
DEBATA OKSFORDZKA W SWPS 

„Czy aucza ie społecz e Kościoła a z aczący wpływ a zachowa ia społecz e?” 

Sopot SWPS, g.10-12 

 

Polska jest krajem katolickim. Wg danych GUS z roku  ponad % populacji została ochrzczona 
w rycie łacińskim rzymskokatolickim 1. Taka statystyka plasuje Polskę na . miejscu w Europie (po 

Malcie). Około % praktykuje coniedzielne praktyki religijne uczęszczając na Msze św. a 2,5 mln 

osób działa we wspólnotach religijnych. Naturalnym więc i logicznym wydaje się być powszechne 
stosowanie zasad wynikających ze społecznego nauczania Kościoła. Czy rzeczywiście tak jest? Czy 

nauczanie społeczne Kościoła2 ma znaczący wpływ na zachowania społeczne Polaków? 

 

Jan Paweł II w encyklice „Centesimus annus” określił zadanie katolickiej nauki społecznej (KNS) 

zdaniem: „być w drodze z człowiekiem”, co oznacza towarzyszenie człowiekowi w jego ziemskiej 
wędrówce. 
KNS będąc żywą odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnym świecie w znacznej mierze 

opiera się na metodzie JOC3, która składa się z  etapów: 

1. widzieć – dostrzec, poznać, nazwać, opisać, zdiagnozować problem nauki diagnozujące); 

należy nauczyć się dostrzegać potrzeby swojego środowiska, 
2. ocenić – kwestie etyczne, normatywne (prawo); należy odpowiednio ocenić zdiagnozowane 

potrzeby w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła, 

3. działać – możliwości rozwiązania problemów (teoria działania); należy konsekwentnie podjąć 
określone działania, stosownie do miejsca i czasu. 

 

                                                 
1 Badania CBOS z listopada 2011 r.  
2 uwaga terminologiczna: Kościół katolicki stworzył dziedzinę nauki nazwaną katolicką nauką społeczną KNS . KNS jest stanowiskiem 
kościoła wobec zagadnień społecznych i  wyrażana jest poprzez dokumenty soborowe, synodalne, nauczanie papieży i biskupów. Myśl 
katolicko-społeczna występowała zawsze w historii i tradycji  Kościoła katolickiego. Od początku swego istnienia Kościół troszczył się 
o moralny wymiar życia społecznego. Zarówno same problemy, jak i poszukiwanie rozwiązań można znaleźć zarówno w Starym, jak i 
Nowym Testamencie. Nauka społeczna Kościoła ma swe źródło w Ewangeliach i ma pomóc człowiekowi w czynieniu sobie ziemi poddaną 
tak, aby mógł żyć godnie, z zachowaniem przynależnych mu praw. KNS natomiast - jako wyodrębniona z całokształtu nauczania Kościoła - 
ukształtowała się dopiero w czasach najnowszych: za głównego twórcę uważa się Leona XIII, który w encyklice Rerum novarum z 1891 r. 
podjął kwestię robotniczą. Społeczne nauczanie Kościoła jest traktowane przez KNS jako kryterium negatywne, tzn. że badając 
rzeczywistość społeczną nie dopuszcza możliwości wyjścia poza to nauczanie – jego doktryny i kardynalne zasady. Bazując na 
niezmiennych zasadach KNS ma wymiar dynamiczny – rozwija się wraz z rozwojem kulturowo-społecznym oraz nauk humanistycznych. 
KNS jest więc pojęciem węższym w stosunku do nauczania społecznego Kościoła, jest jego nieustającą aktualizacją i niejako 
„przekładaniem” podstawowych zasad-wykładni na język teraźniejszości – także w sferze leksykalnej, ale przede wszystkim w sferze 
zmieniających się warunków społeczno-historycznych czy pojawiających się nowych problemów społecznych.  

