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PRZESŁANIE SUPERIORA GENERALNEGO

W tym szczególnym, jubileuszowym roku 200. rocznicy powsta-
nia naszego Zgromadzenia, chciałbym przedstawić „OMI JPIC To-
warzysz w Misji”. Ten dokument to dwuletni projekt rewizji i ak-
tualizacji „OMI JPIC Vade Mecum” z 1997 r. poszerzony o ważny 
wkład papieża Franciszka w dzieło JPIC. Jestem wdzięczny Gene-
ralnemu Komitetowi Posłannictwa JPIC, który tak intensywnie pra-
cował nad tym tekstem.

My, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, jesteśmy odda-
ni służbie sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia jako 
nieodłącznej części misji przekazu dobrej nowiny ubogim. Ta dzia-
łalność jest istotnym wymiarem naszego życia misyjnego. Troska 
o sprawiedliwość, zaangażowanie w niesieniu pokoju oraz staranie 
o dar Bożego stworzenia są znakami, że Królestwo głoszone przez 
Jezusa jest pośród nas. Jest to szczególnie cenione przez oblatów, 
a wyraża się w biblijnym zawołaniu naszego zgromadzenia: „Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a nie-
widomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 
obwoływał rok łaski od Pana.”

Należy zaznaczyć, że „OMI JPIC Towarzysz w Misji”, to podsta-
wowy tekst dla wszystkich oblatów. Powinni go czytać, studiować, 
dzielić się nim i używać go do wyznaczenia konkretnych działań 
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Proszę, 
aby wszyscy nasi przełożeni, wyżsi i lokalni, zapoznali się z tym źró-
dłem oraz korzystali z niego jako wsparcia w formacji stałej człon-
ków naszych wspólnot i osób świeckich stowarzyszonych z nami. 
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„OMI JPIC Towarzysz w Misji” jest również dokumentem do wy-
korzystania w pierwszej formacji, aby od początku swojej misyjnej 
podróży, młodzi oblaci mieli zunifikowaną wizję JPIC w naszym 
powołaniu misyjnym, na rzecz ewangelizacji ubogich i najbardziej 
opuszczonych.

„OMI JPIC Towarzysz w Misji” jest ważnym narzędziem, któ-
re pomaga nam wszystkim rozeznać, w jaki sposób odpowiedzieć 
na konkretne wołania ubogich; sytuacje eksploatacji i niszczenia 
środowiska, które spotykamy w kontekście naszego posłannictwa. 
Często, potrzebujemy stałego nawrócenia do posłannictwa JPIC, 
aby przezwyciężyć fałszywą dychotomię między pytaniami o spra-
wiedliwość, o wprowadzanie pokoju i o ochronę naszego środowi-
ska, z jednej strony, a pytaniami o duchowe i duszpasterskie troski, 
z drugiej. Jeśli zintegrujemy te dwa wymiary ewangelizacji, będzie-
my nie tylko bardziej skuteczni w działaniu na rzecz sprawiedliwo-
ści, lecz staniemy się jeszcze bardziej ludźmi Ewangelii, duchowo 
ugruntowanymi i świętymi. Jeśli w równym stopniu zadbamy o te 
dwa aspekty naszego życia, ogień Ducha będzie widoczny wśród 
nas. „OMI JPIC Towarzysz w Misji” jest naszym oblackim prze-
wodnikiem, który pomaga nam łączyć te wymiary naszego życia w 
twórczy i wzajemnie życiodajny sposób.

W Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia i w oblackim jubi-
leuszu 200-lecia odnówmy nasze zaangażowanie w posłannictwo 
JPIC jako integralną część ewangelizacji. Maryjo Niepokalana, „po-
móż nam zajaśnieć świadectwem komunii, służby, żarliwej i ofiar-
nej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewan-
gelii dotarła aż po krańce ziemi …” (papież Franciszek).

Wasz brat, oblat, w Jezusie Chrystusie i Maryi Niepokalanej,

Louis LOUGEN OMI
Superior Generalny

Rzym, 23 maja 2016 r.



13

 
WPROWADZENIE

Posłannictwo na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności 
Stworzenia (JPIC) jest centrum i sercem naszej misji jako Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Posłannictwo JPIC jest naszym 
sposobem życia, kierunkiem misji oraz stanowi integralną część 
naszego procesu ewangelizacji. Żyjemy w świecie, który charakte-
ryzuje się gwałtownymi zmianami, pozytywnymi i  negatywnymi. 
Rzeczywistość daje nam dzisiaj fantastyczne możliwości, ale jest 
w niej też wiele elementów destrukcyjnych.

Posłannictwo JPIC ma swój początek w widzeniu, aby „napraw-
dę zobaczyć” – mieć prawdziwe i głębsze spojrzenie – przyjąć po-
stawę kontemplacyjną i prorocki wgląd, rozpoznać w świetle war-
tości Ewangelii to, co dzisiaj dzieje się w świecie, który jest naszym 
wspólnym domem. Posłannictwo JPIC pomaga nam w analizowa-
niu obecnej rzeczywistości z  perspektywy kontemplacyjnej, żeby 
głębiej dostrzec struktury, które generują ubóstwo, dewastację śro-
dowiska, konflikty i przemoc oraz więcej robić, aby wartości Króle-
stwa były bardziej widoczne i funkcjonalne. Taka jest rzeczywistość 
i świat, w którym my, oblaci, żyjemy i służymy ludziom.

Jako oblaci patrzymy na świat oczami ukrzyżowanego Pana, ży-
wiąc pragnienie, aby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, pozna-
li także moc Jego zmartwychwstania (K 4). To perspektywa i punkt 
widzenia naszego Założyciela, św. Eugeniusza de Mazenoda. Wielu 
oblatów na całym świecie pracuje z ubogimi i wśród nich, dlatego 
też pełnią tę posługę, nawet jeśli nie używają terminologii JPIC.

Dlatego podręcznik „OMI JPIC Towarzysz w Misji” jest wzno-
wionym wydaniem, opatrzonym pewnymi zmianami, Vade Mecum, 
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podręcznika JPIC, który został opracowany przez Generalny Komi-
tet Posłannictwa OMI JPIC w 1997 r., w Rzymie. Od czasu Kapituły 
w 1992 r., Zarząd Centralny naszego zgromadzenia zobowiązał się 
do zapewnienia oblatom odpowiedniego instrumentu, który po-
mógłby im zintegrować potrzeby Sprawiedliwości, Pokoju i  Inte-
gralności Stworzenia w  ich posłudze. Wewnętrzny Komitet JPIC 
Administracji Generalnej, któremu przewodniczył o. Daniel Corijn 
OMI, Wikariusz Generalny, przygotował Vade Mecum.

„OMI JPIC Towarzysz w Misji” jest więc dziełem i owocem Ge-
neralnego Komitetu Posłannictwa OMI JPIC oraz szerokich kon-
sultacji między wieloma oblatami, którzy są głęboko zaangażowa-
ni w tego typu posługę u samych korzeni, na poziomie krajowym 
i  międzynarodowym. Rada Generalna nadzorowała poszczególne 
etapy pracy nad tekstem i ostatecznie go zatwierdziła.

Broszura „OMI JPIC Towarzysz w Misji” ma być pomocą dla 
wszystkich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i  ich współ-
pracowników, którzy szukają i starają się włączyć do swojej posługi 
ten istotny aspekt: „wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, 
zrodzony z Jego zmartwychwstania” (K 9).

Jak stwierdza papież Franciszek: „degradacja środowiska i de-
gradacja społeczeństwa wyrządzają szczególną szkodę najsłabszym 
mieszkańcom planety, […] Stanowią oni większość mieszkańców 
planety, […] Wspomina się dziś o nich w międzynarodowych deba-
tach jako o zwykłym „negatywnym efekcie ubocznym”.  Zauważa, 
że „prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem 
społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o śro-
dowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” 
(LS 48-49).

Dlatego, w Roku Miłosierdzia i w 200. rocznicę istnienia obla-
tów, odnówmy nasze poświęcenie i zaangażowanie na rzecz posługi 
JPIC. Niech Maryja Niepokalana nas umacnia i inspiruje, ponieważ 
Ona sama jest kobietą sprawiedliwości, która śpiewała o  nowym 
świecie Królestwa Bożego, w którym ubodzy będą nasyceni dobra-
mi i odnajdą wolność jako synowie i córki Boga.

Wasz brat oblat,

Kennedy KATONGO OMI
Dyrektor OMI JPIC

Rzym, 2016 r.
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ROZDZIAŁ I
ŚWIAT DZISIAJ: NASZ WSPÓLNY DOM

Żyjemy w świecie, który charakteryzuje się gwałtownymi zmia-
nami, pozytywnymi i negatywnymi. Rzeczywistość daje nam dzisiaj 
fantastyczne możliwości, ale jest też w  niej wiele elementów de-
strukcyjnych. Tak więc, posłannictwo JPIC pomaga nam dostrzec 
- naprawdę dostrzec - i głębiej przyjrzeć się światu oraz rozpoznać 
w  świetle wartości Ewangelii, co się dzieje w  naszym społeczeń-
stwie. Posłannictwo JPIC pomaga nam w  analizowaniu obecnej 
rzeczywistości z perspektywy kontemplacyjnej, żeby głębiej odkryć 
struktury, które generują ubóstwo, dewastację środowiska, kon-
flikty i  przemoc oraz co możemy zrobić, aby wartości Królestwa 
były bardziej widoczne i  funkcjonalne. Papież Franciszek zauwa-
ża: „Wystarczy uczciwie spojrzeć na rzeczywistość, aby zobaczyć,  
że ma miejsce wielka degradacja naszego wspólnego domu.” (LS 61).

1. Możliwości

W dzisiejszym świecie istnieje wiele wspaniałych i pozytywnych 
perspektyw. Ziemia, nasz dom, jest miejscem oszałamiającego piękna 
i cudów, pełnym życia, kolorów i różnorodności. Ludzka wnikliwość 
i naukowe poszukiwania znacznie zwiększyły uznanie dla wyjątko-
wości naszej szczególnej planety. Wielki postęp w dziedzinach edu-
kacji, technologii, zdrowia i komunikacji ułatwia życie i nieustannie 
stwarza nowe możliwości. Ludzie i narody rozwinęły się we współ-
zależności do tego stopnia, że można mówić o świecie jako o global-
nej wiosce. Istnieje wielka i powszechna świadomość godności oso-
by ludzkiej oraz troska, aby prawa człowieka były zawsze i wszędzie 
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przestrzegane. Kościół, zgromadzenia zakonne i liczne tradycje wy-
znaniowe przyczyniły się do tej świadomości, co jest jasno wyrażone 
w Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Wiele wniosła stopniowa akceptacja ze strony różnych krajów świata, 
wzorem wyznań i kościołów. Widoczny jest wzrost świadomości spo-
łecznej, a także pragnienie wspólnoty i gotowość do walki z wszelkie-
go rodzaju niesprawiedliwością i wyzyskiem, nawet jeśli nie zawsze 
jest to widoczne na szczeblu rządowym.

Inne pozytywne aspekty obejmują: rosnące wysiłki ludzi na 
całym świecie, aby uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym 
i  gospodarczym swojego kraju; dążenie do demokracji i  rozwią-
zania rządów autokratycznych; rosnące uznanie godności kobiet; 
odrzucenie wszelkiego rodzaju dyskryminacji; troskę o pokój i po-
jednanie; praktykę dialogu międzykulturowego i międzyreligijne-
go; a także rosnąca świadomość potrzeby lepszego zabezpieczenia 
i poszanowania zdrowia, naturalnego środowiska lokalnego i glo-
balnego, od których wszyscy jesteśmy zależni, w połączeniu z pra-
gnieniem znalezienia bardziej zrównoważonych sposobów życia.

Ten ostatni aspekt staje się coraz bardziej wyraźny, gdy po-
ważne skutki działalności człowieka na planecie stają się bardziej 
oczywiste i udowodnione. Pragnienie znalezienia sposobu na życie 
w zgodzie z rytmem natury ściśle wiąże się z pragnieniem sprawie-
dliwości i pokoju. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że te dwa 
pragnienia są od siebie zależne.

Środki masowego przekazu i nowoczesne środki komunikacji – 
w szczególności Internet – odgrywają ogromną rolę w dostarczaniu 
informacji, zwiększaniu świadomości, pobudzaniu kreatywności 
i przełamywaniu barier. Stanowią one niezmierny czynnik jedno-
czący i generują dużo dobrej woli oraz solidarności.

2. Wyzwania

W dzisiejszym świecie istnieje jednak wiele negatywnych zjawisk. 
Pomimo postępów poczynionych w  zrozumieniu, rozwoju nauko-
wym, komunikacji i technologii, utrzymują się pozornie nierozwią-
zywalne problemy, a szkodliwe skutki działalności człowieka na do-
bro planety stworzyły coraz pilniejsze wyzwania na rzecz przyszłości 
ludzkości. Istnieją rozwiązania istniejących problemów. Brakuje jed-
nak woli. Papież Franciszek wyraźnie stwierdza: „Naglące wyzwanie 
ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie 
całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowa-
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nego rozwoju...” (LS 13), ale wymaga to, by „ponowić dialog dotyczący 
sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety” (LS 14).

Stało się jasne, że nie tyle, co wiemy, ile to, w  co wierzymy, 
określi przyszły bieg ludzkiego życia na Ziemi. Trudności, które 
się dziś pojawiają, stanowią wezwanie do ponownego zbadania na-
szych wartości i odejścia od myślenia krótkoterminowego i wąskiej 
wizji, które są przyczyną tak wielu problemów na świecie.

Pod tym względem media nie zawsze dobrze nam służyły. 
Uprzedzenia, selektywne informacje, cenzura, wpływy politycz-
ne, własność korporacji i  brak krytycznej analizy, zniekształcają 
i obniżają jakość informacji. Pochwała trywialności i sensacji jest 
zbyt często przedkładana nad rzetelną relację poświęconą istotnym 
problemom. Środki masowego przekazu odgrywają ogromną rolę 
w kształtowaniu opinii, od reklam po przekazywanie wiadomości, 
niestety często podsycają bardzo podstawowe ludzkie pragnienia 
poprzez widoczną promocję konsumpcji, nierealistyczny styl życia 
i wzmacnianie stereotypów bez proponowania alternatyw. Rozwią-
zywanie problemów stojących przed ludzkością jest trudne bez do-
brej informacji i nieskrępowanej wymiany poglądów.

Najważniejszym negatywnym aspektem dzisiejszego świata 
jest zagrożenie dla zdrowego funkcjonowania naturalnego środo-
wiska, które zostało spowodowane działalnością człowieka. Zmiany 
klimatyczne, wymieranie gatunków, wyczerpywanie się zasobów, 
niszczenie naturalnych siedlisk i  wszelkiego rodzaju zanieczysz-
czenia zagrażają nie tylko jakości życia wszystkich ludzi, ale także 
przyszłych pokoleń. To jest trzeźwa rzeczywistość. Nie możemy 
dłużej ignorować choćby narastającej emisji tzw. „gazów cieplar-
nianych” do atmosfery. Jednym z aspektów tego zjawiska jest to, 
że najbardziej dotknięte zostaną kraje o najmniejszych środkach 
na przystosowanie. Troska o  naszą planetę jest zarówno kwestią 
ekologiczną, jak i kwestią sprawiedliwości.

Żyjemy w świecie, który ma ograniczone zasoby, ale dominu-
jący paradygmat ekonomiczny działa poza rzeczywistością ekolo-
giczną, tak jakby zasoby były nieskończone.

W Laudato si’ czytamy: „…nasze postawy będą postawami wład-
cy, konsumenta lub jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, nie-
zdolnego do postawienia ograniczeń swoim doraźnym interesom” 
(LS 11). Istnieje konflikt między żądaniem nieustannego wzrostu 
gospodarczego a zdolnością planety do utrzymania tego wzrostu. 
To zapotrzebowanie na coraz większą produkcję i  konsumpcję 
jest dominującym czynnikiem, który można określić mianem po-
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wszechnego zubożenia planety. Nie ma zdrowej gospodarki bez 
zdrowej planety.

Poza tym, różnica między bogatymi i biednymi stale rośnie, nie 
tylko między poszczególnymi regionami świata, ale także w  kra-
jach uważanych za dobrze rozwinięte. Oczywistym jest, że moż-
liwości stwarzane przez rozwój są nierównomiernie rozłożone. 
Pomimo bogactw i  wiedzy, którymi dysponujemy „nie możemy 
jednak zapominać, że większość mężczyzn i kobiet w naszych cza-
sach żyje z dnia na dzień w niedostatku, rodzącym przykre konse-
kwencje”, pisze papież Franciszek w Evangelii Gaudium (52). Te tra-
giczne konsekwencje obejmują złe lub niewystarczające warunki 
mieszkaniowe, bezrobocie, brak wolności religijnej, brak dostępu 
do edukacji i usług zdrowotnych oraz wykluczenie społeczne, spra-
wiają, że życie tak wielu ludzi w dzisiejszym świecie jest wynisz-
czającą duszę walką o  przetrwanie. Papież Franciszek wyraźnie 
stwierdza, że „degradacja środowiska i degradacja społeczeństwa 
wyrządzają szczególną szkodę najsłabszym mieszkańcom planety”, 
najbiedniejszym i wykluczonym, którzy stanowią większość popu-
lacji planety, a którzy są często traktowani w międzynarodowych 
debatach, jako dodatek lub jako „niezamierzona strata” (LS 48-49). 
Encyklika podkreśla, że „prawdziwe podejście ekologiczne zawsze 
staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedli-
wość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie zie-
mi, jak i krzyk biednych” (LS 49).

