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Obrona praw ludzkich drogą do pokoju

Wśród powtarzanych dzisiaj haseł z różnych trybun i areopagów najczęst-
sze dotyczą człowieka i jego praw. Mimo to we współczesnym świecie bolesną 
rzeczywistością jest nagminne poniżanie człowieka i gwałcenie przypisanych 
mu praw. Taka sytuacja często wynika z fałszywego pojęcia godności czło-
wieka i fałszywego pojęcia jego praw, a także stąd, że zło usiłuje się usprawie-
dliwiać i nazywać dobrem oraz wprost przeciwnie. Również zachowaniom 
nienormalnym i wynaturzonym usiłuje się nadać uprzywilejowaną pozycję.

W tej sytuacji bardzo potrzebne było Orędzie ojca świętego Benedykta XVI 
na Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2013 [dalej: Orędzie 2013], którego wio-
dąca idea sięga do Ewangelii: „Błogosławieni pokój czyniący” (por. Mt 5, 9). 
Na kanwie przywołanego orędzia warto rozważyć znaczenie oraz rolę gło-
szenia i przestrzegania praw ludzkich, właściwie pojętych, dla budowania 
i umacniania pokoju.

Pokój darem Bożym i dziełem człowieka
Naucza Sobór Watykański II: „Pokój nie jest jedynie brakiem wojny, nie 

da się także sprowadzić do utrzymywania równowagi wrogich sił […], lecz 
słusznie i właściwie nazywa się dziełem sprawiedliwości (Iz 32, 7)”1. Pokój 
jest darem ofiarowanym ludziom przez Jezusa Chrystusa. Już Jego przyjście 
na świat, narodzenie w Betlejem, ogłosiło światu pokój: „Chwała Bogu na wy-
sokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 13). Z kolei na-
uczanie Jezusa zawiera się nie tylko w słowach, lecz także w treści przepojonej 
ideą pokoju. Wyrazem tego jest choćby ogłoszona w Kazaniu na Górze kon-
stytucja Jezusowego Królestwa z ośmioma błogosławieństwami, a w szczegól-
ności: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami 

1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o  Kościele w  świecie współcze snym 
„Gaudium et spes” [dalej: KDK], 7 XII 1965, 78.
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Bożymi” (Mt 5, 9). Stało się ono, jak już zaznaczyliśmy, hasłem przewodnim 
Orędzia 2013.

Stąd słusznie papież Benedykt XVI wskazuje: „Jezusowe błogosławieństwo 
mówi, że pokój jest darem mesjańskim i jednocześnie dziełem ludzkim. Pokój 
zakłada bowiem humanizm otwarty na transcendencję. Jest owocem wzajem-
nego daru, obopólnego ubogacenia, dzięki darowi, który pochodzi od Boga 
i pozwala żyć z innymi i dla innych”2. Pokój jako dar Boży jest łaską i stano-
wi integralną część Bożego planu w odniesieniu do człowieka3. Naucza dalej 
Benedykt XVI: „Pokój obejmuje całą osobę ludzką i zakłada zaangażowanie 
całego człowieka. Jest to pokój z Bogiem przez życie zgodne z Jego wolą”4. 
Wydaje się więc, że każda ideologia, która pomija Boga, która Go nie uznaje, 
a tym bardziej z Nim walczy, nie jest w stanie wypracować właściwej idei po-
koju, a w konsekwencji zaprezentować i budować prawdziwy i trwały pokój.

Zagrożeniem dla szerzenia pokoju jest negowanie pełnej prawdy o człowie-
ku, o jego zdolności do poznania prawdy i dobra, a ostatecznie możliwości po-
znania Boga. W tej sytuacji „bez prawdy o człowieku, wpisanej przez Stwórcę 
w jego serce, wolność i miłość ulegają osłabieniu, a wymiar sprawiedliwości 
traci swoją podstawę”5. W rezultacie budowanie pokoju bez przywołanych 
wartości jest bardzo utrudnione, o ile wręcz niemożliwe. Zatem pokój, jak 
naucza błogosławiony Jan XXIII w encyklice Pacem in terris, należy budować 
na zasadach prawdy, wolności, miłości i sprawiedliwości6.

