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Trzy zdania wprowadzenia do formacji w projekcie poselskim. 

Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. 
Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz 
działalność społeczna ks. Franciszka Blachnickiego. 
Metodą jest modlitwa, uporczywe stawanie przed Panem i rozeznawanie aktualnej rzeczywistości w oparciu 

o dokumenty Kościoła i teksty związane z Założycielem. 

 

Materiały formacyjne nr 3 – 2016 01 Styczeń 
 

1. Rozważanie Słowa Bożego Mt 2,1-12 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 

Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 

Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem 

jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała 

Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych 

ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu 

odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, 

Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród 

głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który 

będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał 

potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 

gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i 

wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście 

mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś 

wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą 

widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała 

się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i 

zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną 

drogą udali się do swojej ojczyzny.  

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę i przybyliśmy oddać mu pokłon. Dar mądrości, dar patrzenia na świat oczami Boga jest 

przymiotem prawdziwych mędrców. Mędrcy nie tylko rozpoznali gwiazdę Króla ale także za nią podążyli, rozeznanie 

znaków potwierdzili podjęciem decyzji o podróży.  

Postawa Heroda jest zupełnie inna, przeraził się i wypytywał... Wypytywał swoich poddanych, wypytywał potajemnie 

Mędrców, im wreszcie polecił wypytywać starannie o Dziecię u celu ich podróży, fałszywie podając powód swojego 

zainteresowania.  

Spotkanie z Dzieciątkiem Mędrców napełniło prawdziwą radością, upadli na twarz i oddali pokłon. Oddali swe skarby i 

inną drogą udali się do ojczyzny. Herod, często w tradycji ukazywany jako niemal oszalały ze strachu starzec 

miotający się na tronie, czuje się przez nich oszukany, rośnie w nim poczucie zagrożenia przez Dziecię. Jak wielka 

jest różnica w przyjęciu Boga przez osoby przywiązane do swojej pozycji, znaczenia, bogactw i uznania… 

 

Prośmy dla naszych polityków o dar bezinteresownego szukania Boga 
i umiejętność stawania przed Panem z radością i bez lęku. 



Projekt „SALOMON” - Modlitwa za posłów VIII i senatorów IX kadencji 
 

 
Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej 

gdansk.diakoniaspoleczna.pl 

 

2. Źródła oazowe 

Konferencja z sympozjum sejmowego poświęconego 
działalności społecznej sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego: 

Wpływ Ruchu Światło Życie na Kościół w Polsce  
bp. Piotr Turzyński, Biskup pomocniczy Radomski  

Wersja MP3: http://tiny.pl/gthrk 

Wersje do odsłuchania on-line: http://tiny.pl/gthr8 
 
 
 

3. Nauczanie Kościoła 

Fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego, Rozdział drugi (WSPÓLNOTA LUDZKA), Artykuł drugi 

(UCZESTNICTWO W ŻYCIU SPOŁECZNYM) – wytłuszczenia własne 

II. Dobro wspólne 

1905 Zgodnie ze społeczną naturą człowieka, dobro każdego pozostaje w 

sposób konieczny w relacji z dobrem wspólnym. Może być ono określone 

jedynie w odniesieniu do osoby ludzkiej: 

Zamknięci w sobie samych, nie żyjcie jedynie dla siebie w przekonaniu, iż 

jesteście już usprawiedliwieni, ale gromadząc się razem, szukajcie tego, co 

pożyteczne dla wszystkich. 

1906 Przez dobro wspólne należy rozumieć "sumę warunków życia 

społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom 

społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość". 

Dobro wspólne odnosi się do życia wszystkich. Od każdego domaga się 

roztropności, a szczególnie od tych, którym zostało powierzone 

sprawowanie władzy. Opiera się na trzech istotnych elementach: 

1907 Po pierwsze, zakłada poszanowanie osoby jako takiej. W imię dobra 

wspólnego władze publiczne są zobowiązane do poszanowania 

podstawowych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Społeczność powinna 

umożliwić każdemu ze swych członków urzeczywistnienie swego powołania. W szczególności dobro wspólne polega 

na korzystaniu ze swobód naturalnych niezbędnych do rozwoju powołania ludzkiego; są nimi: "prawo... do 

postępowania według słusznej normy własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego oraz do sprawiedliwej 

wolności, także w dziedzinie religijnej". 