To z kolei może prowadzić do większej liczby problemów: prze-
stępczości, przemocy, braku szacunku dla innych, złych warunków 
sanitarnych, chorób, niższych oczekiwań życiowych, samotności, 
migracji i rozpadu społeczności oraz więzi społecznych.

Papież Franciszek kontynuuje: „Podobnie jak przykazanie «nie 
zabijaj» ustala jasne granice dla zabezpieczenia wartości ludzkiego 
życia, dzisiaj musimy powiedzieć „nie” dla ekonomii wykluczenia 
i nierówności społecznej. Ta ekonomia zabija. Nie może tak być, 
że nie staje się wiadomością dnia fakt, iż z  wyziębnięcia umiera 
starzec zmuszony żyć na ulicy, natomiast staje się nią spadek na 
giełdzie o dwa punkty”. Evangelii Gaudium (53). 

Rzeczywistość przeżywanego doświadczenia większości na-
szych braci i sióstr podkreśla dziś niewystarczalność dominujące-
go etosu gospodarczego. „Ludzie sami są uważani za konsumen-
tów dóbr, które są używane, a następnie wyrzucane. Stworzyliśmy 
kulturę ‘jednorazowego użytku’, która obecnie się rozpowszechnia. 
Chodzi już nie tylko o wyzysk i ucisk, ale o coś nowego. (...) Wy-
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kluczeni nie są ‘wyzyskiwani’, lecz wyrzutkami, ‘resztkami’. W tym 
kontekście niektórzy bronią jeszcze pewnych teorii ‘zbytku’, zakła-
dających, że każdy wzrost ekonomiczny, któremu sprzyja wolny 
rynek, sam w  sobie jest zdolny tworzyć większą sprawiedliwość 
i uczestnictwo społeczne w świecie. Opinia ta, nigdy nie potwier-
dzona przez fakty, wyraża prostoduszną i naiwną ufność w dobroć 
dzierżących w ręku władzę ekonomiczną i w uświęcone mechani-
zmy panującego systemu ekonomicznego. Tymczasem wykluczeni 
nadal czekają” Evangelii Gaudium (54).

W dzisiejszym świecie istnieją inne negatywne elementy. Mo-
żemy pomyśleć o  milionach ludzi w  drodze, którzy są migranta-
mi lub uchodźcami, pozbawieni korzeni stają w obliczu niepewnej 
przyszłości.

Susza, brak bezpieczeństwa żywnościowego, niepokoje spo-
łeczne i prześladowania to tylko niektóre z czynników wpływają-
cych na przemieszczanie się ludzi. Handel ludźmi i wyzysk, szcze-
gólnie kobiet, jest poważnym problemem globalnym. Produkcja 
broni i handel nią pochłaniają skandaliczną ilość cennych zasobów, 
jednocześnie zapewniając środki do kontynuowania wojen i prze-
mocy. Skrajny nacjonalizm, plemienność, rasizm, dyskryminacja 
i ruchy fundamentalistyczne kwestionują podstawy godności czło-
wieka, promują podziały i stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpie-
czeństwa. Współczesny świat zmaga się także z prześladowaniami 
chrześcijan i z negacją wolności religijnej.

Brak szacunku dla życia prowadzi do zabijania nienarodzonych 
dzieci poprzez aborcję i do śmierci w wyniku eutanazji. Stajemy się 
obojętni na cierpienie innych. Korupcja, brak przejrzystości i od-
powiedzialności oraz brak wolnych wyborów niszczą dobre rządy. 
Władza wielu międzynarodowych korporacji, szczególnie w ban-
kowości, przemyśle wydobywczym i  w  komunikacji, przewyższa 
siłę wielu krajów i ma niepokojące konsekwencje dla demokracji 
i odpowiedzialności. Kultura, mądrość i styl życia rdzennej ludno-
ści na całym świecie ginie w  niepokojącym tempie. Urbanizacja 
wszędzie wzrasta, a liczba ludności na świecie stale rośnie, co ma 
wpływ na energię, bezpieczeństwo żywnościowe i dostęp do coraz 
mniejszych zasobów naturalnych, takich jak czysta woda.

3. Czy możemy pozostać obojętni?

Kiedy uświadamiamy sobie, ile zła istnieje w naszym świecie, to 
pojawia się pytanie: czy możemy pozostać obojętni? Co można zro-
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bić, aby to zmienić? Kto powinien pracować nad tymi zmianami? 
Czy to tylko rola polityków - na poziomie krajowym i międzynaro-
dowym? Czy Kościół powinien również przyjąć prorocką postawę 
i stać się głosem dla tych, którzy głosu nie mają? Czy musi anga-
żować się w sprawy społeczne? Czy ma do tego prawo? W końcu, 
gdzie znajduje się miejsce nas, Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej?

Donośne i gwałtowne zmiany, które zachodzą w naszym świe-
cie, wywołują szkodliwy wpływ na wszystkich, zwłaszcza najbied-
niejszych i  najbardziej opuszczonych. Papież Franciszek mówi: 
„Negacja problemu wynikająca z wygodnej obojętności, rezygna-
cja lub ślepa wiara w środki techniczne to postawy utrudniające 
znalezienie właściwych rozwiązań, spotykane nawet wśród części 
wierzących. Potrzebujemy nowej powszechnej solidarności” (LS 
14). Jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wezwani do „gło-
szenia wyzwalającej obecności Jezusa Chrystusa i nowego świata 
zrodzonego w Jego zmartwychwstaniu” (K 9), czy jesteśmy przeko-
nani, że promowanie sprawiedliwości, pokoju i integracji stworze-
nia jest nieodłącznym elementem ewangelizacyjnej misji Kościoła? 
Laudato Si’ wyraźnie stwierdza, że „...ścisła więź między ubogimi 
a kruchością naszej planety, przekonanie, że wszystko na świecie 
jest ściśle ze sobą powiązane, krytyka nowego paradygmatu i form 
władzy, które wywodzą się z technologii, zachęta do poszukiwania 
innych sposobów rozumienia ekonomii i postępu, wartość właści-
wa każdemu stworzeniu, ludzki sens ekologii, potrzeba otwartej 
i  szczerej dyskusji, poważna odpowiedzialność polityki między-
narodowej i lokalnej, kultura odrzucenia oraz propozycja nowego 
stylu życia” (LS 16).

U podstaw wyzwań stojących dziś przed naszym światem leżą 
pytania dotyczące wartości, sensu i  duchowości. Coraz bardziej 
oczywiste jest, że głównych problemów naszych czasów nie moż-
na zrozumieć w oderwaniu od siebie i że wszystkie one są ze sobą 
powiązane i  współzależne. To rozeznanie daje początek nowym 
sposobom rozumienia obecności człowieka na Ziemi i jego miejsca 
we wspaniałej sieci życia. Sytuacja, w  której się znaleźliśmy wy-
maga radykalnej zmiany naszego myślenia, postrzegania i warto-
ści. W poszukiwaniu sposobu życia, który umożliwia rozkwit ży-
cia ludzkiego, a który charakteryzuje się odpowiednimi relacjami, 
trwałością, poszanowaniem ludzkiej godności wszystkich, wrażli-
wością na realia ekologiczne i świadomością świętości życia, Ko-
ściół i oblaci mają do odegrania kluczową rolę.
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Jest to dzieło sprawiedliwości, pokoju i integralności stworze-
nia. To Ewangelia Jezusa Chrystusa zmusza nas do wyjścia. Podob-
nie jak On mamy z miłosierdziem i miłością wychodzić do tłumów 
ludzi ubogich i cierpiących i stanąć po ich stronie.

My, misjonarze, jesteśmy powołani do dawania świadectwa 
religijnego wymiaru ludzkiej drogi oraz etycznych i duchownych 
aspektów życia na naszej planecie Ziemi.

Pytania do refleksji

• Jako jurysdykcja, wymień niektóre problemy JPIC, które 
obecnie dotykają nasz świat, nasz wspólny dom.

• Jakie praktyczne i konkretne kroki, jako wspólnota, możemy 
podjąć, aby odpowiedzieć na te problemy?
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ROZDZIAŁ II
ZAŁOŻENIA NASZEGO POSŁANNICTWA  
NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJU 
I JEDNOŚCI STWORZENIA

Po zapoznaniu się z  sytuacją współczesnego świata oczami 
ukrzyżowanego Zbawiciela (K 4), konieczna jest refleksja wiary, 
z uwzględnieniem tradycji biblijnej, katolickiej nauki społecznej, 
teologii oraz charyzmatu oblackiego.

 Papież Franciszek w  Laudato Si’ mówi nam: „Uwzględniając 
złożoność kryzysu ekologicznego i  jego wielu przyczyn, musimy 
uznać, że jeden jedyny sposób interpretowania i  przekształcania 
rzeczywistości nie przynosi rozwiązań. Konieczne jest również 
odwołanie się do różnorodnego bogactwa kulturowego narodów, 
sztuki i poezji, do życia wewnętrznego i duchowości. Jeśli napraw-
dę chcemy budować ekologię pozwalającą nam naprawić to wszyst-
ko, co zniszczyliśmy, to nie można pomijać żadnej dziedziny nauki 
i mądrości, także religijnej, z jej specyficznym językiem” (LS 63).

Co te nauki religijne mają do powiedzenia o Posłannictwie na 
rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Jedności Stworzenia (JPIC)? Poda-
my kilka podstawowych elementów.

1. Pierwszy Testament

Cała Biblia koncentruje się na dwóch decydujących wydarze-
niach: Stworzeniu i Zbawieniu. Księga Rodzaju mówi nam: „A Bóg 
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31). 
„Opisy stworzenia w Księdze Rodzaju zawierają w swoim symbo-
licznym i narratywnym języku głęboką naukę na temat ludzkiego 



24

istnienia i  jego rzeczywistości historycznej”  (LS 66). Ludzkość 
i natura zostały stworzone we właściwej relacji do swojego Stwórcy 
i do siebie nawzajem. To był ludzki akt „niesprawiedliwości”, który 
zniszczył równowagę pierwotnej właściwej relacji, która przyniosła 
szczęście i  spełnienie. W  swojej dobroci Bóg obiecał zbawienie. 
Od samego początku Bóg wyzwala; zarówno ludzkość, jak i naturę 
(por. Pwt 22,4-6; Wj 23,12).

Wyzwolenie Izraelitów z  opresyjnej sytuacji w  Egipcie  
(por. Wj 3,7-12) oraz Przymierze między Bogiem a narodem Izraela 
(por. Wj 3,19-20) mieszczą się w centrum Bożego planu zbawienia.

W  ten sposób Bóg objawił się jako wyzwoliciel uciśnionych 
i obrońca ubogich (por. Ps 72,12-14). To przede wszystkim prorocy, 
tacy jak Amos, Izajasz i Jeremiasz, demaskują społeczne i politycz-
ne struktury Izraela jako obrzydliwe i grzeszne w oczach Boga (por. 
Iz 1,11-17; Jer. 22,13-17; Am 5,10-14; Mi. 3,9-12, 6,8), to oni wycią-
gają wnioski dla naszego codziennego życia: żyć w dobrej relacji 
z naszym Stwórcą, jak i naszym bliźnim. W Laudato Si´ czytamy, 
że: „zaniechanie wysiłków na rzecz pielęgnowania i  zachowania 
właściwej relacji z bliźnim, wobec którego mam obowiązek opie-
ki i ochrony, niszczy wewnętrzną relację z samym sobą, z Bogiem, 
z innymi i z ziemią. Kiedy wszystkie te relacje ulegają zaniedbaniu, 
kiedy na ziemi nie ma już sprawiedliwości, to, jak mówi Biblia, za-
grożone jest całe życie” (LS 70).

Nasz Bóg mówi: „Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwal-
niajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy 
nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie roz-
lewajcie w tym miejscu... Biada temu, który fałszem buduje swój 
dom, pomijając sprawiedliwość, a swoje wysokie komnaty – bez-
prawiem; który każe swemu współziomkowi pracować darmo i nie 
oddaje mu jego zarobku!” (Jr 22,3-13).

Pan żąda od ludzi wiary w Boga i sprawiedliwości wobec swo-
ich bliźnich. Tylko ci, którzy praktykują sprawiedliwość wobec  
bliźnich, mogą naprawdę poznać Boga, wyzwoliciela uciśnionych: 
„Nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty; nie bierz w za-
staw odzienia wdowy. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Egip-
cie, a odkupił cię stamtąd Pan, Bóg twój...” (Pwt 24,17-18).

Ponieważ Jahwe jest sprawiedliwy i miłosierny wobec uciśnio-
nych i  słyszy wołanie ubogich, te same żądania dotyczą każdego 
człowieka i narodu Izraela jako całości. Na strukturalnym pozio-
mie, żądania te, sprawiedliwości i  wyzwolenia, były egzekwo-
wane w roku jubileuszowym (por. Kpł 25, 8-19), miało to miejsce  
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co pięćdziesiąt lat jako powrót do pierwotnej sprawiedliwości wo-
bec osób, ziemi i długu w Izraelu.

Prorok Jeremiasz zachęca nas, abyśmy zaufali Panu, abyśmy 
odnaleźli odnowioną siłę w czasach próby, kontemplując wszech-
mocne dzieła Boga: „Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i zie-
mię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie 
jest niemożliwa dla Ciebie… Wyprowadziłeś naród swój, Izraela, 
z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów” (Jr 32,17-21). Nas, obla-
tów, inspiruje prorok Izajasz, jak Jezus z Nazaretu, wraz ze swoją 
niezwykłą przenikliwością i  bliskością z  Panem Bogiem: „Duch 
Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić 
dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapo-
wiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać 
rok łaski Pańskiej” (Iz 61,1-2) Słowa te zostaną powtórzone przez 
Jezusa i naszego Założyciela: „Evangelizare Pauperibus Misit Me.”

2. Drugi Testament

Jezus z Nazaretu, swoim życiem i  słowami, nadaje nową i osta-
teczną głębię wymaganiom Starego Testamentu dotyczącym mi-
łości Boga i miłości bliźniego, realizowanym przez praktykowanie 
sprawiedliwości jako środka zbawienia. Cała ludzkość i  natura 
mają wspólne przeznaczenie, ponieważ są zarówno stworzenia-
mi, jak i potrzebują zbawienia (por. Rz 8). Przypowieść o miłosier-
nym Samarytaninie (Łk 10,29-37) oraz scena Sądu Ostatecznego  
(Mt 25,31-46) pokazują oczywistą radykalność tych żądań. De-
cydujące znaczenie dla zbawienia mają postawa i  czyny każdego 
człowieka wobec ubogich i odrzuconych. Nie można kochać Boga 
i odmawiać pomocy bliźnim, którzy są Jego dziećmi. To w ubogich 
przede wszystkim spotykamy Chrystusa,

„Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak 
im codziennego chleba, a  ktoś z  was powie im: «Idźcie w  poko-
ju, ogrzejcie się i  najedzcie do syta!» – a  nie dacie im tego, cze-
go koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak 
też i  wiara, jeśli nie byłaby połączona z  uczynkami, martwa jest 
sama w sobie”  (Jk 2,15-17). Wszyscy ludzie są stworzeni na obraz 
i  podobieństwo Boga, są dziećmi Bożymi. Odkupienie i  zbawie-
nie darowane są nam w  i  poprzez Jezusa z  Nazaretu. Chrystusa, 
który umarł i zmartwychwstał dla wszystkich.  Wszyscy są zatem 
braćmi i siostrami. „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, 
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wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 
3,28; por. Gal 6,15; Kol 3,11; Ef 2,14-18). Jest to uznanie powszech-
nego braterstwa oraz odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji.  
To wezwanie do głębokiej równości między rodzajem ludzkim, 
a fundamentem prawdy, sprawiedliwości i solidarności.

Przesłanie Nowego Testamentu jest bardzo jasne. Jezus głosi 
Królestwo Boże z dwoma pokrewnymi pojęciami: Bóg jest „Abba” 
dla wszystkich ,a wszyscy są „braćmi”.

Jego nauczanie i każde osobiste spotkanie dotyczą naszej re-
lacji z Bogiem - jako synowie i córki, a także z naszym bliźnim - 
jako bracia i siostry. Jeśli tego nie zrobimy, nasze ofiary nie zostaną 
przyjęte przez Boga: „zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a naj-
pierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj!” (Mt 5,24).

Jezus uważa się za posłanego do tego, aby uwolnić ludzi od 
wszelkiego rodzaju zła i wyzwolić ich od Nędzy. Aby głosić dobrą 
nowinę ubogim i uwolnić tych, którzy są uciskani (por. Łk 4,16-21). 
Jego nauczanie i „znaki”, które uczynił, ukazują, że Bóg jest po stro-
nie ubogich. Naśladowcy Jezusa podobnie posyłani są, aby głosić tę 
samą dobrą nowinę i pracować dla nadchodzącego Królestwa Boże-
go. Królestwa sprawiedliwości, pojednania, jedności, pokoju, rado-
ści i harmonii z całym stworzeniem.

