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We współczesnej Europie zauwa y  mo na dwie przeciwstawne tendencje: z 
jednej strony tendencje fundamentalistyczne, zwłaszcza w ród muzułmanów, z 
drugiej natomiast tendencje do usuni cia religii z przestrzeni ycia publicznego. 
Problem obecno ci religii w yciu społecznym jest wi c aktualny. 

W niniejszym artykule pisz  przede wszystkim o religii katolickiej.1 Jest ona w 
moim tek cie religi  niejako paradygmatyczn . W pewnym (wi kszym lub mniej-
szym) zakresie to, co mówi , odnosi si  tak e i do innych religii. Trzeba jednak 
pami ta , e wiat religii jest bardzo zró nicowany. Uwa am, e nie istnieje jaka
jedna wspólna natura realizuj ca si  w ró nych konkretnych religiach. Ró ne religie 
ró nie te  rozumiej  swoje miejsce w yciu społecznym. Religia katolicka posiada 
na przykład koncepcj  autonomii doczesno ci. Wiele jednak religii postuluje sa-
kraln  i teokratyczn  form ycia społeczno-politycznego. 

Religia katolicka nie jest fragmentem ludzkiego ycia, odizolowanym od innych 
jego obszarów, ale jest to sposób ycia ludzkiego. Jest to ycie w perspektywie 
Boga – ycie wiary, nadziei, a zwłaszcza miło ci. Człowiek religijnie dojrzały prze-
ywa całe swoje ycie w kategoriach przymierza z Bogiem i realizacji Bo ego po-

wołania. 

1. Czy religi  mo na ograniczy  do sfery prywatnej?  

Skoro religia jest spraw  całego człowieka i całego jego ycia, a człowiek jest ze 
swej natury istot  społeczn , to religia, b d c aktywno ci  osoby, jest zarazem 
czym  społecznym, wspólnotowym. Ten wspólnotowy wymiar religii przejawia si
na ró ne sposoby.  

W społeczno ci uczy si  człowiek realizacji swego naturalnego ukierunkowania 
na to, co absolutne. Istnieje społeczny przekaz tradycji doktrynalnej, moralnej i 
kultycznej religii. Struktura wiary w objawienie Bo e jest taka, e jej istotnym ele-

                                                     
1 W tek cie wykorzystuj  fragmenty mojej rozprawy Traktat o religii. Lublin: KUL 2014. 
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mentem jest przekaz tre ci wierzeniowych przez wspólnot  wierz cych. W społecz-
no ci uczy si  człowiek kocha  Boga i ludzi; w społeczno ci uczy si  te  modlitwy. 
Jako istota społeczna wspólnotowo, a nie tylko indywidualnie, staje przed Bogiem. 
Dlatego istniej  wspólnoty religijne, takie jak Ko ciół, parafie, zakony czy ró ne 
wspólnoty ycia konsekrowanego.  

Miło  Boga jest nieodł czna od miło ci człowieka. Wedle chrze cija skiego 
objawienia, nie ma autentycznej wi zi człowieka z Bogiem, je li relacje człowieka 
do innych ludzi nie b d  nacechowane sprawiedliwo ci  i miło ci 2.  

W relacj  z drugim człowiekiem ka dy wnosi całe swoje duchowe bogactwo, ale 
tak e sw  mało  i grzech. Autentyczna, a nie fasadowa, jedynie deklaratywna, 
religijno  człowieka jest dla społecze stwa, tak e dla społeczno ci cywilnej, czym
pozytywnym, czym  socjotwórczym. Form  samo wiadomo ci Ko cioła w zakresie 
jego społecznego zaanga owania jest katolicka nauka społeczna3. Chodzi nie tylko 
o to, e religia jest czynnikiem integruj cym wspólnot  wierz cych. Chodzi o co
znacznie wi cej. Religia wnosi w społeczno  to, co mo e by  dobrem wspólnym 
społeczno ci, umo liwiaj cym ka demu człowiekowi jego osobowy rozwój. Tym 
dobrem jest przede wszystkim Bóg – Prawda Pierwsza i Dobro Najwy sze4. Auten-
tycznie realizowane chrze cija stwo jest czym  dobrym dla społecze stwa, bo 
przynosi mu dar niestworzony i czyni to, szanuj c natur  i celowo  ludzkiej 
wspólnoty.  

