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Pos uga najubo szym w nauczaniu Jana Paw a II 

Piotr Mazur 

 

The service to the poorest in Pope John Paul II’s teaching 

 
 The mission of the Church is to help the poorest. Helping the poorest is evident since the 
origins of Christianity till the present time. In his teaching, John Paul II, put the emphasis on the  need 
to help the poorest. A true Christian finds fulfillment in helping others, especially the poor. A true 
Christian, by attitude of service, attains human beauty and nobility. It is disinterested love that 
determines his/her value. In this attitude a man finds real joy – the joy of being oneself.  
Key words: Christianity, service, ministration to the poor, John Paul II. 

 

Text prispevku 

Cz owiek realizuje siebie przez s u b . W postawie s u by osi ga szczyty cz owieczego 
pi kna i szlachectwa. O jego warto ci decyduje mi o , która jest autentyczna dzi ki 
bezinteresowno ci. W tej postawie cz owiek odkrywa prawdziw  rado  – rado  bycia 
naprawd  sob . 

Jezus Chrystus zaznacza , e „nie przyszed , aby Mu s u ono, lecz aby s u y  i da  
swoje ycie na okup za wielu” (Mt 20,28). Ca a Jego dzia alno  publiczna przenikni ta 
by a postaw  s u by drugiemu cz owiekowi. wiadcz  o tym liczne uzdrowienia, 
egzorcyzmy, wskrzeszenia zmar ych, a tak e troska o materialne i duchowe potrzeby ludzi. 

W wieczerniku Jezus mówi: „Ja jestem po ród was jako ten, kto s u y” ( k 22, 27). 
Wybitny polski biblista J. Kudasiewicz wyja nia: „Wyra enie ‘ten, który s u y’ w tek cie 
oryginalnym jest imies owem czasu tera niejszego z rodzajnikiem (ho diakonÕn). 
Imies ów ten nie oznacza jednorazowej czynno ci s u enia, lecz jest jakby imieniem 
w asnym Jezusa, który znany by  jako ‘s u cy’(ho diakonÕn)111. Chrystus podejmuje 
zatem prac , która by a wr cz pogardzana. W ten sposób Jezus nadaje nowy wymiar 
moralny pracy ludzkiej, któr  traktowano jako podrz dn  s u b  innym. S u ba staje si  
wyznacznikiem moralno ci chrze cija skiej, wyrazem mi o ci do drugiego cz owieka. 
Jako  s u by jest wyznacznikiem wielko ci i pierwsze stwa we wspólnocie uczniów 
Jezusa112. 

w. Augustyn, komentuj c werset z Psalmu 100 [99] S u cie Panu z weselem, powiada: 
„W domu Pa skim niewolnicy s  wolni. Wolni, poniewa  s u ba nie nak ada przymusu, 
ale nakazuje mi o  (...). Mi o  niech ci  uczyni s ug , tak jak prawda uczyni a ci  
wolnym (...). Jeste  zarazem s ug  i wolnym: s ug , poniewa  nim si  sta e ; wolnym, 
poniewa  umi owa  ci  Bóg, twój Stwórca; wi cej — jeste  wolny, bo mo esz kocha  
swojego Stwórc  (...). Jeste  s ug  Pana i jeste  wolny w Panu. Nie szukaj wyzwolenia, 
które oddali oby ci  od domu twego wyzwoliciela!”113 

Ko ció  w swojej misji nauczania zwraca uwag  na konieczno  s u by Bogu i 
drugiemu cz owiekowi. Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele Lumen gentium kieruje s owa 
zach ty: „Na osi gni cie tej doskona o ci wierni obraca  powinni swe si y otrzymane 
wed ug miary obdarowania Chrystusowego, aby id c w Jego lady i upodabniaj c si  do 

                                                 
111 Zob. J. Kudasiewicz, Nowy Testament o pracy, w: Jan Pawe  II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. 
Ga kowski, Lublin 1986, s. 130. 
112 Zob. tam e, s. 131. 
113 Augustyn, Enarratio in Psalmum XCIX, 7: CCL 39, 1397. Zob.VS 87. 
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wzoru, jakim On sam jest dla nich, pos uszni we wszystkim woli Ojca, z ca ej duszy 
po wi cali si  chwale Bo ej i s u bie bli niemu”(KK 40).  

