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Jarosław A. Sobkowiak MIC

Nowe uczynki miłosierdzia
Boga nie poznajesz tylko rozumem,
nawet nie sercem,
ale poczuciem całkowitej zale no ci od Niego,
podobne jest to do tego uczucia, którego doznaje niemowl w r kach matki.
Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi;
ale wie, e jest kto ,
i mało tego, wie, e ten kto – kocha je.
(Lew Tołstoj)

I.

Uwagi wst pne
Przyznam,

e sprawiło mi niemał

trudno

zmierzenie si

z tematem pozornie

prostym, wr cz katechizmowym, dotycz cym uczynków miłosierdzia. Pierwsza trudno
polegała na tym, e przecie ka dy z nas uczył si kiedy owych dwóch siódemek czynów
odniesionych do dwóch sfer ludzkiej egzystencji: do ciała i do duszy. Uczył si ich, zatem je
zna. Druga trudno

to sformułowanie zadanego mi tematu. Z jednej bowiem strony uczynki,

o których mówimy, je li nawet w swoim sformułowaniu s wynikiem ewolucji my lenia
Ko cioła na pewnym etapie (wtedy jawi si jako stare, albo lepiej – tradycyjne), to jednak
nie stały si

one przebrzmiałe, nawet w swojej ogólnej formie - w zwi zku z tym,

wydawałoby si , e nie wymagaj nowych sformułowa . Temat zatem w punkcie wyj cia
prosty okazał si w praktyce bardziej wymagaj cy.
Czym zatem s uczynki miłosierdzia?
S

one przede wszystkim czynami człowieka (actus humanus). Te za

s

uzewn trznieniem ludzkiego wn trza. To uzewn trznianie ma swoje charakterystyczne cechy:
jest wiadome, dobrowolne i celowe. Jest wiadome, bo podejmuj c jaki czyn, wiemy, e
b dzie mo na go przypisa

osobie, która za ten czyn we mie odpowiedzialno . Jest

dobrowolne, bo nie człowiek nie musi podejmowa go w sposób konieczny. Jest dobrowolne, czyli w sposób wolny realizuje jakie dobro. Jest te celowe, co oznacza, e dobro,
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które przez nie realizuj jest mi dane, odkrywam je, ono mnie wzywa, ja na nie odpowiadam.
To wła nie dobro, na które odpowiadam czynem sprawia, e staj si odpowiedzialny.
Skoro zatem czyn musi by odniesiony do dobra, oznacza to, e aby był on prawdziwy
musi zakłada

relacje. Działa

bez

wiadomo ci zrobienia czego

„ze wzgl du na…”

oznaczałoby, e nie jest to do ko ca czyn na miar człowieka. Człowiek zawsze w czynie
ujawnia co komu ze wzgl du na co .1
Czyny, o których mówimy s

jednocze nie czynami miłosierdzia. Ich specyfik ,

zwłaszcza w perspektywie wspólnoty Ko cioła, trafnie wyraził Hans Urs von Balthasar: Je li
pozostajemy razem w ródle jako ko cielna wspólnota ycia, zadajemy sobie trud, aby stało
si w nas skuteczne to, co Jezus Chrystus przyniósł na wiat jako społeczno

Bo . Aby

urzeczywistni t wspólnot Ko cioła według Jego przykazania powinni my nauczy si
patrze na bli niego naszymi oczami przyrodzonymi i nie ocenia go na podstawie naszych
kategorii psychologicznych, ale powinni my patrze

na

„oczami wiary”, aby móc go

zobaczy tak, jak widzi go Bóg w Jezusie Chrystusie.2
Taka jest perspektywa Bo ego Miłosierdzia. Zakłada ona ekonomi zbawcz , która
odwraca porz dek rozumienia sensu naszych czynów i zasług. Człowiek jest o tyle
miłosierny, o ile uczestniczy w szczególnym przymiocie Boga, jakim jest niepowtarzalna
miło

Stwórcy do człowieka, miło

nios ca zbawienie.3 Miłosierdzie jest wi c w pierwszym

rz dzie u wiadomieniem sobie, i Bóg szuka człowieka, który dopu cił si niewierno ci przez
grzech. Szuka, by okaza mu swoj wierno .4 Płynie z tego nast puj cy wniosek: zarówno
ten, komu wiadczy si czyn miłosierdzia, jak i sam wiadcz cy, wobec tajemnicy Bo ego
Miłosierdzia stoj na tym samym poziomie – wobec tej Miło ci Miłosiernej nikt nie jest „w
porz dku”.
W Nowym Przymierzu Jezus staj c si Bogiem-Człowiekiem, ł czy jednocze nie w
sobie dwie perspektywy: perspektyw Boga, który jedynie jest miłosierny oraz perspektyw
człowieka, który przez wiar rodz c miło