W niniejszym opracowaniu terminy nauczanie społeczne kościoła i KNS są stosowane jednocześnie, zamiennie, bez terminologicznych 
rozróżnień, odnoszą się zarówno do prawd doktrynalnych, jak i nauczania rozumianego jako udzielanie wskazówek, zaleceń za pomocą 
m.in. dokumentów papieskich np. encykliki . 
3 opracowana w  r. przez ks. Józefa Cardijn, organizatora chrześcijańskich związków młodzieży; w  r. Jan XXIII uznał tę metodę za 
oficjalną metodę działania KNS-u. 



 
 

Najistotniejszym źródłem KNS są wypowiedzi papieży (głównie encykliki społeczne) oraz 

dokumenty soborów powszechnych głównie II Sobór Watykański). Encykliki społeczne nie 
posiadają aspektu nieomylności (nie mogą być odczytywane jak definicje dogmatyczne), mimo to 

obowiązują wiernych w sumieniu (większość nauki encyklik należy do doktryny katolickiej). 

 

Główne encykliki społeczne4 

Rerum novarum 
(1891) 

O kwestii robotniczej 

Leon XIII - reakcja na rosnące wpływy ruchów socjalistycznych i komunistycznych 
wśród katolickich robotników 

- przekonanie, że ani Kościół, ani państwo nie są w stanie samodzielnie 
rozwiązać trudności społecznych - muszą ze sobą współpracować dla 
wspólnego dobra 

-  obowiązkiem państwa jest ochrona pracownika: zapewnienie 
niedzielnego odpoczynku, minimalnej płacy, trwałości zatrudnienia 

Quadragesimo 
anno (1931) 

O odnowieniu ustroju 

Pius Xl - troska o los robotników, rzemieślników 

- potwierdzenie, że socjalizmu nie można pogodzić z prawdziwym 
chrześcijaństwem (bo socjalizm zakłada niesprawiedliwe podzielenie 
owoców pracy) 

                                                 
4 Inne encykliki dot. zagadnień filozoficzno-społecznych, społeczno-gospodarczych i politycznych. Leon XIII: Diuturnum illud (1881) - 
problem pochodzenia władzy państwowej, Immortale Dei  - problem chrześcijańskiego ustroju państwa, Sapientiae christianaè 
(1890) - obowiązki społeczne chrześcijanina-obywatela, Graves de communi (1901) - problem chrześcijańskiej demokracji; Pius XI: Divini 
illius magistri (1929) – problem wychowania chrześcijańskiego, Casti connubii  - przypomnienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie 
i rodzinie, Non abbiamo bisogno (1931) - potępienie niektórych tez włoskiego faszyzmu, Mit brennender Sorge  - potępienie 
narodowego socjalizmu, Divini Redemptoris  O bezbożnym komunizmie - odrzucenie doktryny komunistycznej; Jan Paweł II: 
Redemptor hominis (1979) - gł. kwestie religijno-doktrynalne, Dives in misericordia (1980) - naprawienie zła i zadośćuczynienie jako 
warunki przebaczenia Bożego.  
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społecznego - nadmierny liberalizm także nie jest uczciwy-prowadzi jedynie do 
gromadzenia kapitału, bez dbałości o ludzi 

Mater et Magistra 
(1961) 

Jan XXIII - przychylny stosunek do liberalizmu, 

- krytyka nieograniczonej wolności wolnej konkurencji 

- idea dobra wspólnego 

- idea sprawiedliwości 

- idea postępu cywilizacyjnego 

Pacem in terris 
(1963) 

Jan XXIII - porządek między ludźmi, 

- prawa i obowiązki człowieka 

- stosunki obywatel- władze społeczności politycznej 

- stosunki między państwami, 

- stosunek ludzi i społeczności państwowych do społeczności światowej 

Populorum 
progressio (1967) 

Paweł VI „traktat na temat prawa do rozwoju narodów ubogich” 

