweł II. Podczas swego pontyfikatu papież wielokrotnie
kierował do młodych wezwania, by zatroszczyli się o etyczną jakość swego
życia, aby nie ulegali słabościom, lecz się z nich wyzwalali. Jan Paweł II miał
odwagę mówić do młodzieży o konieczności pracy nad sobą, zdobywania
takich cnót życiowych, jak umiarkowanie, męstwo i roztropność w działaniu. Na jego nauczanie wielokrotnie powołują się autorzy opracowań formacyjnych dla młodzieży w SKC oraz asystenci kościelni i opiekunowie kół.
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6. Wychowanie do zdrowego stylu życia
SKC nastawione są przede wszystkim na działanie prozdrowotne. Starają się wychowywać swych członków do poszanowania życia i zdrowia
i prowadzenia higienicznego trybu życia. Troska o integralność ciała ludzkiego przejawia się w unikaniu działań ryzykownych i respektowaniu zasad
bezpieczeństwa. Troska o zdrowie i rozwój fizyczny natomiast objawia się
w promocji nawyków korzystnych dla zdrowia oraz powstrzymywania się
od korzystania z używek, takich jak alkohol, nikotyna czy narkotyki.
Młodzież z SKC, poprzez kontakt z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, którym pomaga, uczy się szacunku dla zdrowia, integralności oraz
sprawności fizycznej. Dzięki temu łatwiej przeciwstawia się rozpowszechnionym w środowisku młodzieżowym uzależnieniu od nikotyny oraz – coraz częstszemu – uzależnieniu od środków odurzających i lekarstw.
Wśród działań podejmowanych przez SKC wiele związanych jest z uprawianiem sportu i promocją zdrowej rywalizacji. Poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych i grach zespołowych, młodzież nabywa umiejętności:
 rozpoznawania różnych uczuć i rozładowywania negatywnych emocji i napięć,
 rozpoznawania zachowań agresywnych i zapobiegania im,
 reagowania na akty przemocy i szukania pozytywnych rozwiązań,
 poznawania swoich reakcji na stres,
 pogłębiania wiedzy o skutkach sięgania po tytoń, alkohol, środki
odurzające,
 asertywnej rezygnacji z używek,
 obrony własnego zdania bez ranienia innych osób.

7. Wychowanie do poszanowania środowiska
naturalnego
Koniec XX w. oraz początek trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa rodzi
coraz większą potrzebę głębokiej refleksji nad sytuacją i perspektywami
człowieka w kontekście zarówno jego przyszłości jak i losów Ziemi110. Coraz częściej ludzie zdają sobie sprawę, że muszą żyć w zgodzie z przyrodą.
Starożytni Grecy uznawali harmonię w przyrodzie za podstawowy warunek
110
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jej istnienia. W dziełach Herodota i Platona pojawiła się koncepcja „ekologii
opatrznościowej”, według której każdy gatunek może żyć w harmonii z innym, ponieważ tak właśnie jest skonstruowana przyroda111.
Ojciec Święty Jan Paweł II, dostrzegając narastające napięcie pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, jego zasobami a działalnością człowieka, niejednokrotnie dawał wyraz swemu zatroskaniu o przyrodę. W jednej
z encyklik podkreślał konieczność mądrej eksploatacji zasobów, ochrony
środowiska ludzkiego, edukacji ekologicznej. Człowiek uważa, że ma prawo
zmieniać, kształtować świat i dowolnie rozporządzać światem. Zapomina,
że środowisko naturalne wchodzi w strukturę moralnych praw i obowiązków człowieka. Gospodarujemy dobrem wspólnym, za które odpowiadamy.
Słuszne postulaty ochrony środowiska i rozsądnego gospodarowania
zasobami przyrodniczymi nie są obojętne dla SKC. Starają się one kształtować w swoich członkach postawę odpowiedzialności za przyrodę. Uczą poszanowania przyrody poprzez zaangażowanie się w działania o charakterze
lokalnym, mające na celu ochronę przyrody (np. akcja „Sprzątanie świata”).

8. Wychowanie patriotyczne
Sens pojęcia „patriotyzm” oddaje najbardziej definicja Ireny Jundziłł: „Patriotyzm jest to złożone, głębokie, wzniosłe i trwałe przeżycie psychiczne
człowieka, stanowiące pełną postawę czynną jego osobowości, a wyrażające się w gorącym przywiązaniu i oddaniu narodowi oraz państwu, żarliwej
miłości ojczyzny i gotowości do jej obrony w razie potrzeby, tudzież usilnej
pracy dla jej dobra, rozwoju i postępu”112. Postawę patriotyczną dzieci i młodzieży kształtują przede wszystkim rodzice. W dziele budzenia świadomości narodowej i miłości do własnej Ojczyzny wspierają ich inne instytucje,
między innymi Kościół i szkoła. Także SKC nie jest obce wychowanie patriotyczne.
Członkowie SKC w ciągu roku szkolnego, biorą udział w uroczystościach patriotycznych, organizowanych przez szkołę i parafię. Niejednokrotnie uczestniczą też w pielgrzymkach do miejsc ważnych dla historii Polski.
Starają się poznawać etos bohaterów narodowych.
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9. Zakończenie
Od początków swej działalności SKC pełnią ofiarnie funkcję wychowawczą, starając się wpajać do serc młodych wolontariuszy troskę o siebie i bliźnich. Wychowanie w SKC dokonuje się głównie poprzez działanie,
chociaż nie brakuje elementów formacyjnych, takich jak wspólna modlitwa,
rozważanie słowa Bożego, uczestnictwo w życiu parafii, przystępowanie do
sakramentów świętych.
Wychowawcy czuwają nad tym, by bez zbędnego moralizowania przekonywać młodzież do wartości chrześcijańskich i budzić w niej pragnienie
życia szlachetnego. Korzystają przy tym ze wzorców wychowawczych, które
przedkłada im Kościół.
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5

Człowiekowi potrzebna jest
duchowość
Ks. Waldemar Hanas

Współczesnemu człowiekowi, któremu przychodzi żyć w świecie bez
Boga, bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest duchowość. W liście apostolskim „Novo millennio ineunte”, wydanym przez Ojca Św. Jana Pawła II na
zakończenie Roku Jubileuszowego 2000, czytamy: „A czyż nie jest to «znakiem czasu», że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś
w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy?”113. Tę potrzebę można dostrzec
także na innych płaszczyznach. Jak wielu ludzi oddaje się choćby praktykom
medytacji, odbywa kursy duchowości, szukając w ten sposób głębi życia
ludzkiego. Niekiedy te pragnienia i poszukiwania są skrzętnie zagospodarowane przez niebezpieczne sekty czy grupy religijne, doprowadzając do
ogromnego spustoszenia we wnętrzu człowieka. Stąd tak ważne jest, by nie
pozostawiać nikogo w pustce duchowej.
113

Novo millennio ineunte, 33.
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1. Skąd się bierze potrzeba duchowości
człowieka?
Pragnienie życia duchowego bierze się przede wszystkim z pochodzenia człowieka. Zawdzięcza on swe istnienie Bogu Stwórcy. On uczynił go
„na swój obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 26-27). Ponieważ zatem bierze swój
początek z Bytu duchowego, charakteryzującego się przede wszystkim nieskończenie bogatym życiem duchowym, stąd życie człowieka domaga się
odpowiedniego poziomu duchowego. Od początku swego istnienia człowiek wypełniony jest jakby treścią życia Bożego. Stąd pojawia się w człowieku pragnienie nieskończoności i poczucie nieustannego odniesienia do
Boga. W Liście do Rzymian czytamy, iż Bóg „tych, których od wieków poznał,
tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29).
Na skutek grzechu człowiek, co prawda, utracił podobieństwo do
Boga, ale dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu zostało mu ono przywrócone,
a następnie umacniane i pielęgnowane nieustannie przez działanie Ducha
Świętego. Nie bez znaczenia dla życia duchowego jest cel człowieka, do
którego zmierza. Jest nim zjednoczenie z Bogiem – osiągnięcie życia wiecznego, czyli pełni życia duchowego.
Te dwa punkty, początek i koniec wyznaczają obszar, w jakim powinien
znaleźć się każdy człowiek.
Biorąc pod uwagę etap rozwoju fizycznego, intelektualnego, moralnego i religijnego, na jakim znajdują się członkowie SKC, trzeba im uświadomić w sposób szczególny dwa elementy istotne dla kształtowania ich życia:
Jego źródło i cel. Opiekunowie winni pomagać im znaleźć odpowiedź na
pytanie, gdzie mają szukać początku i źródła życia duchowego oraz jego
kresu.

2. Czym jest życie duchowe?
Życie duchowe, polega na współpracy człowieka z Duchem Świętym
na mocy Misterium Paschalnego Chrystusa114.
Pojęcie duchowości (łac. spiritualitas) pojawiło się już w epoce patrystycznej. Autorstwo tego terminu przypisuje się Pelagiuszowi lub jednemu
114
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A. Deneka, hasło Duch Święty, w: Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002,
str. 226.

z jego uczniów. W jednym z listów czytamy bowiem: „Postępuj tak, abyś
115
wzrastał w tym, co duchowe” . Zastanawiając się nad formacją SKC i nad
duchowością jego członków bardziej będziemy koncentrowali się na rozumieniu subiektywnym tego pojęcia. Duchowość lub zamiennie – życie duchowe – będzie oznaczało dla nas to, co wolontariusz SKC ma wypracować
w swoim życiu religijnym, a więc pewien styl życia, zespół postaw, przekonań, motywacji i decyzji.
Trzeba też pamiętać, że chrześcijańska duchowość może się realizować na różne sposoby. Zawsze jednak źródłem i wzorem życia duchowego będzie Chrystus. Stąd możliwa jest wielość, ale w jedności wszystkich
ochrzczonych116.
Chrystus zapytany o to, w jaki sposób trzeba postępować wobec bliźniego, opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ale zanim
ją przekazał – sam pokazał, jak należy okazywać miłosierdzie. W encyklice
„Dives in misericordia” czytamy: „Chrystus stając się – jako spełnienie proroctw mesjańskich – wcieleniem owej miłości, która wyraża się ze szczególną mocą wobec cierpiących, pokrzywdzonych i grzesznych, uobecnia
i najpełniej objawia Ojca, który jest Bogiem «bogatym w miłosierdzie» (por.
Ef 2,4)117.
W czasie trwania swej zbawczej misji Jezus dawał świadectwo miłosierdziu Ojca Niebieskiego, głosząc Ewangelię o Królestwie (Mt 4,23), odpuszczając grzechy (Mt 9,2) a także lecząc choroby i wszelkie słabości wśród ludu
(Mt 4,23). Szczególnym objawieniem miłości miłosiernej była Jego męka,
śmierć i zmartwychwstanie. Ten moment jest największym nachyleniem
Boga w stronę człowieka i jego ziemskiej egzystencji. Bóg objawił w życiu
Jezusa swoje miłosierdzie światu, aby uczynić je treścią życia wszystkich
ludzi, „ponieważ miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Dlatego miłość staje się treścią
posługi Kościoła i treścią życia każdego człowieka.
W Kościele, wspólnocie wiary i życia, dokonuje się posługa miłosierdzia.
W posłudze tej, od wielu lat w sposób szczególny spełnia się Caritas. Organizatorzy tych działań coraz bardziej angażują w nie dzieci i młodzież. Celem
takiego postępowania jest przede wszystkim formacja młodego pokolenia
do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
115
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3. Motywacja
W kształtowaniu życia duchowego osoby podejmującej się dzieł charytatywnych w kościelnej organizacji, jaką jest Caritas, istotną sprawę stanowi wskazanie odpowiednich motywów takiego działania. Pierwszym
i podstawowym motywem zaangażowania w wolontariat jest miłość Boża.
Bóg jest miłością. Jest jej źródłem i doskonałą pełnią. A zatem jeśli chcemy
być do Niego podobni, powinniśmy tę miłość świadczyć i nią żyć. Z tego
przesłania wynikają wszystkie inne, które w różnych miejscach zostają nam
przypomniane w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła. Przypomnijmy sobie
chociaż kilka najważniejszych. Nie można przejść obojętnie wobec nakazu
samego Pana Jezusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali”(J 13, 34), a także „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak
czynili” (J 13, 1.34;15,12).
Zobowiązanie czynienia dobra wynika także z przynależności do jednej wspólnoty Kościoła. Jesteśmy w niej ściśle ze sobą połączeni na mocy
chrztu. W jednym z dokumentów soborowych znajdujemy stwierdzenie, że
„Bóg troszczący się po ojcowsku o wszystko chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie w duchu braterskim”118. W tym
kontekście miłosierdzie świadczone wobec drugiego jawi się chrześcijanom
jako służba, do której są powołani wobec wszystkich ludzi – nawet wobec
nieprzyjaciół.
Zwykle młody człowiek przed podjęciem jakiegoś działania, zadaje sobie pytanie: „co ja z tego będę miał”? Biorąc pod uwagę także czas, który
rodzice potrafią młodzieży zagospodarować dodatkowymi zajęciami aż do
granic wytrzymałości, trzeba wskazać, co ten rodzaj aktywności im przyniesie. Posługa miłosierdzia „nigdy nie pozostaje aktem, czy też procesem
jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się
wskazywać na to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje – a druga tylko
otrzymuje, bierze – (…) w istocie rzeczy zawsze również i ta pierwsza strona jest obdarowywana”119. Dzięki zaangażowaniu w działania charytatywne
młody człowiek otrzymuje szansę własnego rozwoju duchowego.

118
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4. Styl życia
Młodość jest czasem szczególnego odkrywania siebie i układania planów życiowych. Chyba właśnie na tym etapie życia człowiek najczęściej
snuje plany na przyszłość120. W młodości stawia się fundamenty pod budowę gmachu własnej osobowości. Młodzi ludzie mają więc do wykonania
ogromną pracę.
Młodzież przede wszystkim potrzebuje wzorców postępowania. Niektórzy szukają ich sami, inni z łatwością przyjmują propozycje podsuwane
im przez rówieśników lub dorosłych. Niestety, nie zawsze te wzorce okazują
się pozytywne.
Wydaje się, że z natury człowiek młody jest niezwykle aktywny i ciekawy życia. Chciałby z pasją oddać się jakiemuś działaniu. W formacji życia duchowego warto wykorzystać te przymioty młodości. Młodzi ludzie,
zwłaszcza, kiedy chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi, potrafią się angażować całkowicie i z wielkim poświęceniem. Formując młodych ludzi trzeba
ukazać ideał posługi charytatywnej, jaki zostawił nam Chrystus. Trzeba im
uświadamiać, że mają angażować się na wzór Jezusa, czyli z miłością do
końca (por. J 13,1) i bez reszty (J 15,13). Miłość Chrystusa jest miłością ofiarną i bezinteresowną. Zatem nie powinno się szukać korzyści materialnych
czy jakichkolwiek innych poza duchowymi. Wolontariuszom nie powinna
być obca postawa dzielenia się dobrami nie tylko zbywającymi, ale nawet
dobrami „koniecznymi do życia” (por. Mt 5, 40-42).
Młodość to okres cechujący się ogromną wrażliwością. Młodzieży nie są
obce takie wartości, jak sprawiedliwość, pokój, braterstwo, przyjaźń czy solidarność. Wydaje się, że są bardziej zaangażowani w działania na rzecz dobra
wspólnego od pozostałej części społeczeństwa. Jednocześnie jednak młodzież narażona jest na typowe niebezpieczeństwa jakie niesie świat. Ludzie
młodzi są pełni niepokoju, rozczarowań, trosk i lęków panujących w świecie.
Łatwo więc wpaść im w pułapki i niebezpieczeństwa, takie jak alkoholizm,
narkomania oraz panseksualizm, przemoc i cynizm121.
Człowiek młody to także człowiek, którego łatwo skusić łatwą ofertą życia wygodnego, nie wymagającego większego wysiłku. Wprawne posługiwanie się reklamą, powszechnie stosowaną w dzisiejszym świecie, pozwala
niemal natychmiast osiągnąć zamierzony cel. Młodzież zostaje wykorzystywana do „robienia” pieniędzy czy biznesu. Dlatego tym bardziej winno się
120
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ją kształtować w duchowości przynoszącej przede wszystkim korzyść jej
samej, a także całemu społeczeństwu.

5. Przede wszystkim dobra duchowe
Świadczyć dobro innym osobom można w różny sposób. Do katalogu dóbr człowieka należą dobra natury materialnej i duchowej. Członek
Szkolnego Koła Caritas winien mieć na uwadze obydwa rodzaje wartości.
Nie można zatem ograniczać się tylko do zaspokajania dóbr codziennej potrzeby, np. żywności. Trzeba pamiętać o sferze duchowej. Dla młodych wolontariuszy Caritas, ofiarowujących pomoc w imieniu i z mandatu Kościoła,
dla którego istotą jest zbawienie człowieka, potrzeby duchowe są równie
ważne, jeśli nie ważniejsze od materialnych. Nie powinno zatem dziwić,
że w toku formacji kładzie się nacisk właśnie na te wartości. Dla przykładu: jeśli organizujemy w szkole spotkanie świąteczne przed Bożym Narodzeniem trzeba pamiętać, że wspólny posiłek jest na drugim miejscu. Najważniejsze jest Słowo Boże i gest połamania się opłatkiem, składanie sobie
życzeń świątecznych. To przesunięcie akcentu w stronę życia duchowego
i religijnego, w sposób wyraźny odróżnia Caritas od innych organizacji pomocowych, działających na rzecz społeczeństwa.
Wielka rozpiętość potrzeb ludzkich stwarza więc możliwości świadczenia dobra wszystkim przez wszystkich; nawet przez tych, którzy sami doświadczają poważnych ograniczeń finansowych bądź zdrowotnych. Przykładem mogą być ludzie niepełnosprawni i chorzy. Oni doskonale służą
innym ofiarą swojego cierpienia, choć pobieżnie wydawać by się mogło,
że oni sami nic już wnieść dla społeczeństwa nie mogą. Warto uświadamiać
młodzieży, że absolutnie każdy może dołożyć swoją część do tego wielkiego dzieła.

6. Caritas znaczy miłość
Dla wolontariusza SKC wyraźną wskazówkę jak żyć, zawiera samo słowo „caritas”. Zjednoczenie z Bogiem, które dokonuje się już w sakramencie
chrztu, nadaje charakterystyczną opcję życiu każdego chrześcijanina –
opcję rozwoju w duchu miłości. „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa
w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). Spotkanie z Bogiem to jednocześnie
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spotkanie Miłości i przesiąknięcie nią, decydujące o dalszym życiu każdego
chrześcijanina i o postawie, jaką będzie prezentował.
Czymś, co niewątpliwie dopinguje chrześcijanina do zachowania i pielęgnowania takiej postawy jest to, co czyni Bóg wobec człowieka. Mimo odrzucenia woli Bożej, człowiek nieustannie uzyskuje z Jego strony przebaczenie i wsparcie. Bóg nieustannie potwierdza, że kocha człowieka. Najbardziej
jest to widoczne w osobie Jezusa Chrystusa – „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy
(…) miał życie wieczne” (J 3, 16).
Bóg pierwszy zatem ukochał człowieka i obdarzył go miłością. Człowiek
zaś może odpowiedzieć na tę miłość tylko tym samym, czyli miłością. To, co
kiedyś było przykazaniem – „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan
Jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca,
z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5) – stało się odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg przychodzi do człowieka122. I dlatego Jezus łączy te dwa przykazania, które stają się nierozdzielne i mówi: „Będziesz
miłował bliźniego jak siebie samego” (por. Kpł 19,18; Mk 12, 29-31). Ma to
być odpowiedź człowieka na miłość Boga, ale też jednoznacznie wytyczone życiowe zadanie, jakie zostaje postawione przed każdym człowiekiem,
a zwłaszcza chrześcijaninem, który jest wolontariuszem Caritas.

7. Uczta miłości
Eucharystia jest centrum życia religijnego każdego chrześcijanina. Kościół uczy, że nie ma głębokiego życia duchowego bez Eucharystii. Jest ona
bowiem niezbędnym pokarmem. I to codziennym. Nie można zatem zaniedbać tego obowiązku czerpania sił z tego Bożego pokarmu. Sama uczta jest
doskonałą lekcją dzielenia się sobą. Chrystus w tajemnicy Eucharystii daje
nam Siebie i dzieli się Sobą. Eucharystia włącza nas w ten niesamowity akt
ofiarniczy Jezusa123. Miłość Boga bowiem nie może pozostać sama ze sobą.
Nie może żyć tylko dla siebie, we własnym środowisku. Ona zaistniała i musi
zaistnieć także w kręgu ludzi i pomiędzy nimi. Nie zatrzymuje się jedynie
w granicach Kościoła, gdyż wykracza poza wszelkie granice. Kiedy miłość
znajduje granice, przestaje być miłością124. Uczta i Komunia święta to naj122
123
124

Deus caritas est, 2.
Tamże, 13.
Por. J. P. Cordes, Niosący pomoc nie spadają z nieba, Wyd. Jedność Kielce 2009, str. 96.
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ważniejsza forma kształtowania ducha w jedności z Bogiem. Trzeba pamiętać także o adoracji Najświętszego Sakramentu. Wpatrywanie się w Jezusa,
w Jego tajemnicze oblicze pełne miłości przynosi umocnienie i łaskę.
Liturgia Eucharystii, udział w niej, przygotowanie, daje możliwość także
pewnej aktywności, co w przypadku młodzieży nie jest bez znaczenia.

8. Lekcja Słowa Bożego
Gdzie można szukać mądrości służenia drugiemu człowiekowi, jeśli nie
w Piśmie Świętym? To właśnie tam znajdujemy niezliczoną liczbę miejsc,
które stanowią bogatą lekcję miłości wobec człowieka. Najpierw ta Święta
Księga uczy nas, że pomagając człowiekowi, który jest stworzony na obraz
i podobieństwo Boga, pomagamy samemu Bogu. „Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”, i nieco
dalej: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych,
dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10, 40.42).
Nie sposób nie wspomnieć obodaj najbardziej znanej lekcji miłości
bliźniego, jaką jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10,
25-37). Zawarte zostało tam najprostsze wyjaśnienie, często używanego
terminu: „bliźni”. „Ktokolwiek mnie potrzebuje, a ja mogę mu pomóc, jest
moim bliźnim”125 – komentuje tę lekcję Słowa Bożego Benedykt XVI.
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu odsłania prawdę o tym, co czeka tych
wszystkich, którzy lekceważą ubogich w potrzebie (por. Łk 16,19-31). Jeszcze bardziej przekonująca jest przypowieść o Sądzie Ostatecznym, w której
miłość staje się kryterium oceny wartości życia człowieka (por. Mt 25, 31-46).
Jezus identyfikuje się z człowiekiem, a tym samym miłość Boga i człowieka
utożsamiają się i przenikają. „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
To niezwykłe pouczenie, jakie pozyskaliśmy od Boga w Jego Słowie,
a następnie w osobie Jezusa, który całym sobą pokazał, jak realizować przykazanie miłości, wyznacza kierunek postawy i formacji duchowej wolontariuszy SKC.

125
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9. Życie duchowe
Wolontariusz Caritas ma zabiegać o szczególną bliskość z Bogiem. To
On jest miłością i On jest jej źródłem. Sakramenty i życie modlitewne winny nieustannie ożywiać życie i pracę każdego posługującego w Caritas. Dla
koordynatorów pracy w Caritas winno być rzeczą oczywistą, że każde spotkanie, każde dzieło powinno rozpoczynać się od modlitwy i duchowego
fundamentu. Powinni oni w sposób szczególny pamiętać o zorganizowaniu
i możliwości skorzystania z wszelkich niezbędnych form umacniania ducha,
przede wszystkim ze Mszy św. i Komunii św., rekolekcji i dni skupienia. Dla
pozostałych obowiązkiem jest skorzystanie z tych form i osobiste umacnianie swojego duchowego wnętrza. „Święci – jak napisał papież Benedykt XVI
– myślimy na przykład o błogosławionej Teresie z Kalkuty – czerpali zdolność do miłowania bliźniego zawsze na nowo ze spotkania z Chrystusem
Eucharystycznym”126. Adoracja Najświętszego Sakramentu to zadanie dla
każdego posługującego w Caritas.

10. Modlitwa
Można tylko trwać przed Panem i nic nie mówić. Człowiek jednak lubi
się wypowiedzieć i lubi też mimo wszystko słuchać. Dialog z Bogiem i modlitwa są niezbędne w duchowości wolontariusza Caritas. Zwłaszcza młody
człowiek, który jest pełen uczuć i energii musi się wyrazić. Regularna modlitwa daje także poczucie obecności Boga w życiu człowieka. Jest to ważne
przede wszystkim wtedy, gdy przed wolontariuszem stają trudne sytuacje,
którym sam nie potrafi sprostać. Pokorna prośba skierowana do Pana Boga
daje siłę i znacznie więcej możliwości. Osoba podejmująca się działań pomocowych w SKC winna zatem modlić się każdego dnia, gdyż sama modlitwa pozwala kształtować pozytywne podejście do bliźniego.

11. Być uczniem Chrystusa
Dla chrześcijanina mistrzem życia duchowego jest sam Chrystus.
W rozwoju duchowym przede wszystkim uczy On oddania się Ojcu i posłuszeństwa Jego woli. Każdy chrześcijanin winien wpatrywać się w Jezu126

Deus caritas est, 18.
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sa i podążać Jego drogą. Jednakże dla wolontariusza Caritas słowa Mistrza
z Nazaretu: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24) są szczególnym
wezwaniem. Sztuka „bycia uczniem” Jezusa polega na trzymaniu się blisko
Niego i na chodzeniu z Nim. W życiu Chrystusa słowa: przychodzę pełnić
Twoją wolę (por. Hbr 10, 9) już określają sposób, w jaki Pan będzie realizował to posłannictwo. Dopełnieniem tych słów są słowa „Modlitwy Pańskiej”,
wypowiadane w codziennym pacierzu: „bądź wola Twoja”.
W życiu chrześcijanina nie chodzi tylko o to, żeby robić coś dobrego.
Czasami ludzie mówią: „nie jestem w Kościele, ale jestem dobrym człowiekiem”. Panu Jezusowi wcale nie chodziło tylko o to, abyśmy byli „dobrymi”
ludźmi, ale o to, byśmy żyli wypełniając wolę Bożą i budowali Jego królestwo na ziemi.
Gotowość do naśladowania Jezusa powinna zawsze towarzyszyć wolontariuszowi Caritas. Nie jest to łatwe, gdyż trzeba mieć wiele pokory,
gotowości spełnienia woli Bożej, jaką miał Jezus, by na przykład w imieniu
swoich podopiecznych prosić o pomoc. Ile trzeba pokory i wewnętrznego
spokoju, aby przyjąć wiele przykrych słów, choćby ze strony najbliższych
kolegów i koleżanek. Jezus uczy postawy pełnej zaufania i pokory.

12. Być blisko
Chrześcijanie są ludźmi wiary. Chcą, by Jezus uczył jej poprzez doświadczenie spotkania z innymi ludźmi. Pan Bóg żyje z nami we wspólnocie. Uczy
nas wspólnoty. Uczy miłością, dobrym przykładem, wspaniałymi ludźmi,
których spotykamy codziennie, ale uczy także wtedy, kiedy stawia przed
nami ludzi przegranych, uwikłanych w zło.
Wiara dla chrześcijanina to nie tylko wspólne wyznawanie tych samych
przekonań. To za mało. Wiara wyraża się we wspólnocie losu, wspólnej drodze i wspólnym pielgrzymowaniu. To, co jest wspólne – oznacza „bliskość”.
W książce Ryszarda Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem” zawarta
jest ważna refleksja. Herodot – jak pisał Kapuściński – musiał pójść do ludzi,
żeby się czegoś nauczyć. Musiał z nimi usiąść; prawdopodobnie siadali przy
ognisku, jeden człowiek opowiadał, a drugi słuchając, odbierał nie tylko informację, ale zwracał uwagę na barwę głosu, akcenty emocjonalne, odbierał całego człowieka. Dzisiaj, niestety, media elektroniczne odbierają nam
tę możliwość. Coraz szybciej się kontaktujemy, ale też coraz bardziej izo-
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lujemy się od siebie. Odbieramy informację, ale nie „odbieramy” człowieka.
Tymczasem, żeby dobrze zrozumieć kogoś, a następnie mu pomóc, trzeba
doświadczyć wzajemnej bliskości.
Kiedy jest się blisko z kimś – przede wszystkim się rozmawia. Wolontariusz SKC jest zatem człowiekiem dialogu. Odkrywa swój świat, który jest
nieco zasobniejszy w wartości duchowe i materialne, ale też wsłuchuje się
i odkrywa świat innej osoby. „Bohaterem” dialogu jest słowo. Często brakuje
adekwatnych słów na opisanie świata, który odkryje przed nami nasz bliźni. Ale jako człowiek miłości wolontariusz SKC, musi znaleźć słowo – dobre
słowo. Słowo, które nie przyniesie tylko ulgi i pocieszenia, ale słowo, które
będzie miało moc. Dlatego każdy wolontariusz Caritas winien czytać nieustannie Pismo Święte, aby być człowiekiem Słowa Bożego. Wymaga tego
bliskość życia. Trzeba żyć słowem Bożym, by ubogacać własne słownictwo.
W byciu uczniem Jezusa i zarazem wolontariuszem SKC jest to bardzo ważny element.

13. Wybór spółczesny świat niejako wymusza
na nas
Współczesny świat niejako wymusza na nas wybór pomiędzy Bogiem
a człowiekiem. Niestety, także wolontariusze Caritas ulegają tej presji. Mówimy sobie, że aby coś pozyskać, trzeba nieraz przemilczeć Boga. Wielu darczyńców się z tym nie zgadza. Pojawia się rozdarcie i ułuda szczęścia.
Jezus prostuje to myślenie i uczy, że nasza postawa nie może być taka.
„Nikomu nie było bliżej do Boga Ojca niż Jemu i nikt nie był bardziej człowiekiem niż On”127. Każdego, kto działa w Caritas, Jezus wprowadza do takiego właśnie świata, ale też wprowadza z przekonaniem, że fundamentem
działania winna być miłość „z Boga wzięta”. Ta zaś bez wątpienia nie pozwoli
nam zapomnieć o człowieku, o bliźnim. Nie pozwoli nam też go minąć bez
pochylenia się nad jego biedą.
Miłość może być „przykazana”, bo jest nam dana (od Boga), ale nie może
być nakazana. Pan Bóg daje piękny dar, ale nie chce człowieka zniewolić
i wymagać tej miłości zarówno w stosunku do Siebie, jak i do drugiego. Jeśli jednak odważę się powiedzieć o sobie: jestem chrześcijaninem, to nie
mogę odrzucić tego daru i tej pięknej postawy miłości.
127

E. Dajczak, Aby Jezus wygrał, w: „Pastores” 36(2007), str. 96.
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Merton tak radził: „Jeśli wyczytałeś trochę z Ewangelii, to zamień
to zaraz w życie. Nie musisz wyczytać za dużo, tylko zamień to na życie,
nie dopuść, by zostało to tylko w tobie jako poranne modlitewne wzruszenie”.

14. Zakończenie
Człowiek ze swej natury jest istotą duchową. Szuka innego wymiaru
niż ziemski i pragnie czegoś więcej. Życie duchowe zaczyna się tam, gdzie
człowiek nie patrzy tylko na siebie, ale rozgląda się i dostrzega innego człowieka. Zwłaszcza tego, który bez braterskiej pomocy innych, nie może zaradzić wielu problemom. To spojrzenie na człowieka, udzielenie mu pomocy
prędzej czy później prowadzi do Chrystusa, gdyż tam gdzie człowiek tam
jest i Chrystus. A jest gdzie Chrystus – jest obecny nie tylko człowiek, ale
i Bóg. A gdzie Bóg, tam rozkwita życie duchowe, które swą pełnię osiągnie
w wieczności.
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Jak zbierać owoce formacji, czyli
o pracy asystenta kościelnego SKC
Anna Pławińska

Wielu ludziom Caritas parafialna lub inne dzieła charytatywne prowadzone przez Kościół kojarzą się z osobami dorosłymi, najczęściej starszymi
– emerytami lub rencistami. We wspólnotach kościelnych na ogół udzielają się osoby starsze, zwykle kobiety, czyli ci, którzy mają więcej czasu wolnego, by poświęcić go na pracę parafialną. Trzeba ten stereotyp patrzenia
na wolontariat chrześcijański zmienić, gdyż jest uproszczony i krzywdzący.
Mamy przecież w SKC oraz diecezjalnych Centrach Wolontariatu prawie
50 tys. dzieci i młodzieży. Stanowią oni wielki potencjał, który musimy dobrze
spożytkować. Dlatego tak ważną rolę odgrywa w Caritas formacja młodych.

1. Sposób na wychowanie
Można by tu przytoczyć mnóstwo porad wielu autorytetów i najprawdopodobniej z każdej z nich skorzystalibyśmy. Te wszystkie teorie w połączeniu ze wspaniałym narzędziem, które mamy do dyspozycji, mogą dać
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naprawdę znakomity efekt. Oczywiście tym narzędziem jest wypracowana
metoda działalności Szkolnego Koła Caritas, która zakłada formację, wynikającą z przykazania miłości Boga i bliźniego.
Bardzo dobrze się składa, że Koła Caritas funkcjonują właśnie na terenie
szkół, czyli w miejscu, które dla każdego młodego człowieka jest naturalnym, obok domu rodzinnego, środowiskiem wzrastania. Wspaniałe jest to,
że w działalności formacyjnej Caritas może liczyć na współpracę nauczycieli,
bo, jak czytamy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej: „nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki
rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym
i duchowym)”128.
Działalność proponowana przez SKC jak najbardziej odpowiada powyższym postulatom. SKC, zachęcając uczniów do rzetelnej nauki i pomocy słabszym kolegom w tym zakresie, wspomaga ich rozwój intelektualny.
Promując życie wolne od nałogów i zachęcając wolontariuszy do udziału
w szkoleniach profilaktycznych129, wspiera ich rozwój psychiczny i zdrowotny. Dzięki pracy charytatywnej SKC uwrażliwia uczniów na problemy
społeczne, a poprzez działalność kulturalną kształtuje w nich poczucie piękna. Wpajając młodym wartości pomaga wreszcie ukształtować kręgosłup
moralny, a opierając całą działalność na ewangelicznym przykazaniu miłości Boga i człowieka, rozwija duchowo wolontariuszy. Dlatego z wielkim
uznaniem o pracy członków SKC wyraża się m.in. prezydent Torunia, Michał
Zaleski, zaznaczając, że „wolontariusze niosą pomoc materialną i duchową,
podejmując różne wyzwania na terenie szkoły, środowiska i parafii. Uczestniczą w znanych ogólnopolskich akcjach charytatywnych, np. Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom czy Jałmużnie Wielkopostnej. Cieszy mnie – kontynuuje prezydent – że w Szkolnych Kołach Caritas działa tak dużo młodych
ludzi, znajdując czas i serce dla innych. To właśnie z nich wyrastają ludzie,
którzy nie tylko pomagają bliźnim, ale również umieją cieszyć się z sukcesów innych”130.
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Dz. U. 2001, nr 61, poz. 625.
W Diecezji Toruńskiej są prowadzone takie programy, jak „Chronię siebie, chronię innych”.
Uczą one radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wypowiedź z filmu „Szkolne Koła Caritas w Diecezji Toruńskiej”.

2. Współdziałanie asystenta kościelnego
z opiekunem SKC
Ten gotowy wzorzec pracy, oparty na współdziałaniu duszpasterzy
(asystentów kościelnych SKC) i nauczycieli (opiekunów SKC) daje duże
prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu wychowawczego. Dlaczego
więc z niego nie skorzystać? Tym bardziej, że, co jest zrozumiałe, zadania są
jasno podzielone między opiekuna a asystenta kościelnego i przedstawiają
się następująco:
Zadania asystenta kościelnego SKC
I. Opieka duchowa:
 Kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu chrześcijańskim
 Pomoc w lepszym zrozumieniu, pogłębianiu i szerzeniu nauki o Miłosierdziu Bożym
 Krzewienie czynnej miłości bliźniego
 Inspirowanie do podejmowania działań charytatywnych
 Animowanie wspólnotowej i indywidualnej modlitwy członków SKC
 Pomoc w wyborze patrona koła
 Sprawowanie Eucharystii podczas spotkań formacyjnych i dorocznych uroczystości
II. Włączanie się w pracę:
 Spotkania SKC raz w miesiącu
 Zachęcanie członków SKC do czynnego udziału we Mszy św.
 Udział w akcjach i zebraniach Zarządu
 Angażowanie wolontariuszy w życie parafii.
Zadania opiekuna SKC
I. Organizacyjne:
 Formalności założycielskie,
 Zapoznanie i wdrażanie regulaminu SKC
 Wybór Zarządu Koła
 Ustalenie stałych terminów spotkań
 Planowanie działalności,
 Przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją
 Kontakt z asystentem kościelnym
 Podział na sekcje (gdy jest potrzeba)
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Podział na wolontariuszy stałych i akcyjnych
Troska o sprawny przepływ informacji
Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem kroniki
Współpraca z Caritas diecezjalną i parafialną.

II. Wychowawcze:
 Wspólne z asystentem kościelnym wychowywanie w duchu miłości
bliźniego
 Integracja grupy (regularne spotkania, rekolekcje, dni skupienia,
wspólna praca, udział w imprezach zewnętrznych)
 Uwrażliwienie na potrzeby innych
 Zaszczepianie i pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnejdziałalności na rzecz innych
 Troska o rozwój osobowości członków SKC
 Inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce
 Wyciąganie wniosków z niepowodzeń
 Pomoc w wyborze patrona koła.
Doświadczenia różnych diecezji pokazują, że wielu księży oraz nauczycieli efektywnie korzysta z tego modelu – niektórzy już od 15. lat.

3. SKC wpisane w misję Kościoła
SKC działają w diecezjach zgodnie z regulaminem, w którym zazwyczaj
kładzie się nacisk na zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia oraz podejmowanie dzieł miłosierdzia. SKC włączają dzieci
i młodzież w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez diecezjalną i parafialną Caritas.
SKC działają na zasadzie wolontariatu, czyli świadomie, dobrowolnie
i bezpłatnie. I dodajmy jeszcze, że jest to działalność wykraczająca zwykle
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie131. Wynika z tego, że pomoc
udzielana najbliższym wypływa z łączących nas więzów i poczucia obowiązku, natomiast wolontariat przekracza te bariery i pozwala złożyć dar z siebie
bliźniemu, z którym nie wiążą nas więzy krwi. Do wolontariatu zachęcał Jan
Paweł II już w 1979 r. we Włoszech w przemówieniu do młodzieży z Caritas:
131
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Zob. D. Pietrowski, Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną, w: „Roczniki
Naukowe Caritas 2001”, str. 32.