Pokój stanowi dzieło sprawiedliwości i ma charakter dynamiczny, tzn. nie 
jest darem danym raz na zawsze, ale wymaga ciągłej troski i zabiegania o nie-
go. Głosi Vaticanum II: „Jest owocem porządku zaszczepionego społeczeństwu 
ludzkiemu przez jego Boskiego Założyciela, nad którego realizacją pracować 
mają ludzie spragnieni wciąż doskonalszej sprawiedliwości”7. Tak więc bu-
dowanie pokoju to ustawiczna troska o sprawiedliwość w życiu osobistym 
i społecznym. W działaniu na rzecz sprawiedliwości nie wolno zapominać, 
że prawdziwy postęp polega na wielorakim rozwoju, w tym również na roz-
woju świadomości moralnej, która inspiruje ludzi do gorliwego podejmowa-

2 Benedykt XVI, Orędzie na XLVI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2013 roku „Błogosła-
wieni pokój czyniący”, „Niedziela” (edycja diecezji świdnickiej), R. 55, 2012, nr 52, s. 7–12 (nr 2).

3 Por. tamże.
4 Tamże (nr 3).
5 Tamże.
6 Por. Jan XXIII, Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, 

sprawiedliwości, miłości i wolności „Pacem in terris”, 11 IV 1963; „Acta Apostolicae Sedis”, 1963, 
vol. 55, s. 265–266.

7 KDK 78.
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nia obowiązków społecznych i otwarciu ku Bogu i bliźnim. Taka działalność 
społeczna, wprowadzająca prawdziwy postęp, ma opierać się na prymacie 
ducha nad materią, zasad etycznych nad techniką8.

O takim ładzie społecznym ma prawo i obowiązek nauczać Kościół: „Ko-
ściołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych, 
również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny 
o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne prawa 
osoby ludzkiej i zbawienie człowieka” (kan. 747 § 2 KPK). Urząd Nauczycielski 
Kościoła podejmuje to zadanie zarówno w wielkich encyklikach społecznych, 
jak i innych dokumentach, a także w przemówieniach papieży. Szczególną try-
bunę dla tej problematyki stanowią orędzia papieży na Światowe Dni Pokoju. 
Czyni to także Benedykt XVI w wielokrotnie przywoływanym Orędziu 2013: 
„Zaprowadzenie pokoju jest uzależnione głównie od uznania, że w Bogu je-
steśmy jedną rodziną ludzką. Kształtuje się ona, jak nauczała encyklika Pacem 
in terris, przez relacje międzyosobowe i instytucje, wspierane i ożywiane przez 
wspólnotowe «my», zakładające ład moralny, wewnętrzny i zewnętrzny, w któ-
rym szczerze, zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, uznawane są wzajemne 
prawa i obowiązki”9.

Istotny warunek wprowadzenia trwałego pokoju zasadza się więc na przy-
jęciu prawdy o  tym, że  ludzkość stanowi jedną rodzinę, której Ojcem jest 
Bóg. To On jest sprawcą przez swego Syna Jezusa Chrystusa jedności rodzaju 
ludzkiego, a elementem scalającym ludzkość staje się miłość, w szczególności 
miłość społeczna. Ona przyczynia się do poszanowania innych ludzi i naro-
dów, poszanowania ich godności oraz krzewienia powszechnego braterstwa. 
Pisze o tym Vaticanum II: „W ten sposób pokój jest także owocem miłości, 
która wykracza ponad to, co zdolna jest osiągnąć sprawiedliwość”10. Poprzez 
sprawiedliwość społeczną nie można rozwiązać wszystkich problemów spo-
łecznych, potrzebna do tego jest także miłość społeczna. Sprawiedliwość i mi-
łość społeczna wzajemnie się uzupełniają i warunkują. Razem mogą stworzyć 
podstawę do budowania ładu społecznego i trwałego pokoju11. O znaczeniu 
miłości dla pokoju naucza Benedykt XVI:

Pokój jest ładem ożywianym i dopełnianym przez miłość, która każe odczuwać 
potrzeby innych jak swoje własne, dzielić się z nimi swoimi dobrami i starać się 

 8 Por. J.  Dyduch, Obowiązki i  prawa wiernych świeckich w  prawodawstwie soborowym, 
Kraków 1985, s. 198.

 9 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 3).
10 KDK 78.
11 Por. J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982, s. 53–54.
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o to, aby coraz bardziej rozszerzała się w świecie komunia wartości duchowych. 
Jest to ład realizowany w wolności, w sposób odpowiadający godności osób, które 
z racji swej rozumnej natury biorą odpowiedzialność za swe czyny12.

