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miłosierdzie chrześcijańskie 
We Wspólnocie parafialnej 

i diecezjalnej

1. teologiczne podstaWy duszpasterstWa 
charytatyWnego

1.1. W chrześcijańskiej odnowie życia religijnego, do jakiej chce się przyczynić 
Synod, ważną rolę odegra zdynamizowanie parafii przez ożywienie w nich ducha miłości 
i miłosierdzia chrześcijańskiego. Praktyka miłości chrześcijańskiej poprzez parafialną 
działalność charytatywną stanowi poważną szansę urzeczywistnienia się w parafii i poprzez 
parafię Kościoła, jako wspólnoty miłości, której fundamentem jest Chrystus1.

1.2. Chrześcijańska miłość bliźniego nie poprzestaje na motywacji naturalnej, ani nawet na 
motywie wspólnego wszystkim ludziom podobieństwa do Boga. Do pierwotnego wezwania 
do miłości Boga, jako najwyższego dobra i naszego celu ostatecznego oraz miłości bliźniego, 
jako Jego obrazu i podobieństwa, obdarzonego naturalną godnością osobową, dołącza się 
dalsze, podwójne wezwanie do miłości:

1.2.1. Wezwanie do miłości, wynikające z nakazu i przykładu Chrystusa. „Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem” (J 13,34); 
„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem” (J 13,15).

1.2.2. Wezwanie do miłości, wynikające z przynależności do wspólnoty zbawienia, 
a więc ze stałego, intymnego, mistycznego związku miłości między Zbawcą i zbawionymi, 
a w konsekwencji między samymi zbawionymi. Miłość bliźniego ma więc swą podstawę 
w naszych związkach z Chrystusem w Jego Mistycznym Ciele oraz w przynależności 
do Ludu Bożego, zjednoczonego jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego2. Jednym 
z obowiązków wynikających z wezwania do miłości bliźniego jest dobroczynność. „Jeśliby 
ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamykał 
przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boża” (1 J 3,17). Dobroczynności 
domaga się także cnota miłosierdzia, dzięki której człowiek kierowany naturalnym 
współczuciem gotowy jest przychodzić z pomocą bliźniemu w różnego rodzaju niedoli. 
Chrystus Pan pozostawił wspaniałe przykłady miłości bliźniego, ale również i miłosierdzia 

1	 	Por. DA 8.
2  Por. KK 4.
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względem potrzebujących pomocy. I tak np. litując się nad zgłodniałym tłumem ludzi, 
rozmnażał miłosiernie chleb i ryby3. Do wszystkich zaś dotkniętych niedolą i umęczonych 
przeciwnościami kieruje Chrystus miłosierne wezwanie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Chrystus Pan nie 
tylko sam pełni dzieła miłosierdzia, ale domaga się ich od swych uczniów4 i wzywa ich 
do udziału w tych dziełach5. Spełniane przez Chrystusa dzieła miłosierdzia kontynuują 
apostołowie już po zesłaniu Ducha Świętego, korzystając w tym celu nie tylko ze swych 
skromnych zasobów materialnych, lecz także z otrzymanych charyzmatów6.

Pierwsza wspólnota wierzących, gmina jerozolimska, o której czytamy: „Mnóstwo 
wierzących miało jedno serce i duszę jedną i nikt nie nazywał swoim tego co posiadał, 
ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4,32), była dla chrześcijan pierwszych wieków wzorem 
wspólnoty miłości i wzajemnej posługi, co tłumaczy tajemnicę ogromnego dynamizmu 
chrześcijaństwa pierwszych wieków7.

1.3. Należy dobitnie podkreślić, że funkcja charytatywna Kościoła jest obok funkcji liturgii 
i martyrii (świadectwa), jego funkcją zasadniczą, należącą do istoty działania Kościoła. 
Miłosierdzie, jak uczy Sobór Watykański II, jest jego obowiązkiem i niepozbywalnym 
prawem�. Funkcję tę nazywa się diakonią – służbą, opartą o obowiązek miłości bliźniego 
i praktykowania dzieł miłosierdzia. Kościół, który chciałby tylko głosić słowo Boże 
i sprawować sakramenty nie byłby w pełni Kościołem Chrystusowym9. Kościół ma nie tylko 
obowiązek, ale i prawo do prowadzenia akcji charytatywnej.