„Trzeba będzie otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który
zastąpi niespójną i tymczasową spontaniczność funkcjonalnością i ciągłością mądrze zorganizowanej służby, rozumianej nie tylko jako zaspokajanie
natychmiastowych potrzeb, lecz raczej jako zaangażowanie skierowane na
przemianę przyczyn, które tkwią u źródła takich potrzeb. Wolontariusze, odpowiednio przygotowani, będą naturalnymi animatorami procesu przywracania odpowiedzialności społecznej, co pozwoli przeanalizować struktury
prowadzące do odsunięcia człowieka na margines, promować sprawiedliwe prawa i tworzyć bardziej zadawalające relacje międzyludzkie”.
Problematykę tę pięknie rozwinął Benedykt XVI w encyklice „Deus Caritas est” przypominając między innymi, że „ważnym zjawiskiem w naszych
czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, które wyrażają się w wielorakich posługach. Pragnę wyrazić moje uznanie
i wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej
działalności. To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia
i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych”132.
W tej samej encyklice Ojciec Święty zaznaczył, że „[…] działalność charytatywna należy do istoty Kościoła w równej mierze jak posługa Sakramentów i głoszenie Ewangelii. Konsekwencją tego jest fakt, że miłość potrzebuje
również organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspólnocie”133.
W nawiązaniu do wypowiedzi papieża można stwierdzić, że funkcjonowanie SKC przynosi wielki pożytek Kościołowi i społeczeństwu. Wolontariusze pogłębiają bowiem świadomość misji osób świeckich w Kościele oraz
wzmacniają więź między szkołą a parafią.

4. Waga działań asystenta kościelnego
Asystent kościelny SKC spełnia bardzo ważną rolę i swoją obecnością
zaznacza wagę funkcjonowania wolontariatu chrześcijańskiego. Jego zadania określone są szczegółowo w regulaminie. Zostaje on wyznaczony przez
biskupa diecezjalnego; jego główne zadanie to opieka duchowa nad wolontariuszami i praca formacyjna. Kształtuje on w młodych ewangeliczną
postawę wolontariusza, który, niczym dobry Samarytanin, zatrzymuje się
132
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obok potrzebującego, dostrzega jego troski i podejmuje konkretne działania pomocowe. Czyni to nie tylko sam, ale zachęca do nich innych w imię
miłości Boga.
Asystent kościelny dba o to, by wolontariusze SKC, czyli „Ludzie Godziny
Piętnastej” odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego i ukazuje im Jezusa
Miłosiernego, pochylającego się nad ludzką niedolą. Zachęca w ten sposób
uczniów, aby i oni czynili podobnie. W ramach formacji religijnej asystent
kościelny uczestniczy z wolontariuszami w dniach skupienia oraz sprawuje
wspólną Eucharystię, inspirując do głębszego jej przeżywania i czynnego
angażowania się w nią poprzez czytania biblijne, śpiew, modlitwę wiernych
i udział w procesji darów ofiarnych.
Formacja prowadzona przez asystenta kościelnego, mająca na celu
osiągnięcie chrześcijańskiej dojrzałości jest o tyle ważna, że członkami SKC
są młodzi ludzie, których motywy przynależności są różnorodne. Nie zawsze
są to powody religijne. Bywa, że motywem pracy w SKC jest potrzeba serca,
wynikająca z osobistej wrażliwości i troski o drugiego człowieka, albo też
motywy czysto towarzyskie i koleżeńskie. Wówczas szczególnie potrzebne
są działania zmierzające do ugruntowania w młodych wiary dojrzałej, adekwatnej do wieku i rozwoju intelektualnego uczniów.
Człowiek dojrzały zna podstawy swojej wiary i potrafi je uzasadnić.
Umie stworzyć własną hierarchię prawd i wartości, a więc rozróżnić aspekty podstawowe od drugorzędnych. Ma świadomość prawd stałych, pewnych, bezdyskusyjnych, od tych, w których można dokonać pewnych rewizji. Środkami prowadzącymi do osiągnięcia pewnej dojrzałości religijnej są
spotkania formacyjne, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, kursy,
szkolenia oraz konkursy wiedzy religijnej134.
Bardzo ważnym zadaniem asystenta kościelnego jest koordynowanie
współpracy SKC z PZC. Ta współpraca wpływa niezwykle korzystnie na integrację międzypokoleniową. Asystent winien promować aktywny udział
młodych wolontariuszy w życiu parafii i placówek opiekuńczych, leżących
na jej terenie. Chodzi tu głównie o ogniska wychowawcze, domy dziecka,
oratoria, świetlice parafialne, domy pomocy społecznej i hospicja. Wśród
parafian znajdują się osoby starsze, chore, samotne, które mogą być odwiedzane przez członków SKC. Taka działalność na rzecz mieszkańców jest
elementem scalającym, który na pewno przyniesie owoce w pracy dusz134
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Np. SKC z Górska cyklicznie organizuje dla szkół podstawowych z diecezji konkurs „Tobie
Maryjo”.

pasterskiej135. Wolontariusze chętnie uczestniczą w parafialnych świętach,
np. w uroczystościach odpustowych oraz włączają się w rozmaite nabożeństwa, takie jak różaniec, nowenna czy koronka do Miłosierdzia Bożego136.
Ważnym elementem działalności SKC jest pamięć o zmarłych wyrażona
w trosce o groby i cmentarze137.
Często bywa również tak, że młodzież współtworzy stronę internetową
parafii138 z pożytkiem wykorzystując swe umiejętności informatyczne. Dlatego warto, aby duszpasterze parafialni angażowali się w działalność SKC,
przyciągając tym samym ludzi młodych do dzieł parafialnych.

5. Posługa miłości w budowaniu wizerunku
Kościoła
Ważny jest również fakt, że asystent kościelny swoje doświadczenia
pracy z wolontariuszami SKC może wykorzystać w budowaniu wizerunku
Kościoła. Jak lepiej przedstawić działalność Kościoła niż poprzez pracę na
rzecz drugiego człowieka?
Kościół działa motywowany ewangelicznym przykazaniem miłości
Boga i bliźniego. Powinien przez to jawić się jako instytucja najwyższego
zaufania, między innymi dlatego, że w swym trzecim obszarze posługi naj135
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Przykładem może być tu działalność SKC z Łubianki, które we współpracy z gminnymi
kołami prowadzi hipoterapię dla 14 niepełnosprawnych dzieci, a dla 3 dzieci chorych na
białaczkę wolontariusze potrafili zebrać 31 000 zł. Systematyczną działalność w toruńskim
Hospicjum „Światło” prowadzą wolontariusze Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu. Odwiedzają
oni chorych, głównie najmłodszych, czytają im książki, sprzątają oraz pomagają dzieciom
osieroconym, których rodzice umarli w hospicjum.
Jak wynika z toruńskiego „Raportu z działalności Szkolnych Kół Caritas”, opracowanego
przez Janusza Palczewskiego, Szkolne Koła Caritas są obecne w życiu parafii. Wśród ankietowanych 57,5% deklaruje dużą współpracę. Przybiera ona różnorodne formy. Jedną
z nich jest udział w uroczystościach odpustowych. Tak jak w przypadku Gimnazjum nr 3
w Toruniu, gdzie członkowie Koła zapewniają oprawę liturgiczną odpustowych Mszy św.
W czasie jednej z nich wolontariusze przekazali w darach m.in. wyprawkę dla niemowlaka.
Z „Raportu” wynika również, że Szkolne Koła Caritas organizują wyjątkowe spotkania, jak np.
w sali rycerskiej Zamku Bierzgłowskiego SKC z Łubianki zorganizowało w Dniu Chorego
dla 60 osób chorych spotkanie połączone z Mszą świętą. W wielu parafiach wolontariusze
SKC organizują spotkania opłatkowe i wystawiają jasełka. Ponadto, jak dzieje się to w SKC
w Przełęku, zasilają oni różne parafialne koła, takie jak schola czy koło ministranckie.
I tak np. wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Kaszczorku dbają o grób proboszcza
z okresu międzywojennego, przynosząc kwiaty i znicze.
Jak się to dzieje w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu.
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pełniej odpowiada oczekiwaniom społecznym. Dlaczego więc nie przypominać o tym? Eksponowanie znanej od pierwszych wieków diakonii jest
więc niewątpliwie czynnikiem dynamicznie kreującym pozytywny wizerunek Kościoła (czynnikiem public relations).
We wspomnianej już encyklice Benedykta XVI czytamy, że „Caritas nie
jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć
komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego
istoty […], a współczesność dostarcza nam niezliczonych narzędzi do niesienia pomocy humanitarnej potrzebującym siostrom i braciom, ważnych
i dzisiejszych systemów rozdzielania pożywienia i odzieży”139.
Bardzo ważne jest informowanie o tym, co stanowi naturę Kościoła, odwołując się do konkretnych przykładów z życia wspólnoty parafialnej. Taką
właśnie doskonałą egzemplifikacją jest praca SKC – organizacji wychowującej młode pokolenie i niosącej pomoc w środowisku szkolnym. Asystenci
kościelni, opiekunowie i wolontariusze odnoszą sukcesy w obszarze posługi miłości. Oprócz inicjowania własnych działań włączają się w diecezjalne
akcje, ściśle współpracując z Caritas diecezjalnymi. Dlatego warto mówić
o całej działalności Caritas, o wszystkich funkcjonujących w diecezjach programach. Dlaczego? Dlatego, że Kościół zawsze i bez przerwy będzie miał
do czynienia z public relations – kwestia tylko, czy wizerunkiem będzie zarządzać, czy pozostawi go przypadkowi. A ponieważ w dużej mierze, jak
uważa Bogusław Feliszek, prezes agencji Pressence PR, to tzw. „rynek”, czyli
miasto, lokalne środowisko, wierni, pracodawcy i inni członkowie otoczenia
mają wpływ na to, jakie Kościół ma public relations, należy więc do środowiska docierać, przekazując mu pozytywny obraz wspólnoty parafialnej.
Mówiąc o konkretnych formach posługi miłości, buduje się świadomość społeczną, która wpłynie pozytywnie na wizerunek.

6. Inspirowanie do podejmowania działań
charytatywnych
Wśród wcześniej wskazanych zadań asystenta kościelnego znajduje się
inspirowanie do podejmowania działań charytatywnych. To bardzo ważna
rola kapłana towarzyszącego wolontariuszom. Pogłębianie wiary poprzez
codzienną modlitwę, czynny udział w Eucharystii, życie sakramentalne oraz
139
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lekturę Pisma Świętego pomaga młodemu człowiekowi położyć głęboki
fundament pod sens i celowość działań charytatywnych. Formacja członków Szkolnych Kół Caritas ma na celu ukształtowanie takiej wiary, która stanowić będzie centralny rys osobowości młodych wolontariuszy i inspirację
wszystkich ich działań.
Może się przecież zdarzyć, że zaangażowanie na rzecz bliźnich w potrzebie oraz ofiarność członków SKC zostanie niezrozumiana przez rówieśników i spotka się z negatywnymi reakcjami, a proponowana pomoc odrzucona przez potrzebujących. Nie wszyscy pozytywnie reagują na działalność
społeczno-opiekuńczą. Wolontariusze SKC, działający jedynie z pobudek altruistycznych, bez zakorzenienia swej posługi w wierze i ugruntowanej nadprzyrodzonej motywacji, łatwo mogliby się poddać i zrezygnować z wolontariatu. Dlatego świadomość faktu, że każde działanie wypływa z wiary, ma
tak ważne znaczenie w przygotowaniu młodych wolontariuszy do aktywności społecznej.

7. Refleksje asystenta kościelnego
Jak widzą swą posługę sami asystenci SKC? Proboszcz parafii Przełęk, ks.
kan. Stanisław Szmeichel z diecezji toruńskiej zaznacza, że „wprawdzie asystentem kościelnym Koła zostaje proboszcz parafii, to ma on jednak prawo
do oddelegowania do tej funkcji jednego z wikariuszy, z czego warto korzystać. Szczególnie w dużych parafiach, w których mianowani na asystentów
kościelnych proboszczowie, pośród rozlicznych obowiązków, nie zawsze
mają czas na zaangażowanie się w działalność Koła.
Często zdarza się, szczególnie w parafiach miejskich, że proboszcz,
na terenie którego parafii działa kilka SKC, zostaje asystentem kościelnym
wszystkich tych Kół, co uniemożliwia rzetelną i owocną z nimi współpracę.
Pozbawienie zaś Koła asystenta kościelnego i opieki duchowej, spłycałoby
jego działalność do pewnego rodzaju szkolnego koła zainteresowań, bądź
świeckiej organizacji. Dlatego ważne jest, aby asystentem kościelnym Koła
był kapłan, który jest otwarty na współpracę z opiekunem, ma częsty kontakt z wolontariuszami należącymi do SKC i któremu bliskie są cele i zadania
organizacji”. Na temat SKC, widzianego oczami proboszcza, mówi ks. dr Rajmund Ponczek z Bierzgłowa: „Żyjemy, pracujemy i czcimy Boga w wiejskiej
parafii, położonej na obrzeżach Torunia. Nie jesteśmy wyizolowaną wyspą.
Coraz mocniej widzimy i odczuwamy szeroki kontekst życia publicznego,
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który wdziera się poprzez szklane ekrany telewizorów i monitorów komputerowych.
Nasza praca jest cicha, ewangeliczna, prowadzona w zaciszu parafii,
szkół, salek i krucht. Jest to praca również wszechstronna. Jest pracą nad
postawą duchową i nad formacją wewnętrzną, pracą kształceniową, można powiedzieć intelektualną, a także pracą artystyczną, stanowi szlachetną
aktywność na rzecz drugiego człowieka ze względu na Boga, przynosząc
korzyści samym zaangażowanym. Szkolne Koła Caritas dają możliwości
wszechstronnego rozwoju wolontariuszom. Potwierdza się stwierdzenie, że
angażując się dla innych sam wiele korzystam, a może najwięcej.
SKC w Zespole Szkół w Łubiance powstało dzięki współpracy z Caritas
Diecezji Toruńskiej. Do koła należy 25 osób. Założone i prowadzone jest
przez katechetkę, zaangażowaną i pracującą obecnie w Oddziale Edukacyjno - Terapeutycznym w Zamku Bierzgłowskim. Proboszcz z urzędu ma pieczę nad działalnością Koła. Współpraca układa się bardzo dobrze. Corocznie
11 lutego, z okazji Światowego Dnia Chorego organizowana jest w kościele
parafialnym specjalna Msza św. z udzielaniem sakramentu chorych. Dowożeni są chorzy przy aktywnym udziale młodzieży. Po Mszy św. odbywa
się przyjęcie, poczęstunek w sali wiejskiej. Bierze w nim udział od 60 do 80
osób. Posiłek przygotowuje Caritas parafii, natomiast program artystyczny
i upominki dla każdego chorego szkolne Koło. Młodzi pracują nad przygotowaniem przedstawienia na długo przed Dniem Chorego. Co więcej część
środków na paczki pozyskują sami przez różne akcje, np. akcję „Ciacho”, która polega na sprzedaży w szkole przygotowanych przez siebie lub własne
rodziny ciastek.
Ten wysiłek oceniam z punktu widzenia duszpasterskiego jako niezwykle ważny, gdyż angażuje różne środowiska i różne pokolenia, integruje
młodych ze starszymi, którzy są często trochę wykluczani. Tym ludziom –
młodym i starym, nauczanie Kościoła o szacunku do życia od poczęcia aż
do naturalnej śmierci jawi się jako naturalne, temu dają praktyczny wyraz.
Rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom powierzam właśnie Kołu. Najpierw propagują świecę na terenie szkoły, a potem
„dzielą się” odwiedzanymi ulicami i nawiedzają rodziny nie mające już dzieci
w Zespole Szkół. Proponują wzięcie świecy. Podobnie poprzez SKC prowadzimy wśród dzieci i młodzieży szkolnej akcję Jałmużna Wielkopostna. Każda klasa bierze jedną skarbonkę i do niej składa pieniądze.
Przed świętami Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy przygotowywane
są paczki. Najpierw dla chorych odwiedzanych w I piątki miesiąca tzn. dla 27
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osób, a potem dla rodzin wielodzietnych i znajdujących się w nadzwyczajnych sytuacjach losowych. Akcję paczek dla chorych poprzedza samodzielne przygotowanie kartek świątecznych, niekiedy koordynacja wykonania
kartek przez poszczególne klasy i ich rozprowadzanie, aby pozyskać środki
finansowe na zakup paczek żywnościowych.
Przed świętami organizowana jest zbiórka w sklepach na terenie parafii.
Wszystkie dary, posegregowane przez młodzież trafiają do przygotowywanych paczek świątecznych.
Na terenie parafii funkcjonuje gminny Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny, założony przed kilku laty przy aktywnym udziale katechetki. Dzieci
i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas angażują się w niektóre zajęcia i jeżdżą
do poszczególnych uczniów z tego Oddziału, aby przeprowadzać wielogodzinne ćwiczenia w ich domach. Ważne jest zaangażowanie dzieci i koordynacja dorosłych. SKC angażuje się również w pomoc w prowadzeniu hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci. Koło organizuje wyjazdy do Głuchowa,
do tamtejszego Domu Dziecka. Wolontariusze zawożą zabawki i słodycze.
Jeżdżą tam również z przedstawieniami teatralnymi.
Elementy pracy samokształceniowej są prezentowane w gazetce szkolnej. Szkolne Koło uczestniczy w Festynie organizowanym przez Caritas
Diecezji Toruńskiej oraz w Festynie Parafialnym, corocznie organizowanych
przez Akcję Katolicką w ostatnią niedzielę roku szkolnego. Szkolna i parafialna Caritas wspólnie zdobywają środki dla trojga ubogich dzieci na wyjazd
na kolonie parafialne nad morze.
W moim środowisku dzieci garną się chętnie do SKC. Oznacza to, że
Caritas jako organizacja kościelna cieszy się sporym autorytetem. Posiadają
go również we własnym środowisku sami wolontariusze SKC.
Proboszcz parafii w Dębowej Łące, ks. Krzysztof Górski, tak postrzega
pracę asystenta kościelnego SKC: „Do zadań asystenta kościelnego należy
wewnętrzne formowanie członków Koła, które powinno polegać na sprawowaniu comiesięcznych Mszy św. z nauką formacyjną, tematycznie związaną z obowiązującym tematem roku duszpasterskiego, organizowaniu
w okresie zimowym lub letnim kilkudniowych rekolekcji, w czasie których
znajdzie się czas na skupienie, wyciszenie, a także na dobrą zabawę i wypoczynek, aby nabrać sił do dalszej działalności na rzecz potrzebujących
pomocy. Asystentem kościelnym SKC nie może być zatem człowiek „przypadkowy”, lecz taki, który swoją osobowością przyciągnie młodych ludzi do
Chrystusa, będzie miał dla nich czas. Asystent musi umieć zjednać sobie
młodzież poprzez swą otwartość, wrażliwość, wyrozumiałość, roztropność,
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prawdomówność, by zaszczepiać w sercach swoich podopiecznych podobne – pozytywne cechy charakteru. Funkcja ta winna zostać więc powierzona doświadczonemu kapłanowi-duszpasterzowi, który poważnie
traktuje członków SKC i przyjęte przez siebie obowiązki oraz pokazuje wolontariuszom wartości chrześcijańskie ubogacające jego życie. Ma to być
osoba, w której czyny, słowa i osobiste przekonania stanowią jedno.
W szeregach SKC jest miejsce dla wszystkich dzieci i młodych pragnących bezinteresownie pomagać innym. Każdemu należy dać szansę nauczenia się „życia dla innych”. To właśnie nadaje sens istnieniu SKC. Asystent
musi więc, swoją postawą i zaangażowaniem wskazać właściwy kierunek
rozwoju młodzieży, pomóc w tworzeniu właściwej hierarchii wartości. Wolontariusze, dzięki pracy zespołowej w SKC, mogą nauczyć się współodpowiedzialności za planowane działania, a co za tym idzie wzajemnego zaufania, tolerancji i zrozumienia.
Istotnym owocem tej szczególnej działalności i współpracy jest nawiązywanie przyjaźni między wolontariuszami, które mogą przetrwać także
w dorosłym życiu”.

8. Owoce
Podsumowując nasze rozważania stwierdzamy, że obecność asystenta
kościelnego nadaje właściwy kierunek działania i odpowiednią dynamikę
pracy SKC. Jest to szczególnie cenne w kontekście działań duszpasterskich.
Wolontariusze włączają się w życie parafii. SKC pracują według kalendarza
liturgicznego i są obecni w parafii podczas Adwentu, Bożego Narodzenia,
Wielkiego Postu, Zmartwychwstania Pańskiego, Niedzieli Miłosierdzia, Bożego Ciała czy Tygodnia Miłosierdzia. Większość tych wydarzeń to dni szczególnej aktywności w obszarze działalności liturgicznej i charytatywnej. Przy
dobrej współpracy asystenta kościelnego z młodymi ludźmi, ma on ogromną szansę wprowadzenia młodych „na swoje podwórko” niezwykle przyjazną bramą.
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Opiekun Szkolnego Koła Caritas
jako wychowawca młodego
pokolenia
Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral SDB

Działalność Kościoła, oparta na założeniach Chrystusa, jako stałych elementach, musi się nieustannie dostosowywać do dynamicznej rzeczywistości i to czyni ją żywą, ciągle nową. Realizujący swe posłannictwo Kościół
musi bowiem ciągle uwzględniać zachodzące w człowieku i otaczającym
go świecie przemiany. W tej działalności ma zatem nie tylko coraz pełniej
odczytywać swoją naturę, założenia tej działalności w Bożym planie zbawienia, lecz i w nie mniejszej mierze poznawać konkret ludzki oraz rzeczywistość, w której on żyje i która wywiera na niego swój wpływ. Działalność ta
jest bardzo złożona i staje przed ciągle nowymi problemami, które nasuwa
dynamiczna rzeczywistość. Podążając za tym tokiem rozumowania należy
stwierdzić, że na działalność Kościoła składa się praca zarówno poszczególnych jednostek, jak i różnych instytucji, które nieustannie starają się być na
bieżąco z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. Ta działalność
Kościoła jest przede wszystkim działalnością pasterską, którą wspiera Sło-
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wo Boże, sakramenty, władza oraz normy postępowania. W tak rozumianą
działalność pasterską wpisuje się także działalność charytatywna Kościoła
katolickiego, która jest obowiązkiem i niezbywalnym prawem ludzi wierzących. Swym zasięgiem winna obejmować wszystkich ludzi bez wyjątku
oraz wszystkie ich potrzeby. Dlatego też nie dziwi fakt, że to Kościół katolicki
zakładał pierwsze sierocińce, szpitale, domy starców, szkoły czy ochronki.
Jak dowodzi historia, w wielu przypadkach jedynie on otaczał opieką człowieka biednego, samotnego, chorego, opuszczonego czy uwięzionego. Tak
było od początków Kościoła i tak jest po dzień dzisiejszy, o czym przekonują
wspaniałe przykłady dzieł, które prowadzi on sam lub które prowadzone
są pod jego patronatem140. Dlatego zasadnie możemy powiedzieć, że działalność charytatywna jest integralną częścią działalności pasterskiej Kościoła, która ma doprowadzić człowieka do osiągnięcia zbawienia. Tę pracę na
rzecz najbardziej potrzebujących możemy nazwać autentyczną praktyką
przykazania miłości bliźniego, bowiem polega ona na dostrzeganiu osobowej godności w każdym, najbardziej nawet uciśnionym i upośledzonym
człowieku. Możemy więc śmiało nazwać działalność charytatywną Kościoła
najbardziej przekonującym wykładnikiem chrześcijaństwa we współczesnym świecie.
Kościół jest obecny w świecie i wszystkie jego problemy nie są i nie
mogą mu być obce, zwłaszcza jeżeli dotyczą one człowieka, który jak powiedział Jan Paweł II: „jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół
w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą
Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, który za wszystkich
umarł i zmartwychwstał”141. W tę szeroko rozumianą pracę na rzecz człowieka wpisuje się także działalność charytatywna ,pojmowana jako istotna i ważna funkcja pasterska Kościoła. Potwierdzają to dokumenty Soboru
Watykańskiego II, a zwłaszcza „Dekret o apostolstwie świeckich”, w którym
czytamy: „Działalność charytatywna może i powinna ogarniać swym zasięgiem wszystkich bez wyjątku ludzi i wszystkie potrzeby. Gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw,
pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie
nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam
miłość chrześcijańska winna ich szukać i znajdować, troskliwie pocieszać
140
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Przykładem takiego dzieła jest między innymi praca Zgromadzenia, które założyła Matka
Teresa z Kalkuty. Innym znanym dziełem, które funkcjonuje pod patronatem Kościoła jest
Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, które zajmuje się społecznością ludzi bezdomnych.
Redemptor hominis, 14.

i wspierać”142. Ta działalność ma na celu zmniejszanie i usuwanie wszelkiego niedostatku z życia osób biednych i potrzebujących oraz powinna być
ukierunkowana na ich pełen rozwój osobowościowy. Możemy więc określić działalność charytatywną, jako ogół działań społecznych nastawionych
na pełniejsze i łatwiejsze osiągnięcie dobra wspólnego, domagającego się
poszanowania praw osoby ludzkiej oraz przeciwstawianie się patologiom
społecznym poprzez wszechstronną terapię dobroczynną. We współczesną działalność charytatywną Kościoła, zwłaszcza Kościoła w Polsce, wpisać należy z pewnością Szkolne Koła Caritas. Wobec wielorakich wyzwań
społecznych , jakie przyniósł ze sobą okres transformacji, organizacja Caritas
miała wobec ludzi młodych konkretne propozycje współpracy. Ten fakt oraz
chrześcijańska motywacja pomagania bliźniemu stworzyły przestrzeń, którą
młodzież chętnie wypełniła swoją aktywnością. Niniejsze opracowanie jest
próbą ukazania roli i zadań opiekuna Szkolnego Koła Caritas, jako wychowawcy młodego pokolenia Polaków.

1. Opiekun SKC odpowiedzialny za pracę na
rzecz potrzebujących i wzajemne zaufanie.
Sens działania Szkolnego Koła Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu ludzi młodych w pracę na rzecz osób potrzebujących, na wzajemnym partnerskim zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej.
Prawną podstawą powołania takiego koła jest Statut Caritas danej diecezji
oraz Zarządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowego
statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży143. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączającą się
w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez
instytucję Caritas. Opiekę ze strony Kościoła sprawuje specjalny asystent wyznaczony przez Biskupa Ordynariusza, natomiast w sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę sprawuje nauczyciel szkoły zatwierdzony
przez dyrektora Szkoły i dyrektora Caritas, który nazywany jest opiekunem
SKC. Podstawowym celem działalności SKC jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka, bez względu
na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Bardzo ważną rolę ma
142
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Apostolicam auctositatem, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski,
Poznań 1986, str. 387.
Por. Zarządzenie nr 14 z dn. 19.VI. 1992, Dz. U. MEN nr 4.
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tu do spełnienia opiekun, który musi nauczyć młodych ludzi odpowiedniego
postępowania wobec człowieka, musi nauczyć przede wszystkim szacunku
do ludzkiej godności.
Warto w tym miejscu kilka myśli poświęcić rozumieniu ludzkiej godności, jaką głosi nauka Kościoła katolickiego. Godność przede wszystkim
jest szczególną wartością człowieka, który winien prowadzić życie wolne,
zmierzające do pełnego rozwoju ludzkiej natury. Polega ona także na tym,
że człowiek stworzony jest na obraz Boga, jest panem wszystkich stworzeń
żyjących na ziemi, którymi ma rządzić i posługiwać się. Godność wynika też
z faktu, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę oraz korzysta z rozumu zdobywając prawdę i mądrość.
Osoba nie może być traktowana jako przedmiot, lecz zawsze jako podmiot działania. Osobliwą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do udziału w życiu Boga. Wielka godność człowieka wiąże się też z prawdą,
że jest on partnerem Boga Stwórcy w rozwoju dzieła stworzenia i w historii
zbawienia. Razem z Chrystusem Odkupicielem człowiek dobrowolnie i świadomie zbawia siebie i świat. Uznanie godności ludzkiej w każdym człowieku,
niezależnie od jego pochodzenia społecznego, narodowości, wieku, stanu
cywilnego, wykształcenia, sprawowanego zawodu, ma być szczere, rzeczywiste i głębokie, bowiem jest to szczególna wartość. Do każdego więc człowieka należy odnosić się stosownie do godności natury ludzkiej. Poszanowanie godności musi więc odznaczać się powszechnością w każdej formie
działania i w odniesieniu do każdego człowieka bez jakiegokolwiek wyjątku. Dlatego godność zawiera w sobie postulat zaistnienia bardziej ludzkich
i sprawiedliwszych warunków życia ludzkiego. W tym sensie godność ludzka
należy do tych wartości, które ludzie mają obowiązek szerzyć, jako podstawowe dobro ich natury. Uznawanie godności osoby ludzkiej ma także przyczyniać się do rozbudzania w człowieku traktowania w sposób prawdziwie
ludzki i chrześcijański swojej osobowości. Osoba ludzka jest bowiem specyficznym rozumnym podmiotem o własnym istnieniu i możności działania
opartej na wolnej woli sprawczości.
Uzasadnienie godności osoby ludzkiej w antropologii chrześcijańskiej
przebiega nie tylko w płaszczyźnie przyrodzonej, ale przede wszystkim
w płaszczyźnie nadprzyrodzonej. W tym przypadku wartość osoby odczytywana jest poprzez fakt jej pochodzenia od Boga, podobieństwa do Niego
oraz Wcielenia i Odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Istotnymi
składnikami pełnej wartości osoby są zatem prawdy o Bożym podobieństwie
i usynowieniu człowieka. Z tych faktów wynika, z jednej strony transcendent-
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na godność człowieka, której nikt nie może mu zabrać, ani on sam nie może
się jej zrzec; z drugiej zaś strony, zarówno z faktu stworzenia, jak i odkupienia wynika równość wszystkich ludzi w ich godności. Dopiero bowiem w
płaszczyźnie podobieństwa i usynowienia można w pełni odczytać jedyną
i niepowtarzalną wartość osoby, którą określa się pojęciem godności, a która funkcjonuje jako fundamentalna prawda chrześcijańskiej wizji człowieka.
Jest to już nie tylko wartość osoby odczytywana w sferze przyrodzonej, ale
także i nadprzyrodzonej określana jako nadprzyrodzona godność człowieka.
Tak rozumiana godność ludzkiej osoby jest fundamentalną podstawą
i szczególną wartością w działalności charytatywnej. Poszanowanie tej godności winno mieć charakter powszechny, to znaczy winno dotyczyć każdej
formy działania dobroczynnego i każdego człowieka bez wyjątku, i to winien wszczepić młodym ludziom opiekun SKC. Osoba ludzka jest członkiem
społeczności ogólnoludzkiej, jest wolna i społeczna, powołana do doskonalenia się w aspekcie doczesnym i eschatologicznym, dlatego wszystkie jej
potrzeby są także podstawowym przedmiotem współczesnej działalności
charytatywnej realizowanej przez Kościół katolicki. Potwierdza to nauka Soboru Watykańskiego II, która każe uwzględniać wszystkie potrzeby człowieka
w ścisłym powiązaniu z całą społecznością lokalną i ogólnoludzką. Przedmiotem działalności charytatywnej jest szeroko rozumiane dobro, które obejmuje całego i każdego człowieka we wszystkich płaszczyznach jego ziemskiego
życia.
Wieloraka pomoc, jaką niesiemy człowiekowi potrzebującemu jest
również niezwykle istotnym elementem dzisiejszego zaangażowania ludzi
młodych w całokształt życia społecznego. Zaangażowanie młodego człowieka wierzącego w szeroko rozumianą działalność charytatywną to kolejny ważny imperatyw działalności Kościoła. Winno ono obejmować przede
wszystkim praktyczną realizację zadań czynnej miłości w konkretnych przypadkach codziennego życia. Chrześcijanin „zmuszony jest”, by aktywnością
manifestować swoją obecność w świecie i w życiu Kościoła. Wieloraka pomoc drugiemu człowiekowi jest służbą i stanowi ważny element prawdziwej
chrześcijańskiej miłości.
Na mocy wiary i chrztu św. każdy wierzący jest zobowiązany do niesienia
pomocy osobie potrzebującej. Do takiej otwartej i bezinteresownej postawy czynnej miłości należy wychowywać zarówno starszych, młodzież, jak
i dzieci. Każdy bowiem na miarę swoich indywidualnych możliwości ma wiele okazji do czynienia dobra drugiemu człowiekowi, czyli do konkretyzacji
zadań miłości czynnej. Jest to nasze chrześcijańskie powołanie i tego musi
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być świadomy każdy chrześcijanin. Opiekun Szkolnego Koła Caritas dążąc
do zaktywizowania udziału młodych ludzi w działalność charytatywną musi
w sposób szczególny zwrócić uwagę na pogłębienie świadomości idei miłości, na wskazywanie konkretnych zadań miłości oraz na powtarzanie i poszerzanie tych zadań w oparciu o rzetelną analizę środków i indywidualnych
predyspozycji.
Miłość jest stylem bycia człowieka w relacji do drugiego człowieka i ma
formę afirmacji drugiej osoby poprzez afirmację jej dóbr i wartości. Ale również jest to styl bycia człowieka wobec wspólnoty i społeczności i ma formę
afirmacji tych wspólnot przez afirmację ich dóbr i wartości. Tak rozumiana
i praktykowana miłość, polega przede wszystkim na rzeczywistym zaangażowaniu się człowieka w sprawę dobra, które odnajdujemy w innej osobie.
Należy zatem stwierdzić, że niesienie pomocy osobie potrzebującej jest fundamentalną zasadą charytatywnej działalności Kościoła i należy do stałych
obowiązków jego wyznawców. Bez czynnego zaangażowania na rzecz potrzebujących, bez prowadzenia własnych dzieł charytatywnych chrześcijanie
byliby ludźmi niewiarygodnymi. Poprzez coraz bardziej wyspecjalizowaną
i kompetentną działalność charytatywną, Kościół we współczesnym świecie
staje się znakiem bezinteresownej miłości, okazywanej w sposób konkretny
wielorakim kategoriom osób potrzebujących pomocy i opieki. Podstawą takiego działania Kościoła jest fakt, że każdy człowiek uznawany jest za jedyną,
niepowtarzalną i największą wartość świata.
Człowiek, ze swoją osobową godnością i niezbywalnymi prawami,
musi być zawsze traktowany jako najważniejszy cel i podmiot wszelkiego
działania, szczególnie działania charytatywnego. Nauczanie i zrozumienie
tej fundamentalnej prawdy jest naczelnym zadaniem opiekuna SKC. Kiedy
w sercach płonie miłość, wtedy jej ciepło promieniuje całą wartością, ukrytą
w głębi osobowości człowieka. Ujawnia się wtedy skala jego dobroci i prawości, tworzy się specyficzny klimat wzajemnej miłości. Atmosfera wzajemnego zaufania wpływa na poczucie bezpieczeństwa.
Człowiek, który wie, że ma pełne oparcie w drugim człowieku, że może
mu całkowicie ufać i nigdy się na nim nie zawiedzie, że zawsze może liczyć
na jego wsparcie i pomoc – staje się, pogodniejszy spokojniejszy, bardziej
odporny na wszelkie stresy codziennego życia, mniej sfrustrowany i mniej
znerwicowany. Wzajemne zaufanie należy do najcenniejszych atrybutów
każdego związku. Jest nieodzownym elementem współtworzącym poczucie szczęścia. Należy więc tworzyć to zaufanie od samego początku i na nim
budować wzajemne relacje. Opiekun SKC musi bezwzględnie być człowie-
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kiem zaufania, dla młodego pokolenia. Trzeba bowiem mieć świadomość,
że zaufanie raz utracone, bardzo trudno odzyskać. Niestety zdarza się że to
zaufanie wystawiamy na próbę często, a wynika to zwykle z krótkowzroczności jednej ze stron. Jeśli bowiem jedna z osób mówi szczerze o wszystkim
drugiej i właśnie z tego powodu doznaje od partnera przykrości, choćby tylko w formie pretensji i wymówek, dochodzi do przekonania, że nie warto na
przyszłość być szczerym. Stan taki z biegiem czasu najczęściej pogłębia się
i coraz trudniej o wzajemne zaufanie. Jest wielkim błędem, jeśli człowiekowi okazującemu nam zaufanie odpłacamy wykorzystaniem jego szczerości
przeciwko niemu. Jest wprost niewybaczalnym błędem, jeśli nie potrafimy
okazać mu łagodności, zrozumienia i wybaczenia. Tym bardziej, jeśli sam wyznaje nam jakiś swój błąd. Okażmy wdzięczność za okazane zaufanie i szczerość, a druga osoba będzie nam równie wdzięczna za naszą dobroć, a jeszcze
bardziej – za słowa otuchy czy też serdecznej pociechy. Taka postawa tworzy
warunki wzajemnej szczerości, która będzie fundamentem wzajemnego zaufania.

2. Edukacja do postaw charytatywnych
Wychowanie do postaw charytatywnych posiada swoją własną specyfikę i winno być postrzegane jako istotna część formacji do pełni integralnego człowieczeństwa. Musi ono przebiegać w symbiozie z pogłębianiem życia religijnego tych, którzy są wychowywani144. Sobór Watykański
II jednoznacznie podkreśla, że przedmiotem miłości czynnej jest człowiek
zarówno w swoim pierwiastku duchowym i nieśmiertelnym, jak i doczesnym oraz materialnym. Jest więc człowiek „nowym stworzeniem”, które
Bóg prowadzi do osiągnięcia zbawienia. Czynna miłość odnosi się do integralnego człowieka jako do tego, któremu należy zapewnić pełny i harmonijny rozwój jego życia nadprzyrodzonego i doczesnego. Osoba ludzka
jest przedmiotem czynnej miłości nie tylko w zakresie niesienia jej pomocy
w podtrzymywaniu egzystencji, lecz w równej mierze przedmiotem odniesienia w zakresie pełnego rozwoju w życiu doczesnym145. Jak widać, kładzie
się tu szczególny nacisk na wielką godność człowieka, do którego odnosi
się czynna miłość. Praktykowania tak rozumianej miłości, człowiek uczy się
w ciągu swego ziemskiego życia. Istotną rolę w tym zakresie ma do spełnie144
145

Por. F. Woronowski, Funkcja miłości czynnej Kościoła, Łomża 1977, str. 356-360.
Por. Dekret o apostolstwie świeckich, str. 386.
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nia opiekun SKC, jako nauczyciel i wychowawca. Wychowanie do postaw
charytatywnych winno zawierać dwa fundamentalne elementy. Pierwszym
jest otwartość na potrzeby bliźnich, która ujawnia się w akceptacji człowieka takim jaki jest146. Chrześcijanin, akceptujący człowieka musi być świadom
wszystkich uwarunkowań ludzkiego życia, a jednocześnie musi wierzyć, że
takiemu człowiekowi można pomóc.
Element drugi tworzy postawa dynamiczna, która weryfikuje się w tym,
że na człowieka nie można czekać, ale trzeba go szukać; trzeba wyjść mu
na spotkanie gdziekolwiek on się znajduje. Wychowanie do miłości czynnej
określa się mianem wychowania interpersonalnego, bowiem osoby, które
same doświadczyły miłości posiadają większe predyspozycje do tego, aby
innych nią obdarzać147.
Szczególnie ważnym zadaniem opiekuna SKC w procesie wychowania do miłości jest przełamywanie nawyku instrumentalnego traktowania
człowieka, bowiem jest on wartością sam w sobie. Nie należy go zatem
traktować jako wartości użytkowej i oceniać wyłącznie według możliwości
produkcyjnych, czy zdolności organizacyjnych. Instrumentalne traktowanie
człowieka prowadzi bowiem zawsze do dehumanizacji i postawienia ludzi
cierpiących, chorych, samotnych, uzależnionych i biednych na marginesie
życia społecznego.
Właściwe wychowanie do postaw charytatywnych, aby przynosiło dobre efekty, musi rozpoczynać się stosunkowo wcześnie. Powinno więc obejmować swym zasięgiem zarówno dzieci, jak i młodzież.
Ludzie młodzi zawsze zajmowali uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie i Kościele. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ to właśnie oni
będą kształtować w przyszłości życie społeczne i religijne, będą zajmować
ważne stanowiska i wypełniać odpowiedzialne zadania. Realizacja tych zadań wymaga zatem dojrzałości duchowej, szlachetnego charakteru, pogłębionej świadomości religijnej i ducha apostolskiego148.
Kościół na przestrzeni wieków w pełnieniu posługi pasterskiej zawsze
uwzględniał problemy przeżywane przez człowieka młodego. Również
i dziś stara się odpowiadać zwłaszcza na duchowe potrzeby młodego pokolenia poprzez poszukiwanie skuteczniejszych form oddziaływania duszpasterskiego. Realizacja tego zadania wymaga liczenia się z sytuacją spo146
147
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Por. T. Eska, Kościół otwarty, Kraków 1964, str. 95.
Por. S. Grygiel, Studeo humanitati czyli uczę się ciebie człowieku, w: „Znak” 9(1977), str. 963;
T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków 1982, str. 210-224.
Por. H. Łuczak, Posługa duszpasterska wśród młodzieży polskiej, Wrocław 1994, str. 7.