Święty Paweł w Liście do Efezjan (Ef 3,9) określa to mianem 
„wykonania tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, 
Stwórcy wszechrzeczy”. To jest Królestwo Boże, które JPIC stara 
się głosić i stanowić w każdym sercu i umyśle, w każdej sytuacji 
życiowej. Albowiem „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się 
je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”  
(Rz 14,17). To podążanie śladami Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, który 
odradza wiarę, nadzieję i miłość w sercach ludzi.

„Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący; 
sprawiedliwe są drogi twoje” (Ap 15,3).

Papież Franciszek prosi nas, abyśmy nie tracili nadziei: „Jeśli 
Bóg potrafił stworzyć wszechświat z  niczego, to może też inter-
weniować w tym świecie i pokonać wszelkie formy zła. Tak więc 
niesprawiedliwość nie jest niezwyciężona” (LS 74).

3. Katolicka nauka społeczna i doświadczenie

Przez wieki Kościół stopniowo rozwijał doktrynę, która zwykle 
jest nazywana Katolicką nauką społeczną lub społeczną doktryną Ko-
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ścioła. W rzeczywistości nie jest to nic innego, jak wyraz zbiorowej 
pamięci Kościoła na temat tego, w co wierzy, poszerzony o ciągłe 
doświadczenie. Nauka społeczna Kościoła nie jest zatem statycz-
ną doktryną, ale odznacza się stopniową ewolucją, zgodną również 
z rosnącą w świecie świadomością społeczną.

Pierwsi Ojcowie Kościoła z pasją mówili o koinonii, o wspól-
nych dobrach ziemi. Upierali się, że one należą do wszystkich, 
a  własność prywatna, która lekceważy tę zasadę, jest niczym in-
nym, jak niesprawiedliwością. „Czy nie jesteś złodziejem, ty, który 
przywłaszczyłeś sobie rzeczy, które otrzymałeś, aby je rozdzielić? 
Ten chleb, który zatrzymujesz należy do głodnych” (Św. Bazyli 
Wielki, IV w.).

We współczesnych czasach papież Leon XIII opublikował Ency-
klikę Rerum Novarum (1890 r.), pobudzając w ten sposób do odnowy 
społecznego zaangażowania Kościoła. Papież, św. Jan XXIII, nalegał 
na ,,powszechne przeznaczenie” dóbr materialnych i bogactwa oraz 
na konieczność sprawiedliwego podziału zasobów świata. W czasie 
i po Soborze Watykańskim II, Kościół wielokrotnie łączył dwa waż-
ne tematy - pokój i sprawiedliwość społeczną. Postrzegał sprawie-
dliwość jako warunek konieczny do zaistnienia pokoju wewnętrz-
nego i międzynarodowego. Synod Biskupów z 1971 r. potwierdził,  
że ,,działanie na rzecz sprawiedliwości i udział w przemianie świata” 
są postrzegane jako „konstytutywny wymiar głoszenia Ewangelii”. 
Przekonanie, że ekologia, czyli integralność stworzenia, jest pełno-
prawną częścią tego problemu, pojawia się stopniowo w ostatnich 
dziesięcioleciach. O zmianach strukturalnych, które są warunkiem 
koniecznym dla globalnej sprawiedliwości społecznej po raz pierw-
szy wspominał papież, św. Paweł VI. Także św. Jan Paweł II mocno 
nalegał: „orędzie społeczne Ewangelii nie powinno być traktowane 
jako teoria, ale przede wszystkim jako podstawa działania i zachęta 
do niego” (Centesimus Annus, 57).

Mówienie o  sprawiedliwości społecznej nie jest więc wystar-
czające; musi być realizowane w życiu. Na początku lat 70. grupy 
Sprawiedliwości i Pokoju zaczęły działać na całym świecie. Ruch 
ten był szczególnie silny w Ameryce Łacińskiej, gdzie Podstawowe 
Wspólnoty Chrześcijańskie rozważały Biblię w  świetle doświad-
czenia ubóstwa. Z  tej refleksji stopniowo rozwinęła się teologia 
wyzwolenia. Biskupi latynoamerykańscy, na konferencjach w Me-
dellin i Puebla (odpowiednio 1968 r. i 1979 r.), potwierdzili tę nową 
metodę refleksji chrześcijańskiej. Oświadczyli, że Kościół musi do-
konać „preferencyjnej opcji na rzecz ubogich”. Taka opcja nie pozosta-
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ła teorią, ale została zrealizowana w wielu miejscach, nawet daleko 
poza granicami Ameryki Łacińskiej.

Misjonarze zawsze byli zaangażowani w  rozwój społeczny 
i ludzki narodów. Ostatnio jednak zakonnicy próbowali przeżywać 
swoje życie konsekrowane w nowy sposób, zanurzeni w dzielnicach 
nędzy i obozach dla uchodźców, wśród ludzi z AIDS lub z dziećmi 
ulicy, w walce z apartheidem, z uciskanymi rdzennymi mieszkań-
cami lub w  zrujnowanych miastach uprzemysłowionej Północy. 
W  ten sposób przeżywają swoje prorocze powołanie w  Kościele 
i w społeczeństwie.

NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA DZISIAJ

Nauka społeczna Kościoła jest zbiorem myśli na tematy spo-
łeczne zbudowanym w oparciu o  refleksje nad złożonymi rzeczy-
wistościami życia ludzkiego, zarówno w  kontekście społeczeń-
stwa, jak i międzynarodowym, w świetle wiary i tradycji Kościoła. 
Jest integralną częścią ewangelizacji. Nauka społeczna Kościoła 
składa się z wypowiedzi i encyklik papieskich oraz z nauczania 
narodowych konferencji biskupich na tematy społeczno-poli-
tyczne na całym świecie. Kościół ma obowiązek wypowiadać się 
w sprawach, które dotyczą milionów ludzi próbujących przezwy-
ciężyć potworne realia, takie jak głód, niedostatek, analfabetyzm, 
choroby przewlekłe i endemiczne. Pierwsze oświadczenie w spra-
wach społecznych pochodzi z 1890 r., kiedy papież Leon XIII wy-
dał swoją encyklikę Rerum Novarum na temat warunków socjal-
nych robotników. Dojrzewała przez długi czas, przygotowywała 
ją grupa nastawionych społecznie, katolików, którzy byli wrażli-
wi na „kwestie społeczne”, czyli na biedę i wyzysk pracowników 
przemysłowych.

Nauka społeczna Kościoła nie dostarcza magicznych rozwiązań 
na potrzeby konkretnych sytuacji. Pragnie wnieść wkład poprzez 
zestaw kryteriów i  wymogów moralnych, które muszą kierować 
życiem społecznym, politycznym i gospodarczym w każdym kraju, 
uwzględniając też kontekst międzynarodowy. Laudato Si’ mówi, że 
nauka społeczna Kościoła dotyczy osoby ludzkiej i dobra wspólne-
go (LS 156 - 158).

Nauka społeczna Kościoła jest rozwijającą się refleksją teolo-
giczną. Wywodzi się z wypowiedzi Kościoła na tematy społeczne, 
które w stosownym czasie były przedmiotem dyskusji. Dostarcza 
zasad, wartości i wytycznych. Nauka społeczna Kościoła ma na celu 
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potępienie przypadków łamania praw człowieka, niesprawiedliwo-
ści i przemocy, szczególnie tych skierowanych przeciwko ubogim. 
Podkreśla etyczne aspekty życia. Ocenia te nadużycia w  oparciu 
o ewangeliczne kryteria i formułuje wyroki warunkowe. Jej rozwój 
zależy od zmieniających się okoliczności.

Stara się odpowiedzieć na nieustannie zmieniające się procesy 
gospodarcze, polityczne, technologiczne i  kulturowe. Istnieją dwie 
podstawowe zasady nauki społecznej Kościoła. Pierwsza z  nich  
to godność i nienaruszalność osoby ludzkiej oraz jej niezbywalnych 
praw. Druga zasada skupia się za to na wspólnym dobrobycie i po-
wszechnym przeznaczeniu dóbr. Jest zawsze otwarta na interpretacje 
nowych realiów i nowych problemów pojawiających się w tych ob-
szarach. Jest zatem, z natury, raczej duszpasterska, a nie doktrynalna.

4. Refleksja teologiczna

Zastanawiając się krótko nad rzeczywistością dzisiejszego 
świata oraz zbawieniem i wyzwoleniem podarowanym nam przez 
Jezusa Chrystusa, dochodzimy przede wszystkim do teologii zbawie-
nia, w której zbawienie jest nie tylko obietnicą na przyszłość, ale 
także rzeczywistością, która ma swój początek już tutaj, na ziemi. 
Duch Boży jest dany jako boska siła, która tu i teraz buduje nowe 
niebiosa i  nową ziemię. Integralne zbawienie jest sprawą prze-
miany ludzkich relacji dzięki mocy Ducha, gdy ludzie stopniowo 
uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie nawzajem. Oznacza to 
„nawrócenie” z bardzo praktycznymi konsekwencjami społeczny-
mi. Zbawienie przywraca równowagę, harmonię i  piękno, nawet 
całemu stworzeniu. Rozmiar tego jest widoczny w pozaziemskim 
przymierzu opisanym przez Izajasza w  rozdziale 11: „wtedy wilk 
zamieszka wraz z  barankiem, pantera z  koźlęciem razem leżeć 
będą, cielę i  lew paść się będą społem i  mały chłopiec będzie je 
poganiał” (Iz 11,5-6).

Druga refleksja teologiczna koncentruje się na wartości oso-
by ludzkiej. W  antropologicznej wizji ukształtowanej przez wiarę 
chrześcijańską rozumiemy, że każda istota ludzka jest obrazem 
Boga, a  wszystko, co wpływa na osobę ludzką, wpływa na Boga. 
„Na podstawie relacji biblijnych uważamy osobę za podmiot, któ-
rego nigdy nie można redukować do kategorii przedmiotu” (LS 81). 
Gdziekolwiek budowany jest bardziej ludzki świat, tam powstaje 
Królestwo Boże; gdziekolwiek człowiek jest szpecony, raniony lub 
druzgotany, to Bóg jest szpecony, raniony lub druzgotany. Jezus 
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wyraźnie na to wskazuje, identyfikując się z ubogimi i cierpiący-
mi. A  ponieważ każdy człowiek jest obrazem Boga i  jest siostrą 
lub bratem Chrystusa, miłość chrześcijańska implikuje absolutne 
zapotrzebowanie na sprawiedliwość, czyli uznanie godności i praw 
bliźniego.

Innym aspektem refleksji teologicznej jest relacja między stwo-
rzeniem a odkupieniem. Stworzenie nie jest po prostu materialnym 
profanum, a zatem nie interesuje Boga. Przeciwnie, stworzenie jest 
święte; jest pierwszym objawieniem tajemnicy Boga, Jego pierw-
szym słowem. „Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało” (J 1,2-3). Stworzenie jest pierwszym aktem 
historii zbawienia. Cała historia jest w rzeczywistości historią zba-
wienia, a w i przez Jezusa Chrystusa staje się historią odkupienia. 
„Cel drogi wszechświata to Boża pełnia, którą osiągnął już zmar-
twychwstały Chrystus, będący fundamentem powszechnego doj-
rzewania” (LS 83).

„W Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów po-
jednać wszystko ze sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co 
w  niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”  
(Kol 1,19-20) (LS 100).

Chociaż Bóg jest źródłem stworzenia, odrębnym od niego,  
to jest On również obecny w świecie. Bóg jest zarówno transcen-
dentny, jak i immanentny. Każda osoba otrzymuje udział w boskim 
życiu przez łaskę i  jest wezwana do odpowiedzi na Bożą ofertę. 
W tym sensie całe stworzenie jest zbawione. Nie można zatem zaak-
ceptować rozdzielenia między tym, co duchowe a tym, co doczesne. 
Między profanum a  sacrum, pomiędzy naturą a  nadprzyrodzono-
ścią, między ciałem a duszą, między Kościołem a światem. Paweł VI,  
napisał: „Planu stworzenia nie można oddzielić od planu odkupienia, 
które sięga aż do bardzo konkretnych sytuacji, zwalczania krzywdy 
i zaprowadzania sprawiedliwości” (Evangelii Nuntiandi, 31).

Dalsza część refleksji teologicznej dotyczy teologii grzechu. Walka 
z grzechem znajduje się w centrum życia chrześcijańskiego. Ale czym 
jest grzech? Coraz bardziej rozumiemy grzech jako to, co sprzeciwia 
się życiu i prowadzi do śmierci. Nie jest to zatem jedynie łamanie 
prawa, lecz niszczenie relacji z Bogiem, z sobą, ze wspólnotą i naturą. 
Jest wyrazem zła, nienawiści, zazdrości lub chciwości, które są wyni-
kiem świadomych ludzkich wyborów, opartych na buncie przeciwko 
Bogu. Obejmuje zarówno grzech osobisty, jak i grzech społeczny.

Patriarcha Bartłomiej mówił o konieczności, aby każdy z nas 
pokutował za sposób, w  jaki krzywdzi naszą planetę, „ponieważ 
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wszyscy generujemy małe szkody ekologiczne”, jesteśmy wezwani 
do uznania „naszego mniejszego lub większego wkładu w szkody 
i zniszczenie środowiska”. Wielokrotnie wypowiadał się stanowczo 
i przekonująco, wzywając nas do uznania swoich grzechów prze-
ciwko stworzeniu: „Jeśli bowiem ludzie... powodują wymieranie 
gatunków oraz zniszczenie różnorodności biologicznej Bożego 
stworzenia, jeśli bowiem ludzie degradują integralność ziemi, po-
wodując zmiany w jej klimacie, odzierając ziemię z jej lasów natu-
ralnych lub niszcząc jej mokradła, jeśli ludzie zanieczyszczają wody 
ziemi, jej tereny lądowe, powietrze, życie substancjami trującymi 
— to wszystko to są grzechy”. Ponieważ „zbrodnia przeciw naturze 
jest zbrodnią przeciw nam samym i grzechem przeciw Bogu” (LS 8).

Dziś uznajemy nawet „struktury grzechu” w społeczeństwie. Są 
one „zakorzenione w grzechu osobistym i stąd są zawsze powiąza-
ne z konkretnymi czynami osób, które je wprowadzają, umacniają 
i utrudniają ich usunięcie. W ten sposób wzmacniają się one, roz-
powszechniają i  stają się źródłem innych grzechów, uzależniając 
od siebie postępowanie ludzi” (Jan Paweł II, Sollicitudo Rei Socialis, 
36). W ostatecznym rozrachunku niezbędna jest teologia Królestwa 
Bożego. Jezus głosił Królestwo Boże i  zainaugurował je w  swojej 
Osobie. To „ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi 
i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, 
przebaczać i  służyć sobie wzajemnie”, dlatego „naturą Królestwa 
jest komunia wszystkich ludzi pomiędzy sobą i Bogiem”. Budować 
Królestwo to „pracować na rzecz wyzwolenia od zła we wszelkich 
jego formach. Krótko mówiąc, Królestwo Boże jest wyrazem i urze-
czywistnieniem zbawczego planu w całej jego pełni” (Jan Paweł II, 
Redemptoris Missio, 15).

Refleksja teologiczna nad rzeczywistością dzisiejszego świa-
ta prowadzi nas do wniosku, że działanie na rzecz sprawiedliwo-
ści, pokoju i integralności stworzenia jest absolutnym wymogiem 
chrześcijańskiego nakazu miłości, konstytutywną częścią głoszenia 
Ewangelii. To sama Ewangelia wzywa nas do zaangażowania się 
w przemianę świata.

5. Oblacki charyzmat i duchowość

Fundament życia i  charyzmat Eugeniusza de Mazenoda po-
wstały na skutek jego doświadczenia krzyża Jezusa Chrystusa. 
Pewnego Wielkiego Piątku spoglądając na krzyż uświadomił on 
sobie znaczenie tajemnicy paschalnej. Szukał szczęścia wszędzie, 
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z  wyjątkiem miejsca, w  którym znajdowało się jego prawdziwe 
źródło. Od tej pory jego poszukiwanie dobiegło kresu, natomiast 
my oblaci, nadal wyrażamy je w  Regułach naszego życia: „Oczy-
ma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, 
żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, 
poznali także moc Jego zmartwychwstania” (K 4).

Doświadczenie Wielkiego Piątku pozwoliło Eugeniuszowi 
zrozumieć i poznać samego siebie oraz świat w zupełnie inny spo-
sób. Odtąd patrzył na świat oczami Ukrzyżowanego Chrystusa, 
który od początku stworzenia jest zawsze obecny, jak przypomi-
na nam papież Franciszek: „Według chrześcijańskiego rozumie-
nia rzeczywistości los całego stworzenia wpisuje się w misterium 
Chrystusa, który jest obecny od początku wszystkich rzeczy: 
«Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1,16)” 
(…) „Jedna z  Osób Trójcy Świętej weszła w  stworzony wszech-
świat, łącząc z nim swój los aż po krzyż. Od początku świata, ale 
w  sposób szczególny od wcielenia, misterium Chrystusa tajem-
niczo działa w  całej rzeczywistości naturalnej, nie ograniczając 
jednak jej autonomii” (LS 99).