- życie gospodarcze jest środkiem  „do piękniejszego człowieczeństwa” -  
potępienie wszelkich „nadużyć posiadania” 

- rozwinięcie teorii o porządku naturalnym - ustanowiony przez Boga, 
zakłada ciągły rozwój, powołaniem człowieka jest dążenie do stałego 
doskonalenia otaczającej go „rzeczywistości stworzonej” 

- potrzeba doskonalenia instytucji społ. i gospod. dla zapewnienia 
warunków do „harmonijnego rozwoju osobowości” 

- problemy społeczne ludności „trzeciego świata” 

Laborem exercens 
(1981) 

Jan Paweł II - człowiek w kontekście jego pracy: obowiązkiem każdego człowieka jest 
rozwijanie we własnym zakresie nauki i techniki, kultury i moralności, 
praca ma służyć temu rozwojowi 

- promocja tzw. krajów zacofanych  

- automatyzacja życia jako sprzymierzeniec człowieka, ale także zagrożenie 
przed „niewolnictwem” i bezrobociem 

- ważna rola społeczna niepełnosprawnych i konieczność ich pracy 

Sollicitudo rei 
socialis (1987) 

Jan Paweł II - znaczenie troski Kościoła o rozwój świata 

- analiza sytuacji światowej: procesy dekolonizacji, nędza, konflikty, 
niedostateczne tempo rozwoju, bardzo duża nierównowaga w rozwoju i 
zamożności poszczególnych społeczeństw, bezrobocie, głód mieszkaniowy 

- niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej eksploatacji zasobów i pędu 
ku zwiększonej konsumpcji 

- apel do solidarności z krajami biednymi i pomocy w wyciągnięciu się z 
ubóstwa 

- wezwanie do wspólnej walki z głodem 

- zachęcenie do zrzeszania się i współpracy 

Centesimus annus 
(1991) 

Jan Paweł II - krytyka socjalizmu: materialistycznego widzenia świata i brak 
personalizmu w roli jednostki (człowiek jest trybikiem  

- podkreślenie konieczności reform i aktywnej roli państwa w tej dziedzinie 

- piętnuje podział świata, militaryzację i rozszerzanie się sporu  bloków na 
kraje „trzeciego świata” 

 

 

Główne/wybrane kwestie społecznego nauczania Kościoła 

 

Życie  
Życie ludzkie jest wartością samą w sobie, jest świętością. Musi być wyżej oceniane niż jakiekolwiek 
rzeczy materialne. W nauczaniu papieskim Jan Paweł II dążył do ujawnienie ludziom podstawowej 

prawdy o nich samych, do uznania swojego życia za dar otrzymany od Boga.  



”Prawo do życia przysługuje człowiekowi od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
Naruszeniem tego prawa jest, więc nie tylko zabójstwo czy samobójstwo, ale także aborcja i 
eutanazja” KKK 2268-2283). 

Prawo do życia jest naturalnym, niezbywalnym prawem każdego człowieka. Stąd wszelkie działania 

zagrażające ludzkiemu życiu, nakierowane na jego unicestwienie (m.in. aborcja, eutanazja, 

zabójstwa  nigdy nie powinny znaleźć aprobaty wśród katolików. Wyjątkiem mogą być wojna i kara 

śmierci choć podlegają niemal pełnej krytyce) i dotyczą jedynie sytuacji, gdy nie istnieją inne 

możliwości, by obronić ludzi przed napastnikami. 
Pytania do dyskusji: 

- jak dzisiaj traktowana jest kwestia aborcji, in vitro, eutanazji – czy zalecenia społecznego nauczania 
kościoła są wyznacznikiem podejmowanych decyzji? 

- jak traktowane jest prawo do życia w kontekście aborcji eugenicznych i innych dopuszczalnych 

prawem polskim?  

- jak szanowane jest własne życie ludzi w kontekście nałogów, samookaleczeń, samobójstw?  