łeczną, polityczną i religijną, w jakiej znajduje się współczesna młodzież,
bowiem to one wpływają w sposób zasadniczy na przeobrażenia mentalne
ludzi młodych. W tej sytuacji konieczny jest trud mający na celu przygotowanie młodzieży na przyjęcie wezwania Bożego. Z tego powodu istotnego
znaczenia nabiera ewangelizacja rozumiana jako: świadectwo, głoszenie,
celebracja i działanie na rzecz osoby potrzebującej. Ten właśnie cel powinien przyświecać każdej działalności, aby ludzie młodzi poznając coraz głębiej naukę Chrystusa, mogli wzmacniać w sobie poczucie własnej godności
i konsekwentnie działać w oparciu o miłość149.
Jezus Chrystus powierzył bowiem realizację swojej zbawczej misji całemu Kościołowi, i jak stwierdzają dokumenty Soboru Watykańskiego II, każdy
chrześcijanin ma obowiązek czynnego działania w zakresie niesienia pomocy bliźniemu znajdującemu się w potrzebie150. Należy więc ten chrześcijański obowiązek odnieść także i do ludzi młodych, których trzeba przygotowywać i wprowadzać w praktyczną realizację czynnej miłości.
Spośród różnych środowisk i instytucji wychowawczych podstawową
rolę w zakresie wychowania do postaw charytatywnych młodego pokolenia ma do spełnienia rodzina. Zauważa to Jan Paweł II nazywając rodzinę
pierwszą i niezastąpioną szkołą życia społecznego, kolebką i najskuteczniejszym narzędziem humanizacji i personalizacji społeczeństwa. Wychowanie
do miłosierdzia natomiast dokonuje się poprzez wzajemną służbę wszystkich, poprzez dzielenie się dobrami, radościami i cierpieniami151. Rzeczą
konieczną jest więc: uczenie niesienia pomocy osobom chorym, starszym,
niepełnosprawnym i samotnym; uczenie ducha ofiarności i osobistego wysiłku, uczenie współczucia wobec bezdomnych, bezrobotnych i uzależnionych, oraz uczenie modlitwy za potrzebujących.
Żeby przekonać młodzież do pracy na rzecz człowieka potrzebującego, trzeba najpierw przekonać samych rodziców. Należy zatem mówić o tej
problematyce podczas różnorodnych spotkań, na rekolekcjach i misjach,
podczas wizyt kolędowych, w czasie homilii i kazań lub podczas spotkań
w kancelarii parafialnej. Przekonani do posługi charytatywnej i czynnie działający rodzice, będą najlepszymi wzorami do naśladowania dla młodzieży
w pracy dobroczynnej.

149
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Por. J. Mariański, Żyć parafią, Wrocław 1984, str. 96.
DA 26.
Por. Familiaris Consortio, 21 i 43.
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3. Dbałość o odpowiednią atmosferę
w Szkolnym Kole Caritas
Szkolne Koło Caritas, by właściwie realizowało swoje zadania statutowe
winno charakteryzować się przede wszystkim odpowiednią atmosferą. Bardzo ważną rolę ma w tym względzie do spełnienia opiekun Koła, bowiem
młodzież i dzieci postrzegają go jako wzór dla siebie. Tak więc opiekun winien odznaczać się osobistą kulturą, ludzką życzliwością i zrozumieniem
oraz winien budzić zaufanie.
W potocznym rozumieniu życzliwość kojarzyć się może ze szczerym
uśmiechem, ciepłym spojrzeniem, kilkoma miłymi słowami, czyli po prostu
z niewymuszoną grzecznością i uprzejmością. To prawda – tak inni mogą
postrzegać efekt płynącej z serca życzliwości. Ale czyż nie tak samo mogą
wyglądać również pozory życzliwości, maskujące interesowność i egoizm?
Życzliwość, by nabrała właściwego – głębszego – znaczenia, musi być
praktykowana na co dzień i musi być prawdziwa. Życzliwością jest przede
wszystkim życie w prawdzie i szczerości przed sobą i innymi. Życzliwością
jest dążenie do pełni szczęścia i osiągnięcia wymarzonych „życzliwych” celów i pragnień.
Życzliwość to:
 pragnienie tego tylko co najbardziej pomyślne dla mnie i dla innych,
 troska o siebie i Troska o innych,
 odczuwanie Wdzięczności za wszystko co nas spotyka,
 brak żądań i oczekiwań,
 obserwacje wolne od osądzania,
 akceptowanie siebie i innych takimi jakimi jesteśmy,
 pokora,
 mądrość,
 miłość bez pożądania,
 prawda i jej logiczne zrozumienie,
 wiedza i wiara, idące ze sobą w parze,
 pełna odpowiedzialność za myśli, słowa i czyny,
 wiara jedynie w te myśli, które niosą szczęście a nie cierpienie,
 uczucie radości i spełnienia.
Bycie uprzejmym i życzliwym to nic innego jak umiejętność przyjaznego współżycia z innymi ludźmi. Młody człowiek lub dziecko nauczone tych
wartości w swoim najbliższym środowisku rodzinnym, przeniesie to w życie
dorosłe. Życzliwość jawi się jako konkretna postawa, z której emanuje pra-
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gnienie dobra dla drugiego człowieka. To również poczucie troski za siebie samego i za bliźniego. Bycie osobą życzliwą oznacza także brak postaw
roszczeniowych z jednoczesnym odczuwaniem wdzięczności za każdy gest,
słowo lub czyn. Człowiek życzliwy jest wolny w swoich relacjach z innymi
ludźmi. Potrafi właściwie oceniać zaistniałe sytuacje i wyciągać odpowiednie wnioski. Młodego członka Szkolnego Koła Caritas winien tego nauczyć,
zwłaszcza przez przykład swojego życia Opiekun, ponieważ on jest najbliżej
młodzieży i zna jej problemy. Zaufanie z kolei jest podstawą współdziałania
i spoiwem społeczeństwa obywatelskiego. Pozwala ludziom rozwiązywać
problemy i osiągać społeczne cele szybciej i przy znacznie mniejszym nakładzie sił i środków. Jest potrzebne zarówno w sferze działań lokalnej społeczności, jak i przy zawieraniu transakcji finansowych. Na przykład rolnicy,
którzy podczas zbiorów pożyczają sobie narzędzia i wzajemnie pomagają
w pracy, nie muszą inwestować w sprzęt i zatrudniać pracowników, tak jak
ci, którzy zdani są tylko na siebie. Zaufanie wzmaga współpracę, a ta z kolei
zwiększa poziom zaufania. Następuje sprzężenie zwrotne. W przeciwieństwie do zasobów finansowych, zaufanie to „zasób moralny”, którego ilość
wzrasta, im bardziej się z niego korzysta, a który nieużywany zanika.
Analizując motywy skłaniające ludzi młodych do uczestniczenia w działalności Szkolnego Koła Caritas, należy wspomnieć także o sprawiedliwości.
Jest to ważne kryterium z tej racji, że młodzież widząc wokół siebie wiele
niesprawiedliwości, pragnie jej przeciwstawić swoje prawe zachowanie,
postępowanie i skuteczne działanie. W potocznym rozumieniu jest ona oddawaniem każdemu człowiekowi tego, co mu się słusznie należy, wszelkimi
godziwymi środkami, a w pewnych przypadkach nawet z użyciem nacisku
w stosunku do dłużnika. W najwyższym stopniu porządkuje więc ona ludzkie życie społeczne. Aby właściwie zrozumieć istotę sprawiedliwości należy
wyjść od zasadniczego stwierdzenia, że chodzi w niej zawsze o zespół dóbr
i wartości, którym winny być zabezpieczone prawa drugiej osoby. Podobnie definiuje sprawiedliwość „Słownik języka polskiego” określając ją, jako
prawość w postępowaniu, odnoszeniu się do otaczającej rzeczywistości
i w osądzaniu152. Przedmiotem tak rozumianej sprawiedliwości jest prawo,
określane jako sztuka odnajdywania tego co dobre i słuszne. Z kolei św.
Tomasz pojmuje sprawiedliwość jako sprawność ludzką, dzięki której przyznaje się każdemu tyle, ile mu się należy153. Tak rozumiana sprawiedliwość
152
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Por. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1983, str. 304.
Por. Św. Tomasz, „Iustitia est perpetua et constans voluntas in suum unicuique tribuendi”.
S. th. II-II, q. 58, a. 1.
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posiada podstawę religijną z racji swego powiązania z miłością Chrystusa.
W Bogu bowiem miłość i sprawiedliwość tworzą jedno. Sprawiedliwość
Boga jest pełna miłosierdzia, gdyż On kocha sprawiedliwość i prawo. Podkreśla to Jan Paweł II pisząc, że: „Konkretnym wyrazem miłości do człowieka,
a przede wszystkim do ubogiego, w którym Kościół widzi Chrystusa, jest
umacnianie sprawiedliwości. Pełna sprawiedliwość stanie się możliwa dopiero wówczas, gdy ludzie nie będą traktować ubogiego, który prosi o wsparcie dla podtrzymania życia, jako kłopotliwego natręta czy jako ciężar, ale
dostrzegą w nim sposobność do czynienia dobra dla samego dobra, możliwość osiągnięcia bogactwa większego. Jedynie z taką świadomością można odważnie podjąć ryzyko i dokonać przemiany, która wiąże się z każdą
autentyczną próbą przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Nie chodzi
bowiem o danie tego, co zbywa, ale o pomoc do włączenia się w proces
rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego całym narodom, które są z niego
wykluczone czy pozostawione na uboczu”154.
Chrześcijanie zobowiązani są więc do umiłowania sprawiedliwości,
która jest dążeniem do uznawania drugiego człowieka w jego godności
i odrębności. Możemy więc za J. Majką powiedzieć, że u podstaw sprawiedliwości odnajdujemy godność osoby ludzkiej, jako podmiotu uprawnień
osobowych człowieka155. To właśnie ta podstawa domaga się proporcjonalnego poszanowania dóbr i wartości należących się człowiekowi w ramach
życia społecznego. Sprawiedliwość jest taką wartością, która buduje autentyczną wspólnotę ludzi, ukierunkowaną na wspólne dobro i tego opiekun
SKC musi nauczyć swoich podopiecznych. Wreszcie wspomnieć należy
o takich wartościach jak: równość, godność, tolerancja czy prawa człowieka,
których realizacja przez Szkolne Koło Caritas jest elementem jego wiarygodności i zaufania u ludzi młodych.
Wartości te rozumieć należy jako standardy zachowań odziedziczone
w procesie socjalizacji w określonych warunkach społecznych i kulturowych. Występują one w podwójnej formie: jako wzorce zachowań – tego
należy się uczyć i jako wzory do zachowania – to trzeba zachowywać. A ponieważ są to wartości podstawowe, czyli akceptowane przez wszystkich
ludzi bez względu na światopogląd i wyznanie, należy je wdrażać w życie,
zwłaszcza w życie ludzi młodych.
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Centesimus annus, 58.
Por. J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, str. 173.

Zakończenie
Czas spędzony wspólnie jest czasem budowania wzajemnych więzi,
uczenia się współdziałania na rzecz określonego dobra. Ważne jest to, aby
każdy młody człowiek czuł się potrzebny, aby znał swoje miejsce, zadania
i aby czuł, że jest kochany przez innych, że jest otoczony troską i opieką
przez opiekuna Szkolnego Koła Caritas, który powinien być człowiekiem
akceptowanym i lubianym przez młodzież, człowiekiem wyrozumiałym
i otwartym w stosunku do samej młodzieży i jej realnych możliwości. Musi
to być osoba aktywna, pomysłowa, a przede wszystkim umiejąca właściwie
rozeznać konkretne sytuacje wymagające świadczenia pomocy drugiemu
człowiekowi w imię przykazania miłości bliźniego.
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Zadania organizacyjne
i wychowawcze opiekuna SKC
Bp Grzegorz Balcerek

Bardzo ważną rolę w życiu SKC odgrywa osoba pełniąca rolę jego opiekuna. Jest nim najczęściej nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył
troskę o wolontariuszy SKC. Większość opiekunów SKC stanowią nauczyciele uczący różnych przedmiotów szkolnych lub pedagodzy i wychowawcy świetlic szkolnych. Wśród opiekunów SKC są również katecheci świeccy
i księża nauczający religii w szkole. Jaką rolę pełnią i jakich zadań podejmują
się opiekunowie SKC? Jakimi przymiotami ducha winni się odznaczać ci,
którzy pracują z grupą wolontariuszy Caritas? Pytania, które postawiliśmy,
wyznaczają główne tezy niniejszego opracowania.

1. Rola i zadania opiekunów SKC
Na opiekunie SKC ciąży odpowiedzialność za funkcjonowanie Koła
w szkole i środowisku lokalnym. Jest on spiritus movens działalności charytatywno-opiekuńczej. Dyskretnie czuwa nad tym, by zaplanowane działania
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przebiegały sprawnie, a SKC przyczyniało się do rozwoju osobowościowego wolontariuszy. Zapewnia im poczucie bezpieczeństwa podczas podejmowanych akcji. Wspiera i motywuje do systematycznych działań, w kryzysach podbudowuje i podnosi na duchu. Jest pewnym i godnym zaufania
punktem odniesienia dla ludzi młodych.
Zadania opiekuna SKC można podzielić na organizacyjne i wychowawcze156.
Do zadań organizacyjnych należy między innymi:
 realizacja rocznego programu działania SKC,
 zapoznawanie z Regulaminem członków SKC i troska o to, by był on
przestrzegany w praktyce,
 czuwanie nad wyborem Zarządu Koła i sprawami organizacyjnymi
z tym związanymi,
 panowanie spotkań organizacyjnych i formacyjnych,
 czuwanie nad przebiegiem akcji na terenie szkoły i poza nią,
 przydział uczniom zadań i obowiązków,
 nagradzanie wolontariuszy, motywowanie ich i wspieranie w kryzysach,
 organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
 kontakty z dyrekcją szkoły, dyrektorem diecezjalnej Caritas, asystentem kościelnym,
 kontrola rozliczeń i sprawozdań z działalności SKC.
Do zadań wychowawczych, jakie przyjmuje na siebie opiekun SKC
w ścisłej współpracy z asystentem, należą:
 wychowanie uczniów w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego,
 promowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego,
 uwrażliwianie na potrzeby innych,
 motywowanie uczniów do działania,
 wspieranie rozwoju uczniów poprzez ukazywanie cnót chrześcijańskich oraz wzorców postępowania,
 promowanie zdrowego stylu życia i twórczych form spędzania wolnego czasu,
 ukazywanie piękna osób, które stanowią wzór altruizmu i poświęcenia dla innych.
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Zob. Podręcznik Opiekuna Szkolnego Koła Caritas, Pro Caritate Warszawa 2009, str. 16-17.

2. Dojrzały człowiek i chrześcijanin
Już pobieżne prześledzenie zadań opiekuna SKC, pokazuje, jak ważną
rolę pełni on w SKC. Dlatego tym, którzy podejmują się czuwania nad grupą wolontariuszy Caritas w szkole, trzeba postawić ogromne wymagania
etyczno-duchowe. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, nieprzygotowani
albo, co gorsza, obarczeni osobistymi brakami moralnymi i niedojrzałą osobowością. Muszą być to ludzie, których młodzież obdarzy swym zaufaniem
i którzy będą cieszyli się autorytetem wśród młodych.
Jakie są kryteria doboru opiekuna SKC?
Można je podzielić na kryteria religijne dotyczące postawy wiary; etyczne, odnoszące się do tego, kim jest osoba, której powierzono grupę młodzieży oraz kryteria dotyczące umiejętności pracy z młodzieżą.
Ks. prof. Jarosław Koral, zwraca uwagę na to, że „kierowanie Szkolnymi
Kołami Caritas należy powierzyć osobom, które potrafią rozwijać w członkach uczucie prawdziwej chrześcijańskiej miłości i poświęcenia dla drugiego człowieka, poprzez organizowanie konkretnych działań w tym względzie”157.
Ponieważ SKC jest organizacją katolicką, dlatego nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż opiekunowie młodzieży są powołani do tego, by być świadkami dojrzałej i świadomej wiary. Można powiedzieć – parafrazując słowa
Pawła VI – że młodzież współczesna bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. Młodzi chętnie słuchają tych, którzy ukazują im szczytne ideały
i mają odwagę stawiania wymagań moralnych. Jeszcze chętniej przyjmuje
propozycje etyczne, gdy są one potwierdzone osobistym przykładem dorosłych, dawanym w sposób dyskretny i autentyczny. Byłoby więc dobrze,
gdyby opiekun SKC swoją postawą ukazywał wychowankom, że zależy mu
na wzrastaniu w świętości, rozumianej jako zjednoczenie z Chrystusem
i uznanej za najważniejsze powołanie życiowe, zakorzenione w tajemnicy
chrztu św.158.
Umiejętność dawania świadectwa wierze, jaką posiada opiekun SKC,
jest najlepszą gwarancją zachowania tożsamości chrześcijańskiej SKC oraz
oddziaływania formacyjnego.
Wiara jest łaską, ale również wyborem człowieka, za który jest odpowiedzialny wobec Boga i samego siebie. Domaga się potwierdzenia w życiu
157
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J. Koral, Opiekun koła, w: X lat Szkolnych Kół Caritas, Rzeszów 2005, str. 21.
St. Dziekoński, Wychowanie do świętości w kontekście zadań współczesnej katechezy,
w: „Communio” wyd. polskie, 2(134) 2003, str. 61-62.
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codziennym. Wzrasta, gdy jest dzielona z innymi. Od opiekunów SKC Kościół oczekuje, że będą troszczyli się o wiarę i pogłębienie swego związku
ze wspólnotą kościelną poprzez aktywny udział w jej życiu liturgicznym
i społecznym. Dla duchowego wzrastania nieodzowne jest pielęgnowanie
ducha modlitwy, szacunek dla Bożych przykazań, posłuszeństwo słowu Bożemu oraz praktykowanie czynnej miłości bliźniego.
Jako osoba formująca postawy etyczne swych uczniów, opiekun SKC
winien być nienaganny w swoich działaniach, imponując uczniom prawością i innymi cnotami. Winna go charakteryzować gotowość do bezinteresownej służby, głęboka wrażliwość na potrzeby innych i duch miłości
bliźniego. Opiekun SKC powinien być osobą wzbudzającą zaufanie uczniów
autentycznością swego zaangażowania w działalność charytatywną. Dobry
nauczyciel wywiera duży wpływ wychowawczy na uczniów, jeśli okazuje
prawdziwe zainteresowanie swą pracą, z pasją oddaje się działaniom podejmowanym w SKC, będąc nakierowanym nie tylko na osiąganie celów – ale
na dobro osób, z którymi współpracuje.
Ma być osobą dojrzałą emocjonalnie, realistycznie patrzącą na świat,
posiadającą pewien dystans do siebie i umiejącą krytycznie, ale sprawiedliwie oceniać możliwości swoje i wychowanków. Młodzież akceptuje nauczycieli traktujących wszystkich uczniów jednakowo, ufających im i gotowych
dzielić się z nimi odpowiedzialnością za realizację planowanych działań.
Ważną cechę opiekuna SKC jest również to, że potrafi dostrzegać starania
uczniów oraz nagradzać w sposób bezstronny ich pracę. Nie może być mu
obca tzw. pedagogika sukcesu, która polega na powstrzymywaniu się od
nadmiernej krytyki ucznia i częstym chwaleniu za podejmowane wysiłki.
Młodzież ceni sobie dorosłych, którzy postępują zgodnie z głoszonymi
hasłami, są prawdomówni oraz autentyczni, a odrzuca osoby dwulicowe,
niekonsekwentne w wyborach moralnych.
Z cech osobowości, niewątpliwie pomagających opiekunowi w nawiązywaniu kontaktu z młodzieżą i pełnieniu roli przywódczej w SKC, należy
wymienić prawdomówność, życzliwe nastawienie do innych, pogodę ducha i pozytywne nastawienie do życia, umiejętność słuchania i rozmawiania
z innymi. Pożądaną cechą opiekuna SKC jest zdolność spokojnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, opanowanie i wyciszanie trudnych, czasami konfliktowych sytuacji. Dobry opiekun SKC wykazuje się optymizmem,
wiarą w siebie i uczniów, działa zarażając uczniów wolą działania.
Młodzież potrzebuje pewnych przewodników – tych, którzy wiedzą
jakie cele chcą osiągnąć i przy użyciu jakich środków. Stąd opiekun SKC

112

winien posiadać umiejętność planowania działań. Do tego potrzebna jest
zdolność przewidywania i roztropność, która pozwoli dobierać środki do
zamierzonych celów. Winien również wykazywać się wytrwałością, a w obliczu trudności i przeszkód – cierpliwością. Opiekunowi SKC potrzebna jest
wiedza i pomysłowość. Pozwoli mu ona inspirować uczniów do nowych
działań i organizować ciekawe akcje.
Jednym słowem opiekun SKC winien posiadać dużą kulturę osobistą
i być osobą dojrzałą nie tylko pod względem fizycznym, intelektualnym, ale
etycznym i duchowym.

3. Dialog i zaufanie
Podstawą współpracy opiekuna SKC z grupą młodzieży jest wzajemne zaufanie i dialog. Nauczyciel powinien uszanować dobrą i wolną wolę
wolontariuszy, ich gotowość poświęcenia swego czasu, uzgadniając z nimi
działania. Jest wskazane, by wszystkie akcje były przedyskutowane w grupie wolontariuszy, uzgodnione i zyskały placet wolontariuszy. By SKC mógł
skutecznie działać, trzeba, by uczniowie znali cele poszczególnych akcji oraz
byli przekonani co do sensu ich przeprowadzenia.
Opiekun SKC jest promotorem kolegialnie uzgadnianych prac. Może
proponować, lecz nie narzucać działań. Trzeba, aby posiadał ducha dialogu i umiejętność prowadzenia twórczej dyskusji, w wyniku której uczniowie będą przekonani o tym, że podjęte decyzje nie zostały narzucone im
„z góry”, lecz również oni mieli na nie wpływ. W ten sposób można budować
ducha zgodnej współpracy, uczyć odpowiedzialności. Postawa dialogu jest
może trudniejszą od postawy narzucania innym swoich decyzji, ale z pewnością jest postawą skuteczniejszą. Daje też ogromną satysfakcję, gdyż
opiekun SKC będzie odczuwał pełną akceptację swych propozycji.

4. Postawa służby
Opiekun SKC działa bezinteresownie. Oddaje swój czas młodzieży oraz
działalności społecznej nie oczekując w zamian gratyfikacji materialnej,
wyrazów uznania. Nie może również traktować swego zaangażowania utylitarystycznie, widząc w nim sposób rozwijania kariery zawodowej – zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Ma być praw-
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dziwym pasjonatem pracy w wolontariacie. W przeciwnym razie, młodzież
łatwo odkryje koniunkturalne motywy i nieautentyczność zaangażowania
swego nauczyciela.
Od opiekuna SKC żąda się tego, by rozumiał swą pracę z młodzieżą
w duchu chrześcijańskiej służby, której wzorem jest sam Chrystus oraz święci, pełniący dzieła miłosierdzia159. Trzeba, by tego ducha zaszczepiał w serca
młodzieży. Stąd ważnymi cnotami, jakimi winien się odznaczać są: uczynność, życzliwość, grzeczność, gotowość do usłużenia osobom w potrzebie.

5. Formacja opiekunów
Jak widzimy, opiekunowi SKC jako wychowawcy i opiekunowi młodzieży oraz świadkowi miłości miłosiernej, stawiane są bardzo wysokie wymagania etyczne. Wspomniane przez nas cnoty i cechy charakteru trzeba wypracowywać w żmudnym procesie samorozwoju. Stąd też postulat, skierowany
do wszystkich dorosłych, którzy zajmują się pracą z młodzieżą, a zwłaszcza
do tych, którzy w imieniu Kościoła zajmują się wolontariatem, by zatroszczyli się o swój rozwój intelektualny, etyczny, duchowy i religijny160.
Rozwój ten jest długotrwałym procesem. Zależy jednak w dużej mierze
od samych opiekunów SKC. W swej trosce o doskonalenie osobowości nie
są sami. W tym dziele wspiera ich sama młodzież – poprzez dzielenie się
z nimi swym entuzjazmem, radykalizmem etycznym, pragnieniem szlachetnych ideałów. Także Kościół – poprzez diecezjalną Caritas i parafię bierze
udział w ich formacji proponując jej sprawdzone formy.
Opiekunowie SKC dbając o swą formację duchową, troszczą się o pogłębienie swej wiary. Formacja duchowa i religijna dotyczy „zjednoczenia z Bogiem i poszukiwania Chrystusa, szczególnie w bliźnich, by w konsekwencji
osiągnąć zbawienie”161. Środkami pomocnymi w rozwoju duchowym są:
spotkania formacyjne, rekolekcje parafialne i zamknięte, zjazdy, konferencje,
osobista lektura Pisma Św. i książek religijnych162. Caritas Polska przygotowuje coraz więcej materiałów formacyjnych dla młodzieży i opiekunów – warto z nich skorzystać. Trzeba również zatroszczyć się o żywy kontakt z Chry159
160
161
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Zob. T. Bedouelle, Święci jako wzorce, w: „Communio” wyd. polskie, 2(134) 2003, str. 163.
Zob. Zb. Sobolewski, Zostań wolontariuszem Caritas, Pro Caritate Warszawa 2008, str. 23.
J. Koral, Opiekun koła, w: X lat Szkolnych Kół Caritas, Rzeszów 2005, str. 20.
Zob. St. Dziekoński, Wychowanie do świętości w kontekście zadań współczesnej katechezy,
w: „Communio” wyd. polskie, 2(134) 2003, str. 66-72.

stusem poprzez korzystanie z sakramentów świętych, zwłaszcza niedzielnej
i świątecznej Eucharystii oraz systematycznej spowiedzi św. Opiekunowie
SKC uczestnicząc w uroczystościach religijnych, winni nie tylko sami przystępować do Komunii św., ale również gorąco zachęcać do tego uczniów.
W ten sposób będą umacniali swą więź z Chrystusem i czerpali z Jego łaski.
Tylko wtedy staną się autentycznymi świadkami miłości bliźniego, do której
On nas zobowiązuje.

Zakończenie
Ks. kard J. P. Cordes, nadał swej książce o kościelnych dziełach charytatywnych i o ludziach, którzy je wykonują znamienny tytuł: „Niosący pomoc
nie spadają z nieba”163. Można zawarte w nim stwierdzenie odnieść do opiekunów i wolontariuszy SKC. Są oni zwyczajnymi ludźmi, ale posiadającymi
niezwyczajną chęć dawania świadectwa miłości bliźniego. Jak wszyscy ludzie posiadają wady i słabości, ale starają się je przezwyciężać. Trudzą się,
by wzrastać w zjednoczeniu z Bogiem, to znaczy w świętości. Zdobywają ją
na drodze modlitwy i czynu – angażując się w działania charytatywne SKC.
Dorośli opiekunowie wolontariuszy zdają sobie sprawę z ciążącej na
nich odpowiedzialności za młodych im powierzonych. Wiedzą, że sami
nie są w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom. Dlatego szukają pomocy u Chrystusa, ufnie powierzając Mu siebie, swe dążenia i działania. Czerpiąc z Jego łaski są pewni, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).
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Zob. J. P. Cordes, Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, Wyd. Jedność
Kielce 2009.
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9

Rok liturgiczny w SKC
Ks. Dariusz Kruczyński

Szkolne Koła Caritas oddziałują wychowawczo na młodzież poprzez angażowanie jej w kościelną działalność charytatywną. Nie jest ona zwyczajną
filantropią lub działalnością humanitarną, ale świadectwem przynależności
do Chrystusa, który nieustannie wzywa swoich uczniów do życia miłosierną
miłością bliźniego. Owocna praca SKC wymaga troski o staranne przygotowanie i prowadzenie akcji pod auspicjami Caritas oraz solidnej formacji
moralno-religijnej wolontariuszy164.
„Kościół dysponuje w tym względzie nie tylko środkami naturalnymi,
ale przede wszystkim nadprzyrodzonymi: głosząc słowo Boże, sprawując
sakramenty, szczególnie Eucharystię, oraz dając wzór aktywności na polu
charytatywnym i angażując dzieci, młodzież i dorosłych w konkretne akcje
charytatywne165. Dyrektorzy diecezjalnych Caritas zdają sobie sprawę z tego,
że istnieje potrzeba nieustannego pogłębiania świadomości religijnej wolontariuszy166. Kalendarz liturgiczny stanowi naturalne ramy oraz znaczące
164
165
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Zob. Zb. Sobolewski, By nie zabrakło modlitwy, w: „Kwartalnik Caritas” 2(2008), str. 16-17.
J. Wal, Formacja charytatywna, w: J. Krucina (red.), Miłość miłosierna, Wrocław 1985, str. 288.
Zob. Zb. Sobolewski, „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5,14). Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne
Koła Caritas w służbie ubogim, w: „Studia Pelplińskie” XXXVII 2006, str. 495.
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źródło inspiracji działania SKC. Każdy nowy rok działalności SKC rozpoczynają wraz z Adwentem. Program formacyjny wolontariuszy, proponowany
przez Caritas Polska i diecezjalne Caritas bierze pod uwagę najważniejsze
święta roku liturgicznego. Również akcje ogólnopolskie i diecezjalne, w które angażują się SKC przebiegają w rytmie tego roku wpisując się w obchody
proponowane przez liturgię Kościoła.

Adwent
Cztery tygodnie adwentu stanowią czas intensywnej pracy dla wolontariuszy Caritas. Wraz z I niedzielą Adwentu rusza Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Jest to największa kampania ogólnopolska organizowana przez
Caritas nieprzerwanie od 1994 r.167. Od 2000 r. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma wymiar ekumeniczny. „Świeca Caritas jest stawiana na wigilijnym
stole obok tradycyjnego dodatkowego nakrycia i ma przypominać o gotowości przyjęcia Chrystusa w każdym człowieku w potrzebie (Mt 25,35-36)168.
Celem tej akcji jest nie tylko zebranie środków finansowych, które są przeznaczane przez diecezjalne Caritas na pomoc dla dzieci, ale uświadomienie,
że „trzeba być gotowym zawsze i wszędzie do dzielenia się z innymi miłością
miłosierną”169.
Aktywnymi uczestnikami Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są wolontariusze SKC, którzy w wielu parafiach podejmują się rozprowadzania
świec wigilijnych. Warto uwrażliwiać ich na duchowy wymiar tego dzieła.
Stanowi ono doskonałą okazję do katechezy na temat zwyczajów wigilijnych i religijnego charakteru Świąt Narodzenia Pańskiego. W obecnej sytuacji, gdy charakter religijny Bożego Narodzenia jest niszczony przez komercyjne podejście do Świąt, jest to szczególnie ważne zadanie.
W czasie Adwentu w centralach diecezjalnych Caritas i parafiach organizowane są również zbiórki żywności, odzieży i środków czystości, z których są przygotowywane paczki świąteczne dla najuboższych osób i rodzin
we wspólnotach parafialnych. W tę akcję również czynnie włączają się dzieci
i młodzież z SKC. Młodzi wolontariusze zbierają żywność w supermarketach,
167
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Zob. J. Sąsiadek, T. Bondarcewicz, (red.), Być głosem ubogich. 15 lat Caritas w Polsce, Pro Caritate Warszawa 2006, str. 14.
Zob. W. Łazewski, Caritas Polska 15 lat działalności w Polsce i na świecie, w: „Ateneum Kapłańskie” 145(2005) z. 578, str. 65.
Tamże.

hurtowniach i małych, prywatnych sklepach. W wielu wspólnotach parafialnych i szkolnych pierwszą z imprez organizowanych w okresie Adwentu są
Mikołajki. Zwykle uroczystość ta jest adresowana do dzieci z rodzin ubogich,
niewydolnych wychowawczo, rozbitych i zaniedbanych. Liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, stwarza okazję do wspólnego świętowania,
a poprzez wzajemne obdarowywanie wnosi wiele radości, zwłaszcza w życie dzieci, którymi opiekuje się Caritas. Opiekunowie SKC powinni starać się,
aby nie zbanalizować tej okazji, nie zredukować jej jedynie do rozdawania
podarków. Warto przypominać zarówno dzieciom, jak i wolontariuszom,
kim naprawdę był św. biskup Mikołaj i dlaczego jest postacią tak bardzo
czczoną zarówno w Kościele Zachodnim, jak i Wschodnim. Przygotowując
uroczystości mikołajkowe należy wystrzegać się trywializacji w przedstawieniu postaci świętego i akcentować, „że więcej szczęścia jest w dawaniu,
aniżeli w braniu” (Dz 20,35).
Przygotowując obchody w szkole lub parafii trzeba również pamiętać
o specyfice okresu liturgicznego, jakim jest Adwent, tak by organizowane
imprezy nie zniszczyły klimatu radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia Caritas w parafiach
i diecezjach przygotowuje wieczerze wigilijne dla osób bezdomnych, starszych, samotnych i zubożałych. Chociaż wigilie stanowią jednorazowe spotkanie, to wymagają starannego przygotowania, które pochłania dużo czasu
i wymaga umiejętności logistycznych. Chodzi nie tylko o sprawne zapewnienie przebiegu wieczerzy, ustalenie jej programu, ale o przygotowanie
posiłku świątecznego oraz drobnych upominków i paczek żywnościowych
dla wszystkich uczestników. Stanowi to doskonałe pole dla inwencji twórczej ludzi młodych. Wolontariusze SKC potrafią sprawnie zdobywać fundusze na organizację wieczerzy. Poszczególne SKC posiadają wypracowane
i sprawdzone pomysły na aktywizację środowiska parafialnego i szkolnego.
Organizują sprzedaż kartek świątecznych i stroików. Uczestniczą w zbiórkach żywności w hurtowniach i sklepach spożywczych.
Potrafią pomysłowo i ciekawie przygotować stół wigilijny oraz poprowadzić spotkanie wigilijne, przewodnicząc wspólnotowej modlitwie oraz
śpiewaniu kolęd.
W wielu diecezjach wolontariusze z SKC w Wigilię lub dni ją poprzedzające odwiedzają chorych w szpitalach, hospicjach, placówkach Caritas,
aby wspólnie przeżywać radość z Bożego Narodzenia. W diecezji ełckiej,
od wielu już lat, pielęgnowany jest zwyczaj odwiedzania chorych w szpitalach przez wolontariuszy i pracowników Caritas. Spotkania te dostarczają
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niewymownych wzruszeń nie tylko chorym, ale i samym młodym wolontariuszom. Chorzy są wdzięczni młodzieży za pamięć w tym szczególnym
dniu i potrafią okazać wiele serdeczności. Młodzi czują się dowartościowani
i zyskują świadomość, że uczynili cos szlachetnego i potrzebnego.
Dla opiekunów SKC spotkania organizacyjno-formacyjne przeprowadzane w okresie Adwentu stanowią okazję do przypomnienia wolontariuszom o chrześcijańskim znaczeniu świąt i zachętę do odkrycia ich religijnej
treści.