Św. Eugeniusz opisuje dewastację Kościoła swoich czasów. 
Poruszony tym bólem nasz założyciel postanowił ofiarować swoje 
życie na rzecz pracy nad odbudową Kościoła: „Kościół, wspaniałe 
dziedzictwo Zbawiciela, nabyte przez Niego za cenę Krwi, za dni 
naszych został okrutnie spustoszony. Ta umiłowana Oblubienica 
Syna Bożego doznaje ucisku, opłakując sromotne odstępstwo dzie-
ci, którym dała życie” (Przedmowa KKRR).

Dzisiaj również jesteśmy świadkami krzyków „siostry” (Matki 
Ziemi) cierpiącej z powodu znęcania się nad jej „braćmi i siostra-
mi”. Przypomina o  tym papież Franciszek: „Ta siostra protestuje 
z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzy-
stywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umie-
ścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami 
uprawnionymi do jej ograbienia” (LS 2).

Przemoc, obecna w naszych sercach zranionych grzechem, wy-
raża się również w objawach choroby widocznej w glebie, w wodzie, 
w  powietrzu oraz we wszystkich formach życia. Dlatego właśnie 
ziemia, obciążona i spustoszona, należy do najbardziej opuszczo-
nych i  sponiewieranych spośród ubogich, ona „jęczy i  wzdycha 
w bólach rodzenia” (Rz 8, 22) (LS 2).

Nie wszystko jest jednak stracone, kontynuuje papież: „Stwór-
ca nas nie opuszcza, nigdy nie cofa się w swoim planie miłości, nie 
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żałuje, że nas stworzył. Ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy 
w budowaniu naszego wspólnego domu” (LS 13). Ufność pod ad-
resem Boga, który nie zapomina o swoim stworzeniu, ale kocha je 
i chce je uratować, była tym, co skłoniło świętego Eugeniusza, i na-
dal prowadzi oblatów, aby ulżyć cierpieniom dzisiejszego świata 
i aby starać się ocalić tak stworzenie, jak i ludzkość.

Wybierając krzyż oblacki jako jedyny charakterystyczny znak 
dla swoich misjonarzy, Eugeniusz w sposób nieunikniony wyzna-
czył postawę i posłannictwo wszystkim, którzy podążą za jego cha-
ryzmatem, jako zakonnicy, świeccy czy kapłani. Jest to misja dla 
tych, „w których Jezus nadal cierpi” jak wyjaśnia Konstytucja 6 na-
szej Reguły: „Wszędzie bowiem nasze posłannictwo polega na tym, 
aby najpierw iść do tych, których sytuacja głośno woła o nadzie-
ję i zbawienie, jakie w pełni może przynieść tylko Jezus Chrystus.  
Są to różnego rodzaju ubodzy — im dajemy pierwszeństwo”.

Eugeniusz wyznaczył nam kierunek, został on zapisany 
w  pierwszym kazaniu, którym dysponujemy, a  które wygłosił po 
swoich święceniach kapłańskich. Głosząc je podczas Wielkiego 
Postu w  1813 r. tym, którzy znajdowali się na marginesie społe-
czeństwa w Aix en Provence – służącym, parobkom, żebrakom – 
wystosował zaproszenie, aby uznali swoją godność w cierpiącym, 
umarłym i zmartwychwstałym Jezusie. Głosił: „Niech Twoje oczy 
spojrzą chodź raz pod ,,łachmany”, które Cię okrywają, jest w Tobie 
nieśmiertelna dusza stworzona na obraz Boga, której przeznacze-
niem jest posiadanie pewnego dnia, duszy odkupionej przez krew 
Jezusa Chrystusa, cenniejszej w oczach Boga niż wszystkie bogac-
twa ziemi… Chrześcijaninie, poznaj swoją godność”.

Obierając za motto, dla swojej misji, słowa, którymi Jezus za-
inicjował własną służbę, Eugeniusz poświęcił życie, aby stać się ich 
żywym wcieleniem: „Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowi-
nę...”. W 1816 r. zaprosił innych, aby się do niego przyłączyli. W ten 
sposób powstali Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej mający 
określoną wizję misyjną.

Maryja, nasza matka i wzór, towarzyszy nam w całej naszej hi-
storii: „W wielkiej zażyłości z Nią jako Matką Miłosierdzia będą 
przeżywali swoje bóle i  radości misjonarskiego życia” (K 10). Jej 
prostota inspiruje nas również dzisiaj, abyśmy byli ubodzy wśród 
ubogich, dla potrzeb „bycia świadkami sprawiedliwości i święto-
ści Boga” (K 9). Ona podtrzymuje naszą wiarę, miłość i  nadzieję 
w swoim Synu, Jezusie, co pozwala nam „głosić Jezusa Chrystusa, 
i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2 [w:] K 4).
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W całej historii zgromadzenia, podobnie jak w historii Kościo-
ła, przesłanie o równości, sprawiedliwości i miłości było głoszo-
ne w  imię Ewangelii Jezusa Chrystusa. Synod Biskupów z  1971 
r. i jego dokument „Sprawiedliwość w świecie” (SŚ), ustanowił to 
przesłanie nieodłącznym elementem ewangelizacji. My, oblaci, 
włączyliśmy je w treść Konstytucji i Reguł w 1982 r. „Służba dla 
sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia stanowi nieod-
łączną część ewangelizacji” (R 9a).

W wielu przypadkach Oblaci Maryi Niepokalanej przejawiali 
troskę o sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia. Kapituła 
z 1986 r. wezwała oblatów „do bycia świadkami Dobrej Nowiny dla 
świata, do motywowania działań w celu przekształcenia jednostek 
i  społeczeństwa, oraz potępiania wszystkiego, co stanowi prze-
szkodę w nadejściu Królestwa” (MWŚ, nr 14). Dokument Kapituły 
z 1992 r. „Świadkowie we Wspólnocie Apostolskiej” podkreśla, że 
„wiarygodność naszego świadectwa zależy po części od naszego 
zaangażowania na rzecz sprawiedliwości” (nr 21). Rada Generalna 
oblatów w październiku 1989 r. przypomniała zgromadzeniu: „My 
Misjonarze Oblaci nie możemy być obojętni na nędzę ubogich. 
Działajmy solidarnie”.

Od 200 lat oblaci poświęcają swoje życie, aby dotrzeć do tych, 
do których struktury Kościoła nie mają dostępu – „zawsze są goto-
wi odpowiadać na najbardziej naglące potrzeby Kościoła poprzez 
różne formy świadectwa i  posługi, ale przede wszystkim przez 
przepowiadanie Słowa Bożego, które swe dopełnienie znajduje 
w sprawowaniu sakramentów i w służbie bliźniemu” (K 7).

Świadectwo i służba zawsze oznaczają bycie „bardzo blisko lu-
dzi, wśród których pracują, zawsze pozostaną uważni na ich aspi-
racje i ich wartości” (K 8). Treścią naszego przepowiadania jest „ob-
wieszczanie wyzwalającej obecnośćci Chrystusa i świata nowego, 
zrodzonego z Jego zmartwychwstania” (K 9).

Nasze przepowiadanie musi skupiać się na wyzwalającym prze-
słaniu krzyża z „misją prorocką”, żeby „słyszeć i przyczynić się, by 
inni posłyszeli krzyk ludzi bez głosu” (K 9). Reguła naszego życia 
nieustannie przypomina, że „działanie na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i integralności stworzenia stanowi integralną częścią ewan-
gelizacji”.

Maryja jako pierwsza uczennica Jezusa świadczy o tym w swo-
jej proroczej pieśni, która głosi Bożą sprawiedliwość: „Wiel-
bi dusza moja Pana, i  raduje się duch mój w  Bogu, Zbawcy moim.  
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy...”.



35

Pytania do refleksji

• W jaki sposób, mając na uwadze fundamenty posłannictwa 
JPIC, mogę opisać moją osobistą potrzebę w tym obszarze 
i co zamierzam z tym zrobić?

• Co możemy zrobić jako wspólnota, aby zrealizować nasze 
potrzeby w obszarze fundamentów JPIC i oblackiej ducho-
wości?

„Działanie Ducha Świętego może prowadzić niektórych ob-
latów do utożsamienia się z ubogimi aż do dzielenia ich życia 
i  zaangażowania na rzecz sprawiedliwości; innych natomiast 
do obecności tam, gdzie się podejmuje decyzje dotyczące przy-
szłości świata ubogich… Bez względu na to, jakie jest ich zaję-
cie, oblaci – zgodnie ze swoim powołaniem – wszelkimi środka-
mi zgodnymi z  Ewangelią będą współdziałać w  przetwarzaniu 
wszystkiego, co jest przyczyną ucisku i ubóstwa, przyczyniając 
się w  ten sposób do nadejścia społeczeństwa opartego na god-
ności osoby stworzonej na obraz Boga” (R 9a). Tutaj odkrywamy 
znaczenie oblackiego krzyża i opcji na rzecz ubogich, która nie 
podlega negocjacjom, a której się oddajemy.
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ROZDZIAŁ III
DZIAŁANIE NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI, 
POKOJU I INTEGRALNOŚCI TWORZENIA

1. Motywowani zakonną wizją misyjną

W naszej posłudze JPIC, podobnie jak we wszystkich innych 
posługach, działamy jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 
czyli jako misjonarze zakonnicy. Jesteśmy wezwani, by świadczyć 
w naszym świecie jako osoby konsekrowane i jako wspólnoty apo-
stolskie. Jako osoby konsekrowane będziemy działać z motywacją 
i celem wiary, będziemy pracować dla nadejścia Królestwa Bożego. 
Jako członkowie wspólnot apostolskich wybieramy raczej pracę ze-
społową niż indywidualną. „Wszystko jest ze sobą powiązane i my, 
wszyscy ludzie, jesteśmy zjednoczeni jako bracia i siostry we wspa-
niałej pielgrzymce, połączeni miłością, którą Bóg obdarza każde ze 
swoich stworzeń, a która łączy nas z bratem Słońcem, Księżycem, 
siostrą rzeką i matką Ziemią” (LS 92).

Troska o sprawy sprawiedliwości, pokoju i integralności stwo-
rzenia jest wymiarem wszystkich naszych posług. Musi być zin-
tegrowana i wyrażona w naszym przepowiadaniu, w katechezach, 
w sprawowaniu sakramentów, w naszej obecności wśród ludzi, w  
solidarności ze współczuciem, w naszym stylu życia – tak indywi-
dualnym, jak i wspólnotowym. Wpływa na każdego z osobna w jego 
codziennym życiu i misji. Niektórzy oblaci są jednak wezwani do 
animowania swoich współbraci w tej ważnej dziedzinie apostolatu 
i  do ćwiczenia w  tej wyjątkowej posłudze bycia obecnym „gdzie 
się podejmuje decyzje dotyczące przyszłości świata ubogich”. Ale 
„bez względu na to, jakie jest ich zajęcie, oblaci – zgodnie ze swo-
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im powołaniem – wszelkimi środkami zgodnymi z Ewangelią będą 
współdziałać w przetwarzaniu wszystkiego, co jest przyczyną uci-
sku i ubóstwa” (R 9).  

Ponadto, jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, jesteśmy 
powołani, nie tylko, do animowania inicjatyw, ale przede wszystkim 
do prowadzenia określonego sposobu życia i dawania świadectwa. 
Nasz ślub czystości „pomaga nam opanować skłonność do przy-
wiązań egoistycznych i  daje nam wolność miłowania wszystkich 
ludzi” (K 15). Przez ślub posłuszeństwa rzucamy wyzwanie duchowi 
dominacji, by stać się „nowym, w którym ludzie uświadamiają so-
bie swoją ścisłą współzależność”, w powszechnym posłuszeństwie 
do woli Bożej (K 25). Poprzez ślub ubóstwa zobowiązaliśmy się do 
prostego stylu życia, w solidarności z milionami ubogich i zmar-
ginalizowanych ludzi. „Wstrzemięźliwość przeżywana świadomie 
i w wolności wyzwala nas. Nie jest gorszym życiem, nie jest mniej-
szą intensywnością, ale całkiem odwrotnie” (LS 223).

2. Więzi między sprawiedliwością a ewangelizacją

Dzisiejszy świat, jak już wspomniano, naznaczony jest głębo-
kimi niesprawiedliwościami, które powstrzymują większą część 
ludzkości od radowania się sprawiedliwym i braterskim światem. 
Statystyki są niepokojące i ukazują ogromne dysproporcje w do-
stępie do zasobów ziemi (por. LS 90). Słuchając Słowa Bożego, aby 
lepiej rozpoznać Boski plan zbawienia, uświadamiamy sobie, że Je-
zus Chrystus i wyzwalająca siła Ewangelii mogą przynieść zmiany.

Ewangelizacja zawiera wezwanie do nawrócenia, wezwanie do 
odwrócenia się od grzechu, do miłowania Boga i bliźniego. Obo-
wiązkiem Kościoła jest dawanie świadectwa światu o  potrzebie 
miłości i sprawiedliwości zawartych w orędziu Ewangelii. W tym 
sensie Kościół musi działać na rzecz sprawiedliwości i  uczestni-
czyć w przemianie świata. Istnieje istotny związek między sprawie-
dliwością a ewangelizacją.  Jak wyraźnie wskazał Synod Biskupów 
z 1971 r., sprawiedliwość jest konstytutywnym wymiarem głoszenia 
Ewangelii. Także Paweł VI jasno wypowiedział się w tej kwestii: 
„Jest rzeczą niedopuszczalną, aby w ewangelizacji można było lub 
należało lekceważyć wagę dotyczącą sprawiedliwości, wyzwolenia, 
postępu i pokoju w świecie” (Evangelii Nuntiandi, 31).

Ewangelizacja zatem ma na celu nie tylko indywidualne na-
wrócenie, ale także zmianę niesprawiedliwych struktur, „struktur 
grzechu”, jak nazywa je Jan Paweł II. „Uznany priorytet wolności 
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i nawrócenia serca, bynajmniej nie eliminuje konieczności zmiany 
niesprawiedliwych struktur. Jest więc rzeczą w pełni prawomocną, 
by ci, którzy cierpią ucisk ze strony dysponentów bogactw lub wła-
dzy politycznej, działali przy pomocy środków moralnie dozwolo-
nych w celu utworzenia struktur i instytucji, w których ich prawa 
byłyby prawdziwie poszanowane.... Trzeba więc działać równocze-
śnie na rzecz nawrócenia serc i  ulepszenia struktur” (Kongrega-
cja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, 
75).  Sprawa jest pilna, bowiem zdrowe „zasoby społeczne, któ-
re pozwoliły na trwanie takiego stylu życia, jaki przez długi czas 
wspierał tożsamość kulturową oraz sens istnienia i  współżycia”  
(LS 145) są uszkodzone. Próba stworzenia lepszego świata tylko 
przez nawrócenie serc bez transformacji niesprawiedliwych struk-
tur jest utopijna. Za to praca na rzecz transformacji niesprawie-
dliwych struktur bez nawrócenia serc jest materialistyczną iluzją. 
Obie są konieczne, aby doprowadzić do sprawiedliwości, pokoju 
i integralności stworzenia.

3.  Instrument działania: analiza społeczna

Dzisiaj ludzie są torpedowani informacjami za pośrednictwem 
mediów. Codziennie spotykają się z  różnymi problemami, które 
trzeba rozwiązać. Jeśli chcemy zrozumieć wszystkie te informacje 
oraz chcemy być skuteczni i efektywni w ich rozwiązywaniu, musi-
my starać się zrozumieć społeczeństwo, w którym żyjemy, przeana-
lizować je i zobaczyć jakie siły w nim działają oraz co jest powodem 
problemów, z którymi mamy do czynienia. (por. LS 135). Musimy od-
kryć powiązania, które istnieją w sercu naszego codziennego życia, 
powiązania władzy, osób, grup działania, przekształcając je w „sieć 
wspólnoty i przynależności. W ten sposób każde miejsce przestaje 
być piekłem, a staje się kontekstem godnego życia” (LS 148).

Analiza przyczyn nazywa się „analizą społeczną”. Pomaga mie-
rzyć się ze złem społecznym już u jego podstaw. Bez poznania przy-
czyn ograniczamy się bowiem do leczenia objawów. Sobór Waty-
kański II nalegał: „Przyczyna zła, a nie tylko jej skutki, powinny 
zniknąć” (Dekret o Apostolstwie Świeckich 8; por. LS 141).

Istnieją różne modele „analizy społecznej”. Jako zakonni mi-
sjonarze interesujemy się przede wszystkim modelami chrześci-
jańskimi. Trzy chrześcijańskie modele są tutaj wskazane i szcze-
gółowo opisane w Załączniku II. Są to: (1) „revision de vie”; (2) cykl 
duszpasterski; (3) analiza misyjna.



