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21 Zero tolerancji
dla korupcji

Przewodnik

Czym jest korupcja i jak można jej przeciwdziałać?

Korupcja, czyli nadużycie posiadanej władzy i środków dla włas-
nych celów, jest nowotworem, który drąży i niszczy społeczeństwa 
od środka. Ludzie niemający władzy są zmuszani do opłacania 
świadczeń, które im się sprawiedliwie należą. Często ofiary 
korupcji same stają się skorumpowane, kiedy osiągną choć małą 
część władzy. Do korupcji należą: łapówki, defraudacja, nadużycie 
powierzonych dóbr i stanowisk oraz wiele innych. Nawet organi-
zacje kościelne nie są wolne od „słodkiej trucizny korupcji” 
(papież Franciszek). Korupcja zaprzecza wszystkim zasadom nauki 
społecznej Kościoła; oszukuje ludzi w zakresie ich praw 
naturalnych; narusza dobro wspólne i depcze godność ludzką. 
Odpowiedzialność za zwalczanie korupcji leży po stronie wszyst-
kich, szczególnie jednak polityków. Pierwszym środkiem zarad-
czym przeciw korupcji jest społeczna kontrola, którą umożliwiać 
powinna maksymalna przejrzystość podziału praw i środków.

Panie, Ty sam padłeś ofiarą skorumpowanych 
przywódców i niesprawiedliwych sędziów. Jednak 
wobec kłamstwa wolałeś przyjąć krzyż, niż wplątać 
się w fałszywą grę. Panie, spójrz! Rak korupcji nie 
oszczędza żadnego państwa ani nawet Kościoła… 
Chroń nas, aby demon korupcji nigdy się w nas nie 
zakorzenił. I chroń nas także przed tym, abyśmy 
nigdy nie wskazywali palcem tylko na innych. Amen.

1. Co papież Franciszek miał na myśli, gdy powiedział: „korupcja
śmierdzi”?

2. Dlaczego korupcja zaprzecza wszystkim zasadom nauczania
społecznego (godność jednostki, dobro wspólne, solidarność,
pomocniczość)?

3. Dlaczego nawet biedni ludzie, którzy są ofiarami korupcji,
również bronią się przed „zerową tolerancją dla korupcji”?

4. Dlaczego jako chrześcijanie jesteście powołani do obrony
społeczeństwa przed korupcją? Jak można tworzyć „miejsca
wolne od korupcji” w okolicznościach sprzyjających korupcji?

Dowiedzcie się więcej o międzynarodowej organizacji antyko-
rupcyjnej Transparency International. W ciągu kolejnych dni 
najbliższego tygodnia wybierzcie jeden fakt z jej działalności, 
który was najbardziej poruszył. Podzielcie się tym z innymi.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Rdz 27, 33
Izaak bardzo się przeraził i zapytał Ezawa: „Któż zatem upolował 
zwierzę i przyniósł mi, abym jadł, zanim ty przyszedłeś, a ja mu 
pobłogosławiłem? To on otrzymał błogosławieństwo”.

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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