Boże Narodzenie
Tajemnica Narodzenia Pańskiego jest źródłem radości dla wszystkich.
Jedni cieszą się czasem relaksu, tym, że mogą więcej poświęcić go najbliższym. Dla innych Boże Narodzenie jest czasem beztroski i zasłużonego
odpoczynku. Dla chrześcijan okres Bożego Narodzenia jest przeżywaniem
radości z tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego i ogłaszaniem orędzia Bożej miłości. Ta tajemnica znajduje się w centrum imprez, organizowanych w tym
czasie. Wolontariusze SKC przygotowują w tym czasie jasełka zarówno dla
środowisk szkolnych i parafialnych, jak i dla ośrodków prowadzonych przez
diecezjalną Caritas. Odwiedzają hospicja, domy spokojnej starości, szpitale,
jadłodajnie oraz inne ośrodki, dzieląc się z ich mieszkańcami radością z narodzenia Chrystusa. Przy tej okazji wręczają podopiecznym Caritas drobne,
często własnoręcznie wykonane, drobne upominki. Bywają też obdarowywani przez podopiecznych placówek Caritas.
Młodzi wolontariusze kolędują odwiedzając domy prywatne, plebanie,
instytucje, szkoły i ośrodki prowadzone przez Caritas Jest to okazja np. do
wsparcia finansowego misji zagranicznych albo ośrodków i dzieł Caritas.
Kolędując wolontariusze zbierają środki finansowe na konkretny, wybrany
przez siebie samych cel. Może być nim na przykład wsparcie finansowe
domu dziecka, domu samotnej matki lub zasilenie skarbonki Programu
„Skrzydła”.
Pięknym zwyczajem wielu SKC jest organizowanie wspólnych wieczorów kolędowych. Kolędowanie w rodzinach i wspólnotach parafialnych
powoli zanika. Tym cenniejsza wydaje się inicjatywa polegająca na podtrzymaniu tej tradycji przez młodych wolontariuszy. Dla wielu osób, które przychodzą na spotkania kolędowe organizowane przez SKC jest to okazja do
przypomnienia sobie kolęd i miłego spędzenia wspólnego czasu.
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Światowy Dzień Chorego
Światowy dzień Chorego ustanowił bł. Jan Paweł II 13 maja 1992 r. Miało
to miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich i 11. rocznicę zamachu na
jego życie. Święto jest obchodzone w Kościele powszechnym 11 lutego, we
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia
odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Papież
kieruje na ten dzień szczególne orędzie do chorych. Światowy Dzień Chorego dla Caritas w Polsce stanowi uroczystą okazję do spotkania ze światem
ludzkiego cierpienia170.
Jan Paweł II, ogłaszając Dzień, podkreślił w liście do kard. Angeliniego,
że celem tej inicjatywy jest pobudzenie wrażliwości wiernych i całego Kościoła „i w konsekwencji wielu instytucji katolickich, działających na rzecz
służby zdrowia oraz społeczności świeckiej, na konieczność zapewnienia
jak najlepszej opieki chorym; pomagania chorym w dostrzeżeniu wartości
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenia w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popierania coraz bardziej owocnej
służby wolontariatu; przypominania o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracowników służby zdrowia; ukazywania znaczenia opieki duchowej
nad chorymi ze strony kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również
tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok cierpiących”171.
Chorzy i niepełnosprawni są przedmiotem codziennej troski Caritas.
Niemniej jednak Dzień Chorego jest wykorzystywany przez Caritas, by przypominać o obecności chorych w społeczeństwie oraz obowiązku solidarności z tymi, którzy cierpią fizycznie lub psychicznie. Jest to okazja do tego,
by mówić o chorych, modlić się z nimi i za nich. Caritas w Polsce, starając się być blisko chorych akcentuje konieczność poszanowania godności
osób cierpiących oraz zapewnienia im należytej opieki medycznej, socjalnej
i duszpasterskiej.
Obchody Światowego Dnia Chorego zasadniczo przebiegają w diecezjach i parafiach. Caritas Polska propaguje orędzie papieża na Światowy
Dzień Chorego oraz wydaje okolicznościowe, pamiątkowe obrazki. Wolontariusze diecezjalnych Caritas w tym dniu lub w dniach poprzedzających
uroczyste obchody odwiedzają chorych i niepełnosprawnych w domach
prywatnych, szpitalach, hospicjach i innych miejscach opieki. W kościołach
170
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Zob. XVII Światowy Dzień Chorego, w: „Kwartalnik Caritas” 1(2009), str. 44.
http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x18098/kosciol-obchodzi-swiatowy-dzien-chorego/
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katedralnych i parafialnych odbywają się uroczyste Msze św. w intencji chorych i tych, którzy się nimi zajmują. Tematem homilii są najczęściej treści
zawarte w Orędziu papieża na ten dzień.
Spotkania młodych wolontariuszy z chorymi i niepełnosprawnymi dostarczają im silnych i głębokich wzruszeń. Dzieci i młodzież z SKC mają okazję zetknąć się bezpośrednio ze światem cierpienia, skonfrontować swoje
problemy z wyzwaniami jakie codziennie podejmują osoby obłożnie chore
i zdane na pomoc innych172. Niejednokrotnie ta konfrontacja pomaga zrozumieć własne życie w kategoriach niezasłużonego daru Bożego, który należy
przyjmować z wdzięcznością. W rozmowach z opiekunami, wolontariusze
SKC wielokrotnie podkreślają, że spotkania z osobami starszymi i chorymi
uświadomiły im, jak ważną wartością w życiu człowieka jest życie i zdrowie
oraz nauczyły ich szacunku do własnego życia.

Jałmużna Wielkopostna
W Środę Popielcową Caritas w Polsce rozpoczyna doroczną akcję „Jałmużna wielkopostna”. Jest ona odpowiedzią na wezwanie Kościoła do praktykowania trzech „najprzedniejszych dobrych uczynków”. W Wielkim Poście
chrześcijanie powinni szczególnie intensywnie oddawać się modlitwie,
umartwieniu ciała, postom i jałmużnie, które są filarami naszego życia religijnego (zob. Mt 6,1-18).
Jałmużna to dzielenie się z innymi dobrami materialnymi i duchowymi. Jest praktycznym wyrazem miłosierdzia okazywanego ludziom w potrzebie173. Dając jałmużnę chrześcijanie naśladują samego Boga. Stary Testament uczył, że jałmużna jest źródłem Bożego błogosławieństwa i łaski.
„Szczęśliwy – mówi Psalmista – kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu
nieszczęścia Pan go ocali. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. Pan go pokrzepi na
łożu boleści: podczas choroby poprawi mu posłanie” (Ps 41,2-4). Człowiek
miłosierny wobec swoich bliźnich może liczyć na przebaczenie grzechów
i pomoc Bożą (Tob 12,9). Wspierając ubogich gromadzi sobie skarby w niebie (Syr 29,12). Stąd też w Księdze Tobiasza znajdujemy radę: „Nie odwracaj
twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci
tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę. Będziesz miał
172
173

122

Zob. K. Sagan, Cierpienie dobre dla młodych?, w: „Kwartalnik Caritas” 1(2010), str. 22-23.
Zob. Leksykon Caritas: Jałmużna, w: „Kwartalnik Caritas” 1(2009), str. 25.

mało – daj mnie, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej
własności” (Tob 4,7-11).
Chrystus zachęcając do praktykowania jałmużny, utożsamił się z ubogimi i potrzebującymi pomocy. To, co chrześcijanin ofiarowuje biedakowi –
ofiarowuje Jemu samemu (Mt 25,31-46). Zalecając praktykowanie jałmużny
Jezus pragnął, aby była dyskretna (Mt 6,1-4), bezinteresowna i pokorna (Łk
6,35; 14,14).
Kościół, idąc za nauczaniem Chrystusa praktykuje jałmużnę. Zwłaszcza
w Wielkim Poście stara się wspierać dzieła miłosierdzia. Do hojności wobec
biednych wezwani są wszyscy: nie tylko dorośli, ale dzieci i młodzież. Każdy
chrześcijanin, na swój sposób może okazać się wrażliwym na ludzką biedę.
Każdego roku Caritas Polska proponuje udział w akcji „Jałmużna Wielkopostna” wszystkim diecezjalnym Caritas, a w szczególności PZC i SKC.
Hasło akcji skupia się na palącym problemie społecznym, trudnościach, jakie przeżywa konkretna grupa społeczna, np. seniorzy, chorzy lub dzieci.
Od wielu lat Jałmużna Wielkopostna ma charakter ekumeniczny – jest
organizowania wspólnie przez „Eleos” Kościoła prawosławnego oraz „Diakonię” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Organizatorzy akcji w bratnich Kościołach również zachęcają do
praktykowania cnoty umiarkowania i wstrzemięźliwości; do tego, aby zaoszczędzone na rozrywkach lub jedzeniu pieniądze przeznaczyć na pomoc
dla biednych. Ograniczając swoje nierzadko wygórowane potrzeby, można
przyjść z pomocą tym, których nie stać na zaspokojenie tych elementarnych.
Od kilku lat beneficjentami akcji są dzieci i dorośli borykający się nie
tylko z ubóstwem, ale też z chorobami i niepełnosprawnością. Zebrane
w czasie Wielkiego Postu środki finansowe przeznaczane są na leczenie i rehabilitację dzieci i dorosłych174. Zasilają one w dużym stopniu budżet diecezjalnych Caritas, przeznaczany na dofinansowanie zakupu lekarstw, pobytu
na turnusach rehabilitacyjnych lub umożliwiają przeprowadzenie operacji
i form leczenia, które nie są refundowane przez NFZ. W ubiegłym roku, dzięki wspaniałomyślności tych, którzy włączyli się w akcję, Caritas w Polsce mogła dofinansować leczenie i rehabilitację 17 tys. dorosłych i 5 716 dzieci175.
Co roku liczba rozprowadzanych skarbonek wielkopostnych wśród
dzieci w szkołach lub rodzinach sięga 1,6 – 2 mln. Docierają one do wszyst174
175

Zob. Jałmużna Wielkopostna 2010, w: „Kwartalnik Caritas” 1(2010), str. 48.
Zob. Służmy życiu, Raport Roczny 2009 Caritas w Polsce, Pro Caritate Warszawa 2010, str. 2526.
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kich parafii w Polsce. Caritas Polska przygotowuje specjalne katechezy promujące akcję.
Wolontariusze SKC stanowią główną grupę zaangażowanych w akcję.
Zajmują się dystrybucją skarbonek wśród swoich rówieśników w szkołach
i parafii. Docierają z nimi również do dorosłych176.
Akcja ta jest doskonałą okazją do tego, aby z młodymi mówić o problemach, z jakimi borykają się osoby chore. Choroba i niepełnosprawność
umysłowa lub fizyczna, zwłaszcza gdy są długotrwałe i wymagają zaangażowania wielu członków rodziny, są czynnikiem znacznie zubożającym
wspólnotę rodzinną. Szczególnie dotkliwie przeżywają brak zdrowia osoby
samotne, starsze, gdyż często oznacza to dla nich zdanie się na pomoc innych osób. Choroba i niepełnosprawność w poważnym stopniu przyczyniają się do wykluczenia społecznego osób nimi dotkniętych.
Ponieważ w społeczeństwie niechętnie mówi się o problemach ludzi
starszych, osamotnionych i chorych, tym cenniejszą wydaje się okazja, jaką
stwarza Jałmużna Wielkopostna, by uwrażliwiać młodzież na tę problematykę. Zetknięcie się ze zjawiskiem braku zdrowia i niepełnosprawnością, wielu
młodym pomoże uzmysłowić sobie, jak cennym jest ich życie oraz jak wielką wartością jest zdrowie i młodość.
Akcja wielkopostna przyczynia się do propagowania prawdy, że „Jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości
braterskiej; jest ona także praktykowaniem pobożności, która podoba się
Bogu”177.
Do ćwiczeń wielkopostnych należy oprócz jałmużny także modlitwa,
przebaczenie, rozważanie słowa Bożego, udział w nabożeństwach pasyjnych. To wszystko ma służyć duchowemu odrodzeniu wolontariuszy SKC
i pogłębieniu ich więzi z Chrystusem i bliźnimi.

Dzień Świętości Życia
25 marca Kościół obchodzi liturgiczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia Kościół w Polsce, w odpowiedzi na apel bł. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae” (25 III 1995 r.), obchodzi Dzień Świętości
Życia. Decyzję, by 25 marca był Dniem Świętości Życia podjął Episkopat
Polski na zebraniu plenarnym w 1998 r. bł. Jan Paweł II pisał: „Trzeba, aby
176
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Zob. G. Idziak, Wielkopostna jałmużna młodych, w: „Kwartalnik Caritas” 1(2009), str. 18-19.
KKK nr 2447.

ten dzień był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej
kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie
ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów
życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”178.
Na obchody Dnia Świętości Życia składają się uroczyste Msze święte
oraz „Marsze Życia”. Są one organizowane przez ruchy i stowarzyszenia,
które w Kościele lokalnym zajmują się promocją życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W obchody narodowego Dnia Świętości Życia włącza się
również Caritas w Polsce. Ma ku temu szczególny tytuł: od marca 2006 roku
prowadzi we współpracy z żeńskimi zgromadzeniami zakonnymi i kuriami
diecezjalnymi „Okna Życia”. Są to specjalnie przygotowane miejsca, w których matka może anonimowo pozostawić nowonarodzone dziecko nie narażając go na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. „Okna Życia” ratują
życie dzieciom, których rodzice nie mogą lub nie chcą przyjąć i wychowywać potomka. Są alternatywą dla porzucania lub mordowania noworodków179.
Pierwsze „Okno Życia” powstało w archidiecezji krakowskiej, na wzór
„Okna papieskiego”180. Oznaczone herbem Jana Pawła II i logo Caritas miało
symbolicznie wyrażać troskę Kościoła o życie dzieci, nieustannie podtrzymywaną przez nauczanie papieskie. Szybko jednak przestało być symbolem, a stało się miejscem ratującym życie. W marcu 2010 roku istniało już
37 „Okien Życia” w całej Polsce. Szansę na nowe życie w kochającej rodzinie
otrzymało już ponad 40 dzieci.
Promocją Dnia Świętości Życia oraz „Okien Życia” zajmują się wolontariusze PZC i SKC. Podczas spotkań organizacyjnych przed uroczystymi obchodami tego dnia warto zwracać uwagę na motywy, dla których Kościół
tak stanowczo i bezkompromisowo angażuje się w obronę życia poczętych
dzieci oraz osób starszych i chorych. Można przy tej okazji zachęcać młodzież do włączenia się w „Duchowe Dzieło Adopcji Dziecka Poczętego181.
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Evangelium vitae nr 85.
Zob. D. Marczak, Oby nie były potrzebne, w: „Kwartalnik Caritas” 4(2009), str. 13.
Zob. A. Homan, Krakowska jedenastka, w: „Kwartalnik Caritas” 4(2009), str. 8-9.
Zob. Leksykon Caritas: Duchowa adopcja, w: „Kwartalnik Caritas” 1(2010), str. 16.
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Wielkanocne Dzieło Caritas
W 5. niedzielę Wielkiego Postu rozpoczyna się Wielkanocne Dzieło Caritas. Jego zasadniczym elementem są zbiórki żywności i odzieży organizowane w parafiach i centralach diecezjalnych Caritas. Wolontariusze PZC
i SKC kwestują w sieciach dużych sklepów i zbierają dary przekazane przez
właścicieli hurtowni. Dzięki temu udaje się zebrać tysiące ton182 żywności,
z której Caritas przygotowuje paczki żywnościowe dla ubogich rodzin. Przed
świętami są one przekazywane potrzebującym183. Z pozyskanej żywności
przygotowuje się uroczyste posiłki świąteczne dla bezdomnych, korzystających z jadłodajni Caritas oraz rodzin i osób będących pod opieką PZC.
Wielkanocne Dzieło Caritas to nie tylko zbiórki żywności, ale także inne
akcje przedświąteczne, mające na celu zebranie funduszy na pomocową
działalność Caritas. Wolontariusze wielu SKC i PZC przygotowują np. „palemki”, które rozprowadzają w Niedzielę Palmową, „paschaliki” wykorzystywane
w liturgii światła Wielkiej Soboty, a także kartki świąteczne. W wielu parafiach odbywają się loterie fantowe.
Caritas Polska każdego roku przygotowuje plakat poświęcony Wielkanocnemu Dziełu Caritas.
Angażując młodych wolontariuszy w to dzieło warto wykorzystać ich
inwencję i zapał nie tylko w wymiarze organizacyjnym, ale i religijnym. Trzeba rozmawiać z uczestnikami akcji o tajemnicy paschalnej i nadziei, jaką
wnosi ona w życie chrześcijańskie.
Warto również zatroszczyć się o religijne akcenty podczas świątecznego śniadania lub obiadu, organizowanego dla bezdomnych i ubogich, by
posiłek stał się on nie tylko biesiadowaniem, ale momentem integracji parafii i wspólnego świętowania.

Święto patronalne Caritas
II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele powszechnym
jako Uroczystość Miłosierdzia Bożego. W ten szczególny dzień „oczyma duszy wpatrujemy się w oczy Miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielekroć
182
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W 2009 r. zebrano co najmniej 76 ton żywności.
Każdego roku diecezjalne Caritas przygotowują ponad 20 tys. paczek świątecznych, a PZC
ponad 76 tys. Zob. Służmy życiu…, str. 31.

otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień osta184
teczny” . Niedziela Miłosierdzia Bożego jest równocześnie patronalnym
Świętem Caritas. Obchody tego święta mają przede wszystkim wymiar
diecezjalny i parafialny, aktywizując PZC i SKC. W kościołach katedralnych
i parafialnych oraz w kaplicach istniejących w ośrodkach Caritas odprawiane są uroczyste Msze św. w intencji tych, którzy pełnią dzieła miłosierdzia
chrześcijańskiego a także za ich podopiecznych. Biskupi wielu diecezji przypominają swoim wiernym w listach pasterskich nie tylko tajemnicę Bożego
miłosierdzia, ale i obowiązek życia nią na codzień. Caritas w tym dniu organizuje w swoich ośrodkach spotkania dla pracowników i wolontariuszy.
Są one okazją do podziękowania im za ofiarną służbę ubogim oraz mają
charakter integracyjny.
Caritas Polska organizuje od kilku lat Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników i Wolontariuszy Caritas w Polsce do sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Pielgrzymka ta odbywa się w II sobotę
następującą po Święcie Miłosierdzia Bożego. Jej centralnym punktem jest
uroczysta Eucharystia, sprawowana w duchu dziękczynienia Bogu za posługę charytatywną, jaką w Polsce i świecie pełni Caritas. Podczas Mszy św. odmawiany jest „Akt zawierzenia” Jezusowi Miłosiernemu wszystkich pracowników i wolontariuszy Caritas. W pielgrzymce ogólnopolskiej bierze udział
około 2-3 tys. przedstawicieli pracowników etatowych i wolontariuszy Caritas. Pielgrzymka przyczynia się do integracji środowiska Caritas. Pomaga
zrozumieć więź pomiędzy miłosierdziem Bożym a miłosierdziem ludzkim.
Przypomina o imperatywie moralnym służby bliźniemu w potrzebie w duchu miłości i wdzięczności.
W pielgrzymce biorą udział przedstawiciele SKC. Dziękując za dar Bożego Miłosierdzia, za istniejące dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz ludzi
dobrej woli współpracujących i wspierających akcje charytatywne, młodzi
ludzie uczą się odnoszenia do Boga swej pracy w SKC. Pielgrzymka uczy ich
również modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych. W ten sposób stwarza okazję pogłębienia
chrześcijańskiej motywacji działania oraz przyczynia się do pogłębienia komunii z Chrystusem i Kościołem.
SKC włączają się czynnie w obchody Święta Caritas przygotowując
oprawę liturgiczną Mszy św., a także program artystyczny na spotkania integracyjne.
184

Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św., 17 VIII 2002 r. w Krakowie Łagiewnikach.
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Okres zwykły
Okres zwykły roku liturgicznego stanowi zarazem okres „zwykłej” pracy SKC. Młodzież działająca w kołach, przy współpracy z opiekunami, sama
decyduje o formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy,
możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Wiele SKC, pozyskując środki finansowe, organizuje dyskoteki szkolne, zbiórki makulatury,
mecze charytatywne, kiermasze, koncerty, a nawet spektakle teatralne. Poza
udzielaniem pomocy materialnej członkowie Koła zajmują się niesieniem
pomocy duchowej poprzez odwiedziny chorych w szpitalach, hospicjach
i domach prywatnych, a nawet udzielając bezpłatnych korepetycji swoim
rówieśnikom.
W okresie zwykłym wypada Tydzień Miłosierdzia. Początki uroczystego
obchodzenia tego Tygodnia sięgają ostatnich lat przedwojennych. 23 lutego 1937 r., na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych
Caritas, podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną
światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także
władze państwowe i lokalne oraz media. Po II wojnie światowej pomysł
podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbiera się fundusze na pomoc potrzebującym. Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne
rozważają program przygotowany przez Komisję Charytatywną Episkopatu
Polski, w której prace włącza się Caritas Polska. Celem Tygodnia Miłosierdzia
jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich w potrzebie. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia chrześcijańskiego. Służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne, w tym SKC i PZC, wykonują na polu pomocy charytatywnej. Są zachętą
do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
SKC aktywnie uczestniczą w obchodach Tygodnia Miłosierdzia. Wolontariusze przygotowują oprawę liturgiczną Mszy św. Biorą udział w spotkaniach integracyjnych, organizowanych w parafiach i szkołach i prezentują
swą działalność. Tam, gdzie są prowadzone zbiórki żywności i odzieży, biorą
na siebie kwestie logistyczne.
Tydzień Miłosierdzia uświadamia wolontariuszom SKC, że miłosierdzie
jest istotą chrześcijańskiego odniesienia do bliźnich. Powinien skłaniać ich
do refleksji nad tym, w jakim duchu pomagają innym i czym dzielą się z ludźmi potrzebującymi. Wykorzystując Tydzień Miłosierdzia duszpastersko, opiekunowie SKC mogą pomóc wolontariuszom w umocnieniu chrześcijańskiej
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motywacji ich działania185. W dniach 31 V – 1 VI diecezjalne Caritas organizują Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”.
Poprzez to wydarzenie Caritas chce zwrócić uwagę na prawo dziecka do
kochającej się i stabilnej rodziny oraz na trudną sytuację dzieci w domach
dziecka, osieroconych, zaniedbanych duchowo i materialnie. W przygotowanie i przeprowadzenie festynu angażują się wolontariusze SKC. Przygotowują stoiska, dekoracje, zajmują się akcją informacyjną. Podczas festynu
rozprowadzają materiały promocyjne Caritas, rozdają dzieciom upominki,
czuwają nad przebiegiem gier i zabaw.
Festyn „Bądźmy razem” jest okazją do integracji wolontariuszy oraz wykazania się inwencją i zmysłem organizacyjnym. Trzeba zadbać o jasny podział zadań i zatroszczyć się o staranne przygotowanie planu działań.
Na okres zwykły roku liturgicznego przypada Wakacyjna Akcja Caritas. Podczas wakacji są organizowane kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
z ubogich rodzin. Corocznie ponad 50 tys. dzieci korzysta z wypoczynku
w ośrodkach kolonijnych Caritas. Biorą w nich udział także wolontariusze
SKC. Często podejmują się różnych drobnych prac i zadań, które mają na
celu sprawny przebieg wypoczynku. Starsi wolontariusze pełnią funkcję
opiekunów kolonijnych.
W wielu diecezjach Caritas organizuje obozy szkoleniowe dla wolontariuszy SKC lub kilkudniowe wycieczki. Są one nie tylko formą podziękowania
za całoroczną pracę, ale także czasem intensywnego uczenia się i wymiany
doświadczeń.

Święto patrona SKC
Młodzież potrzebuje ideałów i konkretnych wzorców postępowania.
Dlatego dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się osoby, które odniosły sukces, wykazały się szlachetnością i dokonały wielkich czynów. Dla
chrześcijan wzorem szlachetnego postępowania i prawego życia są święci
i błogosławieni. Ukazując ich dzieła, Kościół zachęca wiernych do naśladowania cnót, którymi się wyróżniali.
Statut SKC przewiduje możliwość wyboru świętego patrona, który
będzie stanowił dla wolontariuszy wzór postępowania. Do najpopularniejszych świętych wybieranych przez dzieci i młodzież na patronów kół na185

Zob. Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas z okazji Dnia Dziecka, w: „Kwartalnik Caritas”
2(2008), str. 51.
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leżą: św. Faustyna Kowalska, św. brat Albert Chmielowski, bł. Matka Teresa
z Kalkuty, bł. Karolina Kózka. Bywa, że patronami kół zostają święci czczeni
we wspólnocie parafialnej (św. Jadwiga królowa, św. Elżbieta Węgierska, św.
Antoni z Padwy).
Liturgiczne wspomnienie patrona koła daje okazję do lepszego poznania jego życia i działalności. Dlatego w tym dniu wolontariusze gromadzą się
nie tylko na wspólnym świętowaniu, ale też razem modlą się i lepiej poznają
swego patrona. W homilii lub podczas okolicznościowego wystąpienia warto przedstawiać dzieciom i młodzieży godne naśladowania czyny świętych.
Przy wyborze patrona koła, trzeba zwracać uwagę na to, jak bardzo jego
postać pozostaje aktualna i w czym może stanowić wzór. Należy zachęcać
wolontariuszy do modlitwy za przyczyną patrona koła, a podczas spotkań
formacyjno-organizacyjnych pamiętać o tym, by jego wstawiennictwu polecać planowane działania.

Zakończenie
Rok liturgiczny jest pełen duchowych treści, które pomogą nam
w kształtowaniu chrześcijańskiej postawy dzieci i młodzieży. Stanowi naturalne ramy dla naszych działań. Planując różne wydarzenia w SKC starajmy
się uwzględniać specyfikę okresu liturgicznego. Wykorzystujmy tradycyjną
obyczajowość i pobożność, starajmy się je pogłębiać, by w ten sposób ubogacić działania wychowawcze.
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Bezpieczeństwo wolontariusza
Ks. Andrzej Kołodziejczyk

O znaczeniu wolontariuszy dla bezpieczeństwa państwa i obywateli nie trzeba dzisiaj z pewnością nikogo przekonywać. Są oni zawsze tam, gdzie państwo jest niewydolne, nie może zabezpieczyć poprawnego funkcjonowania życia, przestrzegania prawa czy szybkiej
i skutecznej pomocy osobom, które natychmiast jej potrzebują. Dotyczy to
struktur rządowych jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Wolontariusze są tą grupą, która potrafi się zjednoczyć mając określony
cel, jakim może być:
 działanie natychmiastowe np. niesienie pomocy ofiarom pożaru;
 cykliczne działania jak np. coroczne zbiórki, akcje prozdrowotne;
 długofalowe, np. wsparcie uczestników świetlic socjoterapeutycznych.
Działalność wolontariuszy jest tańsza dla państwa, które nie musi pokrywać kosztów związanych np. z zatrudnieniem ludzi, delegowaniem
służb do działań lub ponoszenia kosztów logistycznych. Jest tańsza także
z tego powodu, że wolontariusze w zasadzie sami troszczą się o potrzebne
materiały, sprzęt czy inne materialne dobra. Działalność wolontarystyczna
powinna realizować się w granicach prawa. Założenie to jest kluczowe dla
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rozumienia zaangażowania wielu osób dla dobra jakiejś społeczności. Gwarantuje ono bezpieczeństwo samym wolontariuszom, społeczności, dla której się angażują oraz organizacji którą tworzą lub współpracują.
Bezpieczeństwo wolontariuszy zakłada istnienie ustanowionego prawa, które reguluje zasady wolontariatu. W Polsce dokumentem takim jest
przede wszystkim Ustawa o Wolontariacie i Organizacji Pożytku Publicznego,
znowelizowana w 2010 r. Dokument ten ma strategiczne znaczenie, ponieważ mówi o odpowiedzialności organizacji za wolontariuszy i określa obszar działalności woluntarystycznej.
Praktycznym następstwem troski o bezpieczeństwo wolontariuszy jest
„Umowa Wolontariacka”, gwarantująca prawa i obowiązki obu stronom.
Zgodnie z nią organizacja zapewnia wolontariuszom:
 ubezpieczenie NNW (w przypadku gdy umowa przekracza 30 dni);
 działanie tylko w zakresie akceptowanym przez wolontariusza;
 w przypadku niepełnoletniego opiekę osób pełnoletnich;
 zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem do miejsca aktywności wolontariackiej;
 przeszkolenie umożliwiające satysfakcjonującą dla obu stron aktywność;
 możliwość korzystania ze wsparcia osób doświadczonych;
 a w niektórych przypadkach ubezpieczenie OC, kiedy wolontariusze
pełnią opiekę nad dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i innymi.
Dokument ten ma fundamentalne znaczenie w relacji organizacja
– wolontariusz potwierdzając podmiotowość tego ostatniego. Z drugiej
strony organizacja ma komfort jasnych relacji – wiedząc kiedy i w jakim zakresie może korzystać z pomocy wolontariusza. Dobrze rozumiana wzajemność praw i obowiązków nie zawsze w historii wolontariatu była akceptowalna, narażając obie strony na straty.
Łamanie umowy, najczęściej w sferze etycznej, przez wolontariuszy
narażało organizacje na straty wizerunkowe, osłabiając ich wiarygodność
w środowisku ,a niekiedy powodując straty materialne.
Niedotrzymywanie prawa przez organizację kończy się na „wypaleniu
wolontariusza”, który nie mając dostatecznego wsparcia i pomocy czy jasno
określonego zakresu działań nie chce kontynuować współpracy. Zdarza się,
że niefrasobliwe traktowanie zobowiązań prze organizację, skutkuje stratami psychicznymi, zdrowotnymi i materialnymi wśród wolontariuszy. Jest
to sytuacja niekomfortowa dla nich, a ma miejsce zawsze tam, gdzie nie
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traktuje się ich podmiotowo lecz przedmiotowo, instrumentalnie np. na styku organizacji z polityką, biznesem, czy tworzy się tylko własny wizerunek
przez organizację.
W artykule tym chcemy zająć się szczególnie bezpieczeństwem wolontariuszy, pamiętając jednocześnie, że bezpieczeństwo organizacji jest tak
samo ważne.
Odpowiedzialność za człowieka, który chce być wolontariuszem, spoczywa na organizacji od samego początku – czyli zanim zjawi się w odpowiedzi na akcję promocyjną. Wyraża się ona w jasno określonych procedurach wewnątrz organizacji.
Kontakt z wolontariuszem wymaga pewnej etapowości.
Rozpoczyna się akcją informacyjno – rekrutacyjną.
Oferta skierowana do wolontariuszy musi zawierać zakres działalności,
termin, cel, określenie grupy docelowej i sposoby działania.
Kolejnym etapem niezmiernie ważnym dla poczucia bezpieczeństwa
wolontariusza jest sposób przyjmowania jego oferty, gwarantujący zachowanie jego godności oraz uzyskanie rzetelnych informacji na temat roli wolontariusza i oczekiwań wobec niego.
Następnym etapem jest przygotowanie wolontariusza do działania.
W kontakcie z nim można się zorientować, czy wolontariusz chce działać tylko w jednorazowej akcji czy istnieje możliwość nawiązania szerszej
współpracy. Jednakże głównym celem jest profesjonalne przygotowanie go
do ukierunkowanego zadania. Jeżeli jest to wolontariusz jednoakcyjny koniecznie trzeba go poinformować o wewnętrznych procedurach obowiązujących w organizacji i podać kontakt z osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie tej akcji. Dobrze, jeżeli organizacja ma spisane procedury w formie
regulaminu. W przypadku wolontariusza który decyduje się na współpracę
na dłuższy okres przygotowanie go do działań jest bardziej złożone.
Dobrym przykładem może być deklaracja zaangażowania się w działalność placówki wsparcia dziennego. Na początku musi zostać przedstawiony
kierownikowi świetlicy, który powinien zapoznać go z rocznym programem
pracy świetlicy, dziennym rozkładem zajęć, z historią placówki, a przede
wszystkim wprowadzić go do zespołu wychowawczego. Jednocześnie
trzeba zatroszczyć się o potrzeby wolontariusza, który może chcieć wykazać
się pomysłowością. Osoba odpowiedzialna musi skorygować jego pomysły
z planami akceptowanymi przez wszystkich zaangażowanych w jej działalność. Dopiero kiedy obie strony są pewne, że chcą ze sobą współpracować,
kiedy mają jasność co do wzajemnych zobowiązań i oczekiwań, akceptują
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metody pracy i cele sobie stawiane, wówczas można przystąpić do podpisania umowy wolontariackiej, której zakres został opisany powyżej.
Podpisanie tego dokumentu nie kończy sprawy, ale ją dopiero rozpoczyna. Wielu wolontariuszy uważa, że potrafi podołać zobowiązaniom. Dopiero po zetknięciu się z rzeczywistością uświadamiają sobie, że istnieją nieznane im trudności zewnętrzne (opór dzieci, nieprzychylność ludzi, zimno,
deszcz, niedostateczna ilość materiałów, nieprzywidziane sytuacje życiowe)
i wewnętrzne (wstyd, strach, poczucie znużenia, zmęczenie, rozczarowanie).
Na tym etapie organizacja musi być przygotowana, aby wolontariusza podtrzymać, wesprzeć, wytłumaczyć, a niekiedy pozwolić zrezygnować.
Niestety życie pokazuje, że w wielu organizacjach wolontariusze są
pozbawieni wsparcia lub zaangażowani w obszarach, które przerastają ich
możliwości. Zdarza się, że młodzi ludzie angażują się w pomoc osobom uzależnionym wchodząc w trudne dla siebie związki emocjonalne. Pozbawieni
pomocy, nie potrafią wycofać się z niedobrej dla siebie sytuacji, traktując ją
bardzo osobiście. Tylko ktoś stojący z boku, mający doświadczenie w takich
sytuacjach oraz wiedzę o możliwości rozwiązania problemu, może im „pozwolić” na wycofanie się z tego obszaru działania, gwarantując jednocześnie
profesjonalną pomoc osobom uzależnionym.
Zdarza się, że wolontariusze wykorzystywani są dla ambicji osób tworzących organizację. Owocuje to przymuszaniem wolontariuszy do obecności w sytuacjach dla nich niekomfortowych, połączonych z konfliktem
interesu, np. akcyjność kosztem nauki.
Taka okoliczność może zdarzyć się najczęściej w sytuacjach, w których
wolontariusze są w relacjach podległości wobec członków organizacji np.
uczniowie – nauczyciele. Strach przed poniesieniem kosztów niezadowolenia ze strony opiekuna jest większy niż skutki rezygnacji ze spotkań z przyjaciółmi, przygotowania się do klasówki, a w rezultacie z planowania własnej
kariery.
Przykłady te obrazują sytuację w której dialog pomiędzy wolontariuszem a organizacją został zachwiany, zaniedbany lub w ogóle go nie podjęto. Jest to sytuacja bardzo zła zarówno dla wolontariusza, jak i organizacji.
Dlatego trzeba sobie uświadomić konieczność systematycznych spotkań o charakterze integracyjnym, szkoleniowym i programowym. Podtrzymanie tego dialogu gwarantuje wzajemną satysfakcję, pogłębienie
relacji, a w konsekwencji utożsamienie się wolontariusza z organizacją.
Taki proces jest możliwy tylko wtedy, gdy obie strony darzą się szacunkiem
i są zatroskane o wzajemne dobro.
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Reasumując, należy stwierdzić, że istnieje konieczność podnoszenia
standardów współpracy NGO z wolontariuszami w celu pogłębienia współpracy, której wymiernym efektem będzie zadowolenie dwustronne i większa identyfikacja wolontariuszy z konkretną organizacją pozarządową.
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Caritas w służbie ubogim
Ks. Andrzej Mikucki

Instytucjonalne początki posługi charytatywnej w Kościele powszechnym, pomijając instytucję diakonów, przypadają na IV wiek, kiedy pod zarządem kościelnym zaczęły powstawać szpitale, w których chorym zapewniano leczenie, ludziom ubogim zaś pobyt i utrzymanie. Również w tym
okresie powstają domy opieki dla starców, pielgrzymów i podróżnych. Rozwijają swoją działalność także sierocińce oraz przytułki dla dzieci186.
W późniejszych wiekach działalność charytatywna Kościoła przybierała coraz nowe, bardziej rozwinięte i nowoczesne formy organizacyjne. Przy
siedzibach biskupich oraz kościołach parafialnych powstawały dzieła, których celem było wspieranie ubogich. Kościół zakładał szpitale, schroniska
dla bezdomnych, sierocińce, bursy szkolne. Przy plebaniach rozdawano
żywność i odzież187.
W wiekach średnich działalność dobroczynną prowadziły klasztory.
Powstawało wiele zakonów, których zadaniem było prowadzenie szpitali,
186
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J. Koral, Miłosierdzie podstawową zasadą działalności Caritas, w: „Chrześcijanin w świecie”
2/203 (1997), str. 92.
Zb. Sobolewski, Zostań wolontariuszem Parafialnego Koła Caritas, Pro Caritate Warszawa
2008, str. 9.
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opiekowanie się ubogimi dziećmi i młodzieżą, pomaganie osobom starszym i samotnym. W średniowieczu dzieła miłosierdzia stanowiły znak rozpoznawczy dobrego chrześcijanina. Praktykowanie uczynków miłosierdzia
względem duszy i ciała było kryterium autentyczności wiary. Od VII w. ludzi
ubogich i cierpiących wspomagają licznie powstające bractwa szpitalne
i kościelne188.
W prowadzenie dzieł miłosierdzia angażowały się innymi osoby świeckie. Wierni świeccy skupiali się w bractwach charytatywnych oraz związkach
i stowarzyszeniach dobroczynnych. I tak np. Szpitalnicy św. Antoniego, zawiązali się w Saint Didier de la Mothe w 1095 r. Na koniec XII stulecia powstali między innymi Szpitalnicy Ducha Świętego, prowadzący działalność
w Montpellier. Swoje bractwa zakładali również w innych miejscowościach
oraz w Rzymie, gdzie Innocenty III zaangażował ich do pracy z chorymi
w szpitalu Santa Maria In Sassia.
Przed końcem XII wieku św. Jan z Math założył Zakon Trójcy Przenajświętszej w celu wykupywania niewolników. Swoją posługę wypełniali
zgodnie z charyzmatem oraz ogromnym zapałem zajmowali się opieką nad
chorymi.
Sobór Trydencki obradujący w latach 1545-1563 wiele uwagi poświęcił
administrowaniu dóbr kościelnych, szczególnie czwartej części dochodów
kościelnych, która według dekretów papieskich należy do ubogich189.
Po Soborze Trydenckim, który podkreślił znaczenie działalności charytatywnej Kościoła powstały liczne bractwa miłosierdzia zarówno męskie,
jak i żeńskie. Posługa charytatywna w Kościele stała się bardzo szeroko
rozpowszechniana w jej wymiarze pastoralnym. Z troski o ubogich, Sobór
Trydencki, wydał stosowną literaturą do proboszczów i zalecił stosowanie
w życiu wspólnoty parafialnej190. Odnowa soborowa stała się impulsem charytatywnej działalności Kościoła, zwłaszcza wielkich charyzmatycznych postaci Karola Boromeusza i Wincentego a Paulo. Podczas zagrożenia głodem
św. Karol utworzył system pomocy społecznej. Dla żebraków i włóczęgów,
którzy plądrowali miasto i byli zmorą mieszkańców miasta, zbudował dom
opieki przy Via Appia. Troską otaczał również ludzi, od których się odwracano z powodu choroby psychicznej, zorganizował w tym celu specjalny dom
który był utrzymywany z wszystkich dochodów rzymskiego majątku. Troską
188
189

190

138

J. Koral, Miłosierdzie podstawową zasadą działalności Caritas, str. 92.
R. Kamiński (red.), Teologia Pastoralna, Tom II; W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła,
str. 462.
Encyklopedia Chrześcijańska, str. 183.

charytatywną obejmował również ubogich pielgrzymów i upadłe kobiety,
specjalnie dla których wybudował dom, aby miały opieką i odnowiły własne
życie. Św. Karol Boromeusz integralnie dbał o dobro ubogich. Osobiście angażował się w dzieła charytatywne. Skutki klęski głodu, dzięki mądrości św.
Karola Boromeusza, zostały ograniczone poprzez zorganizowanie kuchni
dla ubogich w arcybiskupim pałacu. Każdego dnia, przez kilka miesięcy, trzy
tysiące ubogich miało zapewniony posiłek. Podczas epidemii dżumy w roku
1576 otoczył chorych opieką lekarską.
Św. Wincenty a Paulo (1581-1660) utworzył dwa zgromadzenia żeńskie
oraz męskie, które w znacznym stopniu wpłynęły na pracę dobroczynną
Kościoła. Papież Leon XIII ogłosił go w 1885 roku patronem wszystkich stowarzyszeń miłosierdzia191.
Sobór trydencki potwierdził troskę o ubogich oraz opiekę biskupów
nad ubogimi. Nakazywał, aby biskupi prowadzili życie skromne, odznaczali
się gorliwością i gościnnością. Postanowienia soborowe sprawiły, iż wzrosła
znacznie liczba dzieł dobroczynnych. Dynamicznie organizowane przytułki i szpitale przy klasztorach i parafiach, były finansowane przez biskupów
i duchowieństwo diecezjalne, zakony i ofiarodawców świeckich. Działalność
charytatywna promowali biskupi diecezjalnych oraz synody192.
W okresie potrydenckim nastąpił rozwój publicznej opieki społecznej,
prowadzonej przez władze miejskie. Zasady takiej opieki pierwszy opracował Jan Ludwik Vives w ,,De subventione pauperum” piśmie skierowanym
w 1526 r. do senatu miasta Bruges. Rozwój opieki społecznej prowadzonej przez władze komunalne nie zahamował kościelnej działalności charytatywnej, która ożywiała się w sytuacjach szczególnych potrzeb zwłaszcza
w czasie wojen, epidemii oraz pożarów.
Na terenach Zachodniej Europy w XVIII w. posługa charytatywna zaczęła słabnąć. Było to spowodowane przejęciem przez państwo funkcji opiekuńczo-charytatywnej.
W XIX w. powstawało wiele organizacji świeckich inspirowanych ideami
rewolucyjnymi i humanistycznymi. Ożywienie religijne, jakie miało miejsce
w drugiej połowie XIX wieku, zaznaczyło się gwałtownym rozwojem życia
zakonnego i wzmożeniem posługi charytatywnej Kościoła. Okres ten cechują bogate formy organizacyjne i różnorodność akcji pomocy ludziom
ubogim i biednym.
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Na terenach polskich tradycja działalności charytatywnej od samego
początku została szybko przyjęta. Organizatorami dzieł miłosierdzia, podobnie jak w całej chrześcijańskiej Europie była szlachta, a także królowie,
książęta oraz biskupi193.
W źródłach historycznych czytamy, że św. Wojciech dokonywał podziału swoich dochodów na cztery części, spośród których czwartą część
przeznaczał na pomoc dla ubogich. Codziennie do swojego stołu zapraszał
dwunastu biedaków.
W zapisanych kronikach Jana Długosza znajdujemy informację, że św.
Stanisław biskup krakowski na posługę charytatywną przeznaczał trzecią
część własnych dochodów194.
Do najbardziej znanych bractw charytatywnych w Polsce należy Arcybractwo Miłosierdzia, założone przez ks. Piotra Skargę 7 X 1584 r. Wielkimi
opiekunami ubogich byli o. Rafał Chyliński, ks. Gabriel Piotr Baudouin, oraz
s. Nimfa Suchoińska.
Podczas wojen, zaborów, okupacji i nękających ludność chorób, Kościół
niósł pomoc materialną i duchową ubogim i cierpiącym.
Działalność charytatywna w czasie zaborów była obowiązkiem nie
tylko chrześcijańskim ale i patriotycznym. Kościół w Polsce wydał wielkich
społeczników. Wielu z nich zostało ogłoszonych błogosławionymi lub Świętymi”.
Kościół w Polsce w latach dwudziestych XX miał świadomość materialnych i duchowych potrzeb ludzi biednych, które były wielkie, zanim jeszcze
rozwinęła się państwowa opieka społeczna. W okresie wielkiego kryzysu
ekonomicznego papież Pius XI wydał encyklikę ,,Caritas Christi” (1932 r.),
w której pisał o nędzy jako nieszczęściu tak powszechnym, jakiego nie było
od potopu. Nieustannie wzywa świat do krucjaty miłosierdzia na rzecz ofiar
bezrobocia.
Gwałtowny wzrost bezrobocia w okresie kryzysu i trudne warunki
zdobywania środków postawiły działalność charytatywną wobec skomplikowanych zadań pomocy bezdomnym, przy niesłabnących, a nawet powiększających się potrzebach codziennego życia. Związek Caritas podjęły
to zadanie współpracując ściśle z instytucjami opieki społecznej oraz innymi organizacjami dobroczynnymi, a równocześnie starały się doskonalić
formy swej działalności, dbając o uzupełnienie sieci organizacyjnych, szko193
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lenie personelu i większą specjalizację poczynań. Do zasadniczych zadań
społecznych zaliczano opiekę nad ubogimi. Nędza przerosła możliwości
finansowe najbogatszych krajów. Prymas August Hlond wszystkie działania charytatywne, a zwłaszcza Tydzień Miłosierdzia, nazywał ,,wzniosłą akcją
społeczną”, podkreślając że służy ona dobru społeczeństwa.
Tak więc Kościół, kierując się względami religijnymi i społecznymi, nie
zaniedbał na początku XX wieku caritas chrześcijańskiej. Swoją działalność
dobroczynną i tak zwane „dzieła dobroczynne” rozwinął i ujął w lepsze formy organizacyjne.