 

Godność ludzka i prawa człowieka 

Człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo”. Z tego faktu wynika dalsza nauka o godności 
człowieka, który nie jest rzeczą, ale osobą stworzoną na obraz Boga. Z tego faktu jest bytem wyższym 
od wszelkich innych bytów ziemskich. Godność stanowi obiektywną wartość bytową istniejącą 
niezależnie od ludzkiej woli, jest niezniszczalną i niezbywalną własnością każdej ludzkiej istoty. Jako 

taka stanowi podstawę równości wszystkich ludzi (co ma szczególne znaczenie dla organizacji życia 
społecznego).  

Rolę pewnego testu sprawdzającego poszanowanie osobowej godności w życiu społecznym pełnią 
prawa człowieka. Wszędzie tam, gdzie prawa człowieka są przestrzegane, chroniona jest także 
godność. Najpełniejszy katalog praw człowieka zawiera encyklika Jana XXIII Pacem in terris. Do 

najważniejszych praw Kościół zalicza: prawo do życia, do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 
prawo do wyżywienia, do odzienia, do mieszkania, do opieki zdrowotnej, do odpoczynku i rozrywki, 
prawo do wolności słowa, do nauki i kultury, prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo 
do wyznawania własnej religii, indywidualnie lub zbiorowo, publicznie lub prywatnie, prawo do 
wyboru określonego stanu lub zawodu, do założenia rodziny przy zapewnieniu warunków 
koniecznych do rozwoju życia rodzinnego, prawo do własności i do pracy, do godziwych warunków 
pracy i do sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, prawo do zebrań i do zrzeszania się, prawo do 
swobodnego poruszania się i do podróżowania wewnątrz i na zewnątrz kraju, prawo do narodowości 
i do miejsca zamieszkania, prawo do uczestnictwa w życiu politycznym i prawo do swobodnego 

wyboru ustroju politycznego państwa, do którego się przynależy. 
Pytania do debaty: 

- jak szanowana jest godność człowieka w odniesieniu do jego praw? 

- jak realizowane są prawa związane z równością niewolnictwo, rasizm, dyskryminacja)? 

 

Prawa i obowiązki 
W KNS prawa człowieka zawsze współistnieją z obowiązkami i odpowiedzialnością. Przy czym 
obowiązki powinny być nakładane łącznie z umożliwieniem korzystania ze środków, które pozwolą 
te obowiązki wypełnić.  Społeczna nauka Kościoła często podkreśla brak odpowiedniej świadomości 
dotyczącej nierozłącznego współistnienia praw i obowiązków – a więc możliwości korzystania z praw 

z jednoczesną koniecznością przejmowania odpowiedzialności za konsekwencje tegoż korzystania 

odpowiedzialność . Odpowiedzialność katolika to nie tylko odpowiedzialność za czyny, działania 
wykonane, ale także odpowiedzialność za zaniechania – nie podjęcie działań, dzięki którym dobro 



mogłoby się szerzyć w świecie. KNS mówi o podejmowaniu inicjatywy w czynieniu dobra, o 

kreatywności i aktywności  prowadzących do szerzenia się dobra. 
Pytania do debaty: 

- czy ludzie są w pełni świadomi współistnienia i wzajemnej zależności praw i obowiązków? 

- czy chętnie przyjmują odpowiedzialność za dokonywane wybory w ramach swoich praw? 

- jaka jest świadomość odpowiedzialności za dzieła „niepodjęte” – zaniechania?  