mo e uczestniczy w miłosierdziu samego Boga

(por. J 1,29, Łk 19,10). Czerpi c za z tego daru, podkre lmy to mocno – daru, jest
uzdolniony przez Boga do dzielenia si tym darem z drugim człowiekiem. Szczególnie mocno
t
1

perspektyw

wyraził Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia: Umysłowo

Zob. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, Czyn ludzki, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J.
Nagórny, K. Je yna, Radom 2005, s. 129-132.
2
H. Urs von Balthasar, L. Giussani, Miejsce chrze cijanina w wiecie, tłum. K. Kubis, A. Por bski, Kraków
2003, s. 58
3
Szersze omówienie idei miłosierdzia w perspektywie moralnej zob. J. Nagórny, Miłosierdzie, w: Jan Paweł II.
Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Je yna, Radom 2005, s. 319-327.
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Katechizm Ko cioła Katolickiego, 211.
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współczesna mo e bardziej ni

człowiek przeszło ci, zdaje si

miłosiernemu, a tak e d y do tego, a eby sam ide miłosierdzia odsun
i odci

sprzeciwia

Bogu

na margines ycia

od serca ludzkiego. Samo słowo i poj cie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało

człowiekowi.5 Mo e przeszkadza nawet wierz cemu, je li podejmuj c uczynki miłosierdzia
nie przyjmie swojej własnej egzystencji w perspektywie daru.
Kiedy za miłosierdzie człowiekowi przeszkadza, ma to swoje reperkusje zarówno w
yciu osobistym, jak i społecznym. W yciu osobistym człowiek nie chce przyzna si do
swojego grzechu, słabo ci i ograniczono ci, rezygnuje z poszukiwania pełnej prawdy oraz
przyzwyczaja si do grzechu.6 Zaciera te ide ojcostwa Boga i Jego panowania nad yciem
człowieka.7 W wymiarze społecznym człowiek zaczyna budowa struktury wiata oparte
wył cznie na sprawiedliwo ci. Przez sprawiedliwo
porz dek prawny. Przestrzega przed tym papie
ludzkich i zdrowie moralne wiata nie mog
struktury, jakkolwiek s
konieczne; nie mog

by

za rozumie stoj cy na jej stra y

Benedykt XVI: Wła ciwy stan rzeczy
nigdy zagwarantowane jedynie przez

one warto ciowe. Struktury takie nie tylko s

one jednak i nie powinny pozbawia

człowieka wolno ci. Nawet

najlepsze struktury funkcjonuj dobrze tylko wtedy, gdy w społeczno ci s
które s

w stanie skłania

wa ne, ale tak e
ywe przekonania,

ludzi do wolnego przyj cia ładu wspólnotowego. Wolno

potrzebuje przekonania; przekonanie nie istnieje samo z siebie, ale wci

musi by

wspólnotowo zdobywane.8
I tu wła nie pojawia si pierwsza trudno . Otó w wiecie zsekularyzowanym,
odrzucaj cym Boga w yciu codziennym (etsi Deus non daretur - y tak, jakby Bóg nie
istniał), miłosierdzie zaczyna jawi

si

jako dzieło wył cznie ludzkie. To ja jestem

miłosierny, to ja okazuj miłosierdzie. Taka postawa mo e by udziałem wszelkich działa
charytatywnych, zarówno wierz cych jak i niewierz cych, je li wiadcz c miłosierdzie w
czynie odcinamy je od jego istoty i ródła, od Boga, który jest Miłosierny.
Prze led my zatem tradycyjne uczynki miłosierdzia, by maj c w pami ci istot
miłosierdzia odkry pewne nowe płaszczyzny ukazywania wiatu Boga.

5

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 2.
Sobór Watyka ski II, Konstytucja duszpasterska o Ko ciele w wiecie współczesnym Gaudium et spes, 16.
7
Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, 18.
8
Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 24.
6
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II.

Tradycyjny podział i rozumienie uczynków miłosierdzia
Katechizm Ko cioła Katolickiego definiuje uczynki miłosierdzia jako dzieła miło ci,

przez które przychodzimy z pomoc

naszemu bli niemu w potrzebach jego duszy i ciała

(Katechizm Ko cioła Katolickiego 2447). S to dzieła miło ci szczególnego typu, miło ci
nierozdzielnie zwi zanej ze sprawiedliwo ci . Mo na jednak powiedzie , e sprawiedliwo
w swojej najprostszej formule wyra a si w stwierdzeniu: Odda ka demu, co mu si nale y.
Czy zatem otwarcie na bli niego w uczynkach, które nie wynikaj wprost ze sprawiedliwo ci
jest naszym obowi zkiem moralnym? Odpowied jest twierdz ca, je li zrozumie si , e
ródłem sprawiedliwo ci jest miło

- ta za jest z Boga. Zauwa enie zatem drugiego w jego

potrzebach jest u wiadomieniem sobie, e to ja pierwszy zostałem obdarowany. I to wła nie
w imi

nowej sprawiedliwo ci jestem wezwany do odpowiedzi t

sam

now

sprawiedliwo ci osadzon w miło ci wzgl dem drugiego człowieka.
O potrzebie tego nowego porz dku pisał w swojej encyklice Papie Benedykt XVI.
Miło