Wolność religijna ma istotne znaczenie dla budowania trwałego pokoju. 
Na tę sprawę papież Benedykt XVI zwrócił już uwagę w Orędziu na Świa-
towy Dzień Pokoju 2011, którego przewodnią ideą było hasło: „Wolność reli-
gijna drogą do pokoju”13. Papież podkreśla mocno, że wolność religijna jest 
zakorzeniona w godności osoby ludzkiej, którą człowiek otrzymał od Boga 
Stwórcy. Nie ma prawdziwego pokoju bez poszanowania godności człowieka 
i wypływającej z niej jego fundamentalnych praw, w tym zajmującego wśród 
nich wiodące miejsce prawa do wolności religijnej14.

Do tej idei nawiązuje Benedykt XVI w Orędziu 2013:

Jednym z praw człowieka o znaczeniu podstawowym, także dla pokojowego życia 
ludów, jest prawo jednostek i wspólnot do wolności religijnej. W  tym momen-
cie dziejowym staje się coraz ważniejsze, aby prawo to było promowane nie tylko 
z negatywnego punktu widzenia, jako wolność od – np. zobowiązań i przymu-
su w zakresie wyboru własnej religii – ale także z pozytywnego punktu widzenia 
w  jego różnorodnych aspektach, jako wolność do: np. do  dawania świadectwa 
o swojej religii […]15.

Wolność religijna jest współcześnie zagrożona przez agresywny ateizm, 
który dla działań antyreligijnych, a zwłaszcza antychrześcijańskich, domaga 
się uprzywilejowanej pozycji, naruszając podstawowe prawo do wyznawania 
wiary w wymiarze wspólnotowym. Charakteryzuje się on brakiem tolerancji 
religijnej, a nawet próbami atakowania chrześcijan i to także w krajach o daw-
nej tradycji chrześcijańskiej16. Wyrazem tych działań jest walka o usuwanie 
krzyża z przestrzeni publicznej, świadkami czego jesteśmy w rożnych krajach 
Europy, a także w Polsce.

12 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 3).
13 Tenże, Orędzie na XLIV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2011 roku „Wolność religijna 

drogą do pokoju”, „L’Osservatore Romano”, 2011, nr 32 (329), s. 4–11.
14  Szerzej na ten temat por. J. Dyduch, Wolność religijna warunkiem pokoju, „Analecta Cra-

coviensia”, R. XLIII, 2011, s. 379–389.
15 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 4).
16 Por. tamże (nr 4).
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Obrona życia, małżeństwa i rodziny
Wolność religijna we współczesnym świecie posiada tak fundamentalne 

znaczenie dla człowieka i jego praw, że charyzmatyczny papież, błogosławiony 
Jan Paweł II, postawił następującą tezę: „Wolność religijna, niezbywalny wy-
móg godności każdego człowieka, leży u podstaw wszystkich praw ludzkich… 
Cywilne i społeczne prawo do wolności religijnej, dotykając najgłębszej sfery 
duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawo-
wych praw”17. Wśród tych innych praw szczególną pozycję zajmuje prawo 
do życia. Przywołajmy Vaticanum II: „Albowiem Bóg, Pan życia, powierzył 
ludziom szczytne zadanie obrony życia, które to zadanie powinno być wypeł-
nione w sposób godny człowieka. Życie zatem należy chronić z największą 
troską od samego poczęcia; aborcja i dzieciobójstwo są haniebnymi przestęp-
stwami”18. Zatem życie ludzkie powinno podlegać bezwzględnej ochronie 
od samego poczęcia, bez żadnego wyjątku.

Życie ludzkie, od pierwszego momentu jego zaistnienia, przez cały bieg, 
aż do czasu naturalnej śmierci, jest wielkim darem Boga Stwórcy, powierzo-
nym człowiekowi. Dar ten ma szczególny charakter i wartość, gdyż Bóg stwa-
rzając człowieka wycisnął na nim swój obraz i podobieństwo. Stąd początki 
człowieka nie sięgają ani jego własnej działalności jednostkowej, ani zbio-
rowej, lecz daru Boga Stworzyciela19. Dlatego człowiek nie jest właścicielem 
i panem swojego życia ani życia innych. W pełni wartość i godność życia 
ludzkiego jawi się w powołaniu człowieka do uczestnictwa w życiu samego 
Boga. Taką „Ewangelię życia” głosi światu Jezus Chrystus20. Jan Paweł II we 
wspomnianej encyklice Evangelium vitae, nawiązując do nauczania Vatica-
num II, potępia wszystkie przestępstwa przeciw życiu: „Wszystko, co godzi 
w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzenie pło-
du, eutanazja i dobrowolne samobójstwa; wszystko cokolwiek narusza całość 
osoby ludzkiej […] wszystko, co ubliża godności osoby ludzkiej […], wszyst-
kie te  i  tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym […] i  są jak 
najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”21.

