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7 Gospodarka,
która służy ludziom

Dobry Boże, Ty możesz sprawić, że będziemy użyteczni. 
Przemień nas, abyśmy mogli pomagać tym wszystkim, 
którzy się z nami uczą lub pracują. Przemieniaj nas, jeśli 
będziemy zainteresowani jedynie pieniędzmi i karierą. 
Nie pozwól nam stawiać naszych potrzeb na pierwszym 
miejscu. Nie pozwól nam współuczestniczyć w działa-
niach korupcyjnych lub oszustwach. Daj nam odwagę, 
abyśmy mogli stawać zawsze po stronie ofiar. Amen.

Iz 58, 6-7

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:

W jakiej relacji do siebie znajdują się 
gospodarka i etyka?

Gospodarka rządzi się własnymi prawami. Na całym świecie 
największe poparcie zyskuje gospodarka rynkowa: sprzedający 
i kupujący spotykają się i negocjują ceny, ilości i jakość towarów. 
Ta forma gospodarki okazała się efektywna, jest ona jednak 
etycznie dopuszczalna tylko wtedy, gdy stanowi prawnopaństwo-
wą gospodarkę społeczną. Po pierwsze, muszą istnieć jasne 
reguły gwarantowane przez państwo, a po drugie, należy dbać 
o tych, którzy nie mają na rynku niczego do zaoferowania,
ponieważ np. nie mają pracy czy pieniędzy. Poza tym istnieją
obszary społeczne, które nie mogą być regulowane przez
gospodarkę rynkową: cierpienie, choroby, niepełnosprawność
itp. Choć gospodarka posiada własne reguły, nie oznacza to, że
prawa rynkowe nie podlegają przykazaniom Bożym. Etyka jest
znaczącym elementem dobrej gospodarki. Działania nieetyczne
są również na dłuższą metę złe dla gospodarki. Podobnie
niegospodarność, jak np. marnotrawstwo, jest nieetyczna.

Taki jest post, którego pragnę: zdjąć kajdany bezprawia, rozwiązać 
więzy jarzma, wyzwolić uciemiężonych, połamać wszelkie jarzmo; 
z głodnym dzielić się chlebem, przyjąć do domu biednych i 
bezdomnych, przyodziać nagiego i nie odwracać się od bliskich!

1. Dlaczego rynek nie może być pozostawiony wolnej grze sił
rynkowych? Dlaczego państwo musi czasem interweniować?

2. Co dzieje się z wolnym rynkiem, jeśli ograniczają go przepisy
instytucji państwowych?

3. Dlaczego działania nieetyczne są na dłuższą metę
ekonomicznie złe?

4. W jakim stopniu sami jesteśmy częścią gospodarki? W jaki
sposób nasze życie zależy od sprawiedliwego zarządzania?

Przyjrzyjcie się ekonomicznej części jakiejś gazety i zastanówcie 
się, gdzie praktyka ekonomiczna jest zgodna z nauką społeczną 
Kościoła, a gdzie zupełnie od niej odbiega. 
Przedyskutujcie to w grupie.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
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