1.4. Charytatywna działalność Kościoła jest jego najbardziej przekonywującą działalnością 
apostolską, ponieważ ona właśnie zwiastuje i dowodzi, że Kościół jest miłujący.

Słowa Jezusa: „Po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość mieć 
będziecie jeden ku drugiemu” (J 13,35) nie mogą być rozumiane tylko w znaczeniu etyki 
indywidualnej. Istnienie i działanie kochającej wspólnoty – parafii, jej postawa charytatywna 

3  Por. Mk 6,2-3.
4  Por. Mt 14,16.
5  Obowiązek miłosierdzia wynika także z następujących tekstów Pisma św.: a) W przypowieści o nielitości-

wym słudze (Mt 18,23-35) oraz o bogaczu i łazarzu (łk 16,19-31) grozi Chrystus Pan karą za brak miłosierdzia; 
b) bez formy przypowieści karę tę zapowiada w opisie sądu ostatecznego (Mt 25,41–46); c) wzywa do miłosier-
dzia, wskazując na wzór miłosierdzia Ojca Niebieskiego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” 
(łk 6,36); d) miłosiernych obdarza szczególnym błogosławieństwem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7); e) „Sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia” (Jk 2,13). Pismo św. 
wskazuje także na obowiązek jałmużny, jako jednego z uczynków miłosierdzia ściśle związanego z dobroczyn-
nością: a) „Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, 
lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, 
niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby 
osiągnęli prawdziwe życie” (1 Tm 6,17–19); b) „Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego 
cierpi niedostatek, a zamykał przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boża?” (1 J 3,17).

6  Por. Dz 3,2 nn.
7	 	Por. Ks. J. Majka, Miłosierdzie w Kościele, w: Caritas Catholica, Kraków 1969, mps wydany przez Sekre-

tariat Kościelnej Akcji Miłosierdzia w Polsce.
�	 	DA 8.
9	 	Por. DK 6.
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i charytatywna działalność jest dla świata także dzisiaj dowodem, że tu jest gmina Jezusa 
Chrystusa, że tu jest Kościół10.

2. duszpasterstWo charytatyWne W diecezji i parafii

2.1. akcja charytatywna w okresie międzywojennym
2.1.1. Tak jak cały Kościół, pomny na wezwanie swojego Założyciela, spełniał poprzez 

wieki swoją misję charytatywną, nadając jej w miarę zmieniających się warunków i potrzeb 
różnorodny kształt11, tak i Kościół Katowicki od zarania powstania diecezji realizował 
miłosierdzie chrześcijańskie w różnoraki sposób, usiłując wychodzić naprzeciw potrzebom 
opieki charytatywnej.

2.1.2. Ogromne zasługi na tym polu mają istniejące i działające na terenie diecezji 
zgromadzenia zakonne, zwłaszcza żeńskie, z których niemal wszystkie traktują działalność 
na polu charytatywnym jako jeden z głównych swych celów.

2.1.3. W okresie dwudziestolecia międzywojennego charytatywna działalność Kościoła 
w diecezji wyrażała się także poprzez działalność towarzystw dobroczynnych, takich 
jak Konferencja św. Wincentego a Paulo oraz Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które to 
towarzystwa dobroczynne istniały i działały w większości parafii.

2.1.4. W latach międzywojennych chlubne dzieje miłosierdzia chrześcijańskiego w diecezji 
przypadają na okres kryzysu gospodarczego i pozostającego w związku z nim wzrostu 
bezrobocia. Do działalności charytatywnej intensywnie włączyła się powołana w tym czasie 
Akcja Katolicka oraz Związek „Caritas”12.