 

Rodzina, wspólnota, uczestnictwo, solidarność  
Nauczanie społeczne Kościoła podkreśla, że człowiek jest istotą społeczną. Podstawową zaś 
instytucją życia społecznego jest rodzina. Rodziny tworzą wspólnoty, wspólnoty tworzą państwa… i 
tak aż do przeświadczenia, że wszyscy ludzie są jedną wielką rodziną rodzaju ludzkiego. Dla 

sprawnego funkcjonowania w ramach różnych struktur powstają instytucje życia społecznego: 
polityczne, ekonomiczne, socjalne. Każdy człowiek może tworzyć poszczególne instytucje, może z 
nich korzystać. Ważne,  by instytucje te nie wpływały negatywnie, destrukcyjnie na życie jednostek.  
W dokumentach społecznych Kościoła zawarta jest myśl, że dobro wspólne nie może być 
pojmowane inaczej niż przez pryzmat człowieka. W tym rozumieniu jest zobowiązaniem do 
stworzenia warunków pełnego rozwoju człowieka. Dobro wspólne musi mieć na względzie całego 
człowieka - dotyczy jego wewnętrznego i wewnętrznego rozwoju.  
Z KNS wyrasta zasada subsydiarności pomocniczości : „nie wolno wydzierać jednostkom i przenosić 
na społeczeństwo tego, co mogą wykonać z własnej inicjatywy i własnymi siłami” Pius XI, 
Quadragesimo anno). Dotyczy to jednostek, wspólnot, ale i całych krajów – należy wspierać słabsze 
struktury, a nie je wyręczać prowadząc do uzależnienia od pomocy zewnętrznej. Należy umożliwiać 
im samoorganizację do samopomocy.  
Komplementarna wobec tej zasady jest zasada solidarności doprowadzona aż do ewangelicznego 
radykalizmu, który Jan Paweł II określił jako zaangażowanie dla dobra bliźniego aż do gotowości 
zatracenia samego siebie i służenie bliźniemu zamiast jego wyzysku dla własnej korzyści. Solidarność 
z krajami mniej/słabo rozwiniętymi często pojawiała się w nauczaniu Jana Pawła II. 
Pytania do debaty: 

- czy działania ludzi związane z rodziną pochodzenia i zakładaną  są efektem realizacji  społecznej 

nauki kościoła? 

- czy ludzie są gotowi do poświęceń, rezygnacji na rzecz własnej rodziny, innych rodzin, wspólnoty 
społecznej? 

- jak wygląda zaangażowanie ludzi w sprawy na rzecz „dobra wspólnego”, sprawiedliwego podziału 
dóbr?  

- jak realizowana jest zasada subsydiarności we wspólnotach lokalnych? 

 

Szacunek dla biednych, chorych, potrzebujących 

Obdarzanie dobrem innych oraz troska o ubogich to działania ważne dla chrześcijan.  „Nikt nie 
może się czuć zwolniony z troski o ubogich i troski o sprawiedliwość społeczną”. Zgodnie z 

nauczaniem kościoła ludzie powinni troszczyć się o osoby słabsze, sieroty, wspierać ubogich i 
chorych. Wsparcie to dotyczy zarówno modlitwy za te osoby, ale i bardzo konkretnych działań 

m.in. działalność charytatywna .  

Przez stulecia instytucje kościelne często tylko one  opiekowały społecznie opuszczonymi, np. 
wdowami, sierotami, chorymi i więźniami.  
Chrystus powiedział „Cokolwiek uczyniliście temu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. 
Z wykonywania uczynków miłosierdzia katolicy będą rozliczeni podczas Sądu ostatecznego. Jan 

Paweł II w obliczu nowych wyzwań wzywał do  uruchamiania „wyobraźni miłosierdzia” – by jak 



najskuteczniej pomagać potrzebującym w obliczu pojawiających się nowych problemów 
społecznych.  

Pytania do debaty 

- czy ludzie realizują zasadę solidarności z ubogimi i potrzebującymi? Jak ją realizują? 

- co jest „motorem” podejmowanych przez ludzi spontanicznych akcji/działań pomocowych? 

- czy ludzie chętnie podejmują nieodpłatną służbę wobec bliźnich?  