Powstanie Caritas
W XIX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności Caritas. Jako pierwsze
powstały centrale krajowe, między innymi w 1870 r. we Francji, w 1897 r.
w Niemczech, w 1900 r. w Austrii, w 1910 r. w USA. W wielu krajach świata zaczęło się dążenie do centralizacji i ujednolicenia struktur charytatywnych195. Konsekwencją tego rozwoju było powstanie na Kongresie Eucharystycznym w Amsterdamie w 1924 r. Międzynarodowej Centrali Katolickich
Organizacji Dobroczynnych, zwanej Caritas Catholica. Na siedzibę jej komitetu wybraną Bazyleę196. Jej zarząd ukonstytuował się w Lucernie w 1926 r.
Polskę reprezentował Związek Towarzystw Dobroczynnych Caritas.
Podczas II wojny światowej zorganizowana działalność tej międzynarodowej organizacji została przerwana, a w Polsce zakazana. Po zakończeniu działań wojennych, do reaktywowania organizacji, przyczyniło się wielu
znanych i wybitnych ludzi. Ich praca i wysiłki zostały uwieńczone powstaniem przy Stolicy Apostolskiej w 1951 r. Caritas Internationalis z siedzibą
w Rzymie. W skład tej organizacji weszły: Caritas Afryka, Caritas Ameryka
Południowa, Caritas Ameryka Północna, Caritas Azja, Caritas Bliski Wschód,
Caritas Oceania, Caritas Europa.
W Polsce, po zakończeniu I wojny światowej powstała konieczność reorganizacji działalności stowarzyszeń dobroczynnych, towarzystw wincentyńskich, ochronek parafialnych, zakonów bractw, ,,trzech zakonów” sodalicji i innych, często wyspecjalizowanych organizacji charytatywnych.
W 1917 r. kard. E. Dalbor utworzył Związek Towarzystw Dobroczynnych
Caritas.
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W 1929 r. w Poznaniu powstała ogólnopolska centrala pod nazwą Insty197
198
tut Caritas . Jej zadaniem była koordynacja pracy Caritas w diecezjach .
Miała też przeciwdziałać tendencjom zmierzającym do laicyzacji akcji dobroczynnych. Władze wojewódzkie podjęły akcję scalania działalności charytatywnej, która miała objąć również dobroczynność katolicką. W związku
z tym powołanie struktur Caritas było reakcją na ów proces. „Instytut Caritas”, jako organ koordynujący, zajmował się rozpowszechnianiem idei miłości chrześcijańskiej, organizowaniem Dni i Tygodnia Miłosierdzia wśród
wiernych. Szybko powstawały okręgowe i parafialne Caritas. Organizowano
punkty dożywiania, kuchnie dla ubogich, noclegownie, dożywianie dzieci, letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, pomagano osobom samotnym
i starszym, chorym i rodzinom wielodzietnym.
Działalność Caritas polegała na centralizacji i usprawnieniu funkcjonowania istniejących i tworzenie nowych organizacji charytatywnych między
innymi okręgów i wydziałów parafialnych Caritas. Bezpośrednia działalność
dobroczynna polegała na udzielaniu wsparć finansowych i rzeczowych,
prowadzeniu ,,tanich kuchni”, domów noclegowych, organizowaniu ,,Dni
Chorych”, ,,Dni ubogich”„Gwiazdki” dla dzieci, akcji dożywiania dzieci, poradnictwie prawnym oraz pośrednictwie pracy. Caritas organizowała również
opiekę nad więźniami i chorymi. W skład Caritas włączono zajmujące się
posługą charytatywną różne podmioty kościelne, między innymi: bractwa,
stowarzyszenia, sodalicje oraz instytucje zakonne.
25 VIII 1945 r., Konferencja Episkopatu Polski powołała Krajową Centralę
z siedzibą w Krakowie, na czele której stanął abp Adam Sapieha. Nadawała ona kierunek posłudze charytatywnej Kościoła, wydawała czasopismo
,,Caritas” (1945-1950), organizowała między innymi corocznie Tydzień Miłosierdzia w całym kraju, oraz podtrzymywała tradycję działalności kuchni dla
ubogich. Na wzór przedwojennej, pełniła funkcję koordynacyjną w stosunku do diecezjalnych Caritas, które spontanicznie wznawiały swoją działalność. W ciągu czterech lat pracy (do 1949 r.) Caritas wydatnie przyczyniła się
do materialnej odbudowy narodu polskiego. Prowadziła wówczas ponad
dwieście ośrodków charytatywnych199.
4 II 1950 r. komunistyczne władze zlikwidowały Caritas, jej majątek przekazały Zrzeszeniu Katolików Świeckich a działalność tej nowej organizacji
197
198

199

142

J. Palczewski, Posługa Miłości…, str. 15.
W. Łazewski, Caritas Polska 15 lat działalności w Polsce i na świecie, w: „Ateneum Kapłańskie”,
1(578) 2005, t. 145, str. 60.
J. Palczewski, Posługa Miłości… , str. 17.

charytatywnej całkowicie sobie podporządkowały200. W atmosferze nagonki
prasowej na Kościół, Caritas została upaństwowiona, jej mienie zagarnięte,
a działalność prawno-organizacyjna uniemożliwiona.
Pomimo likwidacji instytucji charytatywnej, nie udało się władzom państwowym zlikwidować kościelnej działalności duszpasterskiej oraz charytatywnej201. Decyzją Episkopatu Polski z dnia 4 II 1950 r. praca charytatywna
Kościoła została włączona do duszpasterstwa zwyczajnego. Mimo politycznych i administracyjnych represji ze strony państwa do Kościoła, jego
charytatywna posługa nie tylko nie wygasła, ale wypracowała nowe formy
działalności.
Konferencja Episkopatu Polski powołała Komisję do Spraw Duszpasterstwa Miłosierdzia. Zadania krajowej centrali Caritas przejął Krajowy Sekretariat do Spraw Miłosierdzia. W diecezjach utworzono Referaty Duszpasterstwa Charytatywnego. Ze względu na przejęcie przez państwo nazwy
Caritas, biskupi polscy zakazali jej używania instytucjom kościelnym.
Z biegiem lat nazwę Komisji do spraw Duszpasterstwa Miłosierdzia
zmieniono na Komisję Charytatywną Episkopatu Polski. Odegrała ona
bardzo ważną rolę w otrzymywaniu i przekazywaniu pomocy z Zachodu
w trudnych latach osiemdziesiątych. Na jej czele przez 15 lat stał bp Czesław
Domin.
Bardzo ważnym elementem w odrodzeniu działalności charytatywnej
Kościoła stało się powołanie Instrukcją Konferencji Episkopatu Polski w roku
1986 ,,Parafialnych Zespołów Charytatywnych”. Powstały one, aby rozdzielać
dary z zagranicy. Przemiany ustrojowe rozpoczęte w 1989 r. sprawiły, że 17
V 1989 r. uchwalono ustawę ,,O stosunku państwa do Kościoła w PRL”. Dzięki
temu Caritas mogła zyskać osobowość prawną202.
Kościół zmobilizował swe siły w kierunku odbudowy zniszczonych
struktur Caritas. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Caritas
Polska z siedzibą w Warszawie i nadała jej Statut. Pierwszym dyrektorem Caritas Polska został bp Czesław Domin.
Caritas Polska reprezentuje na płaszczyźnie międzynarodowej kościelne instytucji charytatywne, działające w Polsce. Działa w kilku krajach świata,
koordynuje socjalne działanie Kościołów partykularnych w Polsce w natych200
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miastowym działaniu pomocy w szczególnych sytuacjach (trzęsienia ziemi, susze, powodzie itp.) a zwłaszcza wspomaga działalność z projektami
rozwoju, realizowanymi przy współpracy Caritas i Kościołów partykularnych krajach. Zasadniczym celem Caritas Polska jest propagowanie miłości
chrześcijańskiej, profesjonalna metodyczna i systematyczna formacja osób
duchownych i świeckich, rozpoznawanie ubóstwa i zaradzenie potrzebom
najuboższych.
Caritas Polska współpracuje z różnymi organizacjami charytatywnymi
świeckimi i religijnymi. Wspiera również organizacje i instytucje charytatywne w nawiązaniu kontaktów z organizacjami o podobnym profilu w Polsce
oraz na arenie międzynarodowej, przede wszystkim z Papieską Radą „Cor
Unum” i Caritas Internacjonalis.
Biskupi diecezjalni reaktywowali Caritas w swych diecezjach. Caritas
każdej diecezji jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa
kościelnego i cywilnego. Podejmuje działania w oparciu o własny statut203.
W skład Caritas diecezjalnej wchodzi centrala Caritas oraz prowadzone
przez nią ośrodki. Ważnym ogniwem diecezjalnych Caritas są Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas.
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Praca socjalna
w Szkolnych Kołach Caritas
wspierająca rodziny dzieci
niepełnosprawnych
Ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński

Szkolne Koła Caritas oraz Parafialne Zespoły Caritas podejmują posługę
na rzecz osób niepełnosprawnych. Wynika to z pragnienia realizacji słów
i czynów Jezusa z Nazaretu. Powszechność słów Jezusa: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) uwypuklił Paweł VI
w adhortacji „Evangelii nuntiandi” podkreślając, że słowa te nie są zacieśnione żadnymi granicami204.
Punktem wyjścia w szeroko rozumianej pracy socjalnej w Szkolnych Kołach Caritas jest fakt, że na początku swojej posługi Jezus głosił, iż został posłany, aby ubogim nieść radosne orędzie (zob. Łk 4,18); przepowiadał, a następnie potwierdzał swoim życiem, że Królestwo Boże jest przeznaczone
dla wszystkich ludzi, począwszy od tych, którzy znajdują się w najbardziej
204
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niekorzystnej sytuacji. Jezus rzeczywiście stał się zwiastunem Królestwa Bożego w stosunku do wszystkich kategorii osób: wielkich i małych, bogatych
i ubogich, zdrowych i chorych, bliskich i dalekich, Żydów i pogan, mężczyzn
i kobiet, ludu i władz, jednostek i grup. Jest do dyspozycji każdego człowieka i interesuje się wszystkimi jego potrzebami, zarówno potrzebami duszy,
jak i ciała, uzdrawiając i przebaczając, pouczając i zachęcając słowem i czynem. Jezus kończy swoje ziemskie życie, zobowiązując swoich uczniów do
podobnej postawy miłości205.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że troska Kościoła o osoby chore i niepełnosprawne jest wtedy wiarygodna, gdy charakteryzuje ją miłość. Język
miłości jest zrozumiały dla wszystkich, bez względu na ograniczenia206. Jest
to w pewien sposób kontynuacja nauczania Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał, że w stosunku do tych osób należy przede wszystkim stworzyć klimat prawdziwej miłości, zrozumienia i rzeczywistego współudziału. Miłość bowiem przeistacza, umożliwia cud przemiany serca, jednoczy
z Bogiem w cierpieniu. Miłość pozwala osobom niepełnosprawnym odczuć, że są rzeczywiście naszymi braćmi i siostrami, a nie tylko tymi, którzy
potrzebują opieki. Wspólnoty chrześcijańskie muszą więc odznaczać się
wiarygodnością, by niepełnosprawni bracia nie czuli się obco we wspólnym domu, jakim jest Kościół. Co więcej, miłość do osób chorych i/lub niepełnosprawnych ma być prosta, osobista i bezpośrednia. Miłość bowiem
nie traktuje słabości ciała lub intelektu człowieka jako dramatu czy sytuacji
nienormalnej. Taka postawa zniechęca i wyobcowuje. Miłość zaś pozwala
dostrzegać tę sytuację jako stan, który dla społeczeństwa chrześcijańskiego
i świeckiego jest próbą jego wiary i człowieczeństwa. W nauczaniu papieży
widać nie tylko szczególną troskę o osoby chore i niepełnosprawne, lecz
także przekonanie, że właśnie miłość podpowiada, jakie podejmować formy działania. To ona wyzwala w osobach niepełnosprawnych niespożytą
energię oraz wartości o wielkim znaczeniu dla całej wspólnoty.
Artykuł jest próbą ukazania typowych reakcji rodziców na przyjście na
świat dziecka niepełnosprawnego, trudności rodzeństwa oraz reakcji środowiska. Ten materiał powstał w celu pomocy w tworzeniu parafialnych
i szkolnych programów zajęć wychowawczych i formacji charytatywnej
Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, aby uwzględniały sze205
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roką gamę problemów w pracy socjalnej wspierającej rodziny osób niepełnosprawnych.

1. Praca socjalna obejmująca rodziców dzieci
niepełnosprawnych
Konieczna jest dziś formacja opiekunów Szkolnych Kół Caritas, aby
znali problemy rodziców dzieci niepełnosprawnych207. Najczęściej ani rodzice dziecka niepełnosprawnego, ani najbliższe środowisko, nie zdają sobie
sprawy, ile wysiłków ich czeka, aby odnaleźć się w nowej sytuacji. Rodzice
spodziewający się dziecka najczęściej chcą, by było ono zdrowe, pełnosprawne, osiągało sukcesy i rozwijało się jak inne dzieci. Każde rozpoznanie
złego stanu noworodka jest dla rodziców ogromnym ciosem, wstrząsem
psychicznym. Wielu z nich nigdy nie słyszało o zespole Downa ani o mózgowym porażeniu dziecięcym. Wcześniejsza czy późniejsza diagnoza o niepełnosprawności dziecka stawia przed rodzicami zadania, na które nie byli
przygotowani.
Przed wspólnotą chrześcijańską stoi wyzwanie objęcia braterską troską
rodziców dzieci niepełnosprawnych w dramatycznym momencie. Na pytania, które stawiają pod wpływem nieoczekiwanej sytuacji, często trudno
znaleźć odpowiedzi. Wspólnota chrześcijańska powinna w duchu wiary
racjonalnie wspierać rodziców dzieci niepełnosprawnych, przezwyciężając
stereotypowe myślenie na temat przyczyn takiego stanu zdrowia. Ks. A. Kotlarski w 1984 r. napisał: „Niektórzy księża chętnie jednak przyczynę upośledzenia widzą w alkoholizmie. Nie jest to zawsze słuszne i zgodne z prawdą.
Alkohol bowiem może być najrzadszą, wśród bardzo wielu przyczyn upośledzenia, które nieraz bardzo trudno rozpoznać. Uproszczenie sprawy pod
tym względem stanowi najczęściej poważną krzywdę wyrządzoną rodzicom, którzy i tak przeżywają tragedię, niełatwą do zniesienia”208. Powyższe
stwierdzenia, nie powinny mieć miejsca. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek
pomocy wolontariusze Caritas mogą dopomóc rodzicom w zaakceptowa207
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niu ich dziecka. Istotne jest stworzenie odpowiedniego klimatu wiary, aby
209
rodzice intuicyjnie wyczuwali, że nie są sami w nowej sytuacji .

1.1. Reakcja rodziców na niepełnosprawność dziecka
Wierzący rodzice, jeśli mają dziecko zdrowe, pełnosprawne, najczęściej
dziękują Bogu za ten dar. Stają się pierwszymi, naturalnymi katechetami; rodzicielskie wychowanie w wierze dokonuje się głównie przez chrześcijańską
interpretację różnych wydarzeń rodzinnych i świąt religijnych. Trudniej jest
w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych, często bowiem można
u nich zauważyć początkowe załamanie, które wymaga wsparcia wspólnoty i braterskiej obecności. Cała wspólnota chrześcijańska powinna poznać
typowe koncepcje periodyzacji zachowań rodziców, które są reakcją na występowanie niepełnosprawności u dziecka. Przedstawiają to rezultaty badań wybranych autorów:
L. Rosen:
1. Uświadomienie sobie wagi problemu.
2. Zaznajomienie się z istotą opóźnienia umysłowego.
3. Próby wykrycia przyczyn.
4. Szukanie pomocy.
5. Akceptacja całego układu warunków.
B. Faber:
1. Tragiczny kryzys życiowy.
2. Kryzys organizacji roli.
W. Wolfensberger
1. Kryzys nowości.
2. Kryzys osobistych wartości.
3. Kryzys rzeczywisty.
Pierwszy etap to okres szoku lub wstrząsu emocjonalnego. Rodzice,
gdy dowiedzą się o niepełnosprawności dziecka, często się załamują. Można
u nich zaobserwować rozpacz, żal, lęk, poczucie krzywdy, beznadziejności
i bezradności. Zazwyczaj nie wiedzą, co robić z dzieckiem, ich zachowania
wobec niego przepojone są lękiem i poczuciem winy. Obserwacje potwierdzają fakt, że silne emocje przeżywane przez rodziców zazwyczaj negatywnie wpływają na wzajemne relacje oraz stosunek do dziecka. Następstwem
przepracowania, a także przeciążenia psychicznego, może być pojawienie
209
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się chorób psychosomatycznych. Czasem przez wiele lat rodzice doświadczają lęku i poczucia winy, wzmacnianych przez błędne przekonania funkcjonujące w świadomości społecznej, a polegające na doszukiwaniu się
przyczyny niepełnosprawności dziecka w błędach czy „wadach” rodziców.
Drugi okres charakteryzuje się kryzysem emocjonalnym; często nazywany jest okresem depresji, rozpaczy. Emocje rodziców nadal są negatywne, ale już nie tak burzliwe. Rodzicom najczęściej towarzyszy poczucie
zawodu, wciąż nie potrafią pogodzić się z niepełnosprawnością dziecka.
Ogarnia ich chroniczny smutek. Zazwyczaj dochodzi do tego problem braku wsparcia ze strony ojca dziecka. To matka najczęściej rezygnuje z pracy
zawodowej i podejmuje większość obowiązków związanych z pielęgnacją
i wychowaniem dziecka.
Trzeci, zauważalny okres w przeżyciach rodziców wychowujących
dziecko z niepełnosprawnością, to pozorne przystosowanie się do sytuacji. Pedagodzy zauważają, że ten okres może trwać bardzo długo i często
charakteryzuje się podejmowaniem przez rodziców nieracjonalnych prób
przystosowania się do sytuacji. Wciąż nie dowierzają diagnozie, bagatelizują
ją bądź jej zaprzeczają. Wytwarzają przy tym nieprawdziwy obraz dziecka.
Część rodziców, akceptując fakt niepełnosprawności swego dziecka, jednocześnie wierzy w możliwość jego wyleczenia.
Kolejny etap określa się jako przystosowanie konstruktywne. Rodzice
podejmują próbę racjonalnego spojrzenia na swoją sytuację. Zauważalna
jest dominacja uczuć pozytywnych. Rodzice dostrzegają postępy dziecka
i cieszą się tym. Zaczynają z optymizmem patrzeć na życie cieszyć się życiem i ponownie nabierają zaufania do siebie. Pedagodzy jednak podkreślają, że często rodzice nie dochodzą w swych przeżyciach do tego etapu210.
Różnie więc kształtują się postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego; nie zawsze potrafią je zaakceptować, czasami dochodzi do
jego odrzucenia. Na podstawie badań ewolucję przeżyć emocjonalnych
rodziców dziecka niepełnosprawnego można określić jako przechodzenie
od pytania: „Dlaczego właśnie nas i nasze dziecko dotknęło to nieszczęście?”
do pytania: „Co i jak możemy zrobić, aby pomóc naszemu dziecku?”. Nie dziwi więc nikogo, że pierwszym etapem jest szok psychiczny; naturalne jest
210

B. Sidor, Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umysłową,
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A. Fröhlicha, B. Jarzębowskiej-Baziak, M. Kościelskiej, H. Olechnowicz, E. Pisuli, A. Suchcickiego i A. Twardowskiego.

149

również to, że rodzice próbują zaprzeczyć istniejącej sytuacji czy uruchamiają różne reakcje obronne. Na początku zauważa się próby mechanicznego przystosowania się do wypełniania codziennych obowiązków, a następnie świadomą reorganizację dotychczasowego życia. Wiele czynników
ma wpływ na reakcję rodziców, na jej siłę, przebieg i czas trwania. Wśród
najważniejszych należy wymienić stopień niepełnosprawności dziecka;
sposób, w jaki otrzymują oni informacje o niepełnosprawności, wiek dziecka, dodatkowe deficyty, poziom kultury rodziców, możliwość kształcenia
dziecka oraz środowisko, w jakim żyje rodzina, i jego stosunek do niepełnosprawności.
Reakcją rodziców na przyjście dziecka niepełnosprawnego jest także
niepokój. Ten stan przenosi się na dziecko. Praktyka pracy z osobami niepełnosprawnymi przekonuje, że dziecko broni się przed tym niepokojem
i buduje bariery, aby ustrzec się przed cierpieniem. Odcina się od własnych
uczuć, zamyka w swoim świecie. Przed wspólnotą chrześcijańską stoi konkretne zadanie być blisko rodziny, która z powodu urodzenia się dziecka
niepełnosprawnego przeżywa szok, poczucie bezsilności i całą gamę dramatów, o których wiedzą tylko najbliżsi. Także gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, która na początku nie jest wyraźna, a dopiero z czasem
można ją zauważyć, w rodzicach budzą się emocje paraliżujące normalny
kontakt między nimi i z otoczeniem.
Podstawowym zadaniem wspólnoty chrześcijańskiej oraz kapelana
szpitala czy wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, którym rodzice zwierzają
się ze swoich obaw, jest ukazywanie dziecka jako osoby; osoba ta powinna być przyjęta przez wspólnotę, bez koncentrowania uwagi na jej niepełnosprawności. Konieczność wsparcia rodziny wykazują także współczesne
badania, które stwierdzają, że doświadczanie wsparcia społecznego przez
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w mniejszym lub większym stopniu koreluje z ich postrzeganiem siebie, społecznym nastawieniem, celowością i sensownością życia. Istotne jest tutaj racjonalne wspieranie takich
rodzin. Zwłaszcza ojcowie dzieci niepełnosprawnych, choć odgrywają rolę
twardych mężczyzn, w rzeczywistości bardziej niż matki potrzebują duchowego wsparcia211. Zadanie to spoczywa zarówno na wyspecjalizowanych
grupach, jak i na szeroko rozumianym środowisku społecznym, w tym
również parafii. Innym problemem jest oddanie przez rodziców dziecka
niepełnosprawnego do domu pomocy społecznej. Przyczyn takich decy211
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zji jest wiele. Badania opinii pracowników socjalnych ujawniają wrażliwość
personelu na los dziecka w rodzinach patologicznych, dlatego pobyt dzieci
w tego typu domach traktowany jest jako złe, ale czasem konieczne rozwiązanie. Pracownicy socjalni są zdania, że dom rodzinny i miłość najbliższych
to największy dar, jaki rodzice mogą ofiarować swoim dzieciom, naznaczonym licznymi deficytami. Jako jeden z głównych problemów wskazują brak
miłości. Z drugiej strony personel ma świadomość, że dar miłości i opieki
bywa czasem okupiony wielkim wysiłkiem; pracownicy zauważają heroizm
i niezwykłe oddanie, głównie matek, dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną212.

1.2. Postawy środowiska wobec rodzin dzieci
niepełnosprawnych
Postawy rodziców wobec narodzin dziecka niepełnosprawnego są różne. Postawy środowiska wobec tych rodzin są często wypadkową niskiej
świadomości przeżywanych przez nie problemów. Wspólnota chrześcijańska ma zapobiegać nie tylko marginalizacji rodzin dzieci niepełnosprawnych, ale także – zgodnie z misją ewangelizacyjną – automarginalizacji
rodzin, które pod wpływem szoku zamykają się w kręgu własnych problemów. Wspólnota chrześcijańska może stać się środowiskiem, które pierwsze
przyjmie ewangeliczną postawę i przezwycięży ciągle obecne przejawy braku akceptacji osób, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, przybierającej czasami postać mechanizmu retrospektywnej interpretacji biografii
rodziny. Mechanizm ten przejawia się w podejmowaniu przez otoczenie
prób interpretacji aktualnego stanu poprzez poszukiwanie źródeł niepełnosprawności w historii rodziny. Niektórzy badacze, definiując problem,
nazywają go rodzajem napiętnowania rodziny. Poszukując przyczyn niepełnosprawności intelektualnej, niekiedy sięgają do dwóch, a nawet trzech
pokoleń wstecz. Przyczyn niepełnosprawności doszukują się najchętniej we
wszelkiego rodzaju nałogach członków rodziny; chętnie łączą je z alkoholizmem czy skandalami obyczajowymi, które – według nich – sprowadziły przysłowiową karę boską. Co więcej, jeśli otoczenie społeczne nie może
doszukać się przejawów zachowań wśród dotkniętej niepełnosprawnością
212
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rodziny, zaczyna szczegółowo rozpatrywać jej biografię. Okazuje się, że nawet marginalne fakty z życia najbliższych mogą urosnąć do rangi głównych
przyczyn choroby. Wielu badaczy problematyki zauważa, że te stereotypy,
łączące niepełnosprawność intelektualną z przejawami patologii, utrudniają
adaptację rodziny w najbliższym otoczeniu213.
Z badań nad rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną wynika, że rodzicom na ogół trudno pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Wspólnota
chrześcijańska powinna więc stać się wspólnotą wsparcia, sondaże bowiem
wskazują, że status dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest w Polsce bardzo niski. W naszym społeczeństwie, które deklaruje się jako wierzące, można zauważyć jeszcze dużo ambiwalentnych postaw wobec osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Z jednej strony zauważa się zaniżanie
wartości tych osób, z drugiej zaś gloryfikuje się społeczne działania wobec
nich określane jako „poświęcenie się”214. Badania wykazują, że zasób wiedzy,
jaką ma nasze społeczeństwo na temat niepełnosprawności intelektualnej
i osób nią dotkniętych, jest niezadowalający. Stąd postulat, by podnosząc
poziom wiedzy o ludziach niepełnosprawnych, rozpocząć edukację już na
poziomie szkoły, np. wprowadzając tę tematykę na lekcje wychowawcze215,
a także na lekcje religii i spotkania Szkolnych Kół Caritas.
Problem mitów i stereotypów myślowych o osobach z niepełnosprawnością intelektualną nie dotyka tylko społeczeństwa polskiego. Jean Vanier,
który od lat tworzy na całym świecie wspólnoty „Wiara i Światło” towarzyszące osobom z niepełnosprawnością intelektualną zauważa, że cierpienie
tych ludzi i ich rodzin bierze się z pogardy innych i przeświadczenia, iż osoby
niepełnosprawne nie mają żadnej wartości. Jego zdaniem wpływ na zmianę
myślenia i działania może mieć wspólnota religijna, która będzie prawdziwą
wspólnotą wiary i braterstwa; wspólnotą, w której każdy nie tylko coś da
osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ale także odkryje, że osoby te
ubogacają wspólnotę216.
213
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1.3. Rodzice dzieci niepełnosprawnych
i wychowanie religijne
Rodzina jest naturalnym i uprzywilejowanym miejscem wychowania
religijnego. Życie rodziny, w której na co dzień jest obecny wymiar religijny,
stanowi najpełniejszą katechezę. Sposób przeżywania codziennych wydarzeń sprawia, że Bóg ujawnia się w sposób widoczny niezwykle czytelny.
Przez kontakt z matką i ojcem dziecko uczy się nawiązywania relacji z innymi, a także odkrywa pojęcia religijne217.
W Polsce wychowanie religijne było przez wiele lat oddzielone od
całości wychowania. Komunizm zdeformował istotne pojęcia, w tym także pojęcie wychowania; wychowanie socjalistyczne było tylko karykaturą
wychowania. Wychowanie religijne było i niejednokrotnie jest przeciwstawiane wychowaniu świeckiemu. Jest to konsekwencja nieprecyzyjnego
określenia wychowania religijnego, utożsamianego z indoktrynacją, ideologizowaniem, podporządkowaniem działalności edukacyjnej założeniom
określonego wyznania. Przy takim rozumieniu akcentowany jest element
przymusu ze strony religii. Tymczasem wychowanie religijne pomaga
człowiekowi w jego wszechstronnym wzroście, ma swój znaczący udział
w rozwoju ludzkich uzdolnień. Obecny system, próbujący przywrócić integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności, nie ma jeszcze
własnego oblicza; widać, że triada: nauczanie, kształcenie i wychowanie,
która stanowi o istocie wychowania, nie jest spójna. Warunkiem spójności
wychowania dziecka od wczesnych lat będzie zharmonizowanie działań
wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną, Kościołem i innymi instytucjami, takimi jak Caritas czy Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
Dopóki tutaj nie będzie spójności, dopóty wychowanie zintegrowane będzie tylko postulatem. Trzeba odnotować pierwsze prace badawcze, które
uwzględniają wysiłek wszystkich instytucji wychowawczych oraz zakładają
wszechstronny rozwój dziecka: od fizycznego, przez psychiczny i społeczny,
aż po religijny218.
Badania Cz. Walesy wykazały, że religijność dziecka kształtuje się w miarę wprowadzania go przez dorosłych w zasady i praktykę życia religijne217
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go, w którym szczególnie doniosłe są komponenty intelektualne typu treściowo-emocjonalnego i motywującego. Religijni rodzice nawiązują ze
swym dzieckiem dialog prawdziwie partnerski, rozwijają w nim zdolność
do transcendowania. Poprzez włączanie dziecka w życie religijne wierzący
rodzice umożliwiają mu ukształtowanie głębszego rozumienia religijnego
osobistych doświadczeń. Struktura rodziny i wynikające z niej doświadczenie dziecka, jego kontakty z najbliższymi, mogą mieć decydujący wpływ
na ukształtowanie w nim pojęcia Boga, Chrystusa, nieba, Kościoła i innych
komponentów składających się na religijność człowieka. Miłość i szczęście
przeżywane w rodzinie są warunkiem rozwoju religijności. W dziedzinie wychowania religijnego najważniejsze wydają się kompetencje nie sprawnościowe, lecz motywacyjne. Dużą rolę w kształtowaniu postawy religijnej ma
budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w relacjach międzyludzkich, które dziecko przenosi na swoje odniesienia do samego Boga219.
Wychowanie religijne nie ogranicza się do posyłania dziecka do kościoła czy na katechezę. Rodzice przez swój przykład i słowo mają doprowadzić
dziecko do Chrystusa i nauczyć je przyjacielskiego dialogu z Nim, ciągłego odpowiadania na wezwania Boże. Jednak praktyka i badania naukowe
podkreślają prawdę, że często rodzice, biorąc pod uwagę deficyty licznie
występujące u dzieci niepełnosprawnych, z obawą i rezerwą podchodzą do
ich wychowania religijnego. Dlatego posługa młodych wolontariuszy Caritas wobec tych rodzin w parafii i w szkole powinna cechować się dużą
troską, serdecznością oraz otwartością na problemy i wątpliwości rodziców.
Dokumenty magisterium Kościoła podkreślają konieczność tworzenia ewangelicznego klimatu, w którym rodzice będą mieli poczucie towarzyszenia
im na drodze religijnego wychowania dzieci. Parafia jako wspólnota zjednoczona miłością Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym zobowiązana jest do
tego, aby stawać się „domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć
każdemu”220. W przypadku analizowanej grupy rodziców wypominanie im,
że oddalili się od parafii, bądź bierność wobec ich problemów i zaniechanie
pomocy byłyby znieważeniem samego Boga (por. Prz 17,5)221.
219
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Zob. Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, t. I, Dziecko, Lublin 2005. Opublikowane
badania autora stanowią pierwszą próbę syntetycznego spojrzenia na rozwój religijności
dziecka. Dotychczas w psychologii wychowawczej na ogół nie doceniało się tych oddziaływań, które zawierają się w dostarczanych dziecku treściach i przeżyciach religijnych. Tymczasem, jak potwierdzają badania, postawy religijne dziecka mają doniosły wpływ regulujący zachowanie oraz integrujący osobowość.
Christifideles laici, 29.
W. Przygoda, Formy realizacji preferencji opcji na rzecz ubogich w parafii, w: „Currenda”

Pogłębianie świadomości i poczucia odpowiedzialności całej wspólnoty parafialnej za włączenie osób niepełnosprawnych dokonuje się głównie
przez katechizację i kaznodziejstwo szeroko rozumiane. Na miejscowych
duszpasterzach spoczywa obowiązek wypracowania programu katechetycznego i kaznodziejskiego oraz socjalnego dostosowanego do konkretnych potrzeb, aby uświadomić nie tylko rodzicom, ale także całej wspólnocie, że religijność to nie tyle wiedza intelektualna, ile życie i działanie. Także
dziecko z niepełnosprawnością intelektualną jest zdolne do udziału w życiu
i wychowaniu religijnym. Swoją wiarę w Boga wyraża ono przede wszystkim
sposobem odnoszenia się do drugiego człowieka. Tak rozumiane wychowanie religijne łączy się z kształtowaniem postaw i zachowań społecznych motywowanych miłością, ukierunkowanych na dobro innych ludzi. Podstawą
religijności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną będzie więc uczciwość, która staje się dla niego impulsem działania, a także stanowi źródło
zachowań, poszukiwań i kontaktów z otoczeniem. Odczuwając ciepło i bezpieczeństwo ze strony najbliższych osób, dziecko uczy się od nich wiary
intuicyjnie odkrywanej w ich życzliwości i miłości.
Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas, znający sytuację swojego środowiska lokalnego wiedzą, że włączenie do wspólnoty chrześcijańskiej rodziców
dzieci niepełnosprawnych może czasami wymagać tylko odpowiedniego
zaproszenia. W przypadku innych włączenie w życie wspólnoty może okazać się wykonalne jedynie wtedy, gdy parafia podejmie próbę wdrożenia
innowacyjnych programów. Musi przede wszystkim podjąć te formy ewangelizacji, które przemawiają do poszczególnych osób niepełnosprawnych,
wprowadzić do liturgii te zmiany, które zachęcą dzieci do aktywnego
uczestnictwa, jak również zapewnić konkretną pomoc, która odzwierciedli
naszą miłość i troskę o osoby z poważnymi problemami. Ta troska dotyczy
rodzin, a w szczególności rodziców osób niepełnosprawnych. Żadna rodzina nie jest przygotowana na narodziny dziecka niepełnosprawnego. Kiedy
takie dziecko pojawia się na świecie, rodziny potrzebują silnego wsparcia od
swojej wspólnoty w wierze. To wsparcie powinno być mocne przez wiele
lat, dla rodziców bowiem głównym problemem jest brak perspektyw dla
ich dziecka, a parafia może ukazać jako perspektywę miłość Boga do człowieka i człowieka do Boga; jest to cel, który każdy może osiągnąć.
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2. Praca socjalna obejmująca rodzeństwo osób
niepełnosprawnych
Parafialne i szkolne programy zajęć wychowawczych i formacji charytatywnej często nie uwzględniają rodzeństwa osób niepełnosprawnych.
Warunki życia pełnosprawnego rodzeństwa wychowującego się z niepełnosprawnym bratem czy siostrą są specyficzne. Zauważa się brak uwagi
rodzicielskiej skierowanej na zdrowe dzieci, gdyż cały trud oddziaływań
opiekuńczo-wychowawczych skupia się na dziecku niepełnosprawnym. Widoczna jest podwyższona odpowiedzialność w opiekowaniu się niepełnosprawnym bratem czy siostrą. Do tego dochodzą inne problemy222.
Przy formowaniu wolontariuszy, którzy będą posługiwali pośród osób
niepełnosprawnych, konieczne jest uwzględnienie problematyki życia rodzeństwa pełnosprawnego, aby praca socjalna była rzeczywistym wychowaniem nie tylko osób niepełnosprawnych, lecz także wszystkich bliskich.
Włączenie całej rodziny do zaplanowanych zajęć podkreśla, że wszyscy jesteśmy powołani do bycia jednym ciałem w Chrystusie, a więc mamy wnikać w tajemnicę Chrystusa i dzielić się własnymi darami z innymi członkami
Kościoła. Ponadto pozwala to podwyższyć jakość pracy socjalnej dla innych
uczestników, ponieważ wymaga od wolontariuszy dokładniejszego planowania, właściwego przekazywania treści i wykorzystywania zróżnicowanych metod. Uwzględnienie w pracy charytatywnej rodzeństwa osób niepełnosprawnych jest wyrazem troski i świadomości Kościoła, który naucza,
że przez świadectwo życia całej chrześcijańskiej rodziny dzieci doświadczają
pierwszych religijnych przeżyć, które często pozostawiają głęboki ślad w ich
życiu.

