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Zasady chrześcijańskiego nauczania społecznego 

 
 
Drodzy przyjaciele,  
 
Czy nie cieszy nas widok naklejki-ryby (ICHTIS), gdy widzimy ją noszoną przez kogoś  
w mieście? Wiemy, że nie jesteśmy sami, że Chrystus panuje również w tym - dla nas 
obcym - sercu. I można poczuć się umocnionym w dalszym podążaniu naszą drogą 
miłości. Nasi bracia, pierwsi chrześcijanie, wymyślili tę “rybę”. Grecki słowo ichtis może 
(jeżeli przeczytamy litery oddzielnie) być akronimem od “Jezus Chrystus, Syn Boga, 
Zbawiciel”. Podczas prześladowania przez Imperium Rzymskie można było spytać obcego 
człowieka, czy jest chrześcijaninem przez narysowanie połowy łuku. Jeśli odpowiedział 
poprzez uzupełnienie i przerobienie go w rybę, odpowiedź brzmiała “tak”. Wtedy ryba 
była znakiem nadziei. Dziś jest nim nadal – konieczna teraz niemalże tak samo jak 2000 
lat temu. Szczególnie w Europie, gdzie chrześcijanie i ich opinie często są spychane na 
margines. “Euro-ryba” niesie wyraźną wiadomość: my, jako chrześcijanie, jesteśmy 
przygotowani, by przyczyniać się do dobrej przyszłości i pojmować naszą przyszłość jako 
budowaną na chrześcijańskich wartościach. 

 
Pomóż nam rozgłaszać tę wiadomość i nadzieję z nią związaną. Zamów “Europ-ryby” by 
nosić je w wyraźnym miejscu i przekazywać je dalej. Nalepki są dostępne w czterech 
językach: niemieckim, angielskim, francuskim i słowackim a zamówienie ich jest 
bezpłatne. Napiszcie do nas na adres office@europe4christ.net; oczywiście będzie nam 
miło, jeżeli wspomożecie nas darem na pokrycie kosztów ich produkcji (0,10 euro / 
sztuka) i kosztów wysyłki. 

 
Każdego miesiąca proponujemy tekst opisujący w prosty i wyczerpujący sposób jeden  
z tematów ważnych dla chrześcijan europejskich w ich codziennym życiu, tak też dzisiaj 
również możecie znaleźć tekst, który napisał dla nas prof. Manfred Spieker (Uniwersytet 
w Osnabrück - Niemcy) na temat zasad chrześcijańskiego nauczania społecznego.  
To znaczy - o wprowadzeniu chrześcijańskiego przesłania w strukturach politycznych  
i społecznych. Profesor Spieker zdołał streścić tę ważną kwestię na jednej stronie. Być 
może z tego powodu ten list może wydać się bardziej zwarty niż zwykle, ale odwagi, 
ostatecznie jest tego wart! 
 

 
Wasz zespół “Europy dla Chrystusa!” 
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Zasady chrześcijańskiego nauczania społecznego 
Prof. Dr Manfred Spieker 

 
Chrześcijańskie nauczanie społeczne jest dyscypliną teologiczną, która 
zajmuje się konsekwencjami wiary w Ewangelię na gruncie 
społecznych, ekonomicznych i politycznych struktur. Niezmiennie 
stawia ono pytanie o porządek gospodarczy i społeczny, zarówno w 
państwie i stosunkach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę, że dla 
pomyślności ludzkiego życia podstawowego znaczenia nie ma jedynie 
relacja osoby i jej własne cnoty, ale również porządek społeczny i 
polityczny - chrześcijańskie nauczanie społeczne ma być rozumiana 
jako etyka instytucjonalna.  
 



 

Bierze ona swe źródło w godności osoby stworzonej na obraz Boga, ale odnosi się 
również do świata świeckiego jako źródło i cel wszystkich politycznych i jurydycznych 
porządków. Na tej podstawie tworzone są wytyczne dla społecznych i politycznych 
działalności. 