17 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele 
i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II „Christifidelis laici”, 30 XII 1988, 39.

18 KDK 51.
19 Por. J. Dyduch, Obrona godności ludzkiej w instrukcji o szacunku dla rodzącego się życia 

ludzkiego, „Nofiticationes”, 1987, nr 125, s. 202–203.
20 Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae”, 

25 III 1995, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, oprac. S. Małysiak, t. 2, Kraków 1996, 2.
21 Tamże, 3; KDK 27.



244

ks. Jan Dyduch

Zamachy na życie ludzkie, przestępstwa przeciw życiu w każdej postaci 
są poważnym zagrożeniem dla pokoju, zaś warunkiem budowania pokoju 
jest obrona życia na każdym jego etapie. Mówił o tym Benedykt XVI: „Drogą 
do osiągnięcia wspólnego dobra i pokoju jest przede wszystkim poszanowanie 
ludzkiego życia, pojmowanego w jego różnorodnych aspektach od poczęcia, 
poprzez rozwój, aż do naturalnego kresu”22. Z kolei papież potępia aborcję, 
nazywając ją morderstwem bezbronnych istot ludzkich:

Ci, którzy nie doceniają w  wystarczającym stopniu wartości ludzkiego życia 
i w konsekwencji popierają na przykład liberalizację aborcji, być może nie zda-
ją sobie sprawy, że  w  ten sposób opowiadają się za  dążeniem do  pokoju iluzo-
rycznego. Ucieczka od odpowiedzialności, która uwłacza osobie ludzkiej, a  tym 
bardziej zabijanie bezbronnych i niewinnych istot ludzkich, nigdy nie zaprowadzi 
do szczęścia czy pokoju23.

Podobnie Benedykt XVI potępia eutanazję, która w fałszywy i złudny sposób, 
chce rzekomo bronić człowieka przed starością i cierpieniem, a w rzeczywisto-
ści jest zabójstwem niewinnego człowieka, dlatego nic jej nie może usprawiedli-
wić24. Jeśli aborcja lub eutanazja zostałyby usankcjonowane ustawodawstwem 
państwowym, to nie zmieni to faktu, że nadal pozostają one złem, a takie usta-
wy nie mają mocy obowiązującej. Nie można zmusić nikogo do ich przestrzega-
nia, a każdy może w tej sytuacji korzystać z zasady sprzeciwu sumienia. Naucza 
Benedykt XVI: „Z tego względu ważnym wkładem na rzecz pokoju jest także 
respektowanie przez normy prawa i wymiar sprawiedliwości prawa do korzy-
stania z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do ustaw i decyzji rządo-
wych, które zagrażają godności człowieka, takich jak aborcja i eutanazja”25.

Każde poczęte życie ludzkie, niezależnie od sytuacji, w jakiej to następuje, 
należy bronić i nie wolno go niszczyć. Trzeba jednak dodać, że każdy czło-
wiek ma prawo przyjść na świat w rodzinie, a jej podstawowym zadaniem 
jest służba życiu. Wskazywał na tę kwestię Jan Paweł II: „Tak więc podstawo-
wym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu dziejów 
pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy, przekazywania poprzez rodzenie – 
obrazu Bożego z  człowieka na  człowieka”26. Służba życiu nie kończy się 

22 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 4).
23 Tamże.
24 Por. tamże.
25 Tamże.
26 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o  zadaniach rodziny chrześcijańskiej w  świecie 

współczesnym Familiaris consortio, 22 XI 1981, 28.
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na przekazaniu życia przez rodziców, ale sięga o wiele dalej, bowiem życie jest 
początkiem całego procesu wychowawczego. Ten zaś stanowi niezbywalne 
prawo i obowiązek rodziców, a jego podstawą i motorem powinna być miłość 
rodzicielska, która kieruje i prowadzi całokształt wychowania27. Postanawia 
KPK: „Rodzice oraz ci, którzy ich zastępują, mają obowiązek i zarazem prawo 
wychowania potomstwa. Rodzice katoliccy mają ponadto obowiązek i prawo 
do brania takich środków i instytucji, przy pomocy których uwzględniając 
miejscowe warunki, mogliby lepiej zadbać o katolickie wychowanie swoich 
dzieci” (kan. 793 § 1). Obowiązek ten jest tak istotny, że prawodawca mówi 
o nim jeszcze w kanonie 226 i 1136 KPK.

