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32 Pomóż –
a otrzymasz pomoc

Przewodnik

Jak konkretnie przejawia się solidarność?

Solidarność jest jednocześnie zasadą społeczną i cnotą moralną. 
Jako zasada porządku społecznego służy temu, by przełamywać 
„struktury grzechu” (Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, 36) i two-
rzyć „cywilizację miłości”. Solidarność jako cnota moralna oznacza 
zdecydowane i konkretne wystąpienie na rzecz dobra drugiego 
człowieka, szczególnie będącego w potrzebie. Ogólne zapewnie-
nia o współczuciu nie pomagają, trzeba działać! „Zasada solidar-
ności pociąga za sobą pielęgnowanie przez współczesnych ludzi 
większej świadomości długu zaciągniętego wobec społeczeństwa, 
w które są włączeni” (Kompendium nauki społecznej Kościoła, 
195). Ludzie sami z siebie niewiele mogą, budują raczej na tym, co 
inni – również ich przodkowie – dla nich osiągnęli. Z tego wynika 
zobowiązanie, by żyć także dla innych oraz by planować własne 
działania, uwzględniając ich skutki dla przyszłych pokoleń.

Panie, w Betlejem i Nazarecie zaczęła się cudowna 
historia Twojego Wcielenia. Zamieszkałeś wśród ludzi 
jako człowiek. Byłeś wśród dzieci jako dziecko. Byłeś 
robotnikiem wśród robotników. Trwasz jako Ofiara 
wśród wielu ofiar na ziemi. Obdarz nas łaską, abyśmy 
nigdy nie zapominali o Twojej Bosko-ludzkiej solida-
rności, która zmieniła naszą ziemię na zawsze. Pozwól 
nam przejmować Twój styl życia na ziemi. Amen.

1. Grzech społeczny przeciwko zasadzie solidarności polega na
odejściu, porzuceniu i zdradzie słabszej osoby. Dlaczego?

2. Kiedy patrzymy na nasz kraj, naszą miejscowość, nasze
rodziny: Kto nie może (lub może z trudem) żyć bez solidarnej
pomocy płynącej od innych?

3. Pomyślcie o zasobach ziemi. Dlaczego „zrównoważony rozwój”
jest przykazaniem, które wyrasta z zasady solidarności?

4. Kto może na was liczyć, gdy potrzebuje pomocy?
Dlaczego często nie macie ochoty pomagać?

Przyjrzycie się swojemu najbliższemu otoczeniu. Czy dostrzegacie 
jakieś konkretne możliwości działania, aby okazać solidarność 
z potrzebującymi? Które z nich moglibyście podjąć przez pewien 
czas? A do których inicjatyw moglibyście się przyłączyć na dłużej?

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Łk 10, 33-37
Jezus powiedział: „Pewien Samarytanin, będąc w drodze, przecho-
dził obok [pobitego człowieka]. A gdy go ujrzał, ulitował się. 
Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem 
wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opieko-
wał się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powie-
dział: «Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę 
wracał». Jak sądzisz, który z tych trzech okazał się bliźnim napad-
niętego przez bandytów?”. On odpowiedział: „Ten, który okazał mu 
miłosierdzie”. Jezus powiedział do niego: „Idź i ty czyń podobnie”.

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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