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Chrześcijańskie 
zaangażowanie 
w opinię głównego nurtu

Przewodnik

Czy mogę angażować się w działalność partii polity-
cznej, jeśli jej idee nie są zgodne z nauką Kościoła?

Tak. Jako katolicy mamy za zadanie przekształcać społeczeństwo 
w „cywilizację miłości”. Gdy angażujemy się w działalność partii 
politycznej, mamy możliwość wykazania się solidarnością ze 
słabszymi od siebie. Służymy wyższemu dobru, jeśli w naszej dzia-
łalności partyjnej zaznaczamy pierwszeństwo osoby i troszczymy 
się o dobro społeczne. Partie tworzą programy i potrzebują większo-
ści, by wprowadzać je w życie. A przez to, że chrześcijanie proponu-
ją rozwiązania, które nie są popularne i często wiążą się z konieczno-
ścią zajęcia niewygodnego stanowiska, praktycznie nie ma partii, 
w której znaleźlibyśmy dokładne odwzorowanie nauki chrześcijań-
skiej. Tym bardziej istotne jest, by katolicy współdziałali odpowie-
dzialnie, broniąc swego punktu widzenia i sprawiając, że stanie się 
on możliwy do przyjęcia przez większość. Warunkiem odpowiedzial-
nego zaangażowania jest uznanie przez partię nietykalnej godności 
człowieka, praw człowieka, prawa do indywidualności, ochrony 
życia, a także do wolności działania Kościoła w naszym społeczeń-
stwie, jak to jest ujęte w konstytucjach wielu krajów. Katolicy nie 
mają czego szukać w partiach, których program propaguje przemoc, 
nienawiść, demagogię, a także walkę rasową i klasową.

O Boże, Ty w ludzie Izraela szukałeś królów według 
swego serca. Pomóż nam rozpoznawać chrześcijan 
we wszystkich partiach i wspierać ich w wytrwaniu 
w wierności Tobie. Daj nam także odwagę do włącze-
nia się w działalność polityczną, nie rezygnując z na-
szych przekonań. Pokaż nam, w których organizacjach 
możemy się zaangażować, abyśmy mogli promować 
działania dla Ciebie i dla dobra innych ludzi. Amen.

1. Dlaczego żaden chrześcijanin nie powinien trzymać się z dala
od życia politycznego?

2. W jakich sytuacjach Jezus działał „politycznie”?

3. Z jakimi poglądami politycznymi chrześcijanin nigdy
nie powinien się utożsamiać?

4. Jakie działania możecie podjąć, jeśli pojawiają się niezgodne
z prawem lub z nauczaniem Kościoła decyzje w partiach, z którymi
jesteście związani, lub w rządach, na które macie wpływ?

W nadchodzącym tygodniu codziennie módlcie się o właściwe 
decyzje polityków w waszej ojczyźnie. Proście Matkę Bożą 
Fatimską o Jej wstawiennictwo.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Jr 29, 7
Starajcie się o pomyślność dla tego miasta, do którego was 
zesłałem. Módlcie się za nie do Pana, gdyż od jego pomyślności 
zależy wasza pomyślność.

MODLITWA

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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