Podstawą rodziny jest małżeństwo, stanowiące związek mężczyzny i kobie-
ty: „Trzeba uznać i promować naturalną strukturę małżeństwa, jako związ-
ku między mężczyzną a kobietą wobec prób zrównania jej w obliczu prawa 
z radykalnie innymi formami związków, które w rzeczywistości szkodzą jej 
i przyczyniają się do jej destabilizacji, przesłaniając jej szczególny charakter 
i niezastąpioną rolę społeczną”28. Wszelkie próby zrównania związków, takich 
jak mężczyzny z mężczyzną, czy kobiety z kobietą, z małżeństwem, będąc 
nawet usankcjonowane prawodawstwem państwowym, godzą w naturalną 
strukturę małżeństwa, burzą ład społeczny, wprowadzają zamęt i zagrażają 
budowaniu pokoju.

Zasada stwierdzająca, że  małżeństwo to  wyłącznie związek mężczyzny 
i kobiety, to zasada prawa naturalnego, wpisanego w samą naturę człowieka, 
a więc możliwa do rozpoznania rozumem, stąd wspólna dla wszystkich ludzi, 
niezależnie od głoszonych poglądów i wyznawanej religii. Dlatego powin-
na być uznana i promowana przez wszystkich, którzy kierują się rozumem 
i rozsądkiem. Taką myśl upowszechnia Kościół katolicki, uważając, że nie 
ma ona charakteru wyznaniowego, znajduje oddźwięk wśród niektórych in-
nych wyznań religijnych, ale spotyka się także z niewybredną agresją ze strony 
środowisk propagujących w sposób agresywny związki jednopłciowe i doma-
gając się traktowania ich na równi z małżeństwem. Mimo to, stając w obronie 
prawa naturalnego, Kościół nadal zamierza bronić jego zasad: „Działalność 
ta jest tym bardziej konieczna, im bardziej owe zasady są negowane lub błęd-
nie rozumiane, ponieważ znieważa to prawdę o osobie ludzkiej, w poważny 
sposób rani sprawiedliwość i pokój”29. Trzeba dodać, że Kościół nie tylko głosi 
i broni naturalnej struktury małżeństwa, lecz także podkreśla nadprzyrodzo-

27 Por. B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, [w:] Teologia 
małżeństwa i rodziny, t. 1, red. K. Majdański, Warszawa 1980, s. 175.

28 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 4).
29 Tamże.
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ny wymiar małżeństwa zawieranego przez ochrzczonych. Jest ono bowiem 
sakramentalnym przymierzem, znakiem i źródłem szczególnej łaski Bożej 
i związkiem nierozerwalnym.

Ten nadprzyrodzony charakter małżeństwa rozciąga się na całą rodzinę 
i rzutuje na jej zadania wychowawcze: „W szczególności w rodzinie chrze-
ścijańskiej istnieje zalążek projektu wychowania osób według miary Bożej 
miłości”30. Każda rodzina, zarówno ta ukształtowana w oparciu o zasady pra-
wa naturalnego, jak tym bardziej ta uświęcona także przez sakrament mał-
żeństwa, tworzy niezastąpione środowisko społeczne w procesie budowania 
kultury pokoju. Jest ona szkołą budowniczych pokoju: „W rodzinie rodzą się 
i wzrastają ludzie pokój czyniący, przyszli krzewiciele kultury życia i miło-
ści”31. Ponadto każda rodzina to podstawowa komórka społeczna, od której 
zależy byt wielkich wspólnot: „Nikt nie może ignorować ani lekceważyć decy-
dującej roli rodziny, podstawowej komórki społeczeństwa z punktu widzenia 
demograficznego, etycznego, pedagogicznego, ekonomicznego i polityczne-
go”32. Rodzina winna być otoczona wszechstronną opieką i troską, zwłaszcza 
ze strony państwa i Kościoła, aby swoje zadania, w tym wychowanie do poko-
ju, móc prowadzić owocnie i skutecznie. W to działanie mają się włączyć także 
wspólnoty religijne, wspólnoty i organizacje polityczne, instytucje kultury, 
a przede wszystkim szkoły i uczelnie33.