2.1.5. Wojna, która spowodowała wzrost ludzkich cierpień i potrzeb, mobilizowała 
do niesienia pomocy więźniom obozów, jeńcom, dzieciom oderwanym od rodziców, 
bezdomnym, głodnym. Miłosierdzie chrześcijańskie i w tym trudnym okresie stanęło na 
wysokości zadania.

2.2. akcja charytatywna po ii wojnie światowej
Skutki wojny i wzrost potrzeb w okresie powojennym przyczyniły się do dalszego 

ożywienia akcji charytatywnej, którą prowadzono bardzo prężnie i skutecznie w ramach 
Diecezjalnego Związku „Caritas”. Związek ten poprzez swoje różnorodne placówki, koła 
i biura terenowe, istniejące niemal we wszystkich parafiach, prowadził akcję charytatywną na 
szeroką skalę do momentu jego likwidacji dnia 1.11.1950 r.13

10  Por. KDK 42; DA 8.
11	 	Por. Bp Józef Pelczar, Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele Katolickim, Kraków 1916.
12  Świadectwa bogatych dziejów Miłosierdzia Chrześcijańskiego w Diecezji Katowickiej znajdują się w ar-

chiwum Kurii Diecezjalnej, oczekując na opracowanie.
13  AKD, Nr VZ.
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2.3. Współczesne duszpasterstwo dobroczynności
2.3.1. Przez likwidację form organizacyjnych praca charytatywna została uchwałą 

Episkopatu Polski z dnia 4.11.1950 r. włączona w zwyczajne duszpasterstwo. W diecezji 
Dzieło Miłosierdzia prowadzi Biskup Ordynariusz poprzez Referat Duszpasterstwa 
Miłosierdzia przy Kurii Diecezjalnej. Diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Miłosierdzia 
kieruje w imieniu Biskupa mianowany przez niego kapłan. Za pracę charytatywną na terenie 
parafii odpowiedzialny jest proboszcz.

2.3.2. Zarówno Referat Duszpasterstwa Miłosierdzia przy Kurii Diecezjalnej, jak też 
proboszcz i wikariusze, powinni śledzić pojawiające się nowe potrzeby, szukać dróg ich 
zaspokojenia i nowych sposobów niesienia pomocy. „Dziś akcja miłosierdzia może i powinna 
objąć wszystkich ludzi i wszystkie potrzeby (...) gdziekolwiek istnieje cierpienie spowodowane 
przeciwnościami lub chorobą, wygnaniem lub więzieniem, tam powinna zjawić się miłość 
chrześcijańska, która cierpiących szuka i znajduje, która spieszy, by otoczyć opieką, nieść 
ulgę i pociechę”14. Chrześcijanin obejmuje więc miłością wszystkich bez wyjątku ludzi, 
w akcji charytatywnej nie zważa na różnice religijne, światopoglądowe czy klasowe. Tym 
m.in. różni się miłość Chrystusowa od wszelkiej innej i uzupełnia ona bardzo szczęśliwie 
wszelką świecką akcję społeczną.

2.3.3. W takich ramach organizacyjnych akcja charytatywna prowadzona jest w diecezji od 
prawie 25 lat. Większość parafii włączyło ją w mniejszym lub większym stopniu w całokształt 
duszpasterstwa parafialnego.

2.3.4. Corocznie obchodzony Tydzień Miłosierdzia stanowi okazję do mobilizowania 
parafii w kierunku działalności charytatywnej. Hasło Tygodnia Miłosierdzia, uwypuklające 
kolejno najbardziej aktualne potrzeby charytatywne, wytycza główny kierunek pracy 
charytatywnej na cały rok.

2.3.5. Duszpasterstwo dobroczynności w parafii przejmowane jest coraz wyraźniej przez 
świeckich, zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II15. W naszych lokalnych warunkach 
staje się ono jedną z podstawowych form apostolstwa świeckich16. Warunkiem skutecznej 
działalności świeckich w duszpasterstwie charytatywnym jest właściwa rekrutacja wiernych 
do parafialnych zespołów charytatywnych oraz stała ich formacja duchowa, apostolska 
i praktyczna17.