40

a. „Revision de vie”

Ten model ściśle opiera się na dynamice WIDZIEĆ-OCE-
NIAĆ-DZIAŁAĆ. Punktem wyjścia jest konkretne, życiowe do-
świadczenie lub sytuacja przeżywana przez grupę osób lub jednego 
człowieka. Opisuje fakty i analizuje sytuację. Rzuca światło Boże-
go Słowa na tę rzeczywistość i widzi ją w kontekście historii zba-
wienia. Wymaga medytacji i modlitwy, prowadząc do nawrócenia. 
Następnie prowadzi do działania, które w dzisiejszym świecie jest 
postrzegane jako misja.

WIDZIEĆ

Cele:

• zebrać jak najwięcej informacji;
• pogłębić doświadczenia i umiejscowić je w szerszym  

kontekście.

Zgromadzenie informacji:

1. Opisz szczegółowo wybrane wydarzenie, doświadczenie. 
O czym mówimy? Jakie są fakty?

2. Kim są osoby zaangażowane? Co robią? Co mówią? Do 
jakiego rodzaju myślenia lub wartości się odnoszą? Jakich 
interesów bronią?

3. W jaki sposób odbywa się to wydarzenie? W oparciu o jakie 
kroki jest budowane? Jakiego rodzaju siły są zaangażowane? 
Kim są sojusznicy, a kim są wrogowie?

4. Dla członków grupy: jakie napotkaliśmy utrudnienia? Czy 
popełniliśmy błędy w strategii? Jakie nauki czerpiemy z tego 
doświadczenia?

Pogłębianie doświadczenia i umiejscowienie go  
w szerszym kontekście:

Co odsłania to doświadczenie lub ta sytuacja:
• odnośnie do funkcjonowania społeczeństwa,
• odnośnie do możliwości działania w miejscach oddziaływania 

albo sił, które kształtują społeczeństwo?
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OCENIAĆ

To jest czas:

słuchania SŁOWA,
NAWRÓCENIA,
MODLITWY.

Cele:

• przyjąć Słowo Boże,
• zmienić sposób patrzenia na rzeczy oraz oczyścić nasze mo-

tywacje,
• medytować na modlitwie o danym doświadczeniu i „wezwa-

niach”, które ono zawiera.

Przyjąć Słowo Boże:

Idź dalej niż powierzchowne zestawienie konkretnego do-
świadczenia lub sytuacji z konkretnym tekstem biblijnym.
Celem jest umieszczenie określonego zobowiązania w całości 
historii zbawienia, aby uświadomić sobie wartość i  wielkość 
podejmowanych obowiązków. Odbywa się to poprzez medyta-
cję nad ustalonym tekstem biblijnym. Można również odnieść 
się do roku liturgicznego, który jest największą aktualizacją hi-
storii zbawienia.

Zmiana naszej wizji i oczyszczenie naszych motywacji

Jakie działania bałwochwalcze przeniknęły nasze życie? Pra-
gnienia budowania własnej chwały? Poszukiwanie władzy? 
Chęć zemsty?

Medytacja na modlitwie o „wezwaniach” doświadczenia

Dokąd posyła mnie Bóg? Jaka jest nasza misja?
• aby imię Boże mogło być uświęcone;
• aby spełniła się wola Boga;
• aby mogło przyjść Królestwo Boże.
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DZIAŁAĆ

To jest czas pracy nad strategią:

Co mamy zamiar zrobić?
Jakie cele chcemy osiągnąć?
Kogo musimy zaangażować?
Jakich informacji, faktów, potrzebujemy?
Jaki plan działania opracujemy? 
Jaką rolę ma odegrać każdy z osobna?

Zakończ modlitwą do Pana, który posyła nas na misję.

Ten model oparty jest na doświadczeniu oraz jest opisany przez 
o. Jean-Pierre’a Caloza OMI

b. Cykl duszpasterski

Jest to składający się z  sześciu etapów proces analizy, refleksji 
i działania. Oceniamy zrealizowane działania i zastanawiamy się po-
nownie, w ich świetle, nad zidentyfikowanymi problemami. Patrzymy, 
jaką nową rzeczywistość stworzyły nasze działania.  I tak cykl zaczyna 
się od nowa, znowu i znowu.  Pogłębiając naszą analizę sprawiamy, że 
nasze działania są bardziej trafne i efektowne. Z powodu tej dynamiki 
ciągłości ów proces nazywany jest również spiralą duszpasterską.

W pierwszym kroku zastanawiamy się nad naszym doświad-
czeniem i próbujemy zidentyfikować problemy. Zwykle jest to sto-
sunkowo proste, chociaż każdy człowiek może rozpoznawać inne 
problemy. Po zidentyfikowaniu kilku problemów dochodzimy do 
porozumienia, aby udało się rozwiązać jeden konkretny problem. 
Wybieramy problem, z którym grupa czuje się mocna. Taki, który 
jest wspólny i  aktualny i  który nie jest zbyt trudny do rozwiąza-
nia. Zdobywamy wszystkie możliwe informacje na jego temat. Spo-
glądamy w przeszłość – kiedy to się zaczęło i kiedy zdaliśmy sobie 
z tego sprawę? Czy to część naszej kultury, czy to jest tradycja?

Krok drugi to rzeczywista analiza społeczna, czyli analiza 
przyczyn.

Jest to prawdopodobnie najważniejszy etap procesu, a jednak 
wiele osób chce go pominąć i przejść bezpośrednio do planowa-
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nia działania. Czasami przyczyny będą bardzo oczywiste; czasami 
może być trudno ujawnić prawdziwe przyczyny. Nie spieszcie się. 
Wnikajcie głębiej. Nieustannie zadawajcie pytanie: dlaczego. Moż-
na zastosować następujące i podobne pytania:

(a) Pytania dotyczące struktur kulturowych:

Tutaj badamy edukację, środki masowego przekazu, działal-
ność kulturalną i religię oraz zadajemy sobie pytania:

• Jaka jest ich zawartość?
• Kto je kontroluje?
• Jaki mają wpływ?
• Jakie wartości przekazują?

(b) Pytania dotyczące struktur społecznych:

Tutaj rozpatrujemy standardy społeczne i status społeczny.
• Kto zdobywa wsparcie i lojalność ludzi w tej sytuacji?
• Jak to się odbyło?
• Kto traci wsparcie i lojalność ludzi?
• Co pomaga zmienić sytuację? A co nie pomaga w zmianie tej 

sytuacji?

(c) Pytania dotyczące struktur gospodarczych:

• Kto się bogaci w tej sytuacji?
• W jaki sposób ludzie się bogacą?
• Kto jest coraz biedniejszy w tej sytuacji?
• Co robią ludzie, aby to zmienić?

(d) Pytania dotyczące struktur politycznych:

• Kto zdobywa władzę w tej sytuacji?
• W jaki sposób zdobywają władzę?
• Kto traci władzę w tej sytuacji?
• Co ludzie robią w tej sytuacji?

W kroku trzecim powinniśmy podjąć chrześcijańską refleksję 
teologiczną. Zadajemy sobie pytanie, co Bóg ma do powiedzenia 
na temat naszego problemu. W jaki sposób Biblia, Słowo Boże, roz-
wiązuje ten problem? Co prorocy mieli do powiedzenia? Co Jezus 
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zrobił i  co powiedział? Czy są jakieś dokumenty kościelne, któ-
re mogą pomóc nam w zrozumieniu problemu? Spróbujcie sobie 
wyobrazić, co powiedziałby Bóg, gdyby przemówił do nas, teraz, 
w  tej sytuacji. W  ciszy słuchamy przez chwilę Boga mówiącego 
w naszych sercach. Starajcie się odrzucić własne myśli i uczucia, 
słuchajcie Pana. To jest moment nawrócenia, gdy stajemy twarzą 
w twarz z przykładem Jezusa.

Następnie grupa dzieli się tym, czego doświadczyła w  ciszy.  
To może być przysłowie lub opowieść z Biblii, tekst z dokumen-
tów Kościoła, aspekt naszego charyzmatu lub inny symbol wia-
ry, piosenka, wiersz, obraz, drama itp. Następnie grupa modli się 
o światło i siłę, żeby móc wykonać to, co Bóg chce uczynić w tej 
sytuacji.

Krok czwarty to planowanie działań w celu rozwiązania nie-
których zidentyfikowanych przyczyn problemu. Planując działa-
nie, musimy zająć się przyczynami, nad którymi możemy praco-
wać; musimy określić możliwości skutecznego działania.

Jednym ze sposobów na to jest burza mózgów poświęcona kon-
kretnym i  możliwym działaniom, które należy podjąć. Następnie 
grupa wybiera jedno działanie i szczegółowo je planuje.

Kto i  co będzie robił, kiedy, gdzie i  jak? Bardzo pomocne 
może być odgrywanie ról i  opracowanie alternatywnego planu 
działania.

W  kroku piątym wykonujemy zaplanowane działanie. Wiele 
razy opracowujemy plany, które do końca pozostają tylko planami. 
Dlatego kładziemy nacisk na ten krok, ponieważ całe planowanie 
jest bezużyteczne, jeśli w jakiś sposób nie prowadzi do działania. 
Krok piąty może zająć trochę czasu.

Krok szósty To ocena wykonanego działania, która ma prowa-
dzić do nowej refleksji nad naszym doświadczeniem w świetle tego 
działania. Refleksja ta ma pomóc w zidentyfikowaniu problemów, 
które widzimy już po tym, gdy nasze działanie zmieniło rzeczywi-
stość lub nasze jej postrzeganie. W  ten sposób zaczynamy nowy 
„cykl duszpasterski” z coraz głębszą analizą i nowym, bardziej traf-
nym i skutecznym działaniem.

Przy ocenie działania pomocne mogą być następujące pytania:

• Co zostało zrobione i jaki był rezultat?
• Jakie były sukcesy? Jakie były niepowodzenia?
• Czego się nauczyliśmy na przyszłość?
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• Co Pan mówi teraz do nas?
• Jak postrzegamy tę sytuację teraz?
• Powtórzcie cykl i podejmijcie kolejne działania.

Ten model, nieco dostosowany przez o. Daniela Corijna OMI, 
został zaczerpnięty z: LUMKO INSTITUTE (Ed.) 

Miłuj swoich bliźnich. 
Christian Social Analysis, Południowa Afryka, 1989.

c. Analiza misyjna

Mamy tutaj metodę analizy praktyki misyjnej. Metoda ta opiera 
się na rzeczywistości naszej obecności misyjnej w Kościele i stara 
się integrować elementy tzw. „cyklu duszpasterskiego” z elementa-
mi oblackiego charyzmatu.

Poprzez naszą obecność misyjną staramy się usłyszeć potrzebę 
zbawienia ludzi i być częścią odpowiedzi na tę potrzebę, traktu-
jąc priorytetowo najbardziej opuszczonych i grupy najmniej objęte 
troską Kościoła (KK 1-5). Metoda analizy misyjnej obejmuje reflek-
sję wspólnotową i planowanie misyjne jako dwie zasadnicze fazy 
tego procesu.

Analizę społeczną najlepiej wykonywać w  grupie, zespole lub 
wspólnocie. Interakcja członków grupy jest ważnym elementem tego 
procesu. Proponowane modele, przeznaczone do pracy grupowej, 
wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem znajdują się w Załączniku IV.

Obecność misjonarska

Nasza obecność misjonarska jest integralnym wymiarem ob-
lackiej wspólnoty apostolskiej. Posiada wyraźną podstawę war-
tości, ograniczoną strukturę i  interaktywną dynamikę. Istnieje 
przede wszystkim dla innych. Dobrze opisała to Kapituła z 1992r.: 
„Nie chodzi więc przede wszystkim o to, by nasze wspólne życie 
istniało dla samego siebie: jest ciałem dla świata” (ŚWA 8).

Wcielenie

Nasza misjonarska obecność jako „ciało dla świata” musi być 
wcielona. Jest to świadome doświadczenie wcielenia jako sposobu 
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bycia „blisko ludzi” (K 8), aby usłyszeć wezwanie Chrystusa „po-
przez potrzeby zbawienia ludzi” (K 1) oraz „ukazywanie Chrystu-
sa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym” (K 5). To coś więcej 
niż znajdowanie się gdzieś lub przydzielenie do posługi. To bycie 
w misji.

Refleksja wspólnotowa

Odpowiednim narzędziem refleksji dla wspólnoty apostolskiej 
jest refleksja zespołowa. W tym procesie członkowie funkcjonują  
jako grupa jednostek w obrębie całości. Jest to sposób na budowa-
nie obecności misjonarskiej, która może opowiadać o doświadcze-
niu wcielenia i dzielić się nim. Ten proces ma wiele precyzyjnych 
kroków i wymaga konkretnych postaw.

Analiza misyjna

W procesie przeprowadzania analizy misyjnej sytuacje są na-
świetlone w  możliwie najbardziej obiektywny sposób; badane są 
czynniki i siły przyczynowe; sondowane są konsekwencje; rozpo-
znane są wzajemne powiązania i  połączenia; identyfikowani są 
uczestnicy, niezależnie, czy jednostki, czy grupy, czy instytucje. 
Dla nas, oblatów, dobrym punktem wyjścia jest świadoma obec-
ność z wszystkimi ludźmi tam, gdzie obecnie się znajdujemy. Jeśli 
jesteśmy w parafii, musimy postrzegać ją jako okno, przez które 
patrzymy na rzeczywistość ludzi oraz jako drzwi, które pozwalają 
nam wejść na ich życiodajną drogę.

Nasza analiza misjonarska rozpoczyna się od spojrzenia na lo-
kalną rzeczywistość. Czym żyje się na tym poziomie? Jakich uczuć 
doświadczają ludzie? Jakie pojawiają się więzi? Jakie wezwania są 
słyszane? Jakie są oczekiwania? Ewentualne odpowiedzi?

Analiza ta musi następnie przejść do bardziej ogólnego pozio-
mu. Jaki jest kontekst naszej więzi? Czego w niej doświadczam? 
Jakie są zbawcze potrzeby ludzi? Dlaczego takie istnieją? Kim są 
ci najbardziej opuszczeni? Dlaczego są w takim stanie? Kim są ci, 
do których Kościół dociera w najmniejszym stopniu? Dlaczego tak 
jest? Jaka jest sytuacja misji? Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? 
Jakie są napięcia, procesy zmiany, które się z tym wiążą?

Po dostatecznej refleksji nad lokalną i globalną rzeczywistością 
można wykonać trzy kroki i przygotować podsumowanie:
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a. Skupienie się na sytuacji

Co daje życie i co jest powodem śmierci ludzi? Ważne jest, aby 
być konkretnym i  szukać połączeń między elementami w  tej 
relacji. Ten krok wymaga stałego dialogu wszystkich zaanga-
żowanych osób.

b. Identyfikacja problemów

Z czym mamy do czynienia? Musimy nazwać problem. Czy mamy 
do czynienia z czymś na poziomie społecznym, kulturowym, eko-
nomicznym, instytucjonalnym lub eklezjalnym? Czy jest to lokal-
ne, krajowe lub globalne? Czy jest to coś, co zostało już zidentyfi-
kowane przez innych? Jak oni rozumieją tę sytuację?

c. Badanie czynników wpływu:

Jakie są przyczyny? Co je powoduje? Jakie są powiązania mię-
dzy przyczynami? Ten krok może wymagać konsultacji i badań. 
Ludzie pracujący w różnych dziedzinach mogą zgromadzić się, 
aby omówić tę sytuację.

Po podsumowaniu, dobrze jest podjąć refleksję teologiczną, 
aby spojrzeć na pojawiające się problemy oczami wiary. W  grę 
wchodzą dwa wyzwania. Pierwsze odnosi się do kwestii naszej wia-
ry chrześcijańskiej. Do jakich odpowiedzi jesteśmy zaproszeni jako 
chrześcijanie? Drugie wiąże się z  kwestiami naszego oblackiego 
charyzmatu. Jakiej odpowiedzi możemy udzielić jako misjonarze? 
Te rozważania wpływają na naszą osobistą ewangelizację i ciągłe 
nawracanie się.

Odpowiedź misyjna

Nasza misyjna odpowiedź składa się z planowania i realizacji.
Planowanie misyjne wiąże się z wyborem środków dla naszej 

misji, dokonywaniem wyborów dotyczących przyszłości, przy-
pisywaniem znaczenia każdemu aspektowi naszej działalności. 
Pierwszym krokiem jest jasne określenie misji, którą chcemy reali-
zować z ludźmi z danego obszaru. Mówimy o misji długofalowej, 
czyli o przedmiocie naszej nadziei. I o misji krótkofalowej – czyli 
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o przedmiocie naszej miłości. Ma długi zasięg, przedmiot naszej 
nadziei; ma krótki zasięg, przedmiot naszej miłości. Oba powinny 
być prowadzone w  duchu wiary. Poza tym istnieje wyzwanie, by 
zdobyć niezbędne umiejętności związane z procesem planowania 
i dostępu do potrzebnych zasobów.

Wdrożenie polega na wyborze strategii, które da się zrealizo-
wać. Ogólny plan musi być podzielony na projekty z konkretnymi 
kierunkami działań. Co, kto, gdzie, jak, jakim kosztem, do kiedy -  
to podstawowe pytania, które należy zadać przy każdym projekcie. 
Dodatkowe czynniki, takie jak dostępność odpowiedniego kierow-
nictwa, jasne zasady rozliczania się i sposoby współpracy, powinny 
zostać uwzględnione na etapie wdrażania.