– caritas – zawsze b dzie konieczna, równie

w najbardziej sprawiedliwej

społeczno ci. Nie ma takiego sprawiedliwego porz dku pa stwowego, który mógłby sprawi ,
e posługa miło ci byłaby zb dna. I zdanie bardzo mocne w swej wymowie: Kto usiłuje
uwolni si od miło ci, b dzie gotowy uwolni si od człowieka jako człowieka.9
Prze led my zatem tradycyjne rozumienie uczynków miłosierdzia w dwóch
wymiarach: wzgl dem ciała i wzgl dem duszy. 10

A.

Uczynki miłosierdzia wzgl dem ciała

1.

Głodnych nakarmi
Najpierw chodzi oczywi cie o tych, którzy cierpi na skutek braku codziennego

chleba, niezdolno ci do pracy b d społecznej izolacji. To wła nie w tym wymiarze pojawia
si

miejsce na szczególn

rol

organizacji inspirowanych duchem chrze cija skim. W

wiadczeniu miłosierdzia nie wolno jednak zapomina o „porz dku miło ci”, o pewnej
hierarchii potrzeb i odpowiadania na nie. Datki pieni ne i sam chleb nie zawsze s
najlepszym rozwi zaniem. Dostrzec człowieka, to dostrzec go przede wszystkim w jego
9

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, 27b.
W tej cz ci inspiracj była ksi ka M. Morgante, Wiara działaj ca przez miło . Uczynki miłosierdzia
wzgl dem duszy i ciała, tłum. K. Stopa, Kielce 2008, s. 55-114.
10
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godno ci. Ta za zakłada, e o wiele wi ksz pomoc oka e si człowiekowi wtedy, kiedy
stworzy si warunki, by mógł on je

własny chleb, b d cy owocem jego osobistej pracy. W

tym kontek cie jako zło moralne jawi si problem bezrobocia, czyli braku miejsca pracy dla
podmiotów do niej zdolnych.11 Innym wymiarem zaradzenia problematyce głodu, szczególnie
w odniesieniu do najbardziej bezbronnych – dzieci, jest adopcja w podwójnym wymiarze:
prawna i na odległo . Pierwsza sprawia, e dziecko mo e sta si prawowitym dzieckiem
przybranych rodziców, daj cych mu dom i chleb. Druga forma adopcji zakłada przyj cie na
siebie zobowi zania do przekazania okre lonej sumy pieni dzy na wychowanie jakiego
dziecka w krajach szczególnie dotkni tych głodem. Szczególn motywacj do wiadczenia
takiego miłosierdzia znajdujemy w Pierwszym Li cie w. Jana: Je liby kto posiadał na
wiecie maj tek i widział, e brat jego cierpi niedostatek, a zamkn ł przed nim swe serce, jak
mo e trwa w miło ci Boga? (1J 3,17).
2.

Spragnionych napoi
Nie ma potrzeby przekonywa

kogokolwiek do tego, jakie znaczenie dla

ycia

człowieka ma woda i jakim dramatem jest jej brak. To wła nie ta potrzeba pokazuje najlepiej
jakie dysproporcje mi dzy lud mi mo e rodzi ró nica wynikaj ca z post pu technicznego.
W wielu bowiem krajach, w których brak wody jest codziennym dramatem jej mieszka ców,
prawdziwym rozwi zaniem byłoby wprowadzenie technologii w celu pozyskiwania wody z
gł boko osadzonych pokładów wodono nych. Niestety jest to uzale nione wła nie od
wsparcia tych, którzy maj tej wody pod dostatkiem, gdy oni dysponuj równocze nie
odpowiednimi rodkami i kapitałem pozwalaj cymi rozwi za problem wody w krajach nim
dotkni tych.
3.

Nagich przyodzia
Biedni i nadzy zawsze b d po ród nas. Nigdy jednak nie było tak wielkiej znieczulicy

na ludzk bied . Najwi kszym problemem nie jest nawet sam fakt, i kto nie ma rodków na
zakup ubrania. Tych rodków, nawet w najlepiej zorganizowanych społeczno ciach mo e
czasem zabrakn . Prawdziwym problemem jest to, e powi ksza si dysproporcja pomi dzy
tymi, którzy maj a tymi, których nie sta na zakup nawet najbardziej podstawowego ubrania.
Pokazuje to, e problemem jest nie tylko posiadanie, co raczej stosunek do posiadania.
Potrzeba
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zatem

cnoty

wstrzemi liwo ci,

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 18.

która

wyraziłaby

si

w

tzw.

„ja
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wstrzemi liwym”.12 Nie chodzi bowiem o to, by nie mie , lecz by maj c odkry własn
miar posiadania.
4.