Troska o rozwój społeczno-gospodarczy
Trwałe budowanie pokoju domaga się rozwoju społeczno-gospodarczego, 

toteż należy popierać postęp techniczny, wynalazczość, przedsiębiorczość, 
wdrażać odpowiednie metody produkcji i inspirować rzetelne wysiłki pracu-
jących w szeroko pojętej sferze produkcji. Podstawowym celem tego rozwoju 
jest służba człowiekowi, z uwzględnieniem jego potrzeb materialnych, du-
chowych, intelektualnych, moralnych i religijnych34. Vaticanum II odniósł się 
do tego zagadnienia następująco: „Dlatego działalność gospodarcza, zgodna 
z właściwymi jej metodami i prawami, w granicach porządku moralnego, win-
na być prowadzona w ten sposób, aby realizowany był zamysł Boga dotyczący 
człowieka”35. Działalność nastawiona na rozwój gospodarczy ma uwzględniać 

30 Tamże (nr 6).
31 Tamże.
32 Tamże.
33 Por. tamże.
34 Por. KDK 64.
35 Tamże.
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plan Boży wobec człowieka i zasady moralne. Muszą one być dokładnie pozna-
ne, a następnie realizowane36. Wśród norm etycznych, mających priorytetowy 
charakter w konstytuowaniu przestrzeni społeczno-gospodarczej, jest zasada 
głosząca podstawową równość wszystkich ludzi. Naucza Sobór Watykański II: 
„Ponieważ wszyscy ludzie obdarzeni rozumną duszą i stworzeni na obraz 
Boga, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie, i odkupieni przez Chrystu-
sa korzystają z tego samego powołania i przeznaczenia Bożego, powinna być 
uznawana podstawowa równość wszystkich”37. Wyposażenie w rozumną duszę 
każdego człowieka, jego stworzenie i powołanie przez Boga stanowią podstawę 
równości wszystkich ludzi. Nie wyklucza to jednak wielorakich różnorodności 
i różnic, jakie wśród nich istnieją. Równość i różnorodność to dwie rzeczywi-
stości wzajemnie się uzupełniające, a nie wykluczające.

Szczególnie ważna dla kształtowania życia społeczno-gospodarczego jest 
zasada solidarności. Mówił o tym Jan Paweł II: „Na tak rozumianą współza-
leżność właściwą odpowiedzią jako postawa moralna i społeczna, jako cno-
ta – jest solidarność […] jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz 
dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy 
naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”38. Praktykowanie solidarności win-
no dokonywać się zarówno wewnątrz wielkich społeczności, np. państw, jak 
i w stosunkach międzynarodowych. Konsekwencją takiej postawy jest soli-
darność w sprawie dóbr doczesnych, które mają być przeznaczone dla wszyst-
kich39. Zasada solidarności ustawia właściwie relacje między ludźmi, ludami 
i narodami:

Solidarność pomaga nam dostrzec „drugiego” – osobę, lud czy naród – nie jako na-
rzędzie, którego zdolność do pracy czy odporność fizyczna można tanim kosztem 
wykorzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny odrzucić, ale jako „podobnego 
nam”, jako „pomoc” (por. Rdz 2, 18.20), czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem 
„uczty życia”, na którą Bóg zaprasza jednakowo wszystkich ludzi40.

Taka solidarność jest drogą do pokoju i równocześnie umożliwia rozwój41.

36 Por. Cz. Strzeszewski, Chrześcijanin świecki w życiu społecznym i gospodarczym, „Com-
munio”, R. I, 1981, nr 6, s. 47–48.