Papie  Jan Pawe  II w adhortacji Vita consecrata podkre li , e „s u ba ubogim jest 

aktem ewangelizacji, a zarazem r kojmi  ewangeliczno ci ycia konsekrowanego i 

bod cem, który pobudza je do nieustannego nawrócenia, poniewa  – jak mówi w. 

Grzegorz Wielki – gdy mi osierdzie uni a si  z mi o ci , aby zaspokoi  cho by 

najmniejsze potrzeby bli niego, wtedy w a nie wznosi si  na najwy sze szczyty. A kiedy z 

najwi ksz  dobroci  pochyla si  nad najbardziej pal cymi potrzebami, wówczas te  z 

najwi ksz  moc  wzlatuje ku górze”(VC 82). 

Na mocy swojej misji ewangelizacyjnej Ko ció  jest wezwany do tego, aby s u y  

cz owiekowi. S u ba ludziom to nie tylko codzienna dobro  i dzia alno  charytatywna. 

Chrze cijanie powinni bra  aktywny udzia  w realizowaniu programów spo ecznych, 

ekonomicznych, które odzwierciedlaj  Bo y plan zbawienia, jakim jest troska o dobro 

wspólne. 

Podczas homilii skierowanej do przedstawicieli laikatu papie  Jan Pawe  II w 

nawi zaniu do nauczania soborowego skierowa  s owa zach ty: „S u y  bowiem, to 

w a nie znaczy królowa ”(por. KK 36)
114

. Ju  w pierwszej encyklice Redemptor hominis 

papie  akcentowa : „w wietle tej Chrystusowej postawy prawdziwie ‘panowa ’ mo na 

tylko ‘s u c’ – to równocze nie ‘s u enie’ domaga si  tej duchowej dojrza o ci, któr  

nale y okre li  jako ‘panowanie’. Aby umiej tnie i skutecznie s u y  drugim, trzeba umie  

panowa  nad samym sob , trzeba posiada  cnoty, które to panowanie umo liwiaj . Nasze 

uczestnictwo w królewskim pos annictwie Chrystusa”(RH 21).  

Jan Pawe  II w swoim nauczaniu wzywa  do troski o sieroty, ubogich, bezrobotnych, 

osoby zepchni te na margines, niepe nosprawnych fizycznie i psychicznie. Ojciec wi ty 

upomina si  o ich los: „Krzyk biednych (Hi 34, 28) ca ego wiata podnosi si  nieustannie z 

tej ziemi i dociera do Boga. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchod ców, 

skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni s  tak e w ród nas: ludzie bezdomni, 

ebracy, ludzie g odni, wzgardzeni, zapomniani przez najbli szych i przez spo ecze stwo, 

ludzie poni eni i upokorzeni, ofiary ró nych na ogów. Wielu z nich próbuje nawet ukry  

swoj  ludzk  bied , ale trzeba umie  ich dostrzec. S  tak e ludzie cierpi cy w szpitalach, 

dzieci osierocone albo opuszczone przez rodziców czy m odzie  prze ywaj ca trudno ci i 

problemy swego wieku”
115

. 