     

Godność pracy i prawa pracownicze 

Praca jest jednym z największych dóbr dostępnych człowiekowi. Pozwala pozyskać środki konieczne 

do życia, ale niesie ze sobą cały szereg innych – niematerialnych wartości – także koniecznie 

potrzebnych człowiekowi do życia, m.in. możliwość nieustannego rozwoju osobowego, 

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, prestiż, szacunek.  
Prawo do pracy i godnego wynagrodzenia jest jednym z ważniejszych praw podnoszonych także 
przez społeczne nauczanie kościoła. KNS podkreśla, że praca zawiera istotny wymiar społeczny, że 
jednoczy i tworzy podstawy wspólnoty – zarówno w znaczeniu solidarności klasowej i 

odpowiedzialności za dobro wspólne.  
Gospodarka powinna służyć ludziom, a nie odwrotnie. Dla obrony swych praw i interesów 
pracownicy mogą tworzyć związki zawodowe. Praca wymaga od pracowników uczciwego 
i sumiennego wykonywania swych obowiązków, a od pracodawców – uczciwej i godnej zapłaty 
pozwalającej m.in. na założenie i utrzymanie rodziny, zapewnienie jej godziwych warunków życia, 

kształcenie dzieci . 
Pytania do debaty: 

- jak ludzie traktują pracę – jak wykonują swe obowiązki w pracy, w szkołach, na uczelniach – np. 

kwestie nauki, zdawania egzaminów ? 

- jak realizowana jest przez przedsiębiorców kwestia dostępności pracy, czym się kierują w wyborze 
pracowników, jak wyglądają kwestie ubezpieczeń pracowników, ich wynagrodzeń?  
 

Państwo, władza, polityka 

Pojęcie praw opiera się na trzech tezach: każda władza jest ograniczona, każda jednostka posiada 
sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza, każda jednostka może domagać się od 
państwa ochrony jej praw. 

Demokratyczny ustrój państwa umożliwia aktywne uczestnictwo jednostek w sprawach publicznych. 

Nauczanie społeczne Kościoła podkreśla, że demokracja musi uwzględniać i respektować wartości i 
prawa człowieka. Rządy większości niczym nieskrępowane mogą prowadzić do tyranii.  

Sprawowanie władzy politycznej powinno przyjmować postawę służby, która połączona z 

kompetencjami i skutecznością działania będzie miała na względzie dobro ludzi podlegających tej 
władzy. W nauczaniu Kościoła bardzo wyraźnie eksponuje się zasadę podporządkowania polityki 
normom etycznym. 

Pytania do debaty: 

- jak w odczuciu osób młodych państwo chroni prawa człowieka? 

- jak realizowane jest prawo do uczestnictwa w życiu politycznym np. uczestnictwo w wyborach)? 

- czy władze polityczne kierują się dobrem społeczeństw – prezentują postawę służenia? 

- czy „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie”? jak w politykach funkcjonują normy etyczne? 

 

Troska o świat, środowisko 

Nauczanie społeczne Kościoła nakazuje poszanowanie ziemi, środowiska, otoczenia. Należy o nie 

dbać ze względu na Boga – Stwórcę wszystkiego i relacji z Nim. Wszystkie twory Boskie: zwierzęta, 



rośliny, cała natura jest świadectwem wielkości, piękna i mądrości Boga, jest świadectwem Jego 
chwały. Człowiek powinien dbać o te twory  dla siebie, dla innych, dla przyszłych pokoleń. Powinien 

szanować naturę i eksploatować dobra naturalne w sposób racjonalny. Zachowania proekologiczne, 

działania ekologiczne są wyrazem szacunku i odpowiedzialności za środowisko, za naturę 
powierzoną człowiekowi przez Boga.  

Postawy konsumpcyjne nie uwzględniające dobra planety, szacunku dla dzieł Boga nie mogą być 
aprobowane przez KSN. 

Pytania do debaty: 

- Czy ludzie szanują środowisko ze względu na naturę stworzenia? 

- Czy ludzie poważnie traktują wezwanie do racjonalnego eksploatowania zasobów naturalnych? 
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