1908 Po drugie, dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju społeczności. Rozwój jest 

syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Z pewnością do władzy należy rozstrzyganie - w imię dobra wspólnego 

- między różnymi partykularnymi interesami. Powinna ona jednak zapewnić każdemu to, czego potrzebuje on do 

prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego: wyżywienie, odzież, opiekę zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, 

odpowiednią informację, prawo do założenia rodziny itd. 

1909 Dobro wspólne stanowi wreszcie pokój, czyli trwałość i bezpieczeństwo sprawiedliwego porządku. Tak 

więc wymaga ono, by władza przy użyciu godziwych środków zapewniała bezpieczeństwo społeczności i jej 

członkom. Stanowi podstawę prawa do słusznej obrony osobistej i zbiorowej. 

http://tiny.pl/gthrk
http://tiny.pl/gthr8


Projekt „SALOMON” - Modlitwa za posłów VIII i senatorów IX kadencji 
 

 
Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej 

gdansk.diakoniaspoleczna.pl 

 

1910 Jeśli każda wspólnota ludzka posiada dobro wspólne, które pozwala jej uznać się za taką, to właśnie we 

wspólnocie politycznej znajduje ona swoje najpełniejsze urzeczywistnienie. Do państwa należy obrona i 

popieranie dobra wspólnego społeczności cywilnej, obywateli i instytucji pośrednich. 

1911 Coraz bardziej pogłębia się wzajemna zależność ludzi. Rozszerza się ona stopniowo na całą ziemię. Jedność 

rodziny ludzkiej, obejmującej osoby cieszące się równą godnością naturalną, zakłada powszechne dobro wspólne. 

Domaga się ono organizacji wspólnoty narodów zdolnej "zaradzać różnym potrzebom ludzi, zarówno na tych 

odcinkach życia społecznego, do których należą: wyżywienie, zdrowie, wychowanie, praca, jak i w pewnych 

specjalnych sytuacjach mogących tu i ówdzie występować... zaradzenia biedzie uchodźców rozproszonych po całym 

świecie... wspomagania emigrantów oraz ich rodzin". 

1912 Dobro wspólne jest zawsze ukierunkowane na rozwój osób; "od... porządku (osób) winien być uzależniony 

porządek rzeczy, a nie na odwrót". Porządek ten opiera się na prawdzie, jest budowany w sprawiedliwości i ożywiany 

miłością. 

III. Odpowiedzialność i uczestnictwo 

1914 Uczestnictwo urzeczywistnia się najpierw w podjęciu zadań, za które ponosi się odpowiedzialność osobistą; 

człowiek uczestniczy w dobru drugiej osoby i społeczności przez troskę o wychowanie w swojej 

1915 Obywatele powinni, na ile to możliwe, brać czynny udział w życiu publicznym. Sposoby tego uczestnictwa 

mogą się różnić zależnie od kraju czy kultury. "Na pochwałę zasługuje postępowanie tych narodów, w których jak 

największa część obywateli uczestniczy w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności". 

1916 Uczestnictwo wszystkich w urzeczywistnianiu dobra wspólnego pociąga za sobą, jak każdy obowiązek 

etyczny, wciąż ponawiane nawrócenie uczestników życia społecznego. Oszustwo i różne wykręty, przez które 

niektórzy uchylają się od przestrzegania prawa i przepisów odnoszących się do obowiązków społecznych, powinny 

być zdecydowanie potępione jako niezgodne z wymaganiami sprawiedliwości. Należy troszczyć się o rozwój instytucji, 

które poprawiają warunki życia ludzkiego. 

1917 Do sprawujących władzę należy umacnianie wartości, które pobudzają zaufanie członków społeczności i 

skłaniają ich do służby na rzecz bliźnich. Uczestnictwo zaczyna się od wychowania i kultury. "Słusznie możemy 

sądzić, że przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy potrafią dać następnym pokoleniom motywy życia i 

nadziei".  

 