Zdaniem papie a pos uga najubo szym przejawia si  w trosce o to, aby nikomu nie 

brakowa o dachu nad g ow , chleba na stole, by nikt nie czu  si  samotnym czy 

pozostawionym bez opieki. Zadaniem wspó czesnej dzia alno ci dobroczynnej jest nie  

pomoc ludziom starszym, bezrobotnym i szukaj cym pracy (po rednictwo i poradnictwo 

zawodowe). Ko ció  otacza opiek  ma e stwa i rodziny, przebywaj cych poza domem 

rodzinnym (m.in. w wojsku), chorych i za amanych psychicznie, upo ledzonych psychicznie 

i fizycznie, nie przystosowanych spo ecznie, wysiedle ców i zbiegów z krajów 

prze ladowa , je ców i ofiary wojen oraz umieraj cych (np. Teresa z Kalkuty). Konkretnym 

przejawem troski o najubo szych s  dzia aj ce domy opieki spo ecznej, hospicja, 

jad odajnie, domy samotnej matki, ochronki dla dzieci, wietlice, stacje opieki, o rodki dla 

osób niepe nosprawnych oraz inne o rodki charytatywne
116

.  

Wszyscy ubodzy powinni by  otaczani bratersk  trosk  i nale yt  solidarno ci . Nale y 

im udziela  skutecznej pomocy: duchowej, moralnej, jak równie  materialnej. Najbardziej 

                                                 
114 Jan Pawe  II, Homilia w czasie liturgii s owa skierowana do przedstawicieli laikatu, Olsztyn 6.06.1991, w: 

Jan Pawe  II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie, Kraków 2005,  s. 675. 
115 Jan Pawe  II, Homilia w czasie Mszy w., E k 8.06.1999 r., w: Jan Pawe  II…, dz. cyt., s. 1060. 
116 Tam e, s. 1061. 
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rozpowszechnion  form  pomocy jest wsparcie finansowe oraz rzeczowe (sta e lub dora ne), 
udzielane w formie stosownej do osobowo ci i warunków potrzebuj cych117. 

Papie  bardzo konsekwentnie uwra liwia  na odpowiedzialno  za sprawiedliwy 
podzia  dóbr na ziemi. Jego zdaniem wszyscy jeste my odpowiedzialni za ludzi 
g oduj cych. Plaga g odu na wiecie nie mo e by  nikomu oboj tna, bowiem jak 
uzasadnia: „Na ka dym z nas ci y cz stka odpowiedzialno ci za ten niesprawiedliwy stan. 
Ka dy z nas jako  o g ód i bied  innych si  ociera. Umiejmy dzieli  si  chlebem z tymi, 
którzy go nie maj  lub maj  go mniej od nas! Umiejmy otwiera  nasze serca na potrzeby 

braci i sióstr, którzy cierpi  z powodu n dzy i niedostatku! Czasem wstydz  si  do tego 

przyzna , ukrywaj c swoj  bied . Trzeba ku nim dyskretnie wyci gn  bratni , pomocn  

d o . To tak e jest lekcja, jak  daje nam Eucharystia - chleb ycia. Stre ci  t  lekcj  bardzo 

wymownie w. Brat Albert, krakowski biedaczyna, który swoje ycie po wi ci  s u bie 

najubo szym. Mawia  cz sto: Trzeba by  dobrym jak chleb, który dla wszystkich le y na 

stole, z którego ka dy mo e dla siebie k s ukroi  i nakarmi  si , je li jest g odny”
118

. 

ycie b ogos awionych i wi tych w doskona y sposób ukazuje realizacj  przykazania 

mi o ci bli niego. W ich dzia alno ci mo na zauwa y  heroiczn  postaw  s u by na rzecz 

najubo szych. Wed ug papie a Jana Paw a II wiadectwo ich ycia winno uczy  

wra liwo ci na drugiego cz owieka i na jego sprawy: „Oni z wra liwo ci  odkrywali 

cierpienie i gorycz tych, którzy nie potrafili odnale  swojego miejsca w ówczesnych 

strukturach spo ecznych i ekonomicznych, i nie li pomoc najbardziej potrzebuj cym. 