Ewaluacja wiąże się z uczciwą, ciągłą rewizją naszej obecności 
i działalności misjonarskiej. Czy nasza obecność jest autentyczna? 
Czy nasza działalność jest efektywna? To nie jest po prostu prze-
gląd techniczny. Musi uwzględniać m.in. to, jaki jest bezpośredni 
i pośredni wpływ naszej obecności i działalności na rzeczywistość. 
Jakie osoby i jakie struktury są dotknięte? Jaki rodzaj współpracy 
jest wspierany? Jaki to ma wpływ na lokalną wspólnotę oblatów? 
Czy żyjemy naszym charyzmatem w  sposób, który przyciąga in-
nych? Czy współpracownicy świeccy są włączeni? Czy docieramy 
do młodzieży? Pomocna byłaby lista zawierająca różne wyzwania 
z ostatnich kapituł generalnych.

Ten model został przygotowany przez o. Ronalda Carignana OMI

Pytania do refleksji

• Jakie elementy JPIC motywują moją zakonną wizję misyjną?
• Jakie powiązania znajduję pomiędzy sprawiedliwością 

a ewangelizacją w moim codziennym doświadczeniu?
• Odpowiadając na kwestie JPIC, jakie znamy narzędzia  

albo instrumenty analizy? 
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ROZDZIAŁ IV
ZNACZENIE JPIC W FORMACJI

Oblacka formacja dąży do integralnego rozwoju osoby. Trwa 
przez całe życie, zakłada ustawiczne nawracanie się ku Ewange-
lii (K 47). To wezwanie do nawrócenia, odnowy oraz integralnego 
wzrostu nie ogranicza się do pierwszej formacji. Więcej, pozostaje 
nawet częścią formacji ustawicznej, gdyż „samo życie i przyszłość 
naszego Zgromadzenia, a  właściwie sukces naszej misji, zależą 
w dużej mierze od naszej gotowości do spojrzenia na naszą własną 
odnowę” (GNOF 266). Konstytucja 69 wzywa i przypomina nam, że 
formacja ustawiczna pomaga oblatowi w rozeznawaniu, w jaki spo-
sób osiągnąć jedność między swoim życiem a misją na wszystkich 
etapach rozwoju. Program formacyjny musi uwzględniać pięć fila-
rów oblackiej formacji dla dobra całej osoby. To wymiary: ducho-
wy, ludzki, wspólnotowy, intelektualny, pastoralny/ misjonarski. 
Wszystkie je należy rozpatrywać w świetle naszego charyzmatu.

Wezwanie papieża Franciszka do osób konsekrowanych, za-
warte w  jego liście apostolskim, mówi: „Oczekuję, że «przebu-
dzicie świat», bo cechą charakteryzującą życie konsekrowane jest 
proroctwo. Jak powiedziałem do przełożonych generalnych, «rady-
kalizm ewangeliczny nie jest tylko dla zakonników: jest wymagany 
od wszystkich. Ale zakonnicy idą za Panem w sposób szczególny, 
w sposób prorocki». To jest pierwszorzędna rzecz, potrzebna obec-
nie: «być prorokami, którzy świadczą, że Jezus żył na tej ziemi (...). 
Zakonnik nigdy nie powinien rezygnować z proroctwa»” (List apo-
stolski papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczę-
cie Roku Życia Konsekrowanego #2, 29 listopada 2013 r.).
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Oznacza to, że dzisiejsza formacja musi koniecznie być skiero-
wana na ewangelizację w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, kom-
pletną ewangelizację, której nieodłączną częścią jest służba na rzecz 
sprawiedliwości, pokoju oraz integralności stworzenia (por. R 9).

W tym kontekście wiele elementów wydaje się nieodzownych 
dla zintegrowanej formacji oblatów jako misjonarzy w dzisiejszym 
świecie.

1. Postawa głębokiego szacunku dla każdej osoby ludzkiej

Dzisiaj dużo mówi się o  prawach człowieka i  podkreśla się,  
że obowiązkiem rządów jest poszanowanie tych podstawowych 
praw. Jest to również obowiązek każdej osoby i  wszystkich grup 
w społeczeństwie. Z pewnością jest to także obowiązek Kościoła. 
Dzisiaj Kościół lepiej niż kiedykolwiek rozumie, że obrona praw 
człowieka i troska o środowisko to podstawowy aspekt życia ludz-
kiego i chrześcijańskiego.

Głęboki szacunek dla osoby ludzkiej i troska o środowisko to 
fundamentalna postawa, którą należy zaszczepić i  rozwinąć pod-
czas procesu formacji. Bardzo ważne jest, aby oblaci i  świeccy 
w  formacji pierwszej i  ustawicznej stali się świadomi i  rozwijali 
w sobie tę fundamentalną postawę szacunku wobec całego stwo-
rzenia odkupionego przez Jezusa Zbawiciela. Papież Franciszek 
w encyklice Laudato Si’ podkreśla, „że prawdziwe podejście ekolo-
giczne zawsze staje się̨ podejściem społecznym, które musi włączyć 
sprawiedliwość w  dyskusje o  środowisku, aby usłyszeć zarówno 
wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” (LS 49). Wymaga to od każdej 
wspólnoty szacunku i troski o środowisko, to integralna część życia 
wspólnotowego i misyjnego.

2. Postawa miłości wobec ubogich

Drugą postawą, którą należy rozwinąć podczas procesu forma-
cji oblackiej, jest nasza miłość do ubogich. Misją oblata jest „ewan-
gelizacja najbardziej opuszczonych..., są to różnego rodzaju ubo-
dzy” (K 5). W związku z tym formacja oblacka powinna wspierać 
misjonarską miłość do ubogich. Ważne jest, aby przekazywała pra-
widłowe rozumienie i szacunek pracy misyjnej właściwej Jezusowi, 
takiej, jaką On sam przedstawił w synagodze w Nazarecie (zob. Łk 
4,16-30). Takiej, którą konkretnie żył aż do śmierci na krzyżu. For-
macja oblacka przekazuje również zrozumienie i szacunek wobec 
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misji na rzecz ubogich, jaką żył św. Eugeniusz de Mazenod i jego 
pierwsi towarzysze.

Ta miłość do ubogich pozostaje jednym z powodów, dla któ-
rych ślubujemy ubóstwo ewangeliczne. Kapituła Generalna z 1986 
r. zaakcentowała tę kwestię: „Postanawiamy być ubodzy, aby lepiej 
wejść w komunię z Jezusem i ubogimi” (por. C 20). „Trzeba umoc-
nić świadomość, że jesteśmy jedną rodziną ludzką” (LS 52). „Chce-
my być blisko nich, aby dzielić się tym, co mają i co my mamy...” 
(MWŚ 16).

Nasza miłość do ubogich domaga się prawdziwej solidarno-
ści z  nimi, co pozwala nam być przez nich ewangelizowanymi. 
W świecie misjonarskim mówi się, że my, oblaci, chcemy być blisko 
ubogich, „abyśmy mogli nauczyć się widzieć Kościół i świat z ich 
perspektywy i dostrzegać ich oczami ukrzyżowanego Zbawiciela” 
(MWŚ 16). Prawdziwa solidarność z ubogimi nie jest spontaniczna; 
trzeba się tego nauczyć i świadomie zaakceptować.

„Wielu ubogich mieszka na obszarach szczególnie dotkniętych 
zjawiskami związanymi z ociepleniem, a ich środki utrzymania za-
leżą w dużym stopniu od zasobów naturalnych oraz tak zwanych 
usług ekosystemowych, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i zaso-
by leśne. Nie dysponują innymi możliwościami utrzymania się ani 
innymi zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się do skut-
ków zmian klimatu czy stawienie czoła sytuacjom katastrofalnym. 
Mają też niewielki dostęp do opieki socjalnej… Niestety istnieje 
powszechna obojętność wobec tych tragedii, jakie dzieją się w róż-
nych częściach świata. Brak reakcji wobec tych dramatów naszych 
braci i sióstr jest oznaką utraty owego poczucia odpowiedzialności 
za naszych bliźnich, na której opiera się każde społeczeństwo oby-
watelskie” (LS 25).

Jeśli potrafimy prawdziwie kochać ubogich, z pewnością wpły-
nie to na nasz styl życia; będziemy żyć prostym życiem, świad-
cząc o  ewangelicznym oderwaniu od dóbr doczesnych. Zdarza 
się jednak, że zostając zakonnikami lub kapłanami, otrzymujemy 
awans społeczny. Skłaniamy się wtedy do życia jak bogaci ludzie,  
używając pieniędzy, jak gdyby nie było żadnych ograniczeń.  
Kapituła Generalna z 1992 r. zaleciła znacznie intensywniejszą for-
mację na poziomie finansowym: „Oblaci podczas czasu formacji 
powinni być kształceni, by troszczyć się i dzielić dobrami material-
nymi jakie pozostają do ich dyspozycji oraz właściwie używać pie-
niędzy” (ŚWA 36). Nasz styl życia musi jasno wyrażać naszą miłość 
do ubogich.
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3. Życie pośród ubogich

Nie wystarczy mieć głęboki szacunek dla każdego człowieka. 
Nie wystarczy kochać ubogich; oblaci podczas formacji muszą 
doświadczyć życia wśród ubogich, sytuacji marginalizacji i  nie-
sprawiedliwości. Jedną ze strategii, które to urzeczywistniają, jest 
zanurzenie w ubogich obszarach. Już Kapituła z 1986 r. stwierdza: 
„Zachęcamy oblatów do zakładania wspólnot w biednych dzielni-
cach” (MWŚ 25). I znowu: „Nasze domy formacyjne będą zlokali-
zowane, gdy tylko będzie to możliwe, na obszarach najuboższych 
i  będą charakteryzować się prostym stylem życia, aby zapewnić 
konkretne doświadczenie ubóstwa” (MWŚ 160). Zanurzenie się 
w życiu ubogich jest bardzo charakterystycznym elementem for-
macji w Ameryce Łacińskiej. Oczywiście, sama formacja pozosta-
je głównym celem, a doświadczanie zanurzenia w sposobie życia 
ubogich jest kontekstem, w którym odbywa się formacja. Umoż-
liwia to prosty styl życia, aktywną solidarność z ubogimi, udział 
w  ich zmaganiach o  sprawiedliwość, odkrywanie wartości pracy 
i pieniędzy.

Obecność pomiędzy ubogimi może również mieć miejsce dzię-
ki doświadczeniu duszpasterskiemu i misyjnemu na obszarach, na 
których żyją ubodzy. Inicjacja duszpasterska i misyjna stała się in-
tegralną częścią naszych programów formacyjnych; coraz więcej 
takich praktyk odbywa się na ubogich obszarach. Mogą przynieść 
wiele korzyści, jednakże tylko wtedy, gdy młodemu oblatowi poma-
ga się nabywać wprawy pod należytym nadzorem - poprzez towa-
rzyszenie, ocenę lub integrację.

4. Formacja oblacka

Mamy nadzieję, że „OMI JPIC Współtowarzysz w Misji” po-
może formatorom i  kandydatom w  wypełnianiu misjonarskiej 
służby jako części oblackiej formacji. Jest to również ważny aspekt  
formacji dotyczącej świeckich współpracowników posługujących 
na misji (por. R 37a, 49d). Normy Generalne Formacji (GNOF)  
dostarczają metod i konkretnych programów, aby prowadzić ob-
lackie jurysdykcje w  tworzeniu własnych oblackich programów 
formacyjnych.

Można je znaleźć w Formacyjnych Normach Generalnych, nr. 
397, pod tytułem: „Sprawiedliwość, pokój i integralność Stworze-
nia – Program”. Poniżej znajduje się synteza:
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a. Sprawiedliwość, pokój i integralność Stworzenia – Program 
(GNOF 13.7,397)

„Formacja jest przygotowaniem do wypełniania zadań misyj-
nych. Sprawiedliwość i  pokój oraz integralność stworzenia są niezby-
walnymi częściami posługi wszystkich oblatów” (Dzieje 33. Kapitu-
ła Generalna 1998, nr 16). Nasze Konstytucje i Reguły stwierdzają: 
„Posługa wśród ubogich albo grup mniejszościowych wymaga rów-
nież zrozumienia ich sytuacji społeczno-ekonomicznej i znajomo-
ści społecznej nauki Kościoła” (R. 69b) i „pomaga mu sprawdzać, 
jak realizuje się jedność między jego życiem i  posłannictwem”  
(C. 69) (por. Społeczny wymiar ewangelizacji, nr 176-258, EG; „Na-
uczanie Kościoła na temat kwestii społecznych” nr 182).

b. Prenowicjat – zwrócenie uwagi na tych, którzy żyją w ubó-
stwie i refleksja nad przyczynami niesprawiedliwości

Podczas sesji Przyjdź i zobacz lub w prenowicjacie kandydaci 
powinni być wystawieni na sytuacje ubóstwa: z modlitwą i reflek-
sją; zadając sobie pytania dotyczące osób bezdomnych, młodzieży 
uzależnionej, bezrobotnych, imigrantów i zanieczyszczenia środo-
wiska. Z pomocą innych osób dokonają krytycznej analizy rzeczy-
wistości, szukając przyczyn niesprawiedliwości. Jest to dobry czas, 
by zapoznać się z oblatami pracującymi pośród ubogich i rozpo-
cząć odczytywanie znaków czasu.

c. Nowicjat – czas systematycznego studiowania duchowości 
oblackiej, by pomóc nowicjuszowi w integracji jego doświad-
czenia duszpasterskiego oraz by zostać prawdziwym uczniem 
Chrystusa

Nasze Konstytucje i  Reguły, dokumenty Kapituły Generalnej 
i  nasza oblacka historia są przesiąknięte inspirującymi myśla-
mi i autentycznymi świadectwami na temat naszej opcji na rzecz 
ubogich. Szczególne studiowanie tematów biblijnych związanych 
z JPIC daje podstawę do zrozumienia sensu misji w stosunku do 
osób żyjących w ubóstwie.

Odkrywamy potrzebę pogłębienia osobistego i  wspólnotowe-
go stylu życia zgodnego z naszą misją na rzecz ubogich. Życie we 
właściwej relacji między nami, wraz z wszystkimi ludźmi i całym 
stworzeniem, w  sposób zrównoważony i  pełen czci, jest jednym 
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z największych wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj. Do tego po-
trzebna jest głęboka i zintegrowana duchowość.

d. Po-nowicjacie – Integracja osobista, emocjonalna, intelektu-
alna, duchowa i pastoralna potrzebna do życia we wspólnocie

Jest to uprzywilejowany moment w życiu oblata, podczas któ-
rego dokonuje się specjalne studium w następujących obszarach: 
Biblia (Księga Wyjścia, prorocy), nauczanie społeczne Kościoła, 
prawa człowieka, pokojowa działalność społeczna, rozwiązywanie 
konfliktów, zmiany klimatyczne, migracja itp.

Dzielenie się doświadczeniem odzwierciedlającym teologię 
i modlitwę, pomoże oblatowi uświadomić sobie, że idee i słowa nie 
wystarczą; serce też powinno być zaangażowane. Życie przepeł-
nione sprawiedliwością, pokojem i  integralnością stworzenia nie 
może być nikomu narzucone; powinno wyjść z wnętrza człowieka, 
z  jego troski i miłości do ubogich, zmarginalizowanych i uciska-
nych. Weekendowe i letnie doświadczenia duszpasterskie oraz rok 
stażu są okazją do wykorzystania i pogłębienia wiedzy i doświad-
czenia w służbie JPIC. Wszystkie te myśli są również jeszcze bar-
dziej uwypuklone przez Gaudium et Spes z Soboru Watykańskiego 
II, a  ostatnio także przez Evangelii Gaudium papieża Franciszka. 
Tutaj naszym wzorem jest Jezus Chrystus, który był obecny pośród 
ubogich, których przyjmował z radością i bronił. Wymaga to od nas 
głębokiego życia duchowego w bliskości życia ubogich.

e. Formacja ustawiczna – od obojętności do nowej mentalności

Pierwsze pięć lat kapłaństwa, a także kolejne, są kluczowe dla 
przejścia od niewiedzy poprzez obojętność do nowej mentalności 
i zaangażowania pośród ubogich dzisiaj.

Dokonuje się to wtedy, gdy nawrócenie serca pociąga za sobą 
nawrócenie stóp, które spowoduje nawrócenie oczu (by widzieć), 
głowy (odpowiednie nastawienie) i serca (by współczuć), dając od-
wagę językowi (by mówić) i dłoniom (by działać).

Kiedy rozpocznie się proces nawrócenia, uświadomimy sobie, że 
jesteśmy przed wielką siecią, bez wiedzy, jak i gdzie zacząć. Jako oblaci 
zobaczymy również struktury, które wydają się skomplikowane i nie-
zmienne. Wtedy należy wzmocnić rozeznanie, szukać sojuszy i spo-
sobów działania w solidarności z ubogimi oraz ludźmi dobrej woli, 
wspólnie ucząc się metod i narzędzi analizy oraz kierunków działania.
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Analiza powinna doprowadzić do osądu i  podjęcia decyzji 
w świetle Ewangelii, w komunii z Kościołem i ze wspólnotą. Nie 
są to decyzje ostateczne; są to kroki, działania, które musimy stale 
poddawać ponownej ocenie i modyfikować. Ciągłe rozeznawanie 
naszego stylu życia to wysiłek dozgonny: by troszczyć się o  pro-
mowanie zrównoważonego rozwoju, naturalnej ekologii, która jest 
zarówno duchowa, jak i społeczna; by właściwie korzystać z powie-
rzonych nam dóbr w solidarności z ubogimi.

