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Mogę zrobić coś,
czego ty nie możesz…
MODLITWA
Ojcze Niebieski, Ty od początku umieściłeś nas we
wspólnocie wraz z innymi ludźmi. Przykazałeś nam,
abyśmy sobie nawzajem pomagali i uzupełniali się,
byśmy byli uważni na potrzeby innych i zaradzali im
najlepiej, jak potrafimy. Tak, Panie, chcemy wykorzenić spośród nas wszelkie formy przemocy
i wyzysku. Obdarz nas swoją łaską, daj nam ducha
pojednania i wzajemnego szacunku. Amen.

BIBLIA

Wj 18, 18-21

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

Zamęczycie się na śmierć, zarówno ty, jak i twój lud, gdyż praca,
którą wykonujesz, jest zbyt ciężka dla ciebie. Sam jej nie
podołasz. Posłuchaj więc, co ci powiem. Chciałbym służyć ci radą,
a Bóg niech będzie z tobą. Oczywiście, ty wstawiaj się za ludem
przed Bogiem, ty przedkładaj Bogu ich sprawy, objaśniaj
im przykazania i prawa, wskazuj drogę, którą mają kroczyć,
oraz uczynki, jakie mają spełniać. Ale upatrz sobie spośród
ludu mężczyzn statecznych, bogobojnych, prawdomównych
i nieprzekupnych, a następnie ustanów ich tysiącznikami,
setnikami, pięćdziesiątnikami i dziesiętnikami.

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…).

95

Na czym polega zasada pomocniczości?

Każde zadanie społeczne początkowo zawsze jest powierzane
najmniejszej grupie, która może je rozwiązać. Jeżeli mniejsze
jednostki nie mogą rozwiązać problemu, wtedy zadanie przekazuje się kolejnemu, wyższemu poziomowi. Jednak gdy mniejsze
jednostki potrzebują pomocy, wyższy poziom musi jej udzielić.
Zasada ta jest wyrażona w zakazie przesadnej obecności i w nakazie pomocy, które muszą być stosowane łącznie. Jeśli jakaś
rodzina ma problemy, państwo ingeruje dopiero wtedy, gdy
rodzina sama nie może sobie z nimi poradzić. Zasada pomocniczości gwarantuje wolność jednostki, grup i stowarzyszeń,
a także zapobiega centralizacji. Inicjatywa prywatna powinna być
szanowana, ponieważ umiejętność radzenia sobie we własnym
zakresie stanowi istotny element godności człowieka.

DYSKUSJA

1. Na czym polega nadużycie przeciwko zasadzie pomocniczości?

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!

2. Co dzieje się z małymi komórkami społecznymi (rodzinami,
innymi grupami), którym władza państwowa odbiera zadania,
jakie mogą wykonywać samodzielnie?

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

3. Czy zasada „pomoc w samopomocy” wzmacnia godność ludzi?
4. Znacie przykłady pomocniczych organów najwyższego szczebla?

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.

Przewodnik

Podzielcie się na dwie grupy. Grupa A to „ZWOLENNICY PAŃSTWA”,
którzy chcą, aby państwo kontrolowało i regulowało możliwie jak
najwięcej. Grupa B to „ZWOLENNICY RODZIN”, którzy chcą, aby jak
najwięcej działań dokonywało się niezależnie, w samych tylko
rodzinach. Spiszcie argumenty obu grup i przedyskutujcie je.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

www.youcat.org

Wasze inspiracje:
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