Podró nych w dom przyj
Szczególnym przejawem potrzeby tego czynu miłosierdzia jest powszechne zjawisko

imigracji. Cz sto osoby przybywaj ce do krajów bardziej zasobnych s

nara one na

prawdziw n dz i ycie bez dachu nad głow . Oczywi cie nale y uwzgl dnia specyfik
naszych czasów, gdzie w społeczno ciach dobrze zorganizowanych problemy socjalne s
rozwi zywane w pierwszym rz dzie na poziomie władz lokalnych. Niemniej ka dy wierz cy
musi pami ta , e troska o stworzenie odpowiednich mechanizmów w tym wzgl dzie nie
zwalnia z obowi zku niesienia bezpo redniej pomocy osobom potrzebuj cym. Nie wystarczy
wskaza

przyczyny tragedii (nieudolno

władzy), trzeba raczej piel gnowa

w sobie

wiadomo , i w tym samym czasie konkretny człowiek ma potrzeb , cz sto nawet skrajn ,
w której bez naszej ingerencji sam sobie nie poradzi. Innym problemem jest te takie otwarcie
na imigrantów, w którym nie daj c im odpowiednich warunków rozwoju, skazuje si ich tym
samym na pozycj ludzi „drugiej kategorii” w danym społecze stwie. Wa ne, by przyjmuj c
człowieka pod swój dach (w szerokim znaczeniu), nie przyjmowa go jak niewolnika,
słu cego, imigranta, lecz by przyj
5.

go jak brata w potrzebie.

Chorych nawiedza
Wspomniane wcze niej uczynki wymagały pewnych zasobów materialnych. W

odniesieniu do poni ej omawianego potrzeba przede wszystkim zauwa enia człowieka w jego
człowiecze stwie. Chodzi zatem najpierw o sam postaw dialogu z człowiekiem chorym,
wej cie w kr g jego problemów i bycie dla niego znakiem pociechy i nadziei. Wa ne jest
zauwa enie, i choroba odcina człowieka od jego dotychczasowej aktywno ci i prowokuje
samotno . Ta wła nie ograniczono

wiata własnych działa sprawia, e człowiek jeszcze

bardziej dotkliwie odczuwa swoj chorob . Nale y te u wiadomi sobie, e ka dy człowiek
chce si czu społecznie potrzebnym. To nasza postawa otwarto ci na cierpienie sprawia, e
człowiek nie czuje si wyobcowany. Wreszcie szczególnie wa nym zadaniem, zwłaszcza dla
chrze cijan, jest u wiadomienie sobie, i człowiek chory ma tak e potrzeby religijne. Nie
wystarczy chorego nakarmi i napoi . On potrzebuje o wiele bardziej duchowego wsparcia. Z
12
Chodzi o takie „ja wstrzemi liwe” […], które stanowi jedno , jest nie rozproszone, lecz zrównowa one,
harmonijnie, dokonuje uporz dkowania przy u yciu hierarchicznego kryterium – A. Nanni, O wstrzemi liwo ci,
„Społecze stwo” 2002 nr 6, s. 778.
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tym wi e si

tak e problem ubezpiecze

społecznych, dost pu do bazy medycznej,

odpowiednich technik medycznych i zabiegów specjalistycznych. Ka dy na swoim odcinku,
nie pomniejszaj c oczywi cie roli rozwi za systemowych, mo e poczu si odpowiedzialny
za niesienie ewangelii nadziei tym, którzy jej szczególnie potrzebuj . Cenn inicjatyw
byłoby np. tworzenie parafialnych grup, które w szczególny sposób obejmowałyby trosk
chorych i starców mieszkaj cych na terenie naszych wspólnot parafialnych.
6.

Wi niów pociesza
Nakaz ten towarzyszy postawie chrze cija skiego miłosierdzia praktycznie od samego

pocz tku (por. Mt 25,36). Nie chodzi oczywi cie o banalizowanie sprawiedliwo ci i nale nej
kary wymierzonej przez system sprawiedliwo ci. Chodzi jednak o to, by pobyt w wi zieniu,
nawet w sytuacji zasłu onej z punktu widzenia sprawiedliwo ci, nie stał si nigdy sposobem
zemsty społecze stwa na jednostce. Musi to by zawsze czas ekspiacji za swoje czyny, ale
jednocze nie sposobno

przygotowuj ca do powrotu do ycia społecznego. Z tym wi e si

nie tylko odpowiedni system odbudowywania odpowiedzialno ci za ycie społeczne, ale
równie , a mo e i najcz ciej, odbudowa systemu moralnego i warto ci religijnych osób
osadzonych w wi zieniu. Mo na im wychodzi z pomoc na wiele sposobów, przez pomoc
materialn , zwłaszcza tam, gdzie nie jest ona wystarczaj co zabezpieczona przez system, ale
te zauwa a mo liwo