Jednakże serce musi pozostać wolne: jedna osoba pracująca 
dla JPIC nie dźwiga na swoich barkach wszystkich niesprawie-
dliwości świata. Bóg ma swój wielki plan, projekt zbawienia, któ-
ry się dokonuje. Trzeba potępiać zło, ale nigdy kosztem innych, 
ponieważ wszyscy jesteśmy tak samo kochani przez Boga. Sta-
jemy się wiarygodni tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi „wyrzec 
się” w sobie tego, co jest niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Praca 
w  JPIC wymaga osobistej uczciwości, głębokiej pokory, bezin-
teresowności, zdecydowania w osiąganiu celu i głębokiej wiary, 
„nawet gotowi oddać swoje życie, jeśli zajdzie taka potrzeba” 
(Wstęp do Konstytucji i  Reguł)! By służyć w  strukturach JPIC 
równie ważna jest głęboka duchowość i  zdolność kontemplacji 
powierzonych dzieł.

f. Konkretne sugestie dla wszystkich etapów formacji.

• ustanowienie interdyscyplinarnego podejścia z przedsta-
wicielami różnych komitetów generalnych (formacja, JPIC, 
finanse, bracia) (por. R 49e);

• zintegrowany plan procesu formacji;
• podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz szerzenia świado-

mości i rozwijania programów animacji na każdym etapie 
formacji oraz w życiu osobistym i wspólnotowym oblatów;

• planowanie, przygotowywanie i ocenianie programów oraz 
projektów;

• zapewnienie systematycznej formacji wraz z osobistym 
poświęceniem się ewangelicznym wartościom, które będą 
towarzyszyć na wszystkich etapach formacji i życia;

• konkretnie odpowiedzieć na wyzwania świata, w którym żyje-
my dzisiaj, zgodnie z oblackim charyzmatem i duchowością;

• próba wdrożenia programu JPIC jako nieodłącznej części 
ewangelizacji i dzieł pastoralnych większości oblatów służą-
cych w parafiach, formacji itd.;
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• przygotowanie oblatów do wyspecjalizowanej posługi po-
przez programy akademickie z następujących dziedzin: 
politologia, polityka obywatelska, stosunki międzynarodowe, 
rozwiązywanie konfliktów, pokój, prawo międzynarodowe, 
prawa człowieka i rozwój.

Kompendium nauki społecznej Kościoła jest doskonałym na-
rzędziem JPIC na polu duszpasterskim i  formacyjnym. Powinno 
zostać włączone do naszego programu formacji. Warto również 
pamiętać, że papież Franciszek rozszerzył doktrynę społeczną Ko-
ścioła w Evangelii Gaudium i Laudato Si’, umieszczając ją w centrum 
ewangelizacji.

5. Analiza społeczna

Aby móc zastosować nauczanie społeczne Kościoła do konkret-
nej sytuacji, trzeba dokładnie poznać tę sytuację. Analiza społeczna 
jest przydatnym narzędziem, dzięki któremu możemy zrozumieć 
lokalną lub powszechną sytuację. Otwiera nam oczy, wyjaśnia, dla-
czego rzeczy są takie, jakie są. Uświadamia nam, że istnieją ludzie, 
którzy pracują nad zmianą niesprawiedliwych struktur, ludzie, któ-
rzy czują się odpowiedzialni za pracę na rzecz lepszego świata przy 
pomocy wszystkich istniejących zasobów.

Doświadczenie uczy, że nie możemy zakładać, że młodzi semi-
narzyści, wchodząc do seminarium lub nowicjatu, znają dogłębnie 
społeczną, ekonomiczną, polityczną sytuację swojego kraju i świa-
ta. Stopniowo uczą się, jak funkcjonuje społeczeństwo i w tym pro-
cesie potrzebują pomocy osób wykwalifikowanych w danej dziedzi-
nie. Zapoznanie się z narzędziami analizy pozwoli lepiej zrozumieć, 
w jaki sposób ustala się i utrzymuje społeczną, ekonomiczną i poli-
tyczną strukturę władzy. Istnieją różne wartościowe modele anali-
zy społecznej. Dla chrześcijan ważne jest, aby zweryfikować naszą 
analizę, zadając pytanie, jaki może być Boży plan dla społeczeń-
stwa. W okresie formacji seminarzyści powinni zapoznać się przede 
wszystkim z formami chrześcijańskiej analizy społecznej.

Szczególnie ważne jest, aby w toku akademickich przygotowań 
do życia zakonnego i posługi włączyć naukę społeczną Kościoła do 
programu studiów, a jeżeli z różnych powodów jest to niemożliwe, 
to osoby odpowiedzialne za kierowanie procesem formacyjnym po-
winny znaleźć inne sposoby zapewnienia dobrego przygotowania 
w tej dziedzinie.
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Pytania do refleksji

• Czy wiesz, jakie są doświadczenia JPIC w domach formacyj-
nych twojej prowincji/delegatury?

• Co związanego z tematyką JPIC udało ci się przeczytać 
w ostatnim czasie?
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ROZDZIAŁ V
PROGRAM ANIMACJI

Działania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i  integralno-
ści stworzenia są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek jako 
nieodzowna część ewangelizacyjnej misji Kościoła i  oblackiego 
charyzmatu. Bez wątpienia wielu oblatów uczestniczy w akcjach 
JPIC, być może nie do końca świadomie. Możemy ich tylko za-
chęcić do kontynuowania obranego kierunku. Program nakreślo-
ny w tym rozdziale ma na celu pomóc, w bardziej systematyczny 
sposób, w animacji zgromadzenia na poziomie duszpasterskim dla 
„sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia”. Celem takiej 
animacji jest dotarcie na poziom lokalny, gdzie posługa JPIC jest 
wykonywana w imieniu wspólnoty.

Cele

a. Podstawowe cele i założenia

I. Oblaci i ich współpracownicy mają ogólny obraz i coraz 
głębszą znajomość społecznego nauczania Kościoła;

II. posługa w JPIC jest coraz bardziej zintegrowana z każdą 
formą duszpasterstwa oblackiego; trzeba dążyć do tego, by 
rzeczywiście stała się częścią naszej misyjnej tożsamości, 
zgodnie z wymogami naszego charyzmatu;

III. oblaci i ich współpracownicy angażują osoby i instytucje 
dążące do pokojowych sposobów promowania większej 
sprawiedliwości poprzez transformację struktur na pozio-
mie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
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b. Cele na poziomie formacyjnym

oblaci i ich współpracownicy potrafią:
I. spoglądać na świat;

1. oczami współczującego Jezusa;
2. oczami kogoś, kto krytycznie odczytuje rzeczywistość 

(analiza społeczna);
II. dostrzegać więź pomiędzy ewangelizacją a sprawiedliwo-

ścią;
III. dostrzegać więź między strukturami społecznymi 

a niesprawiedliwością;
IV. dostrzegać możliwość służby na rzecz sprawiedliwości, 

pokoju i integralności stworzenia jako jednego z konsty-
tutywnych elementów charyzmatu oblackiego.

c. Cele na poziomie działania

I. każdy oblat działa zgodnie z wyżej wymienionymi  
zasadami;

II. wspólnoty oblackie biorą pod uwagę te reguły podczas 
przygotowywania projektu misyjnego;

III. każda prowincja, delegatura i misja powołają  
komisję JPIC;

IV. każdy oblacki region utworzy sieć kontaktów JPIC dla 
danej jednostki;

V. na poziomie zgromadzenia działa właściwa komunikacja 
pomiędzy członkami JPIC.

Pytania do refleksji

• Czy zgadzasz się z wymienionymi celami?
• Które z wyzwań pozostaje dla Ciebie najbliższe? Jako 

wspólnota jak możemy wprowadzić je w życie?

2. Animacja w działaniu

Nasze działanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralno-
ści stworzenia jest zakorzenione i czerpie swój dynamizm z god-
ności osoby ludzkiej jak również z nadziei, którą przynosi Ewan-
gelia; oba te wymiary należy postrzegać przez pryzmat naszego 
charyzmatu oblackiego.
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a. Elementy strategii

I. uciekanie się do różnych typów aktywności: zdobywania 
informacji, pogłębiania świadomości społecznej, modli-
twy, doświadczania ubóstwa, zmiany własnego stylu życia, 
zarządzania finansami zgodnie z wymogami JPIC;

II. realizm w działaniu: podejmuj to, co jest możliwe;
III. adaptacja w działaniu, by była możliwa animacja  

różnych grup;
IV. używanie zrozumiałego języka o ewangelicznym smaku: 

służba ludziom obarczonym cierpieniem, współczucie 
innym, solidarność lokalna lub globalna, podejmowania 
działań czyniących życie bardziej ludzkim.

b. Animacja

I. Osób zaangażowanych w służbę JPIC
1. zachęcać do kontynuowania wyznaczonych zadań;
2. zapraszać do włączania elementów oblackiego chary-

zmatu w działalność na rzecz sprawiedliwości, pokoju 
i integralności stworzenia;

3. dzielić się wspólną wizją i doświadczeniem z innymi 
zainteresowanymi oblatami;

II. Dla pozostałych oblatów
1. organizować spotkania na poziomie prowincji lub 

wyznaczonego obszaru w celu przybliżania teologii 
i duchowości, które są podstawą zaangażowania spo-
łecznego;

2. obecność tematyki związanej z działalnością JPIC 
w oblackich biuletynach;

III. Oblatów w pierwszej formacji
1. gruntowne przestudiowanie nauki społecznej Kościoła;
2. włączenie konkretnego doświadczenia JPIC do progra-

mu formacyjnego;
3. zachęta do zagłębiania się w świecie ubogich;
4. promocja odpowiedzialnego zarządzania i korzystania 

z dóbr materialnych;
5. promocja prostego stylu życia;
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IV. Dla osób świeckich
Biorąc pod uwagę wezwanie Kapituły Generalnej (por. Kapi-

tuła 2010, C) w stosunku do ludzi świeckich jak również priory-
tety JPIC zobowiązujemy się:

Zawsze będziemy blisko ludzi, z którymi pracujemy, biorąc 
pod uwagę ich wartości i aspiracje (por. LS 244). Będziemy od-
ważnie szukać nowych dróg, by Słowo Boże dotarło do ludzkich 
serc oraz jednocześnie nie będziemy onieśmieleni wymaga-
niami stawianymi przez Ewangelię. Świadomość naszych wła-
snych słabości napełni nas pokorą, a Boża moc da nam pewność 
w  prowadzeniu wszystkich ludzi – szczególnie ubogich – do 
pełnej świadomości, że odkryją godność istot ludzkich i że są 
synami i córkami Boga (R 8; LS 232).
• Wraz z osobami świeckimi jesteśmy ludem Bożym należącym 

do rodziny Jezusa powołanymi do tego, by być światłem dla 
świata i solą dla ziemi (por. Jr 31,33; Mk 3,55; 1 P 2,9n;  
Mt 5,13-16; LS 84). „Stworzenia istnieją tylko w zależności od 
siebie nawzajem, uzupełniają się nawzajem, w służbie sobie 
nawzajem” (KKK 340);

• będziemy zachęcać osoby świeckie do zaangażowania poli-
tycznego, w duchu służby, w trosce o dobro wspólne, na rzecz 
rozwoju sprawiedliwości (Kompendium Nauki Społecznej 
Kościoła n. 65; EG 81;102) ponieważ „niesprawiedliwość nie 
jest niepokonana” (LS 74);

• będziemy wspierać ich w rozwoju własnych talentów i cha-
ryzmatów; poczynając od pierwszej formacji powinniśmy 
być otwarci na wspólne zdobywanie wiedzy, powinniśmy też 
inspirować się ich przykładami (por. RR 7n, 18c; GNOF 98, 
258, 391);

• konkretne doświadczenia podczas realizacji wspólnych 
projektów (parafie, szkoły, nowatorskie zaangażowania) 
w różnych częściach świata będą nas wzmacniać we wspól-
nej trosce o budowanie lepszego świata; projekty te zawsze 
muszą być realizowane w dialogu i przy zachowaniu pełnej 
przejrzystości (EG 183; por. LS 182).

V. Dla odpowiedzialnych za oblackie finanse
• prowincje/delegatury będą pamiętać w swoim planowaniu 

finansowym o podejmowaniu kroków na rzecz świadomego 
wysiłku w promowaniu sprawiedliwości;

• sprawozdania finansowe uwydatnią poziom zaangażowania 
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na rzecz sprawiedliwości dzięki przykładnemu zarządzaniu 
dobrami doczesnymi;

• należy zwracać szczególną uwagę na to, by nasze inwestycje 
nie faworyzowały przedsiębiorstw związanych w wyzyskiem 
pracowników, ale raczej by przynosiły korzyść ubogim  
(por. R 144);

• prosi się, by poszczególni oblaci, a także prowincje czy dele-
gatury zwracały uwagę i porównały poziom swojego życia  
ze zwykłymi ludźmi, którzy ich otaczają.

Pytania do refleksji

• Co mógłbyś zaproponować, aby twoja wspólnota była bar-
dziej koherentna z założeniami JPIC?

• Kogo chciałbyś zaprosić (polityka, duchownego, nauczy-
ciela akademickiego) na spotkanie do swojej wspólnoty 
(dystryktu)?
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WSPÓLNE PRIORYTETY OMI JPIC

Cztery priorytety, o których będzie tutaj mowa, zostały po raz 
pierwszy opracowane w 2009 r. i poprawione w 2012 r. w następ-
stwie konsultacji i rozeznania dokonanego przez Radę Generalną 
i oblatów pracujących na rzecz JPIC. Proces ten uwzględniał: man-
dat Kapituły z 2010 r., „by rozwijać nową animację misyjną i od-
krywać nowe strategie oraz wyzwania misji” (Nawrócenie w Misji 
Oblackiej Nr 1, str. 24); uniwersalne wezwanie Kościoła do nowej 
ewangelizacji, wyrażone we wnioskach z  Synodu z  2012 r., aby 
sprostać wyzwaniom naszych czasów (13-16, 19, 21 i 24), jak rów-
nież oblacki charyzmat wyrażony w pierwszych 10 konstytucjach 
i regułach o ewangelizacji ubogich, by odkrywać wraz z nimi, kim 
jest Chrystus.

Należy zwrócić uwagę, że te priorytety są ad intra: dawanie świa-
dectwa o Jezusie Chrystusie przez nasz oblacki charyzmat wymaga, 
abyśmy te priorytety w pierwszej kolejności starali się urzeczywist-
nić w  naszym życiu wspólnotowym. Są również ad extra: sposób, 
w jaki organizujemy naszą wspólnotę, jest naszym pierwszym zaan-
gażowaniem misyjnym jak i dawaniem świadectwa i budowaniem 
Królestwa Bożego, głoszonego przez Jezusa - jako dobrej nowiny 
dla całego stworzenia i rodziny ludzkiej.

1. PRAWA CZŁOWIEKA

Zobowiązujemy się do pracy, szczególnie w promowaniu praw 
wszystkich narodów jako jednostek i  społeczności, ze szczegól-
nym naciskiem na ludność rdzenną i migrantów. Zobowiązujemy 
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się, aby wszystkie narody były szanowane w swoim prawie do ży-
cia od poczęcia do naturalnego końca, aby miały dostęp do podsta-
wowych ludzkich potrzeb, a także prawo do swobodnego korzysta-
nia z praw obywatelskich, politycznych, społecznych, religijnych 
i kulturalnych, jak również możliwość do życia w odpowiednich 
warunkach.

2. POKÓJ I POJEDNANIE

Powinniśmy zwrócić uwagę, aby w  początkowym i  ustawicz-
nym programie formacji oblackiej uwzględnić konkretne szkolenia 
z zakresu rozwiązywania konfliktów i pojednania na poziomie spo-
łecznym, religijnym i politycznym, np. między grupami etniczny-
mi. Szkolenie to powinno również zawierać zidentyfikowanie i roz-
poznanie naruszonych granic między ludźmi a ziemią w różnych 
sytuacjach i kontekstach.

Komitet OMI/JPIC powinien stworzyć zespół oblatów i  osób 
świeckich, który byłby pomocą dla braci i innych osób działających 
na rzecz pojednania, szczególnie w strefach konfliktu, w których 
posługują.

3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W EKOLOGII  
I GOSPODARCE.

Zobowiązujemy się do budowania relacji między ludzkością 
a naturą jako darem od Boga, ochroną środowiska i zaangażowa-
niem w  ekologię. Będziemy pracować z  lokalnymi gospodarka-
mi, by były zrównoważone, opłacalne, przyjazne dla środowiska. 
Skupimy się na inwestycjach, które są  etyczne i odpowiedzialne 
względem społeczeństwa.