37 KDK 29.
38 Jan Paweł II, Encyklika (z okazji 20. rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio”) „Sollici-

tudo rei socialis”, 30 XII 1987, 38.
39 Por. tamże, 39.
40 Tamże.
41 Por. tamże. 
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Do tej myśli nawiązuje Benedykt XVI w  Orędziu 2013. Stwierdza tam, 
że aktualny kryzys finansowy i gospodarczy wynika z nieprzestrzegania za-
sad solidarności i równości. Został spowodowany postawami indywiduali-
stycznymi i egoistycznymi, pogonią za maksymalizacją zysku i konsumpcji, 
pogłębianiem się nierówności i niesprawiedliwości społecznej, traktowaniem 
człowieka jako narzędzia dla realizowania nieuzasadnionego gromadzenia 
dóbr materialnych42. Taka sytuacja jest poważnym zagrożeniem dla pokoju. 
Remedium na nią stanowi inna wizja rozwoju społeczno-gospodarczego, jak 
wskazał Benedykt XVI: „W wielu kręgach uważa się, że potrzebujemy no-
wego modelu rozwoju, a także nowego spojrzenia na gospodarkę. Zarówno 
rozwój integralny, solidarny i zrównoważony, jak i dobro wspólne wymagają 
właściwej skali dóbr – wartości, które można uporządkować, mając Boga jako 
ostateczne odniesienie”43.

Mówiąc o nowym modelu życia społeczno-gospodarczego, należy podkre-
ślić potrzebę odnowy spojrzenia na całokształt zagadnienia pracy ludzkiej. 
Obowiązek i prawo do pracy jest współcześnie zagrożone przez rozpanoszony 
liberalizm etyczny i gospodarczy, przez odrzucenie wartości etycznej pracy, 
zasady, że praca jest dziełem człowieka, a także poprzez apoteozę wolnego 
rynku i związanych z nim mechanizmów ekonomicznych i finansowych44. 
Trzeba przywrócić godność pracy ludzkiej jako dziełu człowieka, regulowa-
nego nie tylko zasadami ekonomicznymi, ale przede wszystkim normami 
etycznymi: „Wstępnym warunkiem osiągnięcia tego ambitnego celu jest przy-
wrócenie poszanowania pracy, opartego na zasadach etycznych i wartościach 
duchowych, które umocnią jej pojmowanie jako podstawowego dobra dla 
osoby, rodziny i społeczeństwa. Z dobrem tym wiążą się obowiązek i prawo, 
wymagające odważnej i nowej polityki pracy dla wszystkich”45. Celem no-
wej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego jest możliwość dostępu do pracy 
dla wszystkich osób, które są do niej zdolne. W tym kontekście bezrobocie 
należy uznać za zło, a w większym wymiarze za klęskę społeczną. Właściwa 
polityka pracy ma znaczenienie fundamentalne: „Jest to sprawa posiadania 
pracy, czyli innymi słowami – sprawa odpowiedniego zatrudnienia wszyst-
kich uzdolnionych do tego podmiotów”46. Z pracą wiąże się cały kompleks 
praw i obowiązków, jak np. uczciwe i kompetentne jej wykonywanie, spra-

42 Por. Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 5).
43 Tamże.
44 Por. tamże (nr 4).
45 Tamże.
46 Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki „Rerum nova-

rum”) „Laborem exercens”, 14 IX 1981, 18.
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wiedliwa zapłata, zabezpieczenie zdrowotne i socjalne, tworzenie związków 
zawodowych47. Praca ma zabezpieczać i ugruntowywać godność człowieka, 
być szkołą człowieczeństwa służącą umacnianiu wartości humanistycznych48. 
Odnowa i wdrażanie właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym 
nowej polityki pracy, jest zarazem drogą budowania pokoju.

Zakończenie
Benedykt XVI kończy Orędzie 2013 następująco: „[…] życzę, aby wszyscy 

mogli być czyniącymi pokój i budowniczymi pokoju, ażeby miasto człowieka 
wzrastało w braterskiej zgodzie, w pomyślności i pokoju”49. „Miasto człowie-
ka”, dom człowieka, cały człowieczy świat potrzebuje pokoju. Pokój w świecie 
nie może być mglistą ideą, lecz z każdym dniem ma coraz bardziej stawać się 
rzeczywistością, najpierw w poszczególnych jednostkach, potem w małych 
wspólnotach, następnie coraz szerzej, wśród narodów i państw, aż wreszcie 
w wymiarze ogólnoświatowym. Drogą prowadzącą do takiego pokoju jest po-
szanowanie godności człowieka i wypływających z niej praw.

47 Por. tamże, 19, 20.
48 Por. J. Schotte, Prawa człowieka w encyklice „Laborem exercens”, „L’Osservatore Roma-

no” (wyd. pol.), R. II, 1981, nr 9, s. 9.
49 Por. Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 7).