pomocy poprzez duchow lektur , pras katolick . W niektórych

naszych o rodkach (Stegny) istniała praktyka odwiedzania wi niów przez osoby wieckie.
Człowiek opuszczony przez bliskich, cz sto pozbawiony gł bszych relacji, czemu nie rzadko
towarzyszy rozpad dotychczasowego zwi zku, ulega dalszej degeneracji i traktuje ten czas
jako czas społecznej zemsty, co z kolei powoduje, i swój czas przeznacza na przygotowanie
własnej zemsty na społecze stwie po wyj ciu na wolno . Wreszcie istotn kwesti jest
znalezienie pracy po wyj ciu na wolno . Pami tam osobiste do wiadczenie pracy w
wydawnictwie w Warszawie, i to, ile problemów stan ło na drodze przy próbie zatrudnienia
człowieka po wyj ciu z wi zienia.
7.

Umarłych grzeba
Pojawiaj

si

tu dwa problemy: pierwszy dotyczy samego pochówku, drugi

odpowiedzialno ci za pami

o zmarłych. Co do pierwszego wa ne jest, by zwłaszcza

poprzez nasze publikacje i działalno

u wiadamia osobom istot problemów zwi zanych z

kremacj zwłok. Z jednej bowiem strony jest ona czym dopuszczonym i coraz bardziej
zwyczajnym, podyktowana zreszt prawdziwymi potrzebami. Z drugiej za strony nale y
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u wiadamia

zwłaszcza wierz cych, i

praktyka ta nie ma na celu zmiany stanowiska

Ko cioła wobec ludzkiego ciała i zwłok ludzkich.13 Chodzi szczególnie o to, by poprzez
praktyk kremacji nie osłabi wiary w zmartwychwstanie ciała i ycie wieczne. Innym
jeszcze problemem jest pochówek bardzo małych dzieci we wczesnych stadiach rozwoju
embrionalnego. Z jednej bowiem strony walczymy o poszanowanie ycia i godno ci od
pocz cia, z drugiej za nie towarzyszy temu proporcjonalne zainteresowanie wierz cych tym,
co dzieje si np. z dzie mi zabitymi w czasie aborcji, czy obumarłymi w łonie matki lub w
wyniku samoistnych poronie . Ta komplementarno

jest niezb dna do tego, by nasze

głoszenie prawa do ycia i godno ci na wszystkich etapach było czytelne i przekonuj ce.

B.

Uczynki miłosierdzia wzgl dem duszy
Jak

ju

odpowiedzialno

wspomniano,

człowiek

jest

istot

cielesno-duchow .

moralna obejmuje całego człowieka, czym

Skoro

za

naturalnym jest równie

otwarcie si na jego potrzeby duchowe.
1.

W tpi cym dobrze radzi
Sobór Watyka ski I w konstytucji Dei Filius definiuj c wiar wskazał, i nie wynika

ona z prawdziwo ci wewn trznej poznanej wiatłem rozumu, lecz z autorytetu samego Boga,
który si nie myli ani nie mo e zwie

człowieka.14 W tpienie nie jest zatem powodowane

odrzuceniem oczywisto ci wiary, lecz faktycznie wynika z braku wła ciwego obrazu Boga,
którego przyj cie jest niezb dne do przyj cia prawd opartych na Bo ym autorytecie.
Przyczyn w tpienia mo e by wiele. Poczynaj c od braku fundamentalnej wiedzy religijnej,
przy jednoczesnym rozwoju wiedzy czysto

wieckiej i naukowej, a

po brak zmysłu

krytycznego wobec pewnych twierdze i hipotez naukowych. Uczynek ten wzywa zatem
wierz cych do usuwania ignorancji religijnej poprzez szczególne zaanga owanie w edukacj
dzieci i młodzie y a tak e formacj religijn dorosłych. Nale y chyba z niepokojem patrze
na zamykanie kolejnych szkół katolickich i zakonnych, jak te

brak dostatecznie

przygotowanych katechetów wieckich. Wydaje si , i zwłaszcza w Ko ciele w Polsce

13
Interesuj ce opracowanie w tym wzgl dzie proponuje P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna wobec zwłok
ludzkich, Opole 2009.
14
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Ko cioła, red. I. Bokwa, Pozna 2007, 645.
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kładzie si zbyt du y nacisk na wymiar liturgiczny i duszpasterski, zaniedbuj c wkład
Marianów i osób z nami zwi zanych w szeroko poj ty system edukacji.15
2.