2.4. dziedziny duszpasterstwa dobroczynnego
2.4.1. Spośród wielu aktualnych potrzeb charytatywnych w parafii na naczelnym miejscu 

stawia się problem pomocy rodzinie, a szczególnie pomoc w ratowaniu życia nienarodzonego, 
pomoc rodzinom wielodzietnym, rodzinom rozbitym lub zagrożonym i samotnym matkom. 
Na tym odcinku duszpasterstwo charytatywne współpracuje z katolickim poradnictwem 
rodzinnym.

14  DA 8.
15  Tamże.
16  Dyrektorium Apostolstwa Świeckich, nr 9.
17	 	Por. DA 28.
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2.4.2. Chorzy, zwłaszcza obłożnie i nieuleczalnie, szczególnie opuszczeni, stanowią 
specjalny przedmiot troski parafialnego zespołu charytatywnego.

2.4.3. Troska i opieka nad ludźmi znękanymi wiekiem, zwłaszcza samotnymi, wchodzi 
także w zakres parafialnego duszpasterstwa charytatywnego.

2.4.4. Szczególnie trudna jest praca parafialnych zespołów charytatywnych na odcinku 
pomocy dla tzw. rodzin problemowych (alkoholików, zdezorganizowanych, skłóconych) oraz 
dla tzw. dzieci specjalnej troski.

2.5. trudności duszpasterstwa charytatywnego
Krytyczna refleksja nad aktualnym stanem duszpasterstwa dobroczynności w diecezji 

ujawnia szereg jego niedomogów i trudności, które przeszkadzają w dalszym jego rozwoju. 
Wśród trudności akcji charytatywnej na terenie diecezji wymienić trzeba następujące:

2.5.1. Wielu katolików hołduje dziś konsumpcyjnemu stylowi życia. Sytość i dostatek 
prowadzą do obojętności na potrzeby bliźnich.

2.5.2. U niektórych duszpasterzy mała jest świadomość kluczowej roli „Caritas” 
w całokształcie duszpasterstwa parafialnego. Przeświadczenie duszpasterza o braku we 
wspólnocie parafialnej osób potrzebujących wsparcia finansowego prowadzi do przekonania 
o nieaktualności akcji charytatywnej w parafii i do całkowitego jej zaniechania.

2.5.3. Niedostateczne dostrzeganie pozamaterialnych potrzeb charytatywnych, pomimo iż 
są one w obecnych czasach ważniejsze od materialnych.

2.5.4. Niedomogi organizacyjne duszpasterstwa charytatywnego w niektórych parafiach: 
zbyt szczupłe grono świeckich współpracowników charytatywnych oraz niedostateczna 
rejonizacja parafii, czyni działalność charytatywną w parafii mało operatywną. Wiele parafii 
w duszpasterstwie charytatywnym bazuje ciągle jeszcze na gronie zasłużonych, ale często już 
wiekiem osłabionych, dawnych członków stowarzyszeń charytatywnych. Jeszcze niewielki 
jest udział młodych i młodzieży w parafialnych zespołach charytatywnych w diecezji. Wiele 
parafii nie szuka także w dostatecznej mierze pracowników charytatywnych wśród osób 
samotnych.

2.5.5. Niedocenianie potrzeby stałej, wszechstronnej formacji świeckich współpracowników 
charytatywnych. Zalecane i organizowane przez Diecezjalny Referat Charytatywny sposoby 
formacji świeckich do duszpasterstwa charytatywnego, jak dekanalne dni skupienia, coroczne 
specjalistyczne rekolekcje zamknięte, diecezjalny kurs duszpasterstwa charytatywnego oraz 
comiesięczne spotkania formacyjne w parafiach, wykorzystywane są w niedostatecznym 
stopniu.