2.1. Trudności w życiu rodzeństwa osób
niepełnosprawnych
Badania dotyczące psychospołecznych zachowań pełnosprawnego rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, wykazały jak
liczne są trudności w codziennym życiu223. Rodzeństwo jest narażone na
222
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Zob. B. Sidor, Rodzina dziecka z niepełnosprawnością umysłową, w: Rodzina: źródło życia
i szkoła miłości str. 401; A. Żyta, Bracia i siostry osób z niepełnosprawnością intelektualną,
w: „Oligokatecheza” 8(2005), str. 5-8.
W tej części rozważań wykorzystano badania przeprowadzone przez A. Żytę, opublikowa-

problemy emocjonalne, zaburzenia zachowań, osłabienie więzi z rodziną
(gdyż ta jest skoncentrowana na dziecku niepełnosprawnym), poczucie
krzywdy i opuszczenia. Może rodzić się wrażenie, że opieka nad niepełnosprawnym rodzeństwem jest zbyt uciążliwa. Mogą również pojawiać
się takie cechy, jak: brak samodzielności, infantylizm, brak aspiracji, poczucie niskiej wartości, pobudliwość i osamotnienie. Podejmowanie dodatkowych obowiązków na rzecz rodzeństwa niepełnosprawnego może
doprowadzić do złości, poczucia winy i urazy, którym często towarzyszy
bunt oraz reakcje obronne, np. unikanie trudnych sytuacji. Niektórzy
badacze zauważają, że u pełnosprawnego rodzeństwa nie musi dojść
do problemów emocjonalnych i dostosowawczych, gdyż może ono
właściwie się rozwinąć i zastosować skuteczne sposoby pokonywania
problemów. A więc obecność w rodzinie osoby niepełnosprawnej może
mieć pozytywny wpływ na rodzeństwo. Jest to okazja do rozwijania postaw prospołecznych, motywacji pozaosobistej, altruizmu i tolerancji
dla inności. Odnotowuje się u tych dzieci szybsze niż u ich rówieśników
osiąganie dojrzałości psychicznej i odpowiedzialności, a kontakty z bratem czy siostrą z niepełnosprawnością sprzyjają pogłębieniu zdolności
empatii. Taka sytuacja kształtuje ich postawę – radzą sobie z trudnościami i przystosowują do warunków. Z badań wynika również, że pełnosprawne rodzeństwo tylko w niewielkim stopniu przeżywa zaburzenia
w sferze osobowościowej, rodzinnej, społecznej i zawodowej. Istotne są
wyniki badań B. Sidor, które wykazują, że nasilenie trudności psychospołecznych pełnosprawnej młodzieży jest uzależnione od tego, jak ich
niepełnosprawne rodzeństwo postrzegane jest przez otaczającą społeczność224.
Biorąc pod uwagę wszystkie trudności i mechanizmy postaw rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne, należy stwierdzić,
że wspólnota chrześcijańska nie może podważać prawdy, iż rodzina odgrywa najważniejszą rolę w życiu osób niepełnosprawnych, niezależnie
od ich wieku i sytuacji, w których się znajdują. Rodzina bowiem – na ile
potrafi – z miłością wspiera duchowy, psychiczny i fizyczny rozwój oso-

224

ne w: A. Żyta, Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2004.
Autorka w swej pracy przedstawia również dotychczasowy stań badań dotyczących pełnosprawnego rodzeństwa dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, str. 64-69.
B. Sidor, Rodzeństwo jako istotny element systemu rodzinnego z osobą z niepełnosprawnością
umysłową, w: Z. Gajdzica, A. Klinik (red.), Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie
edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Katowice 2004, str. 96-100.
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by niepełnosprawnej i zawsze pozostaje pierwszym nauczycielem religii
225
i moralności .

2.2. Postulaty wychowawcze wobec rodzeństwa
Badania A. Żyty dotyczące wpływu brata lub siostry z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na psychikę i sytuację społeczną pełnosprawnego rodzeństwa, pozwalają przypuszczać, że stan fizyczny, stopień niepełnosprawności i wiążące się z nim ograniczenia w rozwoju i kontaktach
z innymi, nie warunkują w sposób znaczący stosunku zdrowego rodzeństwa do niepełnosprawnego.
Badania potwierdzają, że stosunki między rodzeństwem pełno- i niepełnosprawnym intelektualnie są bezpośrednio uwarunkowane atmosferą wychowawczą panującą w domu rodzinnym. Dla wolontariuszy Caritas
istotne jest to, że nie potwierdza się hipoteza, iż w większości rodzin z dzieckiem głęboko niepełnosprawnym intelektualnie atmosfera wychowawcza
oraz stopień zintegrowania rodziny są zaburzone. Uwzględniając wyniki
również innych badań dotyczących więzi pełnosprawnego rodzeństwa
z rodzeństwem niepełnosprawnym, zauważa się, że stosunki między nimi
są zróżnicowane.
Badacze wyróżniają trzy główne typy więzi: kontakt pozytywny, negatywny oraz obojętny. Kontakt pozytywny charakteryzuje się tym, że rodzeństwo pełnosprawne okazuje miłość, życzliwość i współczucie osobie
z niepełnosprawnością intelektualną. Kontakty między rodzeństwem są
systematyczne i podejmowane przeważnie z inicjatywy rodzeństwa pełnosprawnego. W kontakcie pozytywnym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną okazują swe przywiązanie do zdrowego rodzeństwa i chętnie
z nim przebywają. Natomiast kontakt negatywny charakteryzuje się głównie tym, że rodzeństwo pełnosprawne przejawia wobec brata czy siostry
z niepełnosprawnością intelektualną uczucia wrogości i niechęci, co sprawia, że w osobach chorych rodzi się lęk i unikają one wszelkich kontaktów.
Z kolei kontakty obojętne polegają głównie na tym, że rodzeństwo
pełnosprawne okazuje swym niepełnosprawnym braciom czy siostrom
obojętność, lekceważenie lub zmienność uczuć. Najczęściej wynika to
z kontaktów przypadkowych, podejmowanych z inicjatywy dziecka z nie225
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United States Conference of Catholic Bishops. Pastoral Statement of U.S. Catholic Bishops on
Persons with Disabilities, Washington 2004, nr 16.

pełnosprawnością intelektualną, ograniczających się do krótkich zabaw czy
226
rozmów .
Istnieje zależność między stosunkiem do niepełnosprawności rodzeństwa a wspólnym zamieszkaniem. Badania A. Żyty podkreślają, że wspólne
zamieszkanie intensyfikuje przeżywane problemy, ale jednocześnie pogłębia więź między rodzeństwem. Chociaż badania statystyczne nie stwierdzają istotnego wpływu nieprawidłowych kontaktów z innymi ludźmi na
stosunek do niepełnosprawnego członka rodziny, to jednak trzeba wziąć
pod uwagę, że odrzucenie brata lub siostry przez otoczenie budzi u badanego rodzeństwa wiele negatywnych emocji, takich jak: agresja, złość,
bezsilność i unikanie kontaktów z otoczeniem. Podobnie nie potwierdzono
w sposób jednoznaczny hipotezy, że duża część rodzeństwa pełnosprawnego odczuwa problemy emocjonalne powstałe na skutek napiętnowania,
odrzucenia i wyizolowania rodzin mających dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, przeciążenia obowiązkami związanymi z opieką
nad nim i wynikającej z tego niemożności poświęcania większej ilości czasu
swoim zainteresowaniom i sprawom osobistym. Trzeba jednak pamiętać,
że badania wykazały grupę rodzeństwa, która odczuwa niedogodności
związane z niepełnosprawnym rodzeństwem i dostrzega jego negatywny
wpływ na swoją sytuację życiową. W planowaniu organizacji pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi, a zwłaszcza jej treści, należy uwzględnić wyniki badań potwierdzające, że istnieje znacząca dodatnia zależność
statystyczna pomiędzy zadowoleniem z siebie, ze swojego życia i sytuacji
rodzinnej, a stosunkiem do niepełnosprawnego rodzeństwa. Im lepsza samoocena i większe poczucie szczęścia, tym lepszy stosunek do brata lub
siostry. Z badań wynika również, że pełnosprawne rodzeństwo i rodzice dostrzegają szczególną sytuację psychiczną powstałą na skutek specyficznych
warunków wzrastania osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
udziału w opiece nad niepełnosprawnym bratem lub siostrą, poświęcania
dzieciom pełnosprawnym mniejszej ilości czasu i uwagi ze strony rodziców oraz narażania na niezrozumienie i odrzucenie ze strony rówieśników
w okresie dzieciństwa. Analiza badań ukazuje również, że niepełnosprawny
brat lub siostra nie wpływa znacząco na kontakty z rówieśnikami. Jednak
przy organizacji pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi koniecznie
trzeba uwzględnić fakt, że część pełnosprawnego rodzeństwa nie spotyka
się z rówieśnikami w swoim domu rodzinnym z różnych przyczyn. Są nimi:
226

B. Sidor, Rodzeństwo jako istotny element systemu…, str. 101.
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brak własnego pokoju, obawa przed zakłócaniem spotkania przez niepełnosprawne rodzeństwo, niechęć rodziców do zapraszania przyjaciół. Ponadto
badani podkreślają, że w doborze znajomych kierują się ich stosunkiem do
niepełnosprawnego brata lub siostry227.
Istotne dla programowania pracy socjalnej może być uświadomienie
sobie prawdy, że korzystną sytuację dla dziecka pełnosprawnego tworzy
włączenie przez rodziców ich niepełnosprawnego brata lub siostry w nurt
codziennego życia rodzinnego, nieskupianie uwagi wyłącznie na potrzebach i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz troska o pozostałe
dzieci. Badania podkreślają istnienie ważnej korelacji dodatniej pomiędzy
postawą rodziców wobec niepełnosprawnego dziecka, a stosunkiem do
niego rodzeństwa pełnosprawnego. Analiza badań jakościowych pozwoliła
zauważyć wpływ osiągnięcia sukcesu przez osobę z niepełnosprawnością
intelektualną w dziedzinach dla niej dostępnych (np. olimpiady specjalne,
twórczość plastyczna, udział w przedstawieniach teatralnych, zespołach
muzycznych) na jej pozytywny obraz w oczach pełnosprawnego rodzeństwa. Podkreślona została zależność o charakterze dwustronnym, tzn. osiągnięcie sukcesu przez niepełnosprawne rodzeństwo zazwyczaj idzie w parze
z pozytywnym stosunkiem do niego; zdrowe rodzeństwo deklarujące silną
więź z chorym, częściej zauważa nawet drobne sukcesy w życiu brata lub
siostry i żywo interesuje się ich osiągnięciami. Wprawdzie postuluje się dalsze
badania jakościowe, ale już na bazie dotychczasowych można zauważyć, że
rodzeństwo pełnosprawne wpływa w sposób stymulujący lub zakłócający
na proces rehabilitacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, co
ściśle wiąże się ze stosunkami panującymi między rodzeństwem, stopniem
akceptacji ze strony rodziców i sprawnego rodzeństwa oraz poziomem zintegrowania rodziny. Problemy psychospołeczne rodzeństwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną są w sposób bezpośredni i pośredni
związane z posiadaniem niepełnosprawnego brata lub siostry228. Natężenie
227
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A. Żyta, Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, str. 199-200.
Z przeprowadzonych przez B. Sidor badań wynika, że „postawa pełnosprawnego rodzeństwa wobec sióstr, braci z niepełnosprawnością może być związana z ich psychospołecznym funkcjonowaniem. Z przeprowadzonych badań wynika, że emocjonalne ustosunkowanie pełnosprawnego rodzeństwa wobec ich niepełnosprawnych sióstr, braci jest
znaczące dla ich funkcjonowania bez nasilenia psychospołecznych trudności. To emocjonalne ustosunkowanie jest bardziej znaczące dla dziewcząt aniżeli chłopców i ma szczególne znaczenie, gdy relacja dotyczy sióstr. Czynnik ten jest istotny dla dobrego funkcjonowania pełnosprawnego rodzeństwa w rodzinie, ale także w szerszej grupie społecznej,
w szkole, pracy, również w sferze osobowościowej. Jest to argument przemawiający za tym,

tych problemów bywa różne. Zależy od wielu czynników, między innymi materialnej sytuacji rodziny, postaw rodziców, wieku, cech osobowościowych,
wsparcia ze strony środowiska społecznego. W niektórych przypadkach odnotowuje się silne poczucie niższej wartości, inności i pokrzywdzenia przez
los, co rzutuje na samoocenę oraz rodzi brak zadowolenia ze swojego życia
i kontaktów z otoczeniem. Najczęściej jednak nie jest to przyczyną większych
nieprawidłowości w rozwoju psychicznym i społecznym. Za najbardziej krytyczny okres uznaje się dojrzewanie, które jest czasem naturalnego buntu
i poszukiwania swego miejsca w życiu.
W organizacji pracy socjalnej należy uwzględnić problemy wynikające
bezpośrednio z faktu wspólnego wzrastania rodzeństwa zdrowego z niepełnosprawnym. Pierwszym problemem rodzeństwa jest przeciążenie obowiązkami, które wynika ze współudziału w opiece nad bratem lub siostrą,
oraz wiążąca się z tym mała ilość wolnego czasu. Drugim problemem jest
zamiana ról: młodsze pełnosprawne rodzeństwo często przejmuje rolę starszego dziecka w rodzinie. Trzecim bezpośrednim problemem jest sposób
reagowania i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami rodzeństwa niepełnosprawnego. Chodzi tu o wiele zachowań utrudniających funkcjonowanie
społeczne, nieakceptowanych lub z trudem tolerowanych przez otoczenie,
np. brak panowania nad czynnościami fizjologicznymi, ślinienie się, agresja
lub autoagresja, problemy z komunikacją, zachowania stereotypowe, itp.
Przy organizacji pracy socjalnej należy zwrócić uwagę na problemy pośrednio wynikające z faktu posiadania rodzeństwa niepełnosprawnego. Są to
przede wszystkim nieprawidłowe relacje z rodzicami. Powstają one między
innymi z powodu braku rozmów na temat istoty niepełnosprawności brata
lub siostry, poczucia nierównego traktowania dzieci. Kolejnym pośrednim
problemem są niewłaściwe kontakty z rówieśnikami. Wynikają one zarówno
z małej tolerancji otoczenia i jego reakcji na wszelką odmienność, jak i z nieumiejętności informowania rówieśników o niepełnosprawności rodzeństwa
i prowadzenia szczerych rozmów na ten temat, a także z poczucia braku
wsparcia ze strony rodziców i innych dorosłych. Następnym pośrednim problemem są ambiwalentne uczucia dotyczące przyszłej opieki nad niepełnoaby dbać o wzajemne ustosunkowania w rodzinie, emocjonalny klimat w niej panujący.
Z przeprowadzonych badań wynika, że głębsze relacje natury emocjonalnej są dla psychospołecznego funkcjonowania badanej młodzieży bardziej znaczące aniżeli konkretne
gesty, zachowania na rzecz niepełnosprawnego rodzeństwa”. B. Sidor. Normalni „Nienormalni”? Postawy rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec niepełnosprawności.
http://www.bardziejkochani.pl/ [dostęp: 12.05.2007 r.].
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sprawnym rodzeństwem, wynikające z jednej strony z poczucia obowiązku i odpowiedzialności, ale także miłości w stosunku do niego i rodziców,
a z drugiej – z obawy przed przewidywanymi problemami, lęku przed reakcją małżonka i dzieci. Rodzeństwo pełnosprawne nie ma poczucia wsparcia
ze strony państwa i placówek specjalistycznych i na ogół nie widzi możliwości godziwego życia brata lub siostry jako osób dorosłych w obecnie
istniejących placówkach o charakterze opiekuńczo-mieszkalnym229.

2.3. Konieczność wsparcia rodzeństwa osób
niepełnosprawnych
Magisterium Kościoła wskazuje w sposób ogólny na konieczność objęcia opieką środowiska osób niepełnosprawnych. Ukazują się też pierwsze
dokumenty Kościołów lokalnych zobowiązujące do objęcia troską duszpastersko-katechetyczną także rodzeństwo osób niepełnosprawnych. Jest to
wyraz świadomości wspólnoty wierzących, dostrzegającej konieczność szerokiego wsparcia środowiska, w którym żyją osoby z niepełnosprawnością.
Episkopat USA podkreśla, iż wszyscy członkowie rodziny powinni wiedzieć,
że ktoś ich wspiera – przynajmniej duchowo – gdy pomagają osobom niepełnosprawnym, i towarzyszy im w drodze do pełnego uczestnictwa we
wspólnocie chrześcijańskiej230. Również Konferencja Biskupów Anglii i Walii
zwraca uwagę na fakt, że rodzice i inni członkowie rodziny osób z niepełnosprawnością odczuwają potrzebę katechezy; potrzeba ta rodzi się pod
wpływem sytuacji, w której znajduje się członek ich rodziny231.
Na konieczność wsparcia rodzeństwa osób niepełnosprawnych wskazuje również dorobek pedagogiki specjalnej. Analiza literatury poświęconej
rodzeństwu osób z niepełnosprawnością, a także badań empirycznych pozwala na sformułowanie wielu postulatów koniecznych do uwzględnienia
229

230

231
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Cenne świadectwa rodzeństwa pełnosprawnego i ich reakcje na rodzeństwo z niepełnosprawnością odnajdujemy w materiałach z X Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bardziej Kochani z cyklu: Czas dla rodziców. Niepełnosprawny brat, niepełnosprawna
siostra – problemy rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Warszawa 1-2.10.2005
r. http://www.bardziejkochani.pl/ [dostęp: 12.05.2007 r.].
United States Conference of Catholic Bishops. Pastoral Statement of U.S. Catholic Bishops
on Persons with Disabilities nr 15.
Bishops Conference of England and Wales. Valuing difference. People with disabilities in the
life and mission of the Church. http://www.catholic-ew.org.uk/resource/vald01/ [dostęp:
09.01.2011 r.].

przy formacji wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, formacji permanentnej
już posługujących i przy samej organizacji pracy socjalnej.
Uwzględniając postulaty A. Żyty dotyczące rodzeństwa dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, należy stwierdzić, że konieczne
jest wsparcie nie tylko rodziców, którzy często sami mają problemy z zaakceptowaniem niepełnosprawności potomka i prawidłowym realizowaniem się w różnych rolach społecznych, ale także wszystkich, którzy otaczają te osoby. Autorka wskazuje na konieczność pomocy psychologicznej
rodzeństwu pełnosprawnemu, której w Polsce brakuje. W zakres pomocy
powinny wchodzić zarówno sposoby radzenia sobie z emocjami, trudnymi
zachowaniami i specyficznymi problemami wiążącymi się z daną niepełnosprawnością, jak i nauka prawidłowych reakcji w stosunku do innych ludzi.
Ważne jest udzielanie wyczerpujących, a jednocześnie dostosowanych do
poziomu dzieci w różnym wieku informacji o specyfice niepełnosprawności, możliwościach pomocy, perspektywach na przyszłość. Wsparcie rodzeństwa powinno także odbywać się poprzez instruktaż i rozmowy z rodzicami
na temat najbardziej efektywnego postępowania wychowawczego, sposobów budowania pozytywnych więzi między rodzeństwem, zachowania
właściwych proporcji we włączaniu dzieci w opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Rozmowy z badanym rodzeństwem pozwalają wnioskować, że odczuwa ono potrzebę kontaktów z osobami mającymi podobne
problemy w celu wymiany doświadczeń i uzewnętrznienia swoich przeżyć.
Potrzebne są spotkania grup wsparcia, w których zainteresowane rodzeństwo mogłoby taką pomoc otrzymać. Pożądaną formą pomocy są różnego
typu warsztaty i zajęcia o charakterze praktycznym, na których rodzeństwo
zdobywa informacje nie tylko od specjalistów, ale także od innych osób
będących w podobnym położeniu. Uczestnicząc w różnego typu zajęciach treningowych rozwijających umiejętność radzenia sobie ze stresem,
rodzeństwo uczy się panowania nad emocjami i umacnia poczucie własnej wartości. Istotną pomocą w procesie adaptacji i wzrastania w rodzinie
z rodzeństwem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną mogłyby być
wydawnictwa książkowe o charakterze poradników, w których dzieci i młodzież znaleźliby informacje na temat nurtujących ich problemów z zakresu
niepełnosprawności intelektualnej. Zarówno język, jak i treść powinny być
dostosowane do możliwości i potrzeb odbiorców. Rodziny mające dziecko
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną doświadczają szeregu problemów nie tylko natury emocjonalnej, ale także materialnej. Potrzebują różnego rodzaju wsparcia, gdyż czując się samotne i gorsze, mają tendencje do
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ograniczania kontaktów i izolacji, co odbija się niekorzystnie na prawidłowym
rozwoju wszystkich członków rodziny. Postulowane przez specjalistów wczesna interwencja i wczesna stymulacja powinny obejmować swym zasięgiem
wszystkich członków rodziny. Wymaga to zarówno przygotowania odpowiednio przeszkolonej kadry, jak i regulacji prawnych. Pomoc, poprzedzona
dokładną diagnozą środowiska rodzinnego, powinna być udzielana przede
wszystkim w domu rodzinnym. Zarówno literatura przedmiotu, jak i badania
pozwalają przypuszczać, że głównymi czynnikami wpływającymi na sytuację
psychospołeczną i wzajemne stosunki między rodzeństwem są atmosfera
rodzinna, stopień zintegrowania rodziny oraz postawy wychowawcze reprezentowane przez rodziców. Konieczne jest dotarcie do wszystkich rodzin mających dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, aby służyć tym,
którzy szczególnie wymagają wsparcia emocjonalnego na drodze realizacji
zadań wychowawczych. Im większa jest wrażliwość społeczna, tym mniejsze poczucie osamotnienia i wyobcowania. Coraz większej tolerancji i zrozumienia problemów wszystkich członków rodzin wychowujących dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną sprzyja między innymi
popularyzacja wiedzy o ich problemach w środkach masowego przekazu.
Analiza rozmów i wywiadów przeprowadzonych z rodzeństwem oraz rodzicami pozwala zauważyć, że istnieje silna potrzeba pogłębiania i badania zagadnień związanych z różnymi aspektami funkcjonowania rodziny
mającej dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Rodziny te
często obawiają się ingerencji badacza w życie prywatne, ale jednocześnie
potrzebują konkretnych wskazówek, jak radzić sobie w różnych sytuacjach
życiowych. Populacja badanego rodzeństwa pełnosprawnego jest bardzo
zróżnicowana zarówno pod względem wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, sytuacji materialnej, jak i radzenia sobie z faktem posiadania
brata czy siostry z niepełnosprawnością intelektualną. Znaczna część badanych funkcjonuje prawidłowo we wszystkich dostępnych im aspektach
życia i dobrze radzi sobie z mniej lub bardziej nasilonymi niedogodnościami
wynikającymi z posiadania niepełnosprawnego rodzeństwa. Istnieje jednak
nieliczna grupa osób, które czują się nadmiernie obciążone (fizycznie lub
psychicznie). Uważają one, że posiadanie rodzeństwa z głębszą niepełnosprawnością wpłynęło negatywnie na ich życie. Zadaniem osób wspierających rodzinę (psychologów, pedagogów, katechetów, duszpasterzy, wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas) powinno być niedopuszczanie do takich
sytuacji przez zorganizowaną, wieloaspektową pomoc wszystkim jej członkom. Wsparcie rodzeństwa osób niepełnosprawnych wymaga podjęcia tej
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problematyki na lekcjach religii w szkole masowej, do której uczęszcza rodzeństwo pełnosprawne; na katechezie parafialnej, a także w posłudze homiletycznej. Tematyka katechezy powinna skupiać się wokół zagadnienia:
osoby niepełnosprawne i pełnosprawne jako „obdarowywani” i „obdarowujący” w świetle wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanie wierzą, że Bóg obdarza
wartościami i nadaje sens każdemu ludzkiemu życiu; jaki sens i jaką wartość
ma życie, człowiek może się dowiedzieć tylko od Boga. Rodzeństwo osób
niepełnosprawnych powinno usłyszeć nauczanie Kościoła, który rozpatruje
sytuację ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych przez pryzmat wiary
w Jezusa Chrystusa. Wszyscy bowiem mają ten sam punkt wyjścia, tę samą
drogę i ten sam cel. Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg jest „Przyjacielem życia” (Mdr 11,26). Udziela pewnej siły, która może przemieniać i motywować do dzielenia wiary ze wszystkimi. Katecheza może wesprzeć rodzeństwo osób niepełnosprawnych przez ukazanie, że wyobrażenia ludzi
pełnosprawnych na temat osób z różnymi dysfunkcjami rzadko są zgodne z rzeczywistością. Niepełnosprawność jest zbyt szybko identyfikowana
z cierpieniem, bólem i nieszczęściem, czyli z negatywnymi elementami egzystencji. Radość życia, szczęście i wdzięczność, strona pozytywna i piękno,
które również są obecne w życiu ludzi niepełnosprawnych, nie są dostrzegane. Z pewnością rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
przeżywa swoją sytuację z wielu względów jako duże ograniczenie. Taki
stan rzeczy czasami wywołuje poczucie krzywdy i niesprawiedliwości w codziennym życiu. Istotne jest więc, aby na katechezie usłyszeli oni i doświadczyli, że wszystkie osoby pełnosprawne i niepełnosprawne są wspierane
łaską wiary, która otwiera „oczy serca” (Ef 1,18), pozwala zrozumieć treści Objawienia, przyjąć całość zamysłu Bożego i tajemnic wiary oraz dostrzec ich
wzajemny związek między sobą oraz z Chrystusem, który stanowi centrum
Tajemnicy objawionej.

Zadania SKC
Caritas w Polsce nie zamierza poprzestać na dotychczasowym dorobku. Stale odnawia się przez pogłębianie samej istoty posługi, podstaw
teologicznych i pedagogicznych, przez poszukiwanie stosownego języka i nowych metod oraz tworzenie współczesnej koncepcji wolontariatu.
Poszukując nowych sposobów, Caritas próbuje przezwyciężać stereotypy
w spojrzeniu na rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym, które rodzą drę-
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twotę, zobojętnienie i innego rodzaju przeszkody. Kościół, podobnie jak to
czynił w swojej historii, ciągle poszukuje nowych dróg i wprowadza nowe
zasady w działalność Caritas, kierując się mądrością, odwagą i wiernością
Ewangelii. Kościół, idąc za przykładem Jezusa z Nazaretu, stara się swoją
działalność dostosować do mentalności tych, którym niesie światło Ewangelii. Wysiłek nowego spojrzenia daje się szczególnie zauważyć w rozwoju
Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas w Polsce. Zwiększa się
bowiem liczba inicjatyw, pracą charytatywną obejmowane są różne grupy osób. Ten artykuł jest próbą interpretacji słów Jana Pawła II, który głosił,
że „w społeczności ludzkiej możni i wykształceni zajmują pierwsze miejsce
i są bardziej dostrzegani. Ale w Królestwie Bożym jest inaczej: pierwszymi
i większymi są dzieci, słabi, ubodzy, cierpiący”232. Praca socjalna w Szkolnych
Kołach Caritas, wspierająca rodziny dzieci niepełnosprawnych, polega na
towarzyszeniu im we wchodzeniu na drogę życia chrześcijańskiego i życia
jego pełnią. Współczesna praca socjalna Caritas w Polsce musi skupić się na
próbie zintegrowania swoich oddziaływań ze szkołą, wspólnotą parafialną
i – przede wszystkim – z rodziną. Trzeba jednak podkreślić, że „zintegrowana”
nie oznacza „umieszczona wewnątrz” np. szkoły, lecz połączona siecią wzajemnych relacji odzwierciedlających miłość, która pozwala rozpoznawać
uczniów Jezusa. Bóg nie jest abstrakcją, ale Żyjącym, z którym nawiązujemy
relację. W tej relacji nasza umiejętność rozumowania jest względna. Żadna
osoba niepełnosprawna nie może być postrzegana jako dziwna i pozbawiona kontaktu z rzeczywistością. Trzeba docenić jej możliwości. Jest to ewangeliczna służba niepełnosprawnym, aby nie zatracili swoich talentów, lecz je
pomnożyli. Każdy człowiek bowiem, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, otrzymał je od Boga. Ta prawda jest zawarta w magisterium
Kościoła i trzeba ją przekazywać całej rodzinie osoby niepełnosprawnej.
Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”
– o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła postawił nam to zadanie podkreślając, że istnieje potrzeba głoszenia Słowa Bożego wszystkim cierpiącym
fizycznie, psychicznie lub duchowo. Słowo Boże objawia nam bowiem, że
wszystkie ludzkie ułomności w tajemniczy sposób „objęte” są czułością Bożą.
Co więcej Benedykt XVI przypomina nam, że wiara, która rodzi się ze spotkania ze słowem Bożym, pomaga nam uznać, że życie ludzkie jako godne
tego, by w pełni je przeżyć, także wtedy, gdy jest osłabione cierpieniem233.
232
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Zob. A. Kiciński. Wstęp, w: A. Kiciński (red.), Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny
propozycje na przyszłość, Kraków 2008 str. 8-9.
Verbum Domini, 106.
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Miłosierdzie w języku, literaturze
i kulturze polskiej
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Uwagi wstępne
Gdy myślimy o miłosierdziu jako podstawowej wartości w życiu społeczeństw, jako o znaku dobra w dzisiejszym świecie, to przeżywamy swego
rodzaju rozdwojenie. Z jednej bowiem strony widzimy zanik tej postawy
i tendencję do wyręczania zwykłych ludzi w sprawach czynnego miłosierdzia przez wyspecjalizowane instytucje państwowe, ruchy społeczne czy
kościelne. Mamy też w czasach maksymalnego indywidualizmu trudności
z postawą służenia drugiemu człowiekowi, a przecież miłosierdzie wymaga
takiej postawy służby. Z drugiej zaś strony, obserwujemy ostatnio rozwój
wspaniałego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które przekłada się także na miłosierdzie względem innych, a iskra zapalająca te idee wyszła z Polski przez objawienia św. siostry Faustyny i działalność Jana Pawła II. Jeszcze
trzydzieści lat temu takie nabożeństwo było na marginesie życia Kościoła.
Trudno współczesnemu człowiekowi, nastawionemu zwykle na konsumpcję, poddanemu presji kultury użycia, żyjącemu w postmodernistycz-
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nym chaosie aksjologicznym, w którym naczelne wartości są odwrócone,
zrozumieć sens pojęcia „miłosierdzie”. Trudno wytłumaczyć młodym osobom istotę tej wartości nie tylko w odniesieniu do ludzi, ale szczególnie
w odniesieniu do Boga, który przez swoje miłosierdzie powoduje i uzasadnia każde inne – miłosierdzie osoby i wspólnoty.
Kultura polska przez wieki kształtowana przez chrześcijaństwo odzwierciedlała w mniejszym czy większym stopniu wielkie wartości, w tym ukazywała znaczenie i rangę miłosierdzia. Także i język tworzył wyrazy, zdania
i szersze konteksty związane z tą wartością. Współczesne typy kultury: popularnej, masowej i cyberkultury ograniczają jednak działanie tradycyjnej,
polskiej kultury wysokiej, zwróconej ku dobru człowieka i Polski. Proponuje się inne wartości, wśród których miłosierdzie staje się niemodne i ciągle
spychane na margines. Należy zatem ciągle przypominać utwierdzoną od
stuleci postawę miłosierdzia, trzeba dawać dobre przykłady, pociągać ku
niemu – jak chociażby w Szkolnych Kołach Caritas, aby kształtować tę wartość wśród naszych uczniów.
Wartość miłosierdzia winna być zatem bardziej przedstawiana zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w nauczaniu polskiej szkoły na różnych
szczeblach. Jest to sprawa tym ważniejsza, że współczesne prądy kulturowe
– powtórzmy to raz jeszcze – spychają miłosierdzie na zupełny margines
życia osobistego ludzi i całych wspólnot. W edukacji ku wartościom – bo
taki termin zaczyna się upowszechniać – winno się znaleźć także miłosierdzie234. Jest to wartość, niestety, mało obecna w nauczaniu i wychowaniu
dzisiejszej, polskiej szkoły. Ostatnio ukazały się publikacje, które zaczynają
analizować miłosierdzie. Wymieńmy tu cztery pozycje: Ryszarda Jedlińskiego „Między miłosierdziem a globalizacją” oraz trzy numery periodyku „Edukacja. Teologia. Dialog”235. Porównajmy jeszcze opinię Romualda Niporko
i Józefa Skrzypczaka: „Miłosierdzie jako kategoria obecna w teologii i wartość chrześcijańską, pojmowana przecież z personalistycznej perspektywy,
jest wręcz pierwszą potrzebą spojrzenia na wszystko, co dzieje się w relacji
Bóg – człowiek, a także w relacjach międzyludzkich. Czy tę wartość można
uznać za uniwersalną? Otóż w zbiorze wartości wymienianych w podręcz234

235

168

Jak dotychczas, mało o tym się pisze, np. w tomie Edukacja ku wartościom, red. A. Szerląg,
Kraków 2004 nie ma mowy o miłosierdziu.
R. Jedliński, Między miłosierdziem a globalizacją. Aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej, Kraków 2010; „Edukacja. Teologia. Dialog”, t. 1 Miłosierdzie jako wartość w języku
współczesnej edukacji, Poznań 2004: t. 2 Miłosierdzie w filozofii i religiach, Poznań 2005; t. 3
Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej, Poznań 2006.

nikach pedagogiki znajdziemy wiele wartości, lecz nigdzie nie wymienia się
tam miłosierdzia. Dlaczego? Może to właśnie jego brak w relacjach międzyludzkich jest ważnym powodem zła, które pojawia się w coraz większym
wymiarze w zachowaniach młodzieży szkolnej, a także w niejednych relacjach wśród osób dorosłych?”236.