Nieumiej tnych poucza
Kiedy wczytamy si w encyklik Acerbo nimis16 Piusa X z roku 1905 wydaje si , i

poczyniona przez niego diagnoza jest ci gle aktualna. To wła nie ma na my li Ko ciół
nazywaj c działania przywracaj ce

wiadomo

podstawowych prawd religijnych now

ewangelizacj . Jest takie stare powiedzenie, które mówi, e do tego, by nauczy Jasia łaciny
potrzebne s

dwie rzeczy: znajomo

łaciny i znajomo

Jasia. Wydaje si , i jest to

szczególnie aktualne dzisiaj. Bowiem w procesie ewangelizacji istotnym elementem jest
podnoszona z wielk

moc

formacja ludzka. By t

formacj

wła ciwie przeprowadza

potrzeba znajomo ci człowieka w aspekcie szeroko poj tych nauk o człowieku. I wła nie na
tym polu nieocenion pomoc mog oferowa wła nie osoby wieckie. Nale y te pami ta , i
człowiek wyra a siebie intelektem i wol . Po stronie intelektu stoi obowi zek rzetelnego
zgł biania wiedzy religijnej. Nie przyniesie ona jednak po danych skutków bez
zakotwiczenia w przykładzie umacniaj cym człowieka w stałej postawie woli czyli w cnocie.
3.

Grzesz cych napomina
Jak bardzo jestem odpowiedzialny za bycie stró em brata mego? wiadomie u yłem

stwierdzenia „stró em brata”, gdy jest to pytanie, które pojawiło si ju w ustach Kaina
chc cego zrzuci z siebie odpowiedzialno

za drugiego człowieka (por. Rdz 4,9). Dobitnie

wyra a to Ez 33,8-9: Je li do wyst pnego powiem: Wyst pny musi umrze – a ty nic nie
mówisz, by wyst pnego sprowadzi z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale
odpowiedzialno ci za jego mier obarcz ciebie. Je li jednak ostrzegłe wyst pnego, by
odst pił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odst puje od swojej drogi, to on umrze z
własnej winy, ty za ocaliłe swoj dusz .

w. Tomasz z Akwinu wyraził to nast puj co w

Sumie Teologicznej: napomnienie braterskie którym pi tnujemy zło i grzech, jest wa niejszym
aktem miłosierdzia i miło ci ni

uleczenie choroby i pomoc materialna ofiarowana

potrzebuj cemu.17 Jak jednak napomina , by nasza postawa nie była postaw faryzejsk , z
drugiej za strony, by własna słabo
15

nie stała si sposobem zwalniania z odpowiedzialno ci

Warto odnotowa , o czym zapominaj cz sto sami Marianie, e Konstytucje Zgromadzenia Ksi y Marianów
aspekt pracy naukowej i edukacj stawiaj przed zaanga owaniem duszpasterskim polegaj cym na prowadzeniu
parafii.
16
http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_15041905_acerbonimis_en.html.
17
w. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-II, art. 3.
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za grzech i zło dziej ce si

wokół nas. Marcello Morgante proponuje kilka kryteriów

wła ciwego upominania. Przede wszystkim ma je cechowa miło , łagodno

i pokora.18

Miło , gdy prawda pozbawiona miło ci zabija; łagodno , gdy ka de upominanie dzieje
si w duchu łagodno ci, z jak Bóg podchodzi do człowieka; pokora, gdy upominaj cy musi
mie

wiadomo , e on sam jest mo e najmniejszym ze wszystkich (por. 1 Kor 15,9-10). By

zatem unikn

dylematu ‹upomina – nie upomina › potrzebne jest stani cie w prawdzie

wobec własnej grzeszno ci przy jednoczesnym wysiłku podejmowania nieustannego
nawrócenia.
4.

Strapionych pociesza
Szczególnie istotnym elementem jest współ-czucie. Oznacza ono wej cie w sytuacj

człowieka strapionego, bycie z nim, otwarto , poszukiwanie pełnej prawdy danej sytuacji, a
tak e ci gło . Ta ostatnia cecha jest szczególnie wa na, gdy łatwo o tani pociech , o
zarysowanie pi knej perspektywy rozwi zania problemu a potem pozostawienie człowieka
samemu sobie. Wa nym elementem jest tu niesienie człowieka strapionego, zakorzenione w
ekonomii daru, gdy to ja pierwszy odczytuj siebie jako niesionego przez Boga. Natomiast w
praktycznym wymiarze niezb dne s

te

okre lone kompetencje w celu wła ciwego

zrozumienia problemów konkretnego człowieka. Cenn inicjatyw wydaj si prowadzone
przez

wieckich zwi zanych z naszym zgromadzeniem ró nego rodzaju warsztaty19

po wi cone terapii odwykowej, prze ywaniu ałoby, osobom z syndromem poaborcyjnym,
parom bezpłodnym i wielu innym. Posługa ta staje si nowym znakiem czasu dla człowieka
uwikłanego w grzech.
5.