Program, jaki oni wytyczyli, jest zawsze aktualny. Równie  u ko ca dwudziestego wieku 

ucz  nas, e nie mo na zamyka  oczu na bied  i cierpienia tych, którzy nie potrafi  lub nie 

mog  odnale  si  w nowej, cz sto skomplikowanej rzeczywisto ci. Niech ka da parafia 

staje si  wspólnot  ludzi wra liwych na los tych, którzy znajduj  si  w trudnej sytuacji. 

Poszukujcie coraz to nowych form dla tej pracy. Niech b d  zach t  dla wszystkich s owa 

Pisma wi tego: Ch tnie dawaj ubogiemu, niech serce twe nie boleje, e dajesz. Za to 

b dzie ci Pan, Bóg twój, b ogos awi  w ka dej czynno ci i w ka dej pracy twej r ki (por. 

Pwt 15,10)”
119

. 

Wyró nikiem mi o ci chrze cija skiej jest jej wymiar spo eczny, charytatywny. 

W a ciwy sens chrze cija skiej caritas objawia si  wtedy, gdy niesiemy pomoc tym, którzy 

sami nie radz  sobie z yciem i którzy nie mog  nam w aden sposób odp aci  za nasz  

mi o . Przejawia si  on przede wszystkim w s u bie ludziom biednym, samotnym, chorym, 

odrzuconym i bezradnym
120

.  

W encyklice Dives in misericordia papie  zwróci  uwag , e: „Cz owiek dociera do 

mi osiernej mi o ci Boga, do Jego mi osierdzia o tyle, o ile sam przemienia si  wewn trznie 

w duchu podobnej mi o ci w stosunku do bli nich” (n. 14). Ojciec wi ty dostrzegaj c 

ogromny rozmiar wspó czesnego ubóstwa, wielokrotnie apelowa  o „wyobra ni  

mi osierdzia”. 

Podczas swojej ostatniej podró y apostolskiej do Polski w 2002 roku, gor co prosi : 

„Trzeba spojrzenia mi o ci, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utrat  pracy, dachu 

nad g ow , mo liwo ci godnego utrzymania rodziny i wykszta cenia dzieci doznaje poczucia 

opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba „wyobra ni mi osierdzia”, aby przyj  z 

pomoc  dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwraca  si  od ch opca czy 

dziewczyny, którzy zagubili si  w wiecie ró norakich uzale nie  lub przest pstwa; aby nie  

                                                 
117 R. ukaszyk, F. Woronowski, Dobroczynne duszpasterstwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. 

ukaszyk, L. Bie kowski, F. Gryglewicz, Lublin 1989, k. 1387. 
118 Jan Pawe  II, Homilia w czasie Mszy w. odprawionej na zako czenie Mi dzynarodowego Kongresu 

Eucharystycznego, Wroc aw 1.06.1997 r., w: Jan Pawe  II…, dz. cyt., s. 878. 
119 Jan Pawe  II, Homilia w czasie liturgii s owa, Sosnowiec 14.06.1999 r., w: Jan Pawe  II…, dz. cyt., s. 1151. 
120 Por. M. Dziewiecki, …mi o  pozostaje, Cz stochowa 2001, s. 185. 
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rad , pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmuj  wewn trzn  walk  ze 
z em. Potrzeba tej wyobra ni wsz dzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wo aj  do Ojca 
mi osierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby dzi ki bratniej mi o ci 
tego chleba nikomu nie brakowa o! „B ogos awieni mi osierni, albowiem oni mi osierdzia 

dost pi ” (Mt 5, 7)
121

. 

Pedagogia Jana Paw a II wskazuje nam na postaw  s u by wobec drugiego cz owieka. S u ba 

ta jest wyrazem mi o ci i pokory. Takiej postawy uczymy si  od samego Chrystusa. On Syn 

Bo y przyszed  na wiat, aby innym s u y . wiadectwo ycia Jezusa uczy, e poprzez s u b  

Bogu i drugiemu cz owiekowi sami si  wewn trznie ubogacamy. 
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