Miłosierdzie w języku polskim
Każdy język etniczny żyje i rozwija się razem z narodem, mniejszą lub
większą wspólnotą kulturową, a dzieje społeczności narodowej to także
dzieje języka. Zależności między językiem danego narodu a jego kulturą są
zawsze mocne i dwustronne. Z jednej strony, język stanowi fundament każdej narodowej kultury i najpełniejszy, pierwotny sposób jej ekspresji, z drugiej zaś, rozwijająca się kultura narodu wpływa na język przez uznawany
system wartości, przez głoszone ideologie, wyznawane religie, a także przez
rozwój materialny i duchowy. Analizując język, dochodzimy do lepszego
zrozumienia grupy, która się nim posługuje, zwłaszcza jej kultury, postrzegania rzeczywistości i hierarchii wartości. Wszystko zawarte jest w języku,
który sam jest wartością, ale służy także do wyrażania wartości.
W historii Polski i ojczystego języka ogromną rolę odegrało chrześcijaństwo, a polska religijność stała się w Europie czymś znaczącym, łatwo
postrzeganym także przez język.
Można zatem oczekiwać wielkiego odbicia w języku polskim naszego
życia religijnego, także wartości miłosierdzia. I tak rzeczywiście jest – polszczyzna przez stulecia była świadectwem religijności Polaków. Tak też jest
i dzisiaj, choć w mniejszym wymiarze, gdyż – jak zgodnie stwierdzają badacze – na skutek splotu przyczyn kulturowych i cywilizacyjnych nastąpiła
znaczna sekularyzacja społeczeństwa, co powoduje mniejsze niż dawniej
występowanie elementów związanych ze sferą sacrum w języku.
Wyraz „miłosierdzie” jest starym słowem, występującym w polszczyźnie
od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jednak zanim dokładnie omówimy
ten leksem przyjrzymy się kształtowaniu samego pojęcia „miłosierdzia”. Profilujemy znaczenie tego wyrazu, wydzielając istotne składniki semantyczne.
Wychodzimy zatem od konkretnych przykładów miłosierdzia, aby później
zebrać je w ogólne pojęcie. Polacy przez wieki uczyli się profilu miłosierdzia
– jak to naukowo nazywa współczesne językoznawstwo – z powtarzanych
236
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i wykonywanych uczynkach miłosiernych co do ciała i co do duszy. Pełnienie tych uczynków nakazywał Kościół. Jeśli zatem zapytamy, jaki model miłosierdzia znali i wypełniali Polacy przez stulecia, to odpowiedź tkwi w siedmiu uczynkach miłosiernych odnoszących się do ciała i do ducha drugiego
człowieka. Przypomnijmy je.
Uczynki miłosierne co do ciała:
 Głodnych nakarmić
 Spragnionych napoić
 Nagich przyodziać
 Podróżnych w dom przyjąć
 Więźniów pocieszać
 Chorych nawiedzać
 Umarłych grzebać.
Uczynki miłosierne względem duszy:
 Grzesznych upominać
 Nieumiejących nauczać
 Wątpiącym dobrze radzić
 Strapionych pocieszać
 Krzywdy cierpliwie znosić
 Urazy chętnie darować
 Modlić się za żywych i umarłych.
Językowo są to formuły bardzo ciekawe. Ułożono je specjalnie w formie
zdecydowanych nakazów, bo taką funkcję nakazowo-dyrektywną ma w języku polskim bezokolicznik, który w określonych kontekstach wyraża zdecydowany nakaz. W uczynkach miłosiernych co do ciała mamy nakazane, aby
realizować miłosierdzie przez pomoc drugiemu człowiekowi w jego najbardziej koniecznych potrzebach życiowych: głodu, pragnienia, przyodziewku,
bezdomności, w czasie trudnych sytuacji egzystencjalnych.
Ważniejsze są jednak uczynki miłosierne co do duszy – to istotniejsze
składniki struktury semantycznej pojęcia miłosierdzie. Jeśli tamte, odnoszące się do ciała, świadczone były głównie przez konkretną pomoc, czynioną
fizycznymi uczynkami i rozdzielaniem dobra, o tyle te drugie są głównie
świadczone przez dobre słowo – właśnie przez język staramy się zaradzić
duchowym trudnościom drugiego człowieka. Uczynki miłosierne względem ciała i względem duszy stanowią najważniejsze składniki pojęcia „miłosierdzie”. I jednych i drugich jest siedem, co oznacza symbolicznie bardzo
dużo. W sumie abstrakcyjne pojęcie zostaje poskładane przez semy (elementy znaczenia) bardzo konkretne, wprost potoczne, będące doświad-
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czeniem zwykłych ludzi. Tak przedstawia się profil miłosierdzia, jeśli chodzi
o czynienie dobra drugiemu człowiekowi. Ale składnikiem znaczenia tego
pojęcia jest też miłosierdzie Boga. Te elementy semantyczne były formowane przez naukę Kościoła. Miłosierdzie Boże jest atrybutem Boga, jest Jego
wiecznym przymiotem.
Wyraz miłosierdzie jest dosłownym tłumaczeniem łacińskiego terminu
misericordia, który wszedł w obieg polskiej kultury wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Najpierw było to słowo łacińskie, ale już ok. XII wieku zostało
przetłumaczone na język polski jako „miłosierdzie”. Znaczy ono dosłownie
„miłe serce”. Jest to wyraz złożony zawierający w swej strukturze semantycznej dwa elementy miłość i serce. O jego prastarej postaci świadczy dawna,
utrzymana po dziś dzień postać „sierdzie”, czyli „serce”. Odwołuje się zatem
to pojęcie do podstawowej, chrześcijańskiej zasady bycia człowieka w świecie, do zasady miłości, która jest tyle razy przywoływana w nauczaniu Chrystusa: „Będziesz miłował!”. Najpierw Boga, bo Bóg jest miłością, i w wyniku
tej największej miłości - każdego bliźniego. Drugim składnikiem jest serce.
Stanowi ono w historii wielu kultur (także i polskiej) podstawowy symbol.
Oznacza całego człowieka wewnętrznego w odróżnieniu od tego, co widzimy na zewnątrz. Serce jest siedliskiem dobrych myśli, pragnień, zamierzeń
szlachetnych, zwłaszcza porywów i uczuć.
Nowy Testament akcentuje z wielką siłą to, że serce jest w człowieku
ośrodkiem ducha. W sercu rodzą się wszystkie czyny ludzkie. Już w głębokim średniowieczu serce stało się symbolem miłości. Mamy zatem w pojęciu miłosierdzia skojarzenie dwóch składników znaczeniowych wchodzących w obręb miłości. A więc miłość, wyrażana tu podwójnie jest głównym
elementem miłosierdzia.
W dawnych wiekach Polacy rozumieli o wiele szerzej miłosierdzie aniżeli współcześnie. Zaświadczają to wyraźnie słowniki języka polskiego.
W „Słowniku polszczyzny XVI wieku” mamy trzy znaczenia: 1. „współczucie,
litość, zlitowanie się, zmiłowanie się”; 2. „miłość, przychylność, sympatia”; 3.
„o Bogu, jeden z atrybutów Boga w Trójcy świętej, także obejmujący całokształt stosunku Boga do człowieka”237. Tymczasem współczesne słowniki podają rozumienie wyrazu miłosierdzie tylko w znaczeniu „współczucie”.
I tak, „Słownik języka polskiego” pod red. M. Szymczaka podaje następującą
definicję: „współczucie okazywane komuś czynnie, zmiłowanie się nad kimś,
litość”238, zaś „Słownik współczesnego języka polskiego” pod red. B. Dunaja
237
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tak definiuje ten leksem: „litość, współczucie wiążące się na ogół z niesieniem pomocy, z ofiarnością, zmiłowanie się nad kimś, dobroczynność, filantropia”239. Ten stan rzeczy wywołany jest przez dwa typy przyczyn. Pierwszy
tkwi w umysłowości współczesnego człowieka i wielkim rozwoju świeckiej
kultury masowej, popularnej, która usuwa Boga i miłosierdzie, zadowalając
się hedonizmem, użyciem, hedonistycznymi przyjemnościami. Tak pisał
o tym Jan Paweł II w swej encyklice „Dives in misericordia”: „Umysłowość
współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać
Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie miłosierdzie jakby przeszkadzało człowiekowi, który przez nieznany przedtem
rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem,
uczynił sobie ziemie poddaną”240.
Drugi zespół przyczyn to konsekwencja usunięcia idei miłosierdzia
z polskiego życia publicznego na blisko 40 lat przez system komunistyczny.
Wysiłki naszej pracy z młodzieżą powinny zatem formować szerokie
znaczenie miłosierdzia, właśnie takie, jakie było w dawnej polszczyźnie.
Wyraz ten występuje w historii języka polskiego w ciągu dziejów
głównie w tekstach religijnych, chociaż z narastaniem dzieł miłosierdzia,
zwłaszcza w wieku XIX i w kilku pierwszych dekadach wieku XX, obecny jest
w ogólnym życiu społecznym.
Po II wojnie światowej, w czasach komunistycznych miłosierdzie zostało
wymazane i usunięte z publicznego użycia. Zostało zdeprecjonowane jako
oznaka słabości człowieka i konsekwencja nierówności społecznej. W systemie ateistycznym, negującym wiele wartości moralnych, nie było miejsca na tak wspaniałą ideę chrześcijańską. Tak pisał o tym ks. St. Kowalczyk:
„Twórcy materializmu dialektycznego i historycznego, krytycznie ustosunkowując się do idei miłości, nie akceptowali również wartości miłosierdzia”241. Po roku 1989, kiedy w wyniku bezkrwawej rewolucji Solidarności,
Polska odzyskała niepodległość, wróciło także to pojęcie do życia publicznego. Miłosierdzie wróciło i w ciągu 20 lat wspaniale się ugruntowało nie
tylko instytucjonalnie w postaci nieocenionej działalności Caritas, ale przez
działalność bł. Jana Pawła II idea Miłosierdzia Bożego rozkrzewiła się z Pol239
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ski na cały świat. A przecież każde miłosierdzie ludzkie czynione względem
drugiego człowieka jest pochodną Miłosierdzia Bożego.
Miłosierdzie zaliczane jest do postawy moralnej człowieka w stosunku
do bliźniego, zwłaszcza człowieka cierpiącego i pozostającego w życiowych potrzebach – właśnie takich, jakie przykładowo przez symboliczną
liczbę siedem wyliczają przytaczane wcześniej uczynki miłosierne co do
ciała i co do duszy. Jest to postawa otwarcia na drugiego, rozbicia własnego
egoizmu, wyjścia do potrzebującej osoby, pochylenia się nad nią. Mamy tu
nie tylko współodczuwanie, ale bardzo ważna jest aktywność i próba zaradzenia potrzebie w postaci konkretnej pomocy. Jest to postawa znamienna
dla moralności chrześcijańskiej, choć może też – co zdarza się rzadko – wynikać z innych pobudek.
Encyklopedia Katolicka w tomie XII poświęca miłosierdziu ogromne,
kilkunastostronicowe hasło. Widzimy tu wyraźnie, jak ważna jest to wartość
moralna, jak liczne są dzieła miłosierdzia, jak wiele mamy zakonów męskich
i żeńskich powołanych do jego spełniania. Według tej definicji, jest to „postawa obejmująca wewnętrzne przeżycie współczucia, współcierpienia
i miłości oraz zewnętrzne akty pomocy wobec potrzebujących z zachowaniem ich godności osobowej; jako głębokie spotkanie osobowe jest zawsze
relacją dwustronną (doznaje je zarówno osoba przyjmująca, jak i czyniąca
je)”242. Encyklopedia mówi także wiele o miłosierdziu Boga.
Postawa miłosierdzia jest czymś trwałym, winniśmy ją zatem kształtować w sobie i u innych osób, natomiast drugim, bardziej ulotnym elementem miłosierdzia jest uczucie, traktowane jako poryw serca, który szybko
może wygasnąć, rozumiane często jako współ-czucie.
Językoznawca może badać miłosierdzie najpierw jako nazwę wartości,
która znajduje się w dość licznym polu semantycznym wartości chrześcijańskich. Znajdujemy w tym polu takie leksemy, jak: miłość bliźniego, wolność,
godność, sprawiedliwość, odpowiedzialność, solidarność, altruizm, pokora,
litość, łaskawość, pomoc, pociecha itd. Kolejno może badać miłosierdzie
jako składnik wielkiego aktu mowy, niezwykłego spotkania w miłości osób,
czyli może opisywać elementy pragmatyczne funkcjonowania tego pojęcia. Wspomnijmy tu na niektóre zależności.
Najpierw podmiot miłosierdzia. Czyli ten, kto czyni dobrze, ten, kto
spełnia uczynki miłosierdzia - po prostu nadawca, zwany w polszczyźnie
dobroczyńcą. Po pierwsze, może ono pochodzić od Boga, jego Syna Jezusa
242
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Chrystusa oraz Matki Bożej. Mówi się zatem w historii języka o miłosierdziu
Bożym, jest ono nieskończone, niezmierzone, wieczne. Maryja jest określana
jako Matka miłosierdzia, Królowa miłosierdzia, Szafarka miłosierdzia. Po wtóre,
miłosierdzie może pochodzić od człowieka, kiedy ktoś czyni względem kogoś
miłosierdzie, wreszcie po trzecie, od instytucji, np. od Kościoła czy jego wyspecjalizowanych organizacji, jak na przykład Caritas. Konkretny gest miłosierdzia nie jest działaniem jednostronnym, jest procesem polegającym na
wymianie dobra między osobami. I nie tylko odbiorca zostaje obdarowany.
Istotne, moralne dobro otrzymuje także nadawca. Tak pisze o tym Jan Paweł
II: „Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na
to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje – a druga tylko otrzymuje, bierze
– (jak np. w wypadku lekarza, który leczy, nauczyciela, który uczy, rodziców,
którzy utrzymują i wychowują swoje dzieci, ofiarodawcy, który świadczy
potrzebującym), w istocie rzeczy zawsze również i ta pierwsza strona jest
obdarowywana. A w każdym razie także i ten, który daje, może bez trudu
odnaleźć siebie w pozycji tego, który otrzymuje, który został obdarowany,
który doznaje miłości miłosiernej, owszem, doznaje miłosierdzia”243.
Teraz beneficjent, czyli odbiorca aktów miłosierdzia. Miłosierdzia Bożego doświadczają wszyscy ludzie, jest ono uniwersalne i skierowane ku
wszystkim. Miłosierdzia ludzkiego i czynionego przez instytucje doświadczają niektóre potrzebujące, cierpiące, doznające jakichś klęsk, ucisku osoby. Są to często całe grupy, zdarza się, jak w przypadku klęsk żywiołowych,
że całe narody. Odbiorca musi być traktowany z godnością i delikatnością.
Nadawca nie może – w żadnym wypadku – okazywać swej wyższości, komunikacyjnej i społecznej przewagi.
Rama pragmatyczna miłosierdzia, czyli okoliczności jego zaistnienia.
Pięknie o tym napisała Danuta Bieńkowska: „Miłosierdzie, zarówno Boskie,
jak i ludzkie zaistnieje wówczas, gdy ujawniona zostanie wszelka ograniczoność i słabość człowieka, fizyczna i moralna, np. cierpienie, krzywda, nędza,
ubóstwo. Zatem dostąpić go może każdy człowiek będący w potrzebie
– ubogi i chory, nędzny, doznający nieszczęścia, który się boi, grzeszny.
W takich okolicznościach miłosierdzie znaczy tyle, co uczynek miłosierdzia,
który może być skierowany ”względem duszy i względem ciała”244. W moich
obserwacjach wydzielam ramę większą i ramę mniejszą. Rama mniejsza to
konkretny uczynek miłosierdzia podejmowany dla zaradzenia ludzkiej po243
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trzebie. Rama większa to spełnianie tego uczynku ze względu na realizację
najważniejszych imperatywów moralnych miłości Boga i bliźniego, czyli
motywacja ramy mniejszej. Ostateczne źródło każdego miłosierdzia czynionego względem innych jest w Bogu.
Skutki miłosierdzia, czyli działanie wielkiego aktu. Miłosierdzie przynosi
zbawienne owoce. Najpierw służy zwalczaniu zła i przywracaniu dobra. Zaradza różnym potrzebom człowieka, daje poczucie wspólnoty i solidarności
w cierpieniu, dźwiga z upadku człowieka, często przywraca mu godność
i poczucie wartości. Jest wielkim wypełnieniem Bożego nakazu czynienia
dobra.
Jest to zatem wartość szczególna w życiu pojedynczego człowieka i całych wspólnot.

Teksty religijne budujące semantykę
miłosierdzia
Niżej postaram się dać odpowiedź na pytanie, z jakimi tekstami, w których zawarta jest idea miłosierdzia obcowali Polacy w ciągu swoich dziejów? Także z tych tekstów uczyli się profilu tego pojęcia. I tu od razu musimy przypomnieć ogromną rangę tekstów religijnych, modlitw, tłumaczeń
Pisma Świętego w upowszechnianiu w narodzie polskim idei miłosierdzia.
Przez stulecia tego obcowania nie było jednak zbyt wiele. Zdecydowana
większość narodu aż od XIX wieku nie umiała czytać ani pisać. Przekazywanie idei miłosierdzia odbywało się głównie drogą ustną. Kościół upowszechniał tę naukę przy każdym kontakcie z wiernymi przez tłumaczenia
fragmentów Pisma Św., zwłaszcza psalmów i Ewangelii, w których mowa
o miłosierdziu Boga i ludzi.
Cała historia zbawienia zawarta w Starym Testamencie kierowała myśl
Polaków ku miłosiernemu Bogu, który opiekował się ludem Izraela. Bóg objawiający swe imię Mojżeszowi jest Bogiem miłosierdzia. Porównajmy ten
fragment w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka: „A gdy zstąpił Pan przez obłok,
stanął Mojżesz z nim, wzywając imienia Pańskiego. Który gdy przechodził
przed nim, rzekł: Panujący Panie Boże, miłosierny i łaskawy, cierpliwy i mnogiej litości, i prawdziwy. Który strzeżesz miłosierdzia na tysiące!” (Wj, 34, 6).
Miłosierny Bóg, opiekujący się ludem Izraela, świadczył wobec niego
wielkie akty miłosierdzia, wyzwalając go z niewoli egipskiej i babilońskiej,
żywiąc go na pustyni, uwalniając od wrogów. Jednak o wiele bardziej profil
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miłosierdzia formował się w historii języka polskiego przez Nowy Testament.
Tu trzeba zwrócić uwagę na fundamentalne znaczenie litowania się Chrystusa nad nędzą ludzką, który jest niedościgłym wzorem miłosierdzia, i na
przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Jest to przypowieść, której znaczenia dla ostatecznego ukształtowania semantyki miłosierdzia nie sposób
przecenić. Przeszła ona i do historii języka polskiego w połączeniu miłosierny
Samarytanin. Przypomnijmy krótko tę przypowieść, gdyż ona najlepiej, także w historii języka polskiego tłumaczyła sens miłosierdzia: „Pewien człowiek
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go
obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli.
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak
samo i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś
Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również koło niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko – podszedł do niego i obmył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody
i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi
i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę
wracał” (Łk 10,30-35).
Jednym ze składników semantycznych pojęcia „miłosierdzie” jest
„litość”, traktowana szeroko jako poryw serca, stan umysłu i woli skierowane ku drugiemu, potrzebującemu człowiekowi. Litość przynagla do
czynienia miłosierdzia, głębokie wzruszenie, uczucie litości zapowiadają
dobry czyn. Na kartach Nowego Testamentu Chrystus ciągle się lituje,
a więc nie tylko wzrusza nieszczęściem drugiego człowieka, ale spełnia wobec niego akty miłosierdzia. Profil miłosierdzia widzą więc Polacy
przez aspekt głębokiej litości. Tak pisał o tym Ryszard Jedliński: „Jezus nie
tylko nawoływał ludzi do czynienia miłosierdzia, ale sam, litując się nad
ludzkim cierpieniem, wspierał postawę uczuciową konkretnymi czynami.
Chrystus dawał więc przykład realizacji praktycznej i poglądowej normy
postępowania chrześcijańskiego. W sposób harmonijny łączył ideę rozpowszechnianego przez siebie miłosierdzia z praktycznymi działaniami
(miłosierdzie poprzez słowo i poprzez czyn)”245. Przytoczmy kilka fragmentów ewangelicznych z motywem litości Chrystusa. Litość ta prowadziła
do uczynków miłosierdzia: „Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł:
„Żal mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie
chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze” (Mt 15, 32).
245
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Jakżeż tu Jezus myśli zdroworozsądkowo i bardzo po ludzku wczuwa
się w sytuacje innych (są oni głodni, a człowiek głodny może zasłabnąć
w drodze). Dalej: „Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej
spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej:
„Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli
– i rzekł: „ Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” Zmarły usiadł i zaczął mówić” (Łk 7,11-15). Tu znów Jezus najbardziej po ludzku do głębi wzrusza
się cierpieniem matki wdowy, która straciła jedynego syna. Któż będzie się
nią opiekował? I kolejno, ogromne współczucie Jezusa budzi trędowaty.
Straszna choroba, litość, uzdrowienie – oto całe otoczenie miłosierdzia:
„Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go „Jeśli
chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go
i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!” (Mk 1,41).
Jako przykład braku miłosierdzia i konsekwencji, jaki ten brak wywołuje,
służyła przez stulecia przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Bogacz nie wykorzystał okazji i nie pomógł biednemu Łazarzowi. Ta pomoc ocaliłaby nie tylko
żebraka, ale i bogacza. Zostawiła ta przypowieść ślad w języku polskim: „Łazarz” to „ktoś potrzebujący pomocy”.
W Kazaniu na Górze Jezus przytoczył miłosierdzie jako jeden z podstawowych nakazów moralnych. Bardzo mocno brzmi błogosławieństwo
dotyczące miłosiernych. Wynika z niego jednoznacznie to, że uczynek miłosierdzia daje, owszem, dobro drugiej osobie, której pomagamy, ale jeszcze
większe dobro przynosi w ostatecznym rachunku temu, kto to dobro rozdaje, gdyż on jest błogosławiony: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”.

Motyw miłosierdzia w literaturze polskiej
Już na początku muszę zaznaczyć, że nie jest to motyw atrakcyjny i spotykamy go stosunkowo rzadko. Literatura polska z jej specyfiką, głównie
dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej walki o wolność przeciw zaborcom
i przeciw totalitaryzmom, wolała raczej opisywać ludzkie dramaty, trudne
wybory, romantyczną miłość, pozytywistyczną pracę u podstaw aniżeli miłosierdzie. Mamy jednak kilka utworów, na które chciałbym zwrócić uwagę,
gdyż jako motyw rzadko główny, częściej poboczny podejmują one sprawę
miłosierdzia.
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Maria Konopnicka wśród swoich opowiadań na naczelnym miejscu
umieszcza „Miłosierdzie gminy”, nowelę z roku 1890. Właśnie w tym roku
pisarka zmuszona była opuścić kraj. Udała się do Szwajcarii, gdzie spędziła
kilka lat, a przytaczane opowiadanie powstało w wyniku obserwacji życia
w małym szwajcarskim miasteczku, które chlubiło się nowoczesnymi rozwiązaniami socjalnymi. Mianowicie, rajcowie gminni ustalili prawo, które
– według nich – rozwiązywało problem ludzi starszych pozostających bez
opieki, nie mających też środków do życia. Wystawiano tych ludzi na licytację, chętnymi do ich zabrania byli bogatsi gospodarze, którzy w zamian za
przygarnięcie takiego człowieka otrzymywali od gminy specjalną dopłatę.
Człowiek starszy jednak musiał pracować. Licytacja polegała na zachwalaniu staruszków, jacy to są mocni i silni, i obniżaniu proponowanej przez
gminę dopłaty. Był to w rzeczywistości okrutny zwyczaj, a wystawianie na
publiczną licytację człowieka przypominało handel niewolników i stanowiło ogromne poniżenie godności osoby. Późniejsza praca u „panów” była także pracą niewolniczą. Wstrząsający jest widok starego, ogromnie wynędzniałego tragarza, który w czasie licytacji, a więc swoistej sprzedaży dzielnie
maszeruje, by sprawić dobre wrażenie, że jest jeszcze w pełni sił i całkiem
zdrowy. Człowiek ten poniża się do granic, aby zapewnić sobie dach nad
głową i odrobinę strawy
Główną postacią tego opowiadania jest staruszek Kuntz Wunderli, który
z powodu bezduszności dzieci znalazł się bez środków do życia. Gmina więc
się nim „zaopiekowała” i wystawiła na licytację. Większa część opowiadania
to przebieg licytacji. Fragmenty okrutne, pokazujące, jak może być poniżony człowiek. Licytujący żartują sobie ze staruszka, nakazują pokazywać
siłę i sprawność, dosłownie zaglądają mu w zęby. Tragizmu sytuacji tego
człowieka dopełnia fakt pojawienia się syna i wnuczka, którzy także licytują.
Ostatecznie gmina zapłaci miesięcznie 125 franków osobie, która zgodziła się przyjąć starca. Sekretarz gminy jest zadowolony, że kolejny biedak
został objęty jej dobroczynnymi ustawami.
Wydźwięk tego utworu jest jednoznaczny. Jest to gwałtowny protest
pisarki przeciwko bezdusznej filantropii, odbywanej nie z potrzeby serca, ale
na pokaz, nie z pobudek religijnych, ale dla dobrego samopoczucia.
Zasadą konstrukcyjną tego opowiadania jest kontrast między tym,
co sądzą o sobie zadowoleni bogacze, którzy niby świadczą miłosierdzie,
a tym, jak w rzeczywistości wygląda miłosierdzie gminy, między wielkimi
słowami o miłosierdziu, a praktyczną jego realizacją. Porównajmy to, co
mówi prowadzący licytację sekretarz gminy: „Ustawy gminy są ustawami
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chrześcijańskiego miłosierdzia, są one nie tylko naszą zdobyczą cywilizacyjną, ale nasza chlubą. Tak jest, panowie, one są naszą chlubą! Wiadomo
panom, że młodość nie trwa, siły opuszczają, choroba i bieda łamie. Jest to
powszechne prawo, któremu ulega świat cały. Ale nasza gmina podejmuje
walkę z tym prawem. W jaki sposób? W bardzo prosty, przygarnia tych, których skrzywdziło życie, przygarnia nędzarzy i wydziedziczonych, przygarnia
kaleki i niemocne starce!”246.
Symboliczne jest zakończenie. Tuż po licytacji starzec zostaje zaprzęgnięty do wozu: Staje gotowy do ciągnięcia razem z psem, jego towarzyszem pracy. „W chwilę potem Kuntz Wunderli stoi u dyszla mleczarskiego
wózka trzęsąc swą nędzną, starą, siwą głową i usiłuje przełożyć przez siebie
parcianą szleję. Z drugiej strony dyszla rzuca się w podskokach silny, kudłaty
pies w takiejże uprzęży, ujadając głośno, doniośle”247.
Konopnicką fascynowało miłosierdzie. Dała temu swoisty, literacki
dowód. Mianowicie, w pięknej, wzruszającej i bardzo dydaktycznej baśni
„O krasnoludkach i sierotce Marysi” zamieściła scenę, w której krasnoludki Koszałek-Opałek i Podziomek poszukują magicznego słowa, które przemieniłoby ich w wielkoludów, aby mogli się obronić przed Cyganem. Tym
słowem, które musi znaczyć „rzecz wielką – jak największą” jest właśnie Miłosierdzie.
Zofia Kossak jest autorką powieści historycznych o dziejach chrześcijaństwa i Kościoła w XI-XIII w. ukazujących wyprawy krzyżowe i zdobycie
Ziemi Świętej („Krzyżowcy”), następnie walkę o jej utrzymanie („Król trędowaty”). Ostatnia powieść z tej serii zatytułowana jest „Bez oręża” i opowiada o św. Franciszku z Asyżu oraz o początkach zakonu franciszkanów. Ten
fascynujący fresk historyczny pokazuje niezwykłą rolę Biedaczyny z Asyżu
w reformie Kościoła i w wytyczeniu nowych, bardzo płodnych idei życia
chrześcijańskiego, zakonu żebraczego i powszechnego miłosierdzia. Autorka ukazuje św. Franciszka jako apostoła miłosierdzia pełniącego rozmaite
uczynki względem potrzebujących z prawdziwym zaparciem się samego
siebie. Franciszek wszystko oddaje ubogim, sam nie posiada niczego, pielęgnuje chorych, nawet tych, od których wszyscy się odwrócili, trędowatych,
odwiedza więźniów oskarżonych o herezję, a nikt ich nie odwiedzał, gdyż
to był akt odwagi, bo groziło oskarżenie o współpracę. Ale jeszcze bardziej
troszczy się Franciszek o dobre czyny względem ducha. Uczynki te spełnia
ze względu na Boga, pamiętając najpierw o Jego nieskończonym miłosier246
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dziu. Jest to miłosierdzie niezwykłe, zaradzające potrzebom ciała, ale jeszcze
bardziej leczące ludzkie dusze: „Spotkaliśmy kiedyś w górach zbójników bardzo srogich, krwią niewinną niejednokrotnie splamionych, co się tam kryli
przed sprawiedliwością Bożą i ludzką. I na rozkaz Franciszka oddawaliśmy
im przez trzy dni wszystką żywność, jaką uzbieraliśmy dla siebie. Aż się to
niektórym braciom zdało dziwne i szemrali. A trzeciego dnia Franciszek, poniósłszy zbójom jedzenie, jął z nimi mówić o dobroci Pana naszego i Jego
miłości. I onym srogim mężom jęły łzy płynąć i wielka ich skrucha ogarnęła,
i wyspowiadali się przede mną i przysięgli nam uroczyście, że się już więcej
zbójectwem trudnić nie będą” 248.
Idee św. Franciszka rozpowszechniły się na cały świat, a jego duchowi
synowie, bracia z licznych odgałęzień zakonów franciszkańskich odegrali
także w historii kultury i religijności polskiej ogromną rolę, krzewiąc prawdziwe ideały miłosierdzia.
Jan Józef Szczepański powracał często w swojej twórczości do problematyki II wojny światowej i heroicznych, często jakże trudnych wyborów
Polaków z tego okresu. W jego dorobku znajdujemy utwór zatytułowany
„Przed nieznanym trybunałem”. Tematem tego eseju jest nieoczekiwana,
bohaterska i jakże miłosierna decyzja Maksymiliana Kolbego, właśnie franciszkanina, który oddał życie za drugiego człowieka w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jest to miłosierdzie największe, takie, jakiego wzór
dał Chrystus i jakiego uczył św, Franciszek. Uczynek ten – jak pisze autor
– można tylko tłumaczyć w kategoriach nadprzyrodzonych. Podstawą decyzji Maksymiliana była najpierw heroiczna miłość Boga, a dopiero potem
człowieka. Czyn ten okazał się mocniejszy od całego systemu hitlerowskiego, który chciał wykorzenić wszelkie przejawy ludzkiej dobroci, solidarności, zwłaszcza różne akty miłości, współczucia, litości – właśnie miłosierdzia.
Maksymilian Kolbe ocalił godność człowieka i odniósł moralne zwycięstwo
nad całym nieludzkim systemem zła.
Miłosierdzie to troska o drugiego człowieka. Miłosierdzie to dostrzeganie potrzeb bliźniego.. Rezygnujemy z siebie, aby pomóc drugiemu. Tak pisał o tym Mieczysław Jastrun w wierszu „Modlitwa”:
Małych próśb moich o powodzenie,
zdrowie, o szczęście, o sławę
Bóg nie wysłuchał, nie wysłucha
248
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Lecz moja wielka, czysta prośba –
O dobro, ocalenie innych
Zapewne doszła do Niego i czeka
Tam, gdzie czekają wszystkie modlitwy.
Gdzie nic się spełnić nie może,
Bo już spełnione jest wszystko.
Czynione przez nas miłosierdzie względem drugiego człowieka znajduje upodobanie w oczach Boga, który każdy nasz dobry czyn wynagrodzi. Także kiedyś w dniu ostatecznym sądzeni będziemy z uczynków miłosierdzia. Wystarczy przypomnieć tu opis sądu ostatecznego i rozdzielanie
sprawiedliwych od niesprawiedliwych według uczynków miłosierdzia:
„Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, bo byłem głodny a daliście mi jeść,
byłem spragniony a daliście mi pić”. Ten opis mocno działał na wyobraźnię
zarówno w części pozytywnej, ale zwłaszcza negatywnej.
Kazimierz Wójtowicz napisał piękny wiersz zatytułowany „Przypiski do
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie”:
Na drodze do Jerycha
łatwo oblać egzamin z miłości
choć z tytułów baldachim nad głową
wargi spękane od modlitwy
i w rękach księgi najświętsze –
to jednak
oczy przykryte łuską
i stopy śpieszą do siebie.
Z pobocza naszych dróg
znaki podchodzą jak trudne pytania
pobity skomli w rowie jak pies
samotny tłucze o ściany
głodny wyciąga rękę po chleb
a nam
tak śpieszno
więc patrząc przed siebie
jedziemy dalej
autami na pełnym gazie.
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Tu mamy z kolei podstawowe pytanie, czy my dzisiaj spełniamy uczynki
miłosierdzia? Gdyby trzeba było nam teraz pomóc drugiemu, to jak postąpilibyśmy?
Sytuacja nie zmieniła się od czasów Chrystusowej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Także i dzisiaj wielu z nas nie udziela pomocy potrzebującym, którzy symbolicznie znajdują się przy naszych współczesnych
drogach.
Poetyckim świadectwem głębokiego przeżywania miłosierdzia jest napisany pod koniec lat czterdziestych XX wieku, kiedy Karol Wojtyła był młodym księdzem, utwór zatytułowany „Brat naszego Boga”. Główną postacią
tego dramatu jest Adam Chmielowski, założyciel zgromadzenia Albertynów
i Albertynek w Krakowie, wielki sługa miłosierdzia, posługujący najbiedniejszym: starcom, kalekom, chorym, bezdomnym, ludziom fizycznie i moralnie
odrażającym. Ten krakowski naśladowca świętego Franciszka był wcześniej
artystą malarzem, który porzucił sztukę, dostatek, sławę, by wieść życie żebraka razem z tymi, nad którym pochylał się niczym miłosierny Samarytanin.
Adam Chmielowski odkrył w cierpiących Chrystusa. Jedna z najważniejszych scen dramatu „Brat naszego Boga” pokazuje, jak artysta Adam
podchodzi do sztalug, na których znajduje się namalowany przez niego
obraz „Ecce Homo”, wyobrażenie Chrystusa-Człowieka udręczonego po biczowaniu i cierniem ukoronowaniu. I wtedy Adam mówi słowa, które przemieniają całe jego życie. Tak oto Karol Wojtyła ujmuje poetycko ten dialog
malarza z Chrystusem z obrazu „Ecce Homo”:
Jesteś jednakże straszliwie niepodobny do Tego, którym jesteś
Natrudziłeś się w każdym z nich.
Zmęczyłeś się śmiertelnie.
Wyniszczyli Cię –
To się nazywa Miłosierdzie.
Przy tym pozostałeś piękny.
Najpiękniejszy z synów ludzkich.
Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy później –
O jakież trudne piękno, jak trudne.
Takie piękno nazywa się Miłosierdzie249. Dokonawszy tego odkrycia,
malarz Adam Chmielowski porzuca dotychczasowe życie i staje się na za249
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wsze bratem Albertem, idzie za tym pięknem, które nazywa się Miłosierdzie.
Najpierw Miłosierdzie Boże, a potem miłosierdzie ludzkie, które w tamtym
ma swoje źródło.
Adam już jako brat Albert wybrał radykalne ubóstwo, stał się jednym
z nędzarzy, wielkim żebrakiem. Dzięki temu idea miłosierdzia mogła się lepiej rozwinąć: Porównajmy opinię o świadczonym miłosierdziu: „Ale ludzi
pcha się coraz więcej. Opuchlaki, znajdy, włóczęgi, nałogowce. Wszystko,
co gdzie po ulicach nazbiera, wszystko co skąd bądź nadejdzie – zaraz ma
prawo. I jakże sam przecie z rynsztoków wydobywa zgnilców przepitych
i przywłóczy na starym grzbiecie”250. Brat Albert był jednak cały czas kuszony,
także przez swoich współbraci zakonnych, aby skończyć z tym żebractwem
i całkowitym ubóstwem: „Można by mu podsunąć to i owo. Przecież gdyby
tak zerwać z tym całym żebractwem, znajdą się środki dla większej liczby.
Sprawa tylko zyska na tym”. Odpowiedź Alberta jest ciągle ta sama: „Ależ,
bracie, wszystko dobro dzieje się tu przez ubóstwo”251.
Niezwykły dramat Karola Wojtyły o dylematach miłosierdzia i o wyborze radykalnej drogi jego świadczenia innym jest także wielką dyskusją
z głoszonymi tezami o wyższości rewolucji nad miłosierdziem. Mamy w dramacie postać Nieznajomego, który wyszydza miłosierdzie bogatych, które niczego w sensie społecznym nie zmienia, kieruje tylko ogromny ludzki
gniew z powodu niesprawiedliwości na fałszywe tory. Jedynym rozwiązaniem jest rewolucja: „Aha miłosierdzie. Złotówka tu, złotówka tam, za prawo
do spokojnego posiadania milionów – w bankach, folwarkach, papierach
wartościowych, w udziałach (...). A przy tym zwierzęca harówka przez 10,
12, 16 godzin za lichy grosz, za mniej niż prawo do życia”252.
W starciu między racjami Nieznajomego i Alberta przegrywa idea
świeckiej rewolucji dokonującej się w imię gniewu, nienawiści, zniszczenia starego porządku. Wygrywa zaś idea wszechmiłosierdzia, ocalającego
każdego człowieka. Wygrywa wyzwolenie energii na bogacenie duszy, na
przekraczanie ziemskich perspektyw materialnych w imię bogactw największych, jakimi są miłość drugiego człowieka i wolność w Bogu. Dylematy
związane z radykalną poprawą warunków życia i zlikwidowaniem ludzkiej
nędzy i głębokiej niesprawiedliwości społecznej przeżywali i inni pisarze.
Wystarczy porównać „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego. W tym
utworze doktor Judym pragnie z wszystkich sił poprawić warunki życia tych,
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wśród których pracuje. Jednak jego wysiłki skazane są na niepowodzenie.
Nie pada tu ani razu słowo miłosierdzie. Mimo szlachetnych idei Judym nie
jest człowiekiem miłosierdzia. Działa on z powodu swojego kompleksu niższości, kompleksu człowieka ubogiego, który widzi możliwość zerwania ze
swoja sferą, tylko przez jej likwidację. Kieruje się w swym działaniu emocjami, a nie rozsądkiem i głębszymi, religijnymi motywacjami. Podobnie i Wokulski z „Lalki” B. Prusa. Wprawdzie wiele pomaga ubogim w Warszawie, ale
czyni to z innych pobudek niż autentyczna miłość Boga i bliźniego. Głównie
chce zdobyć miłość Izabeli Łęckiej.
Dwa filary miłosierdzia to miłość i pochylenie się nad potrzebującym
bratem. Są one zawsze odbiciem największej odwiecznej Miłości i miłosierdzia Boga. Oto fragmenty „Pieśni o Bogu ukrytym” Karola Wojtyły:
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość mi wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość
gdziekolwiek by przebywała.
Ktoś się długo pochylał nade mną.
Cień nie ciążył na krawędziach brwi.
Jakby światło pełne zieleni,
jakby zieleń, lecz bez odcieni,
zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi.
To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru,
Które się we mnie osuwa, a pozostaje nade mną,
chociaż przemija opodal – lecz wtedy staje się wiarą
i pełnią.
Rzeczywiście, miłosierdzie jest nie tylko pięknem, ale pełnią człowieczeństwa i najgłębszą wiarą.