Urazy ch tnie darowa
To wła nie darowanie trudnych zranie

domaga si

w sposób szczególny

przekroczenia poziomu czystej sprawiedliwo ci. Bez przyj cia daru przebaczenia staje si ono
wył cznie zabiegiem kosmetycznym nie uwalniaj cym człowieka ze wiadomo ci doznanych
krzywd. Nasza konferencja ma miejsce w okresie wielkanocnym, w którym w szczególny
sposób wybrzmiewaj słowa Or dzia Paschalnego: …O jak przedziwna łaskawo

Twej

dobroci dla nas. O jak niepoj ta jest Twoja miło , aby wykupi niewolnika, wydałe swego
Syna. Ten wła nie niedo cigniony sposób darowania krzywd ofiaruje nam Bóg, wskazuj c
jednocze nie, e nie ma prawdziwego przebaczenia, bez uprzedniego przyj cia go jako daru.
18
19

M. Morgante, Wiara działaj ca przez miło , dz. cyt., s. 91.
Warto przywoła chocia by takie o rodki jak Ealing, Liche czy Sulejówek.
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6.

Krzywdy cierpliwie znosi
Cierpliwo

nie jest wła ciwo ci ludzkich uczu . Uczucia nie potrafi czeka . I je li

rozwa a si krzywd wył cznie na poziomie uczu , zwłaszcza uczu zranionych, praktycznie
znoszenie krzywd jest niemo liwe. Kiedy w Hymnie o miło ci (1 Kor 13) czytamy, e miło
jest cierpliwa, oznacza to, e cierpliwa mo e by tylko wtedy, gdy jest z Boga. Człowiek
bowiem cierpliwy, to cierpi cy z miło ci , maj cy w doznawanym cierpieniu zakorzenienie w
prawdziwej miło ci, któr jest Bóg. Wydaje si zatem wa ne, by jednej z trudniejszych
postaw chrze cija skich zbyt łatwo nie psychologizowa , gdy tym, który leczy prawdziwie
jest tylko Bóg.
7.

Modli si za ywych i umarłych
Modlitwa za ywych mo e przybiera bardzo ró ne formy. Wa ne jednak, aby szło za

ni ludzkie serce, cały człowiek. Chciałbym zwróci uwag na dwa aspekty, których w
sposób szczególny do wiadczyłem w wieloletnich kontaktach z siostrami BenedyktynkamiSakramentkami. Otó przede wszystkim wa ne jest, by nie tyle si modli „za”, co raczej
powierza drugiego Bogu. Jednocze nie forma powierzenia kogo Bogu jest szczególnym
wyrazem poddania si

Jego woli. Drugi element to obecna w tradycji zakonów

kontemplacyjnych ofiara ertwy. Polega ona na tym, e człowiek prosz c za kim , ofiarowuje
jednocze nie Bogu siebie. Staje si narz dziem w r kach Boga dla wyjednania łaski w
konkretnej sprawie. Z kolei w modlitwie za zmarłych wa ne jest to, o czym mocno
przypomina jeden z naszych współbraci, ks. Marian Pisarzak MIC. Podkre la on, i wa na
jest nie tylko modlitwa za naszych zmarłych, ale równie modlitwa z naszymi zmarłymi czy
wr cz do naszych zmarłych, gdy mog oni or dowa za nami. To wła nie w tej formie
modlitewnej komunii wyra a si tajemnica wi tych obcowania.
III.

Propozycja kilku nowych płaszczyzn czynnego miłosierdzia
Moralno

chrze cija ska potrzebuje mocnego osadzenia w Biblii. Wydaje si , i

szczególn pomoc mo e okaza si wydany w 2008 roku dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej „Biblia a moralno ”.20 Zawiera on kilka wskaza , które niew tpliwie
ukierunkowuj nasz uwag na aktualno
20

postawy miłosierdzia we współczesnym wiecie.

Dokument został wydany 11 maja 2008 roku przez Papiesk Komisj Biblijn . W j zyku polskim ukazał si w
tłumaczeniu Ryszarda Rubinkiewicza SDB, „Verbum”, Kielce 2009.
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Najpierw podkre la on wag

dwóch elementów w postawie chrze cija skiej. Po

pierwsze, otwieraj c si na człowieka nale y zapyta , czy moja wizja człowieka jest zgodna z
biblijn wizj stworzenia, a w niej człowieka jako „obrazu Boga”? Po drugie, czy jest zgodna
z wizj przymierza, rozumianego zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym,
jako przejaw konkretnej współpracy z Bogiem w budowaniu nowej ludzko ci? Z
ukierunkowa na dzi pojawia si przede wszystkim problematyka szacunku do ycia. Dotyka
ona nie tylko ciała i ycia biologicznego, ale szeroko poj tej ludzkiej godno ci, integracji
społecznej i duchowego wzrostu. W płaszczy nie biologicznej szczególnie newralgiczne jest
przykazanie „Nie zabijaj”. Wyra a si w nim uznanie, i człowiek nie ma ostatecznej władzy
nad yciem, e Bóg jest Panem ycia. W zwi zku z tym wa n kwesti s dzisiaj manipulacje
genetyczne. Konsekwencj pi tego przykazania jest te zauwa enie radykalnej reorientacji
stanowiska Ko cioła w odniesieniu do wojny i kary mierci. Bior c pod uwag niektóre
wypowiedzi polityków człowiek wierz cy musi pami ta , i trzeba bardziej słucha Boga
ani eli ludzi. Wreszcie szacunek dla ycia to szeroko poj ta perspektywa ekologiczna, a w
niej zagadnienie tzw. „ekologii ludzkiej”, a wi c zabezpieczenie tego, co jest najbli szym
rodowiskiem ycia człowieka jako człowieka.
Innym kryterium rozpatrywania uczynków miłosierdzia jest zgodno