4. EDUKACJA I FORMACJA

Zobowiązujemy się do promowania podstawowej wiedzy i edu-
kacji jako fundamentalnego prawa niezbędnego do wzmocnienia 
grup społecznych w ich poszukiwaniu większej godności i nowych 
możliwości życia. Wierzymy, że przygotowanie i  aktualizacja tak 
ukazanego wymiaru naszej misji będą uwzględnione we wszyst-
kich naszych programach formacyjnych. Obejmuje to różne etapy 
formacji pierwszej, ustawicznej i programy szkolenia dla liderów, 
które są zaplanowane na różnych poziomach zgromadzenia.
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Działamy tak, aby osoby świeckie wraz z oblatami, wspólnie po-
nosiły odpowiedzialność za naszą misję. Nauczanie katolickiej na-
uki społecznej jak i szkolenia JPIC powinny być integralną częścią 
naszych programów formacyjnych dla oblatów i osób świeckich.
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DODATEK I
GENERALNE NORMY FORMACJI OBLACKIEJ

Uwaga: Poniższy tekst został zaczerpnięty z Generalnych Norm 
Formacji Oblackiej (ang. GNOF), s. 140-143 (Nr 397).

397 Formacja jest czasem przygotowania do zadań związanych 
z naszą misją. Sprawiedliwość i Pokój oraz Integracja Stworzenia 
są niezbywalną częścią służby każdego oblata. (Akta 33 Kapituły 
Generalnej z 1998 r., nr 16). Nasze Konstytucje i Reguły stanowią: 
„Posługa wśród ubogich albo grup mniejszościowych wymaga rów-
nież zrozumienia ich sytuacji społeczno-ekonomicznej i znajomo-
ści społecznej nauki Kościoła” (R 69b), jak również „na wszystkich 
etapach rozwoju pomaga mu sprawdzać, jak realizuje się jedność 
między jego życiem i posłannictwem” (K 69).

Prenowicjat – odkrywanie ubóstwa oraz refleksja nad niesprawie-
dliwością

Podczas spotkań typu przyjdź i zobacz, czy to w nowicjacie czy 
prenowicjacie, kandydaci powinni być wystawieni na sytuacje 
ubóstwa. Dzięki modlitwie i refleksji pozwala im to dostrzec rze-
czywistość związaną z ubóstwem i niesprawiedliwością, lub jeśli 
ubóstwo jest im znane, zobaczyć je w inny sposób. Prowadzi to do 
stawiania pytania: dlaczego? Zastanawiając się nad sytuacją bez-
domnej młodzieży, bezrobotnych, imigrantów lub zanieczyszczeń 
środowiska, można rozpocząć krytyczną analizę rzeczywistości, 
poszukując przyczyn niesprawiedliwości. Jest to dobre miejsce na 
zapoznanie się z oblatami pracującymi wśród ubogich i naukę od-
czytywania znaków czasu.
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Nowicjat – studiowanie, zdobywanie doświadczenia i wzrostu du-
chowego, by stać się prawdziwym uczniem Chrystusa

Konstytucje i  Reguły, Kapituły Generalne i  historia naszego 
zgromadzenia są przesiąknięte inspirującymi myślami jak i świa-
dectwem oblackiej misji pośród „najbardziej opuszczonych”. Głę-
boka refleksja nad dokumentami Kapituły Generalnej osób zaanga-
żowanych w służbę JPIC pozwala stworzyć podstawy opcji na rzecz 
ubogich. Studiując ślub ubóstwa, odkrywamy potrzebę pogłębienia 
osobistego i  wspólnotowego stylu życia, zgodnego z  naszą misją 
pośród ubogich. W życiu wspólnotowym poczuwamy się do coraz 
większej odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Życie w zdrowych relacjach, w sposób zrównoważony i pełen 
szacunku, czy to we wspólnocie, czy ze wszystkimi ludźmi i całym 
stworzeniem, pozostaje największym wyzwaniem naszych czasów. 
Do takiego przeżywania swojego powołania potrzebna jest głęboka 
i zintegrowana duchowość.

Po-nowicjacie – integracja życia osobistego, emocjonalnego, inte-
lektualnego i duchowego

Jest to czas pogłębionego studium nauki społecznej Kościoła 
oraz specjalistycznych tematów biblijnych, takich jak Księga Wyj-
ścia, prorocy, prawa człowieka, działania na rzecz wyeliminowania 
przemocy, rozwiązywanie konfliktów, zmiany klimatyczne, imigra-
cja itd.

Różne doświadczenia podczas formacji, refleksja i modlitwa, 
zapraszają oblata do tego, aby uświadomił sobie, że słowa nie 
wystarczą; serce też musi być zaangażowane. Nikt nie może być 
zmuszony do JIPC; taka postawa musi wyjść z wnętrza człowieka 
z jego troski i miłości do ubogich, zmarginalizowanych i uciska-
nych ludzi. Weekendowe doświadczenia duszpasterskie i te przeży-
te w trakcie wakacji, roku sabatycznego czy stażu dają możliwość 
pogłębienia i wykorzystania wiedzy oraz doświadczenia w służbie 
JPIC. Kształtowanie do przeżywania misji w duchu miłości i so-
lidarności z ubogimi zaczyna się tam, gdzie zdajemy sobie spra-
wę z zaistnienia niesprawiedliwości, których ofiarami są ubodzy. 
Całość tego przesłania pozostaje również wzmocniona słowami 
Gaudium et Spes. Doświadczenie oraz uczestniczenie w trudnych 
sytuacjach razem z  ubogimi jest dźwignią do nawrócenia serca, 
prowadzi również do współczucia i  oburzenia w  związku z  do-
znaną niesprawiedliwością. Naszym wzorem jest Jezus Chrystus, 
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który był obecny pośród ubogich, słuchał ich problemów i bronił 
ich. Jednakże musimy pamiętać, że to wymaga głębokiego życia 
duchowego.

Formacja ustawiczna – od obojętności do nowej mentalności
Pierwsze pięć lat kapłaństwa, i kolejne, są kluczowe dla przej-

ścia od niewiedzy, przez obojętność do nowej mentalności i zaan-
gażowania pośród ubogich dzisiaj.

Dzieje się tak, gdy nawrócenie serca będzie dążyć do „nawró-
cenia stóp”, które spowoduje nawrócenie „oczu” (widzieć), głowy 
(postaw) i serca (współczucie), dając odwagę językowi (by mówić) 
i rękom (by działać).

Gdy dokona się nawrócenie, uświadomimy sobie, że sto-
imy przed wielką siecią, nie wiedząc, jak i  gdzie zacząć. Obla-
ci zwrócą uwagę na struktury, które wydają się skomplikowane 
i niezmienne. Tu trzeba mieć większe rozeznanie, szukać soju-
szy i sposobów działania w solidarności z ubogimi, jak również 
z ludźmi dobrej woli, wspólnie ucząc się narzędzi analizy i kie-
runków działania.

Analiza powinna doprowadzić do osądu i  podjęcia decyzji 
w świetle Ewangelii, w komunii z Kościołem i ze wspólnotą. Nie są 
to decyzje podjęte raz na zawsze: są to kroki i działania, które musi-
my stale poddawać ponownej ocenie i modyfikacji. Kontynuowanie 
rozeznawania naszego stylu życia to wysiłek na całe życie: troska 
o promowanie zrównoważonego rozwoju, promowanie naturalnej 
ekologii, która jest zarówno duchowa, jak i społeczna; uczenie za-
rządzania dobrami doczesnymi. Wszystko to powinno być realizo-
wane w solidarności z ubogimi.

Jednakże serce musi być wolne: jeden człowiek pracujący dla 
JPIC nie dźwiga na swoich barkach niesprawiedliwości całego 
świata. Bóg stworzył generalny plan – projekt zbawienia, który się 
rozwija. Trzeba „potępiać zło”, ale nigdy kosztem innych, ponie-
waż wszyscy jesteśmy tak samo kochani przez Boga. Człowiek staje 
się wiarygodny tylko wtedy, gdy jest gotowym „wyrzec się” w sobie 
tego, co nie jest sprawiedliwe i prawdziwe. Praca dla JPIC wymaga 
osobistej uczciwości, głębokiej pokory, bezinteresowności, jedno-
znacznego celu i głębokiej wiary, „nawet gotowości oddać życie, 
jeśli zajdzie taka potrzeba” (Przedmowa Konstytucji i Reguł). Pod-
sumowując, potrzeba głębokiej duchowości, zdolności kontempla-
cji, aby wykonywać pracę JPIC.
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Konkretne sugestie dla wszystkich etapów formacji

• ustalenie interdyscyplinarnego podejścia z przedstawicielami 
różnych komitetów generalnych (formacyjny, JPIC, finanso-
wy, bracia) (por. R 49e);

• zaplanowanie procesu formacji w sposób zintegrowany;
• podejmowanie wspólnych wysiłków i promowanie świado-

mości oraz rozwój programów animacji na każdym etapie 
formacji, jak również w życiu osobistym i wspólnotowym 
każdego oblata;

• planowanie, przygotowanie i ocena programów oraz projektów;
• zapewnienie systematycznej formacji oraz osobiste zaangażo-

wanie się w rozwój cnót i duchowości, które muszą nam to-
warzyszyć na wszystkich etapach formacji i życia osobistego;

• opowiedzenie w sposób konkretny na wezwania współcze-
snego świata zgodnie z charyzmatem i duchowością oblacką;

• określenie, w jaki sposób JPIC może stać się integralną 
częścią ewangelizacji w pracy duszpasterskiej większości 
oblatów: w parafiach, formacji itp.;

• znalezienie, zaproszenie i przygotowanie oblatów do spe-
cjalnej posługi poprzez fora, kursy, konferencje, seminaria, 
stypendia i programy akademickie, tj. politologia, polityka 
publiczna, stosunki i prawo międzynarodowe, rozwiązywanie 
konfliktów, pokój, prawa człowieka i rozwój.
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DODATEK II
SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA

Encykliki i inne dokumenty

Dokumenty te dostępne są on-line:
http://goo.gl/BZjgQ9

Rerum Novarum, Leon XIII (15.05.1891)
Quadragesimo Anno, Pius XI (15.05.1931)
Mater et Magistra, Jan XXIII (15.05.1961)
Pacem in Terris, Jan XXIII (11.04.1963)
Populorum Progressio, Paweł VI (27.03.1967)
Octogesima Adveniens, Paweł VI (14.05.1971)
Laborem Exercens, Jan Paweł II (14.08.1981)
Sollicitudo Rei Socialis, Jan Paweł II (30.12.1987)
Centesimus Annus, Jan Paweł II (1.05.1991)
Caritas in veritate, Benedykt XVI (29.06.2009)
Laudato Si’, Franciszek (24.05.2015)
Kompedium nauki społecznej Kościoła
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DODATEK III
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW  
CZŁOWIEKA

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych 
i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest 
podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

zważywszy, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw czło-
wieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły 
sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślej-
szy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym 
ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności 
od strachu i nędzy,

zważywszy, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka 
przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczno-
ści – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych 
stosunków między narodami,

zważywszy, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę 
w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz 
w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecy-
dowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków ży-
cia w większej wolności,

zważywszy, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpra-
cy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne 
poszanowanie i  przestrzeganie praw człowieka i  podstawowych 
wolności,

zważywszy, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma 
olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,
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Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich lu-
dów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy spo-
łeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w dro-
dze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw 
i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasię-
gu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie, 
i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak 
i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i  równi pod względem swej 
godności i  swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem, 
i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i  wolności zawarte 
w niniejszej Deklaracji, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, 
koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, na-
rodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub ja-
kiegokolwiek innego stanu.

Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sy-
tuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obsza-
ru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany 
kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powier-
nictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób 
ograniczony w swej niepodległości.

Artykuł 3

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa 
swej osoby.

Artykuł 4

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo 
służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we 
wszystkich swych postaciach.

Artykuł 5

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób 
okrutny, nieludzki lub poniżający.
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Artykuł 6

Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobo-
wości prawnej.

Artykuł 7

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek 
różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do 
jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą po-
gwałceniem niniejszej Deklaracji i przed jakimkolwiek narażeniem 
na taką dyskryminację.

Artykuł 8

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do 
kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym 
pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konsty-
tucję lub przez prawo.

Artykuł 9

Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wy-
gnać z kraju.

Artykuł 10

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, 
aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o za-
sadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o  popełnienie 
przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez nie-
zależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11

1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma 
prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie 
udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publiczne-
go procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne 
środki obrony.

2. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu 
działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego 
dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub mię-
dzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej 
niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia prze-
stępstwa.
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Artykuł 12

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywat-
ne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać 
jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do 
ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

Artykuł 13

1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wy-
boru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.

2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włącza-
jąc w to swój własny i powrócić do swego kraju.

Artykuł 14

1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać 
z niego w innym kraju w razie prześladowania.

2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania 
wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestęp-
stwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani 

nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.

Artykuł 16

1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice 
rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu 
pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. 
Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeń-
stwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.

2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażo-
ną pełną zgodą przyszłych małżonków.

3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa 
i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

Artykuł 17

1. Każdy człowiek, zarówno sam, jak i wespół z innymi, ma pra-
wo do posiadania własności.

2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.
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Artykuł 18

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyzna-
nia; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz 
swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidual-
nie, bądź wespół z  innymi ludźmi, publicznie i  prywatnie, po-
przez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzega-
nie obyczajów.

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; pra-
wo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszuki-
wania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów 
wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Artykuł 20

1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i sto-
warzyszania się.

2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowa-
rzyszenia.

Artykuł 21

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu 
swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybra-
nych przedstawicieli.

2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby pu-
blicznej w swym kraju.

3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się 
w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opar-
tych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub 
na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność 
wyborów.

Artykuł 22

Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubez-
pieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania 
– poprzez wysiłek narodowy i  współpracę międzynarodową oraz 
zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa – swych praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego 
godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.
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Artykuł 23

1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru 
pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy 
oraz do ochrony przed bezrobociem.

2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma 
prawo do równej płacy za równą pracę.

3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalają-
cego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie 
egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełniane-
go w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.

4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodo-
wych i do przystępowania do związków zawodowych dla 
ochrony swych interesów.

Artykuł 24

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając 
w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

Artykuł 25

1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej 
zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywie-
nie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadcze-
nia socjalne oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobo-
cia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub 
utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.

2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. 
Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, 
korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

Artykuł 26

1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, 
przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa 
jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest po-
wszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszyst-
kich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.

2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej 
i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podsta-
wowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję 
i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi 
lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.
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3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, 
które ma być dane ich dzieciom.

Artykuł 27

1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia 
w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztu-
ki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego 
dobrodziejstw.

2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i material-
nych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności 
naukowej, literackiej lub artystycznej.

Artykuł 28

Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego 
i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniej-
szej Deklaracji byłyby w pełni realizowane.

Artykuł 29

1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez 
którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobo-
wości.

2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek 
podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone 
przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego 
uznania i poszanowania praw i wolności innych, i w celu 
uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porząd-
ku publicznego, i powszechnego dobrobytu demokratyczne-
go społeczeństwa.

3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypad-
ku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 30

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozu-
mieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub oso-
bie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wy-
dawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw 
i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji.

Zatwierdzone przez Superiora Generalnego z Radą, 23 maja 2016 r. 
Rzym, Włochy





MODLITWA OMI JPIC

Boże, Ojcze wszystkich,
stworzyłeś świat jako nasz wspólny dom.
Przez Słowo i swojego Ducha
zrodziłeś życie, którym się radujemy.
Pomóż nam cenić ten dar życia.

Daj nam udział w swojej sile,
abyśmy mogli kochać i chronić wszelkie życie na ziemi.
Napełnij nas swoim pokojem i miłością,
abyśmy żyli w harmonii z całym stworzeniem;
uznając innych za nasze siostry i naszych braci.

Podążając za naszym założycielem, św. Eugeniuszem de Mazeno-
dem.
pomóż nam, byśmy ochoczo podejmowali zadania
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia
tak, abyśmy „obwieszczali wyzwalającą obecność Chrystusa
i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania  który stanie się 
rzeczywistością.

Nam, Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej,
dopomóż być blisko ubogich tego świata z ich wieloma twarzami.

Błagamy Maryję, naszą Matkę,
o siłę, by stanąć u stóp Krzyża,
gdzie wielu naszych braci i sióstr dzisiaj cierpi.

Prosimy Cię o to, Ojcze Niebieski,
za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki,
Świętego Eugeniusza i wszystkich błogosławionych oblatów.

Amen.



W tym szczególnym, jubileuszowym roku 200. rocznicy 
powstania naszego Zgromadzenia, chciałbym przed-
stawić „OMI JPIC Towarzysz w Misji”. Ten dokument to 
dwuletni projekt rewizji i aktualizacji „OMI JPIC Vade 
Mecum” z 1997 r. poszerzony o ważny wkład papieża 
Franciszka w dzieło JPIC. Jestem wdzięczny General-
nemu Komitetowi Posłannictwa JPIC, który tak inten-
sywnie pracował nad tym tekstem.

Kennedy KATONGO OMI 
Dyrektor OMI JPIC