 

Pierwszą wytyczną jest zasada dobra wspólnego. Wspólne dobro jest sumą 
społecznych i politycznych warunków ludzkiego życia - by mogło ono być pomyślne. Czy 
to wydarzenia polityki lokalnej, czy globalna polityka Narodów Zjednoczonych  
- polityka powinna zawsze ukierunkowywać się na wspólne dobro, to znaczy 
ulepszać szanse rozwoju ludzi, całej osoby ludzkiej i wszystkich ludzi. Z jednej 
strony polityka powinna zwalczać ubóstwo i usuwać ucisk, z drugiej – zabezpieczać 
wolność i zapewniać sprawiedliwość. Temu celowi służą dwie inne zasady 
chrześcijańskiego nauczania społecznego, zasada solidarności i subsydiarności. 

 

Zasada solidarności podkreśla centralne znaczenie ludzkiej godności dla solidarności 
zakorzenionej w rozumieniu polityki. Solidarność jest świadomością wspólnej 
łączności i zmysłu odpowiedzialności, która znajduje swe źródło w personali-
stycznym obrazie człowieka. W rodzinie lub społeczeństwie, w biznesie lub 
gospodarce, w państwie lub relacjach międzynarodowych - bez solidarności, wspólne 
pożycie istot ludzkich jest nie do pomyślenia. Solidarność jest z jednej strony cnotą, ale z 
drugiej - strukturalną zasadą porządku państwa. Jest to zdolność i gotowość osoby, by 
rozpoznać godność i prawa swoich bliźnich i wyrażać to zrozumienie w swoim własnym 
stylu życia  
i działaniu. Jako strukturalna zasada nie tylko wpływa ona na ustawodawstwo społeczne  
i pracownicze, ale na całość prawnego porządku, który chce zapewniać solidarność 
niezależnie od codziennych decyzji obywateli. 

 

Solidarność nie jest możliwa bez subsydiarności. Zasada subsydiarności (pomocni-
czości) jest wytyczną chrześcijańskiego nauczania społecznego organizującą relacje 
między państwem a społeczeństwem. Państwo powinno zaoferować społeczeństwu 
(indywidualnym obywatelom, rodzinom, grupom i przedsiębiorstwom) poparcie dla 
samozaradności. Pojęcie subsydiarności pochodzi z łacińskiego “subsidium ferre”  
i oznacza przyznawanie pomocy, poparcie propozycji lub ochronę. 
 
Zasada pomocniczości bazuje na założeniu, że wszystko, do czego indywidualny 
obywatel (i organizacje, które sam stworzył, takie jak rodzina lub przedsiębiorstwo) 
może się zobowiązać, nigdy nie powinno być umniejszane przez państwo. W tym 
sensie jest ona centralnym fundamentem dla porządku państwa opartego na uznaniu 
wolności i godności osoby. Ma to wymiar z jednej strony wywołujący działanie państwa a 
z drugiej kontrolujący je.  
 
Zmusza ona państwo do udzielania pomocy mniejszym społecznościom w polepszaniu ich 
sytuacji, aby wszyscy obywatele mogli prowadzić godne życie.  
Równocześnie nie pozwala na interwencję w życie i obowiązki mniejszych wspólnot, jeżeli 
są w stanie same im sprostać. Zasada pomocniczości opiera się na antropologicznym 
rozpoznaniu, że sukces ludzkiego życia przede wszystkim zależy od gotowości i zdolności 
korzystania z szans, podejmowania ryzyka i odnoszenia sukcesów. 

 
Aby naszkicowane zasady były produktywne i organizowały gospodarkę, społeczeństwo, 
państwo i relacje międzynarodowe, chrześcijańskie nauczanie społeczne powinno 
współpracować z wszystkimi dyscyplinami socjologii, szczególnie z ekonomią, socjologią, 
prawem i politologią. Pomagają one analizować znaki czasów, są źródłem norm i 
maksym. Społecznego rozwoju został omówiony w świetle zasad chrześcijańskiego 
społecznego nauczania w papieskich społecznych encyklikach od “Rerum novarum” 
(1891) do “Centesimus annus” (1991). Fakt, że nauczanie tych zasad nie pozostało 
teorią, ale miało również ogromne konkretne wpływy w XIX i XX wieku, uwydatnia się w 
rozwoju społecznego systemu bezpieczeństwa w niemieckojęzycznych krajach, w upadku 
komunizmu i w procesach transformacji komunizmu i postkomunizmu, we wzmożonej 
uwadze na problemy trzeciego świata i w europejskim procesie integracji. 
 
 
Manfred Spieker jest profesorem chrześcijańskiego społecznego nauczania na Uniwersytecie 
Osnabrück i Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Nauczania 
Społecznego. 