z przykładem

Jezusa. Wyra a si ona szczególnie w Błogosławie stwach. Nie chodzi zatem wył cznie o
zwalczanie ubóstwa, cierpienia, wojen, ale o wyrobienie w sobie wiadomo ci synostwa
Bo ego. Wtedy wszelkie normy moralne nie s ju tylko moralno ci uczonych w Pi mie,
lecz wierz cych odczytuj cych siebie w relacji do Boga jako Ojca, czego konsekwencj jest
zauwa enie drugiego człowieka jako brata.
W ramach kryteriów szczegółowych warto zwróci uwag na fundamentaln równo
mi dzy lud mi, która wyra a si w zniesieniu wszelkich form dyskryminacji, zaanga owaniu
na rzecz pokoju, wra liwo ci na równ godno

płci, zaanga owaniu na rzecz ochrony

przyrody jako wspólnego dziedzictwa ludzko ci. Innym przejawem troski o człowieka jest
walka z wszelkimi –izmami, sprowadzaj cymi człowieka do wymiaru wył cznie
immanentnego, ukazuj cego mo liwo

ycia i rozwoju bez Boga: konsumpcjonizm,

indywidualizm, hedonizm, totalitaryzm. W ramach kategorii prawdziwego post pu ludzko ci
dokument zwraca uwag
wierno

na trzy elementy: nieograniczon

gotowo

do przebaczania,

partnerowi wybranemu na całe ycie oraz duchowy kult Boga, który prowadzi do

konkretnego zaanga owani w przekształcanie wiata. Kolejnym kryterium jest docenienie roli
wspólnoty. Skoro człowiek jest istot cielesno-duchow , wła ciw form realizacji jego
człowiecze stwa s dwie wspólnoty bazowe: rodzina i Ko ciół. Kolejnym kryterium jest
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celowo

ludzkich działa . Ostrzega ona najpierw przed iluzj doczesno ci. Człowiek nie

mo e y prawdziwie nadziej , je li całe swoje ycie sprowadzi tylko do tego czasu. Nadzieja
chrze cija ska otwiera na przyszło , ale jednocze nie najwa niejsz przyszło ci ludzkiej
nadziei jest wieczna trwało

Boga. Jak powie papie Benedykt XVI, tak poj ta nadzieja

pozwala stawi czoło naszej tera niejszo ci (Spe salvi, 1). Chodzi o tzw. „eschatologi
zrealizowan ” (Biblia a moralno , nr 148), pozwalaj c chrze cijaninowi y w obecnym
czasie ze spojrzeniem na przyszło , któr antycypuje poprzez wiar w zmartwychwstanie.
Chodzi zatem o aktualizacj

i konkretyzacj eschatologii, czyli o nieustanny dialog ze

wiatem (stworzeniem) i ze Stwórc . Ostatnim kryterium jest rozró nienie. Chodzi w nim o
to, by rozeznania moralnego nie sprowadza do wymiaru racjonalnego i m dro ciowego.
Rozeznanie moralne ma przede wszystkim charakter duchowy, jest syntez sumienia i Ducha
wi tego (por. Rz 9,1). Chodzi bowiem o to, by wierz cy umieli rozpozna , jaka jest wola
Bo a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Tego za nie dokona si wył cznie w
oparciu o autonomicznie rozumiane sumienie, ale o sumienie w dialogu z Pismem wi tym i
Ko ciołem.
Czy chodzi zatem o nowe uczynki miłosierdzia? Uczynek jest zawsze działaniem
człowieka, aktualizuj cym rozumienie wiata, siebie w relacji do wiata i do Boga. Nie
chodzi zatem o nowe uczynki, ich forma musi by ci gle nowa, a ogólne sformułowanie w
omówionych tradycyjnych uczynkach miłosierdzia wydaje si wystarczaj ce. Chodzi bardziej
o nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga, yj cego Bo

prawd . Bez aktualizacji

prawdy, a wi c nieustannego dialogu stworzenia ze swoim Stwórc nie b dzie mo liwe
przekształcenie oblicza ziemi. Bo t ziemi mo na przekształca tylko w oparciu o Tego
Boga, który jest w Jezusie Chrystusie a jednocze nie w ka dym człowieku b d cym Jego
obrazem. To ywy człowiek jest najdoskonalsz form odczytania jaka jest wola Bo a, a
pomoc temu człowiekowi daje z kolei konkretn odpowied na pytanie czy zrozumieli my
co Bogu przyjemne i co doskonałe?

