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35 Kościół i państwo –
skomplikowane małżeństwo

Przewodnik

Co łączy, a co dzieli Kościół i państwo?

Przez podporządkowanie się systemowi prawnemu państwa 
Kościół definiuje się jako część społeczeństwa. Nie jest on 
politycznie złączony z państwem, tak jak to było jeszcze za 
czasów „przymierza tronu i ołtarza”. Autonomia i niezależność 
państwa i Kościoła może zostać zagwarantowana, gdyż duchowe 
i polityczne dobro wspólnoty można do pewnego stopnia 
rozdzielić, nawet jeśli wciąż przenikają się one wzajemnie. 
Z tego powodu wymagana jest dobra współpraca między 
państwem a Kościołem. Mimo podporządkowania się ustawom 
Kościół zastrzega sobie prawo do wnoszenia korekt i krytykowa-
nia sytuacji, które wskazują na łamanie zasad etycznych.

Panie, Ty powiedziałeś: „Oddajcie cesarzowi to, co jest 
cesarskie, a Bogu to, co boskie” (Mt 22, 21). Tym samym 
nauczyłeś nas, że powinniśmy być obywatelami tego 
świata, ale ostatecznie mamy innego Pana. Naucz nas 
być dobrymi obywatelami, na których państwo może 
liczyć – zwłaszcza w trudnych czasach. Ale naucz nas 
także być „solą ziemi” w sporach społecznych i daj 
nam siłę do stawiania oporu złu. Amen.

1. Państwo konstytucyjne to państwo, w którym istnieją sprawie-
dliwe prawa, respektujące prawa człowieka, i podział władzy.
Dlaczego dobre stosunki między Kościołem a państwem mogą
istnieć tylko wtedy, gdy państwo jest państwem konstytucyjnym?

2. Czy celem Kościoła może być ścisła unia między państwem
a Kościołem? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?

3. Czy chrześcijanie mogą wycofać się z państwa i stworzyć spe-
cjalną, odrębną społeczność, jeśli państwo ich nie reprezentuje?

4. Jakie żądania możemy zgodnie z prawem kierować do państwa
w imieniu Kościoła? (Zobaczcie również pytanie 225 w DOCAT).

Na całym świecie odbywają się marsze w obronie życia 
lub praw człowieka. Poszukajcie, gdzie i kiedy odbywają się one 
w waszym najbliższym otoczeniu. 
Postarajcie się wziąć w nich udział z całą swoją grupą.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Mt 22, 19-21
[Jezus odpowiedział]: „Pokażcie Mi monetę, którą się płaci 
podatek!”. A [faryzeusze] podali Mu denara. Wtedy zapytał: 
„Czyja jest ta podobizna i napis?”. Odpowiedzieli: „Cesarza”. 
Wówczas rzekł: „Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, 
a Bogu to, co boskie”.

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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