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Państwo jest dla ludzi,
a nie odwrotnie
MODLITWA
O Boże, Ty obdarzyłeś nas rozumem, wolą i energią.
Uczyń nas zdolnymi do brania na siebie odpowiedzialności. Obdarz tych, którzy są u władzy, umiejętnością
zauważania potrzeb innych ludzi i pełnym poświęceniem się w służbie dla ich dobra. Twój Syn
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć.
Daj nam siłę i pewność, że my również możemy służyć,
aby nasz świat stawał się lepszy. Amen.

BIBLIA

Am 5, 14

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

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, wtedy Pan,
Bóg Zastępów, będzie z wami, jak to mówicie.

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.

210

Co zmienia się, gdy polityka służy?

Nauka społeczna Kościoła podkreśla funkcję służebną wszelkich
instancji publicznych. Kto służy społeczeństwu, nie patrzy na
interes własny, ale przede wszystkim na potrzeby wspólnoty,
która jest mu powierzona, i sprawuje swoje funkcje według
kryteriów etycznych. Kto służy, ten się nie bogaci. Poza tym kto
służy, ma na względzie konkretną osobę. Również nadmierna
biurokratyzacja państw i instytucji międzynarodowych nie
pomaga rozwojowi osób i mniejszych wspólnot społecznych.
Niekorzystna jest zwłaszcza dla zwykłych obywateli. „Dobra
administracja jest wielkim dobrem; dobra administracja służy
obywatelom. A biurokracja (od słów fr. bureau – urząd i gr. kratos
– władza) odczłowiecza również tych, którzy w niej pracują,
ponieważ przemienia ludzi w funkcjonariuszy i bezduszne tryby
maszyny administracyjnej” (Hanna Arendt).
1. Co oznacza słowo „służyć”? W czym i dlaczego Jezus jest
najlepszym przykładem prawdziwej służby?
2. Dlaczego biurokracja jest nieludzka? Jak powstaje?
A jak możemy ją ograniczyć?
3. Dlaczego termin „służba cywilna” jest czymś, z czego
można być dumnym?
4. Na czym polega zasada pierwszeństwa godności osoby
w administracji? (Zobaczcie np. pytania 54 i 55 w DOCAT).
Jak chcielibyście być traktowani w urzędach?
Jak sami traktujecie tych, którzy czegoś od was potrzebują?

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

Omówcie, w jaki sposób możecie pomóc i przysłużyć się dobru
wspólnemu w waszej miejscowości (zbiórka śmieci w parku,
zbiórka ubrań i przekazanie ich potrzebującym itp.)?
Podejmijcie sami taką inicjatywę lub przekażcie waszą propozycję
lokalnym władzom, oferując im swoją pomoc…
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

www.youcat.org

Wasze inspiracje:
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