Miłosierdzie w kulturze polskiej
Kultura polska u swoich źródeł i dalej przez stulecia prawdziwie chrześcijańska w różnym stopniu, w zależności od epoki, rozwoju materialnego,
dobrobytu, wojny czy pokoju realizowała ideały miłosierdzia. Głównymi
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wyznacznikami miłosierdzia była działalność Kościoła katolickiego (także innych Kościołów), szlachty, bogatego mieszczaństwa i dworu królewskiego.
Największa rola przypada tu pracy Kościoła.
Ludzie Kościoła świadczyli miłosierdzie najpierw wobec chorych i cierpiących, a kolejno wobec nędzarzy, żebraków, głodnych i spragnionych,
bezdomnych. Tego typu ludzi nigdy nie brakowało, a liczba ich zwiększała
się w okresie wojen.
W Polsce przedrozbiorowej zapewnianie opieki zdrowotnej i doraźnej
pomocy potrzebującym leżało w głównej mierze w gestii Kościoła. To właśnie parafie i zakony spełniały te bardzo potrzebne w każdym czasie zadania
społeczne. Była to głównie opieka nad ubogimi i chorymi. Kościół prowadził
przytułki – szpitale i domy dla ubogich oraz podróżnych. Rzecz jasna, były
to instytucje zupełnie różne od dzisiejszych, bardzo prymitywne, ale zawsze
stanowiły dach nad głową i dość bezpieczne schronienie dla potrzebujących. Utrzymywały się one z ofiar, kwest i licznych fundacji ludzi możnych.
Prócz parafii działalnością na polu miłosierdzia zajmowały się specjalne
bractwa, cechy rzemieślnicze. Czyniły to zawsze z motywów religijnych i
w powiązaniu z nauką Kościoła.
Polska miała szczęście do wielkich ludzi miłosierdzia. Tutaj należy przypomnieć kilka postaci. Najpierw św. Jadwiga królowa. Należąca do dynastii Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego, króla Polski w latach
1372-1382. Została wyniesiona na polski tron dzięki układom ojca z polską
szlachtą i objęła panowanie w roku 1384. Została żoną Władysława Jagiełły,
co zaowocowało chrztem Litwy i unią z Polską. Zmarła w roku 1399. Jako
królowa, władczyni Polski odznaczała się ogromną dobroczynnością, realizowała w ten sposób ideał średniowiecznego władcy, który powinien także być opiekunem ubogich, wdów, sierot i potrzebujących. Ufundowała
wiele klasztorów, przytułków i szpitali. Często osobiście rozdawała jałmużnę.
Wspomnienie jej miłosierdzia przetrwało przez stulecia. Pani Wawelska jest
w Polsce synonimem dobroci serca i wielkiego miłosierdzia.
Ksiądz Piotr Skarga był jezuitą i znakomitym kaznodzieją na dworze
Zygmunta III Wazy. Jego „Kazania sejmowe” są przykładem żarliwej, bardzo
retorycznej literatury mającej na celu dobro Ojczyzny, śmiało wskazującej na
wady ustrojowe państwa Wazów i przepowiadające upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jeśli wady państwa i obywateli nie zostaną usunięte.
Ułożył też piękną modlitwę na Ojczyznę, która jest odmawiana do dzisiaj.
Był wielkim człowiekiem miłosierdzia, troszczącsię o jego szeroki, instytucjonalny zasięg założył w roku 1584 w Krakowie przy kościele św. Barbary
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Arcybractwo Miłosierdzia. Ten pomysł przyniósł wielkie owoce. W całej Polsce w wieku XVII powstało ponad 100 podobnych bractw miłosierdzia.
Wiek XIX można z powodzeniem uznać za wiek miłosierdzia. Polska,
mimo że rozdarta między trzech zaborców, miała ogromne szczęście do
wybitnych postaci, które głosiły idee miłosierdzia i – co ważniejsze – wcielały je w czyn. Dzieła miłosierdzia były sprawowane przez liczne zgromadzenia, które powstały w tym wieku.
Bł. Edmund Bojanowski pochodził z Wielkopolski, urodził się w roku
1814, zmarł w 1871. W ciągu swojego życia dokonał wielu dzieł miłosierdzia. Dzięki ziemiańskiej rodzinie otrzymał staranne wykształcenie. Jednak z powodu choroby nie mógł zrealizować swego głównego marzenia.
Główną ideą jego działalności było tworzenie ochronek wiejskich, w których opiekowano się sierotami, dziećmi kalekimi i upośledzonymi. W roku
1850 powstała pierwsza ochronka. Potem kolejno powstawały następne.
Bojanowski gromadził nie tylko dzieci, które otrzymywały miłość i opiekę,
ale zatroszczył się o osoby, które te ochronki miały prowadzić. Zgłaszające się dziewczęta przygotowywał do pracy w swoim dziele i stworzył
dla nich specjalne zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Dzieło zatem znakomicie się rozrosło.
Fundator ochronek i nauczyciel sióstr w nich pracujących troszczył się nie
tylko o sprawy materialne, ale opracował specjalny program pracy w tych
instytucjach, napisał też piękne dydaktyczne piosenki. W chwili śmierci
fundatora zgromadzenie miało w Wielkim Księstwie Poznańskim 22 domy
i liczyło 98 sióstr. Siostry w nowych ochronkach zaczęły pracować w innych częściach Polski.
Bł. Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował wielu polskich duchownych,
sióstr zakonnych, a także osoby świeckie żyjące w XIX i XX wieku. Ich postawa, modlitwa, głęboki patriotyzm, a także działalność na niwie miłosierdzia
odnawiały polskie społeczeństwo. W zaborze rosyjskim w bardzo trudnych
warunkach działał kapucyn bł. Honorat Koźmiński (1829-1916). Po kasacie
klasztorów, w ramach represji po powstaniu styczniowym w roku 1864, dysponując jedynie możliwością spowiadania doprowadził do powstania 22
zgromadzeń żeńskich bezhabitowych i 4 męskich, opartych na duchowości
franciszkańskiej, intensywnie pracujących w różnych środowiskach. Członkowie tych zgromadzeń świadczyli liczne czyny miłosierdzia. Był to fenomen w skali całego Kościoła. Obok zgromadzeń zakonnych bł. H. Koźmiński
wraz z bł. Angelą Marią Truszkowską założyli w roku 1853 Zgromadzenie
Felicjanek, a w r. 1881 Serafitek.
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W XIX wieku, w którym dokonało się przez liczne dzieła miłosierdzia
odrodzenie moralne narodu, powstały i inne zgromadzenia, np. bł. Franciszka Siedliska założyła w r. 1875 Nazaretanki, bł. Marcelina Darowska Niepokalanki, a wspominany bł. Edmund Bojanowski Służebniczki (1850 r.). Brat
Albert był założycielem Albertynów (1888 r.) i Albertynek (1891 r.), św. Józef Sebastian Pelczar z Klarą Ludwiką Szczęsną powołał do istnienia w roku
1894 i charytatywnej działalności Sercanki. Te wszystkie zgromadzenia wykonywały ogromne dzieło miłosierdzia. To dzięki tym czynom nastąpiło także odrodzenie moralne narodu, który został przygotowany do odzyskania
niepodległości.
Wróćmy jeszcze do największego człowieka miłosierdzia w XIX wieku,
którym był Adam Chmielowski. Wspomniałem już o fascynacji tą postacią,
jaką wykazywał Karol Wojtyła – bł. Jan Paweł II. Polski papież szczególnie
podziwiał jego drogę powołania i życia. Tak pisał o nim w swojej książce
„Wstańcie, chodźmy!”: „Szczególne miejsce w mojej pamięci, a nawet więcej,
w moim sercu, ma brat Albert – Adam Chmielowski. Walczył w powstaniu
styczniowym i w tym powstaniu pocisk zniszczył mu nogę. Odtąd był kaleką
– nosił protezę. Był dla mnie postacią przedziwną. Bardzo byłem z nim duchowo związany. Napisałem o nim dramat, który zatytułowałem „Brat naszego Boga”. Fascynował mnie jego osobowość. Widziałem w nim model, który
mi odpowiadał: rzucił sztukę, żeby stać się sługą biedaków - „opuchlaków”
jak ich nazywano. Jego dzieje bardzo pomogły mi zostawić sztukę i teatr,
i wstąpić do seminarium duchownego”253.
Brat Albert, geniusz miłosierdzia, pokorny sługa najuboższych, był rzeczywiście w Krakowie przełomu XIX i XX wieku wielkim znakiem miłości.
Nieposiadający niczego, świadczył ogromne dobro potrzebującym. Zakładał przytuliska, ogrzewalnie, domy schronienia dla mężczyzn i kobiet. Tysiące najbiedniejszych osób doznały miłosierdzia. Dbał jednocześnie o ich
godność i poprawę życia duchowego. Bezinteresowna służba ubogim, całkowite zaparcie się siebie ze względu na Chrystusa i drugiego, cierpiącego
w jakiś sposób człowieka. Zwróćmy uwagę na pełną nazwę założonego
przez św. brata Alberta zgromadzenia Albertynów: Zgromadzenie Braci Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka. A więc mamy tu przywołanie
wspólnoty, służby ubogim i św. Franciszka. Są to prawdziwe ideały, którymi
żył Adam Chmielowski. W pierwszej fazie życia był on obywatelem świata,
gościem salonów, członkiem wielkich artystycznych elit. Znał wszystkich
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polskich artystów tamtego okresu: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego,
Modrzejewską. Podróżował po największych centrach artystycznych Europy, tworzy wspaniałe dzieła sztuki. Jednak porzucił to wszystko, dla najwyższego piękna i dobra – dla Boga, który obdarzył go łaską miłosierdzia:
„Jednak jego życie tak naprawdę zaczęło się na biednej galicyjskiej wsi
i porwało go ciemnymi uliczkami krakowskiego Kazimierza. Tam, zakładając
słynne przytulisko dla bezdomnych, odkrył, że bardziej od choroby, głodu,
beznadziei, okalecza ludzi brak miłości” 254.
Wielkim człowiekiem miłosierdzia był św. Józef Sebastian Pelczar. Jako
biskup przemyski znał doskonale potrzeby nie tylko duchowe, ale i materialne swoich diecezjan i ze wszystkich sił starał się im zaradzić. Organizował na
terenie Galicji liczne dzieła miłosierdzia, a widząc niewspółmierność wysiłków do potrzeb, założył zgromadzenie Sióstr Sercanek.
Z kolei Bronisław Markiewicz dostrzegł problemy zaniedbanej młodzieży galicyjskiej. Ten uczeń św. Jana Bosko, salezjanin, zdobył się na odwagę założenia nowego zgromadzenia Michalitów, których programowym
działaniem jest praca z młodzieżą i świadczenie miłosierdzia. Wielcy Polacy,
wielcy ludzie Kościoła sprawili, że w XIX wieku Polska była przepełniona miłosierdziem. To fenomen w skali całej Europy.
Dzieło brata Alberta rozwinęło się wspaniale po jego śmierci. Osobą
świętego fascynował się kolejny wielki mąż Kościoła, wielki dobroczyńca
kardynał Stefan Sapieha, biskup metropolita krakowski. Swoje dzieło miłosierdzia rozszerzył zwłaszcza w okresie I i II wojny światowej. Pierwsze odezwy Księcia Biskupa tuż po wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914 r.
zalecają podległemu mu duchowieństwu tworzenie komitetów gminnych,
które maja świadczyć pomoc dla ofiar działań wojennych. Podczas ciężkich
walk na terenie Galicji założył Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Poszkodowanych. Komitet ten wykonał niezwykłe, trudne do ocenienia dzieło miłosierdzia. Sapieha zdobył zaś – o co wcale nie zabiegał – ogromny autorytet
w całym narodzie. Kardynał zjednał do współpracy w swoim komitecie najznakomitszych Polaków, m. in. Henryka Sienkiewicza i Ignacego Jana Paderewskiego. Formy świadczonego miłosierdzia były różne: systematycznie
rozdzielano żywność potrzebującym, udzielano schronienia uchodźcom
i pozostającym bez dachu nad głową, pod opieką komitetu w szpitalach
pozostawało kilkuset rannych i chorych.
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W. Sapalski, brat Albert. Księga świętych, Kraków 2003, napis na okładce.

Tak pisze o tym Michał Rożek: „Tak na dobrą sprawę los wielu ludzi
podczas pierwszej wojny światowej zależał od miłosierdzia Księcia-Biskupa, który jak dobry Anioł Stróż dbał o swoich diecezjan. Krakowianie zawdzięczają mu troskę o podstawowe wiktuały, także o opiekę leczniczą,
bez której wielu by bezpowrotnie odeszło na tamten świat. Z tych czasów pochodzi zakład w Zakopanem dla dzieci chorych na gruźlicę kostną i drugi, w podkrakowskich Witkowicach, dla dzieci chorych na jaglicę.
To także efekt działań dobroczynnych Adama Stefana Sapiehy”255.
Właśnie przez działalność takich wybitnych postaci kultura polska stawała się coraz bardziej kulturą miłosierdzia. Jakby Opatrzność przygotowywała grunt pod nowe objawienie Miłosierdzia Bożego w XX wieku za pośrednictwem siostry Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II.
Właśnie wiek XX przez te osoby stał się wiekiem idei Miłosierdzia Bożego. W Polsce działali wspaniali ludzie miłosierdzia, którzy świadczyli uczynki
miłosierne aż do ostatecznych granic, by przypomnieć tylko osoby ratujące
bliźnich w czasie II wojny światowej czy prześladowań komunistycznych,
trzeba tu wspomnieć małżonków Ulmów z podrzeszowskiej wsi Albigowa,
Irenę Sendlerową, Janusza Korczaka, ks. Jerzego Popiełuszkę, Teresą Strzembosz.
Już na początku swojego pontyfikatu w roku 1980 Jan Paweł II wydał
encyklikę „O Bożym Miłosierdziu”. Niezwykłe jest zakończenie tej encykliki,
cały rozdział VIII, jest wielkim wołaniem o miłosierdzie Boże i ludzkie. Zwróćmy uwagę na czasownik „wołać”. Znaczy on „gwałtownie prosić o coś, krzycząc”. Przez całe swoje papieskie posługiwanie Jan Paweł II wołał o miłosierdzie. Tak pisał we wspomnianej encyklice: „Takim wielkim wołaniem winno
być wołanie Kościoła naszych czasów do Boga o miłosierdzie, którego pewność głosi on i wyznaje w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
– czyli w tajemnicy paschalnej. Tajemnica ta niesie w sobie najpełniejsze
objawienie miłosierdzia – czyli tej miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego – miłości, która dźwiga człowieka
z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń.
Wołamy głosem wielkim najpierw o miłość do Boga. Wołamy o miłosierdzie, o miłość do ludzi, do wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego
podziału: bez różnicy ras, kultur, języków, światopoglądów. Bez podziału
na przyjaciół i wrogów. Jest to miłość do ludzi – i pragnienie wszelkiego
prawdziwego dobra dla każdego z nich i dla każdej ludzkiej wspólnoty, dla
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każdej rodziny, narodu, dla każdej grupy społecznej, młodzieży, dorosłych
i rodziców, dla starych i chorych – dla wszystkich bez wyjątku. Błagamy za
pośrednictwem Tej, która nie przestaje głosić miłosierdzia z pokolenia na
pokolenie, a także tych wszystkich, na których wypełniły się już do końca
słowa z kazania na górze Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”256.
Jan Paweł II był szczególnym sługą miłosierdzia w czasie swych apostolskich podróży. Niestrudzenie w różnych częściach świata pocieszał
strapionych, wlewał w serca milionów nadzieję, nie wahał się odwiedzać
najbardziej chorych i cierpiących. Był prawdziwym apostołem miłosierdzia.
Ukazywał wzory miłosierdzia, beatyfikował Matkę Teresę z Kalkuty, która
całe dojrzałe życie poświęciła najuboższym w Indiach, ojca Jana Beyzyma,
polskiego jezuitę leczącego trędowatych, kanonizował brata Piotra, franciszkanina z Gwatemali, niestrudzonego sługi najuboższych, a także brata
Alberta, tego samego, o którym jako młody kapłan napisał dramat „Brat naszego Boga”. Jednak najważniejsze orędzie o miłosierdziu wyszło nie z Watykanu, ale za przedziwnym zrządzeniem Opatrzności z Krakowa, z krakowskich Łagiewnik.
Przez grube szkła
drzwi świątyń
dostrzegam
spod tęczy Miłosierdzia Twego
poranione stopy
na ludzkich bezdrożach.
Teraz schodzisz z obrazu
do dzisiejszych celników
przyklękających w kruchtach kościołów
w nasłuchiwaniu Twoich kroków
zamilkły echa bicia się w piersi
z lęku przed Tobą
modlitwy często rozsypują się
w pojedyncze słowa
litery w ciszy pozostają tylko te
przywołujące Twoje miłosierdzie
Jezu ufam Tobie!
256

190

Dives in misericordia, op. cit., str. 135-136.

Jest 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II jest znów w swoim mieście, w królewskim Krakowie. Papież czuje, że jest to jego ostatnia wizyta w Polsce.
Chce więc przekazać wszystkim swoje najważniejsze przesłanie. I w czasie
tej pielgrzymki padają najważniejsze słowa, właśnie o Bożym miłosierdziu.
To stąd, z Łagiewnik za pośrednictwem św. Faustyny wyszła iskra nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Ojciec Św. kanonizował siostrę Faustynę
w 2000 roku, a dwa lata później konsekrował sanktuarium w Łagiewnikach
i Bożemu Miłosierdziu poświęcił całą ludzkość. Wspomnijmy Jego słowa
wygłoszone w czasie ostatniej pielgrzymki w Krakowie: „Bóg bogaty w miłosierdzie takie jest hasło tej pielgrzymki i takie jest też jej przesłanie. Zostało ono zaczerpnięte z encykliki «Dives in misericordia», ale tu, w Krakowie
– w krakowskich Łagiewnikach ta prawda znalazła szczególne objawienie.
Z nich bowiem dzięki pokornej posłudze niezwykłego świadka – św. siostry
Faustyny – rozchodzi się orędzie o miłosiernej miłości Boga. (...)
Miłosierdzie Boże znajduje swoje odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi. Od wieków Kraków szczycił się wielkimi postaciami, które ufając miłości
Boga, dawały świadectwo miłosierdzia przez konkretne dzieła miłości człowieka. Dość wspomnieć św. Jadwigę wawelską, św. Jana z Kęt, księdza Piotra
Skargę, czy wreszcie bliżej naszych czasów, św. Brata Alberta”257.
Miłosierdzie w kulturze polskiej to często delikatne wspieranie cierpiącego człowieka. To symboliczne obmywanie jego twarzy. Tak pięknie mówi
o tym wiersz Karola Wojtyły „Weronika”:
Tutaj czekam na twoje dłonie
pełne codziennych poczynań.
Tutaj czekam na twoje dłonie
trzymające zwyczajne płótno.
W krainie najgłębszych znaczeń
wznieś twe ręce, Weroniko.
Wznieś twe ręce
i dotknij twarzy człowieka.
Stworzenia pytać będą o życiodajne źródło,
które bije z twej postaci.
Weroniko, siostro.

257

Pielgrzymki polskie. Kronika podróży papieskich do Ojczyzny, Kraków 2003, str. 296.
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Obyśmy, spełniając tu i teraz – dziś, w tym miejscu – uczynki miłosierdzia, byli dla innych jak Szymon z Cyreny, Weronika, miłosierny Samarytanin, obyśmy byli jak Jan Paweł II i tylu wspaniałych dobroczyńców z kultury
polskiej sługami miłosierdzia. Niech z każdego z nas bije jego prawdziwie
życiodajne źródło. Musimy znaleźć to źródło!
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MIŁOŚĆ NAJWSPANIALSZĄ
FORMĄ EWANGELIZACJI
Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II
na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu
(5 grudnia 2001 r.)

Drodzy Wolontariusze!
1. Na zakończenie tego roku, który Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęciła wolontariatowi, pragnę wyrazić wam żywe i szczere
uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na świecie nieustannie
troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach – dla dzieci,
osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach,
dla uchodźców i prześladowanych – jesteście promieniem nadziei, który
rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy
przemocy i egoizmu.
Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla
innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała
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«prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś
z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.
Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem
sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo
na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu
prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.
2. Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, poucza o głębokich
korzeniach tego powszechnego doświadczenia ludzkiego. Ukazując oblicze
Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8), objawia człowiekowi, że miłość jest
naczelnym prawem jego istnienia. Jezus w swym ziemskim życiu objawił
Bożą łagodność, gdyż «ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi» (Flp 2, 7) i «samego siebie wydał za nas w ofierze
i dani na woń miłą Bogu» (Ef 5, 2). Dzieląc z nami doświadczenie naszego
ziemskiego życia aż po śmierć, nauczył nas «postępować drogą miłości».
Kościół, idąc za Jego przykładem, w ciągu dwóch tysiącleci nieustannie dawał świadectwo tej miłości, zapisując wspaniałe karty dziejów dzięki
świętym, którzy znaczyli szlak historii. Biorąc pod uwagę żyjących w ostatnich czasach, myślę o św. Maksymilianie Kolbem, który oddał życie, aby uratować ojca rodziny, oraz o Matce Teresie z Kalkuty, która poświęciła siebie
dla najuboższych z ubogich.
Poprzez miłość do Boga i miłość do braci chrześcijaństwo uwalnia całą
swą moc, która czyni ludzi wolnymi i ich zbawia. Miłość jest najwspanialszą formą ewangelizacji, ponieważ, odpowiadając na potrzeby ciała, objawia ludziom miłość Boga, Opiekuna i Ojca, nieustannie troszczącego się
o wszystkich. Nie chodzi tu o zaspokojenie wyłącznie materialnych potrzeb
bliźniego, takich jak: zaspokojenie głodu, pragnienia, zapewnienie dachu
nad głową, opieki medycznej, lecz o to, aby doprowadzić go do osobistego
doświadczenia miłości Bożej. Działając w wolontariacie chrześcijanin staje
się świadkiem tej Boskiej miłości, głosi ją i poprzez gesty odważne i profetyczne ją uwidacznia.
3. Nie wystarczy zaradzić potrzebom kogoś, kto znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej, należy jednocześnie zaspokoić jego pragnienie wartości i głębokich odpowiedzi. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale
jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Zarówno gdy chodzi o projekty na małą skalę, jak i o wielkie przedsięwzięcia,
wolontariat w każdym przypadku powinien być szkołą życia, zwłaszcza dla
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ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności
i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie.
Iluż wolontariuszy poprzez odważne zaangażowanie się na rzecz bliźnich dochodzi do odkrycia wiary! Chrystus, który zachęca, aby służyć Mu
w ubogich, przemawia do serca tego, kto staje się ich sługą. Pozwala doświadczyć radości miłości bezinteresownej, miłości, która jest źródłem
prawdziwego szczęścia.
Bardzo bym pragnął, aby Międzynarodowy Rok Wolontariatu, w którym miały miejsce liczne inicjatywy i wydarzenia, pomógł społeczeństwu
coraz pełniej doceniać różne formy wolontariatu, które są motorem wzrostu i dojrzewania cywilizacji. Wolontariusze często zastępują i uprzedzają
interwencje instytucji publicznych, od których oczekuje się odpowiedniego podejścia do dzieł, które zrodziły się dzięki odwadze wolontariuszy, oraz
wspierania ich, nie gasząc ich charyzmatu.
4. Drodzy bracia i siostry, którzy współtworzycie tę «armię» pokoju
obecną w każdym zakątku ziemi, jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci posuniętej aż
do heroizmu, które wypływają z ludzkiego serca.
Jako rzecznik ubogich całego świata pragnę podziękować wam za nieustanne poświęcenie. Kroczcie odważnie obraną drogą, niech was nigdy
nie powstrzymują trudności. Chrystus, Miłosierny Samarytanin (por. Łk 10,
30-37), niech będzie najlepszym przykładem do naśladowania dla każdego
wolontariusza.
Naśladujcie także Maryję, która wybierając się «z pośpiechem», aby pomóc swej krewnej Elżbiecie, stała się zwiastunką radości i zbawienia (por.
Łk 1, 39-45). Niech Ona nauczy was pokornej i czynnej miłości i wyprosi dla
was u Boga łaskę dostrzegania Go w ubogich i cierpiących.
Wraz z tymi życzeniami wam wszystkim oraz tym, których spotykacie
codziennie na drogach służby człowiekowi, udzielam specjalnego Apostolskiego Błogosławieństwa.
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Dobro i społeczeństwo nie mogą
przetrwać bez wolontariatu
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI
do wolontariuszy (Wiedeń, 9 września 2007 r.)

Szanowny Panie Prezydencie, wielebny Księże Arcybiskupie, drodzy
Współpracownicy i Współpracowniczki, Wolontariusze i honorowi Członkowie licznych austriackich organizacji pomocy społecznej, szanowni Państwo, a przede wszystkim drodzy młodzi Przyjaciele!
Ze szczególną radością oczekiwałem tego spotkania z wami, które odbywa się już pod koniec mojej wizyty w Austrii. Łączy się z nią oczywiście
radość z tego, że mogłem tu posłuchać nie tylko muzyki Mozarta we wspaniałej interpretacji, ale nieoczekiwanie także chóru «Wiener Sängerknaben».
Dziękuję z całego serca! Dobrze jest spotkać się z ludźmi, którzy w naszym
społeczeństwie starają się w konkretny sposób dać oblicze orędziu Ewangelii; widzieć ludzi starszych i młodych, dzięki którym możemy rzeczywiście
doświadczyć w Kościele i w społeczeństwie miłości, która nas jako chrześcijan powinna zdobywać: miłości Boga, pozwalającej nam dostrzec w bliźnim brata lub siostrę! Wdzięczność i podziw budzi we mnie ofiarna praca
w organizacjach wolontariatu tego kraju tak licznych osób z różnych grup
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wiekowych. Wam wszystkim oraz tym, którzy w Austrii sprawują honorowo
funkcje publiczne, pragnę przekazać wyrazy szczególnego uznania. Z całego serca dziękuję panu prezydentowi i arcybiskupowi Salzburga, a przede
wszystkim wam, młodzi przedstawiciele austriackiego wolontariatu, za
piękne i głębokie słowa, jakie tu do mnie skierowano.
Dzięki Bogu wielu ludzi jako sprawę honoru traktuje dobrowolną pracę dla bliźnich, w stowarzyszeniu czy związku, albo nad rozwiązywaniem
określonych problemów dotykających dobra wspólnego. Taka działalność
jest przede wszystkim sposobnością do kształtowania własnej osobowości
i do włączenia się w sposób twórczy i odpowiedzialny w życie społeczne.
Gotowość do pracy w wolontariacie wynika jednak czasem z wielorakich
i odmiennych od siebie motywacji. Często bierze się ona po prostu z chęci robienia czegoś, co będzie miało sens, co będzie pożyteczne i pomoże
poszerzyć zasób doświadczeń. Jest naturalne i słuszne, że młodzi szukają
w tym także radości i pięknych przeżyć, doświadczenia autentycznego koleżeństwa we wspólnym działaniu, które ma głęboki sens. Często takie indywidualne idee i inicjatywy łączą się z czynną miłością bliźniego, przez co
jednostka zostaje w pełni włączona w życie wspólnoty, która ją wspiera. Pragnę w tym miejscu wyrazić głębokie uznanie dla wyrazistej «kultury wolontariatu» w Austrii. Chcę podziękować każdej kobiecie, każdemu mężczyźnie, młodzieży i wszystkim dzieciom – zaangażowanie dzieci w wolontariat
nierzadko osiąga bowiem imponujące rozmiary, wystarczy tylko pomyśleć
o działalności grup «Sternsinger» w okresie Bożego Narodzenia. Ksiądz arcybiskup już o tym wspominał. Chcę też w pierwszej kolejności podziękować za wszystkie małe i wielkie posługi i trudy, które nie zawsze rzucają się
w oczy. Dziękuję wam, «Bóg zapłać» za wasz wkład w budowę «cywilizacji
miłości», która stawia sobie za cel służbę innym i budowanie ojczyzny! Miłości bliźniego nie można zlecić innym; państwo i polityka – powiedział tu
pan prezydent – choć słusznie troszczą się rozwój państwa socjalnego, nie
mogą tej miłości zastąpić. Miłość bliźniego zawsze wymaga indywidualnego i dobrowolnego zaangażowania, dla którego państwo może i oczywiście
powinno tworzyć ogólne, sprzyjające warunki. Dzięki takiemu zaangażowaniu pomoc socjalna zachowuje charakter ludzki i nie staje się bezosobowa.
Właśnie dlatego wy, wolontariusze, nie jesteście «zapchajdziurami» w systemie pomocy socjalnej, ale ludźmi, którzy przyczyniają się do kształtowania
ludzkiego i chrześcijańskiego oblicza naszego społeczeństwa.
Właśnie ludzie młodzi pragną, aby rozbudzano i odkrywano ich umiejętności i talenty. Wolontariusze chcą, by zwracano się do nich bezpośrednio.
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«Jesteś potrzebny!», «Potrafisz to zrobić» – jakąż satysfakcję sprawia nam takie wezwanie! Właśnie dzięki swojej ludzkiej prostocie nawiązuje pośrednio
do Boga, który pragnął stworzyć każdego z nas i każdemu z nas powierza indywidualne zadanie, więcej – potrzebuje każdego z nas i oczekuje naszego
działania. Tak właśnie Jezus powoływał ludzi i obdarzał ich odwagą, aby mogli podjąć wielkie dzieło, do czego sami nie czuliby się zdolni. Otworzyć się
na powołanie, przyjąć je, a potem iść wskazaną przez nie drogą, nie pytając,
czy przyniesie nam korzyść i zysk – taka postawa niesie uzdrowienie. Święci
wskazali nam tę drogę własnym życiem. Jest to droga ciekawa i porywająca, droga wymagająca ofiarności, bardzo potrzebna właśnie dzisiaj. Decyzja
o solidarnym włączeniu się w działalność wolontariatu sprawia, że stajemy
się wolni i otwarci na potrzeby innych; na wymogi sprawiedliwości, obrony
życia i ochrony środowiska. W posłudze wolontariatu ujawnia się główny rys
chrześcijańskiego obrazu Boga i człowieka: miłość Boga i miłość bliźniego.
Drodzy wolontariusze, panie i panowie! Praca w wolontariacie jest
wyrazem wdzięczności i przekazywaniem daru, który sami otrzymaliśmy.
«Deus vult condiligentes – Bóg chce ludzi, którzy będą miłowali razem
z Nim» – twierdził XIV-wieczny teolog Duns Szkot (Opus Oxoniense III d.
32 q. 1 n. 61). W tej perspektywie taka bezinteresowna działalność ma wiele wspólnego z działaniem łaski. Kultura, która wszystko chciałaby policzyć
i za wszystko zapłacić, która nakłada na relacje międzyludzkie ciasny gorset
praw i obowiązków, właśnie dzięki bezinteresownej działalności tysięcy ludzi przekonuje się, że samo życie jest niezasłużonym darem. Jakkolwiek odmienne, wielorakie czy nawet sprzeczne mogą być motywacje, a także formy działalności wolontariatu, podstawą ich wszystkich jest ostatecznie owo
głębokie poczucie wspólnoty, którego źródłem jest właśnie «darmowość».
Darmo bowiem otrzymaliśmy życie od naszego Stwórcy, darmo zostaliśmy
wyprowadzeni z błędnej drogi grzechu i zła, darmo został nam udzielony
Duch i Jego wielorakie dary. W mojej encyklice napisałem, że «miłość jest
bezinteresowna; nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów» (Benedykt XVI, Deus caritas est, 31c). «Kto pomaga, dostrzega, że właśnie w ten
sposób i jemu jest udzielana pomoc; nie jest jego zasługą ani tytułem do
chluby fakt, że może pomagać. To zadanie jest łaską» (tamże, 35). Darmo
przekazujemy to, co otrzymaliśmy, przez naszą działalność, nasze zaangażowanie w wolontariat. Ta logika darmowości wychodzi poza zwykłe kategorie moralne, określające, co musimy i co nam wolno czynić.
Bez wolontariatu dobro wspólne i społeczeństwo nie mogły, nie mogą
i nie będą mogły przetrwać. Bezinteresowna gotowość do służby ujawnia
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się i urzeczywistnia ponad sferą, w której rządzi kalkulacja i oczekiwanie
wzajemności; przełamuje reguły gospodarki rynkowej. Człowiek bowiem
to znacznie więcej niż tylko czynnik ekonomiczny, którego wartość należy
oceniać wedle kryteriów ekonomicznych. Postęp i godność społeczeństwa
zawsze zależeć będą od ludzi, którzy czynią więcej niż muszą.
Panie i panowie! Działalność wolontariatu jest służbą na rzecz godności
człowieka, wypływającej stąd, że został on stworzony na Boży obraz i podobieństwo. W II stuleciu Ireneusz z Lyonu pisał: «Chwałą Bożą jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga» (Adversus haereses
IV, 20, 7). Zaś Mikołaj Kuzańczyk w swoim dziele o wizji Boga tak rozwinął
tę myśl: «Oko umiejscowione jest tam, gdzie mieszka miłość, dlatego czuję,
że Ty mnie kochasz. (...) Twoje spojrzenie, Panie, jest miłością. (...) Patrząc na
mnie, Boże ukryty, pozwalasz mi dostrzec Ciebie. (...) Twoje spojrzenie ożywia. (...) Twoje spojrzenie jest działaniem» (De visione Dei / Die Gottesschau,
w: «Philosophisch-Theologische Schriften», hg. und eingef. von Leo Gabriel,
übersetzt von Dietlind und Wilhelm Dupré, Wien 1967, Bd. III, 105-111).
Spojrzenie Boga – spojrzenie Jezusa zaraża nas miłością Boga. Są spojrzenia,
które padają w pustkę albo wyrażają pogardę. I spojrzenia, które wyrażają
szacunek i miłość. Ludzie działający bezinteresownie okazują bliźniemu szacunek, przypominają o godności człowieka, budzą radość z życia i nadzieję.
Wolontariusze są strażnikami i rzecznikami praw człowieka i jego godności.
W spojrzeniu Jezusa zawiera się inna jeszcze forma «patrzenia». «Ujrzał
go i poszedł dalej» – czytamy w Ewangelii o kapłanie i lewicie, którzy widzą
półżywego człowieka leżącego przy drodze, ale nic nie robią (por. Łk 10,
31, 32). Są ludzie, którzy widzą, a udają, że nie widzą, mają przed oczyma
naglące potrzeby naszej epoki, ale pozostają obojętni – to jeden z «zimnych nurtów» kultury naszych czasów. W spojrzeniu innych ludzi, zwłaszcza
tego «drugiego», który oczekuje naszej pomocy, widzimy, jak potrzebna jest
chrześcijańska miłość. Jezus Chrystus nie uczy nas mistyki «zamkniętych
oczu», ale mistyki «otwartego spojrzenia», a więc także mistyki absolutnego
obowiązku zwracania uwagi na kondycję drugiego człowieka, na położenie,
w jakim znajduje się człowiek, który wedle Ewangelii jest naszym bliźnim.
Spojrzenie Jezusa, lekcja Jego oczu wprowadza nas w bliskość z innymi
ludźmi, w wymiar solidarności, dzielenia się własnym czasem, talentami,
a także dobrami materialnymi. Dlatego «ci, którzy działają w instytucjach
charytatywnych Kościoła, powinni odznaczać się tym, że nie ograniczają się
do sprawnego wypełnienia tego, co stosowne w danej chwili, ale z sercem
poświęcają się na rzecz drugiego. (...) Takie serce widzi, gdzie potrzeba mi-
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łości, i działa konsekwentnie» (Deus caritas est, 31a; 31b). Tak, «muszę stać
się człowiekiem, który kocha, którego serce jest otwarte, tak aby mogły je
poruszyć potrzeby innych. Wtedy mogę odnaleźć mego bliźniego, czy też
raczej – to on może odnaleźć mnie» (Joseph Ratzinger / Benedykt XVI, Gesù
di Nazaret, Milano 2007, s. 234).
Na koniec, przykazanie miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22, 37-40; Łk 10,
27) przypomina nam, że my chrześcijanie przez miłość bliźniego oddajemy cześć samemu Bogu. Abp Kothgasser przytoczył już tutaj słowa Jezusa:
«Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). Jeżeli w konkretnym człowieku, którego spotykamy, obecny jest Jezus, to nasza bezinteresowna działalność może się stać
doświadczeniem Boga. Obecność w sytuacjach życiowych i w potrzebach
innych ludzi pozwala nam żyć z nimi «w nowy sposób» i «tworzy sens». Bezinteresowne służenie innym ludziom może im dopomóc w wyjściu z izolacji
i we włączeniu się w życie społeczności.
Na koniec pragnę przypomnieć o mocy i znaczeniu modlitwy w życiu
tych, którzy podejmują pracę charytatywną. Modlitwa do Boga pozwala
uwolnić się od ideologii i ustrzec od zniechęcenia w obliczu bezmiaru potrzeb. «Chrześcijanie bowiem, pomimo wszystkich nieporozumień i zamieszania w otaczającym ich świecie, nie przestają wierzyć w ‚dobroć i miłość
Boga do ludzi’ (por. Tt 3, 4). Choć jak inni ludzie zanurzeni są w dramatycznej
złożoności wydarzeń dziejowych, mocno trwają w przekonaniu, że Bóg jest
Ojcem i kocha nas, nawet jeżeli Jego milczenie pozostaje dla nas niezrozumiałe» (Deus caritas est, 38).
Drodzy współpracownicy dzieł charytatywnych w Austrii, wolontariusze i członkowie honorowi, panie i panowie! Gdy ktoś dobrze spełnia nie
tylko swoje obowiązki zawodowe i rodzinne – a i na to potrzeba wielu sił
i wielkiej miłości – ale stara się też pomagać innym, oddając swój cenny
wolny czas na służbę człowiekowi i jego godności, jego serce rozszerza się.
Wolontariusze nie akceptują ciasnej definicji pojęcia «bliźni»; także w «dalekich» dostrzegają bliźniego, którego Bóg akceptuje i do którego z naszą
pomocą musi dotrzeć dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa. Drugi człowiek, czyli bliźni w rozumieniu Ewangelii, staje się dla nas jak gdyby
szczególnie uprzywilejowanym partnerem w zmaganiach z presją i przymusami świata, w którym żyjemy. Kto szanuje «priorytet bliźniego», żyje i działa
wedle Ewangelii i ma udział także w misji Kościoła, który zawsze dostrzega
całego człowieka i stara się sprawić, aby odczuł on miłość Boga. Drodzy wolontariusze, Kościół w pełni popiera waszą służbę. Jestem przekonany, że
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działalność wolontariuszy w Austrii także w przyszłości będzie źródłem licznych dobrodziejstw. Jestem z wami modlitwą. Proszę dla was o radość od
Pana (por. Ne 8, 10), która jest naszą mocą. Dobry Bóg niech będzie zawsze
z wami i niech was nieustannie wspomaga i prowadzi swoją łaską.
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Modlitwa wolontariuszy
Szkolnego Koła Caritas
Jezu Miłosierny, dobry Samarytaninie ludzkości,
Tobie zawierzamy naszą służbę ubogim,
strapionym, chorym i wszystkim cierpiącym.
Dodaj nam sił, abyśmy żyjąc według przykazania miłości,
byli wiarygodnymi świadkami Twego miłosierdzia.
Bądź z nami wszędzie tam, gdzie nas posyłasz,
by mogli się na nas wesprzeć słabi i bezsilni.
Oświecaj nas umysł, byśmy znajdowali
rozwiązania trudnych sytuacji
i ufnie powierzali je Tobie.
Utwierdzaj naszą wolę w gotowości
do cierpliwej służby bliźnim w potrzebie.
Daj nam, Panie, przenikliwy wzrok i słuch,
byśmy umieli dostrzec Twe pokorne Oblicze w cierpiących
oraz usłyszeć ich wołanie o pomoc.
Umacniaj nasze ręce, by ochoczo służyły bliźnim.
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Daj nam łaskę radosnej służby tym, którzy nas potrzebują
oraz chroń przed zniechęceniem,
rozczarowaniem lub zwątpieniem.
Niech Twoja łaska pomoże nam wzrastać
w miłości do Boga i ludzi,
abyśmy mogli cieszyć się wiekuistym szczęściem
i radością w niebie,
gdzie nas oczekujesz z Maryją, naszą Matką,
aniołami i świętymi. Amen

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami,
Święty Bracie Albercie – módl się za nami,
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami,
Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami,
Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko – módl się za nami,
Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty – módl się za nami,
Wszyscy święci i święte, którzy pełniliście dzieła miłosierdzia
– módlcie się za nami.
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Caritas School Clubs
The Church in Poland has a long tradition of charity. It is Caritas and
its dioceses – and parish-based units that are engaged in social relief and
service programs. Caritas Polska, acting in the name of the Conference of
the Polish Episcopate, is responsible for the coordination of charitable actions on both the all-Poland and international levels. Under the communist
regime, Caritas could hardly operate officially. It was reactivated after the fall
of communism in 1989.
What has become its mission to which all the efforts of Caritas in Poland
are subordinated is being “the voice of the poor” become this voice take it
as yours. Every day, 6,000 staff members and 49,000 volunteers grouped in
1,017 Caritas establishments take measures and initiatives focused on aiding the poorest. It is owing to the efforts and care exercised by Caritas that
we are able to pay for the holidays of 109,000 children from poor families
yearly, to provide care for ca. 2 million people in need, or to fight malnutrition by providing meals to 150,000 children in schools and in Caritas centers.
We have organized day-care centers for 23,916 children, provided financial
support for 3,250 children from poor regions under the “Wings” Program,
thus equalizing the educational chances of the poorest pupils, and carried
out rehabilitation activities for 38,000 children.
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Caritas’ top priorities include: dynamic development of Caritas Parish
Teams, promotion of voluntary work, founding parish-based day-care centers for children from poor families, as well as religious and spiritual formation of youths in Caritas School Clubs.
Such clubs are Catholic youth organizations established in primary,
pre-secondary, and secondary schools, joining in the social relief and service and in the educational work conducted by Caritas on the diocesan
and parish levels. Membership in the clubs is open to all pupils wishing to
help their contemporaries both at school and in the nighbourhood. Each
club has a person in charge of it being, as a rule, a school teacher (a teacher
of religion, a form tutor, or a school pedagogue) who is responsible for the
performance of the club before the school authorities and before Caritas.
The spiritual care and support for the club members is the responsibility
of the priest teacher of religion or of the parish priest. Club members gain
practical experience in parish leadership and learn responsibility for the results of their work.
There are as many as 2292 Caritas School Clubs in Poland, with 48,772
volunteers and 3157 persons in charge.
Caritas Polska runs numerous awareness campaigns aimed at raising
attention to the fact that there are disabled people and people in need
among us. Such bringing campaigns are of an educational nature.
We publish annals, “Caritas” quarterly, catechetical discourse proposals for all kinds of schools, and religious formation materials for adults and
youth, as well as “teacher’s books” for those working with the unemployed.
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