2.6. prognoza
Nadzieją i optymizmem napawają działające w niektórych parafiach, prowadzone nieraz 

nawet przez bardzo młodych duszpasterzy, dynamiczne zespoły charytatywne. Nie brak w nich 
ludzi młodych, których inwencja i gorliwość, zwłaszcza w opiece nad chorymi i osłabionymi 
wiekiem, zasługuje na pochwałę. Synod wyraża tu nadzieję, że do ożywienia parafialnej akcji 
charytatywnej przyczyniać się będą absolwenci Diecezjalnego Kursu Charytatywnego, przez 
który co roku przechodzi grupa osób z różnych parafii diecezji.
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3. konkretyzacja zadań duszpasterstWa 
doBroczynności

3.1. zalecenie

Zaleca się parafiom, aby nie zaniedbując dotychczasowych tradycyjnych form i dziedzin 
opieki charytatywnej, wychodziły naprzeciw także nowym potrzebom.

3.2. zarządzenia
3.2.1. Zarządza się, aby we wszystkich parafiach, dla wspierania duszpasterzy w skutecznej 

działalności charytatywnej, istniały zespoły charytatywne złożone z sióstr zakonnych 
i świeckich opiekunów i opiekunek charytatywnych, działających w rejonach charytatywno-
duszpasterskich, na jakie należy podzielić parafię. Na jednego opiekuna czy opiekunkę 
charytatywną nie powinno przypadać więcej niż 100 rodzin. W większych parafiach kilka 
rejonów charytatywnych tworzy rejon duszpasterski, którym opiekuje się jeden z duszpasterzy 
parafialnych.

3.2.2. Prócz zespołu charytatywnego, złożonego z rejonowych opiekunów 
i opiekunek charytatywnych, w każdej parafii należy utworzyć także młodzieżowy zespół 
charytatywny, współpracujący z zespołem parafialnym i przygotowujący dla niego młodych 
współpracowników.

3.2.3. Parafialny Zespół Charytatywny należy gromadzić co miesiąc na specjalnych 
spotkaniach, które służą duchowej formacji jego członków oraz praktycznemu omawianiu 
potrzeb i zadań charytatywnych.

3.2.4. Dwa razy w roku powinny odbywać się dla członków Parafialnych Zespołów 
Charytatywnych dekanalne dni skupienia, które prowadzi wyznaczony przez dziekana kapłan 
dekanatu.

3.2.5. Każda parafia zobowiązana jest wysyłać co roku na rekolekcje dla pracowników 
charytatywnych, organizowane przez Diecezjalne Domy Rekolekcyjne, co najmniej 2 
członków swojego zespołu charytatywnego. Każdy z członków zespołu powinien starać się 
uczestniczyć w takich rekolekcjach przynajmniej raz na pięć lat.

3.2.6. Zarządza się, aby wszyscy duszpasterze i wszystkie parafie otoczyły szczególną, 
wszechstronną opieką rodziny wielodzietne. Pomocą dla rodzin wielodzietnych zajmie się 
specjalna komisja powołana przez Synod, która opracuje szczegółowe wytyczne.

3.2.7. Wszystkie parafie urządzają co roku „Tydzień Miłosierdzia” zgodnie z wytycznymi 
Referatu Charytatywnego.

4. apel
Synod apeluje do sumienia wszystkich duszpasterzy, aby nie tylko nauczaniem, ale również 

przykładem autentycznej miłości bliźniego nieśli światu miłość Chrystusową. Niechaj kapłani 
przejmą się stwierdzeniem Ojca św.: „Nie tylko w teorii, ale także w praktycznym życiu, 
działalności charytatywnej Kościoła należy się pierwsze i naczelne miejsce. Dzisiaj nadeszła 
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dla Kościoła godzina realizowania miłości”1�. Świeccy zaś katolicy wezwani przez swych 
duszpasterzy do współpracy w parafialnej akcji charytatywnej „niech wielce sobie cenią 
i w miarę sił wspierają dzieła miłosierdzia, które niosą skuteczną pomoc (...) znajdującym się 
w potrzebie, współpracując na tym polu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli”19.

„Zwłaszcza młodzi niech usłyszą to wołanie do nich skierowane, niech je podejmą 
z radością i wspaniałomyślnością”20.

1�	 	Paweł VI, Ecclesiam Suam, nr 56; por. także DK 17.
19	 	DA 8.
20  DA 33.


