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Moc w dobrych rękach
MODLITWA
Panie, Ty jesteś Królem i rządzisz całym światem.
Jedynie Ty jesteś prawdziwie sprawiedliwy i prowadzisz swój lud, który w pełni ufa Tobie i czuje się przy
Tobie bezpieczny. Przemień serca tych, którzy
otrzymali władzę od ludzi, ale często jej nadużywają,
by osiągnąć własne korzyści. Spraw, Panie, aby do
władzy szli mieli ludzie, którzy na to zasługują, i aby
tworzyli oni rządy, które służą wszystkim. Amen.

BIBLIA

Ps 72, 1-3

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

Boże, przekaż Twą władzę królowi, naucz go Twojej sprawiedliwości, aby sądził lud Twój sprawiedliwie i godziwie Twoich
ubogich. Niech góry przyniosą Jego ludowi pokój, a pagórki
sprawiedliwość.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

32

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.

Czy Kościół faworyzuje jakiś konkretny
model społeczny i polityczny?

Kościół promuje wolność i demokrację, ponieważ są one najlepszą gwarancją udziału wszystkich ludzi w dobrach społecznych
i ochrony praw człowieka. Ojciec Święty Jan Paweł II tak o tym
pisał: „Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia
udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów,
a także – kiedy należy to uczynić – zastępowania ich w sposób
pokojowy innymi. Nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu
wąskich grup kierowniczych, które dla własnych partykularnych
korzyści albo dla celów ideologicznych przywłaszczają sobie
władzę w państwie. Autentyczna demokracja możliwa jest tylko
w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby
ludzkiej” (Jan Paweł II, Centesimus annus, 46).
1. Co sądzicie o powiedzeniu Winstona Churchilla: „demokracja
jest najgorszą formą rządu, z wyjątkiem wszystkich znanych do
tej pory ustrojów” ?
2. Dlaczego sama demokracja nie wystarczy, ale konieczne jest
również państwo konstytucyjne, państwo prawa?
3. Dlaczego Kościół nie jest zwyczajną demokracją, mimo że jest
w nim wiele elementów demokratycznych?
4. Przeczytajcie i rozważcie myśl Desmonda Tutu: „Kraje Europy
potrzebowały wieków, aby rozwinąć swoje demokracje.
Od zakończenia apartheidu upłynęło zaledwie 14 lat!”. Co jest
takiego trudnego w tworzeniu i zachowaniu demokracji?

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 na dwie grupy i przeprowadźcie debatę:
„Najlepszy rząd”. Jedna grupa niech będzie za demokracją,
a druga np. za monarchią absolutną. Zastanówcie się,
jakie są wymagania dotyczące sprawiedliwości społecznej.
(Zobaczcie także pytanie 108 w DOCAT).
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org
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