Szanuje wolno  człowieka, a to znaczy, i  uznaje, e prawdy i dobra nie mo -
na człowiekowi narzuci  z zewn trz, e człowiek powinien sam, od wewn trz, 
rozpozna  prawd  i zwi za  si  z ni , e sam, aktem decyzyjnym, powinien wy-
bra  miło . 

Katolicyzm jest promocj  naturalnych, niezbywalnych praw osoby, a tak e ro-
dziny, narodu i innych wspólnot. Stanowczo mówi „nie” próbom naruszania pod-
stawowych ludzkich praw.  

Katolicka wizja ycia społeczno-politycznego nie jest koncepcj  teokratyczn . 
Katolicka wizja pa stwa nie jest wizj  pa stwa wyznaniowego. Katolicyzm nie 
usiłuje z całokształtu prawa religijno-moralnego uczyni  prawa pa stwowego, 
obowi zuj cego wszystkich obywateli. Domaga si  tylko (ale i a !), aby prawo 
pa stwowe, cywilne, gwarantowało ludzkie naturalne uprawnienia. Uprawnienia te 
s  poznawalne niezale nie od objawienia; ich uznanie nie jest uwarunkowane reli-
gijn  wiar . Katolicyzm afirmuje prawd  o autonomii rzeczywisto ci ziemskich. 

                                                     
2 „Je liby kto  mówił: «Miłuj  Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamc ” (1 J 4, 20); „Wszyst-

ko, co uczynili cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie cie uczynili” (Mt 25, 40). Zob. te
BENEDYKT XVI, Deus caritas est, Kraków: Wydawnictwo Ksi y Sercanów 2006, zwł. nr 18.  

3 Zob. np. PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX. Kompendium nauki społecznej Ko cioła, tł. D. Chody-
niecki, A. Dalach, J. Nowak, Kielce: Wydawnictwo Jedno  2005. 

4 W pami tnej homilii na Placu Zwyci stwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II mówił: 
„Ko ciół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej 
rzeczywisto ci, jak  jest człowiek. Człowieka bowiem nie mo na do ko ca zrozumie  bez Chrystusa” 
(JAN PAWEŁ II. "Podczas Mszy wi tej na Placu Zwyci stwa", Chrze cijanin w wiecie 11(1979) nr 8, 
28-32, tu s. 30). 
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Nie neguje wiecko ci pa stwa, nie głosi, e nauka czy sztuka to rzeczywisto ci 
sakralne. To, e człowiek religijny odnosi ziemskie rzeczywisto ci do Boga, nie 
oznacza, e rzeczywisto ci te trac  swoj  własn  natur , e przestaj  by  sob .  

Katolicy domagaj  si  wolno ci religijnej dla siebie i uznaj  prawo do wolno ci 
religijnej dla wyznawców innych religii, a tak e prawo do wolno ci dla ateistów i 
agnostyków. Wolno  ta jednak mo e i powinna by  ograniczana wtedy, gdy staje 
si  wynaturzeniem wolno ci, a wi c gdy narusza naturalne uprawnienia osoby ludz-
kiej, gdy narusza porz dek sprawiedliwo ci, gdy przeciwstawia si  dobru wspólne-
mu społecze stwa. Katolicy, tak jak i niekatolicy, a wi c wyznawcy innych religii, 
atei ci i agnostycy, chc  uczestniczy , zgodnie ze swymi przekonaniami, w yciu 
społecznym. Postulat eliminacji my lenia religijnego z przestrzeni publicznej, i to w 
imi  neutralno ci wiatopogl dowej, jest postulatem bł dnym, wr cz nieuczciwym. 
Za konstrukcj /konstytucj  pa stwa zawsze kryje si  okre lona wizja człowieka i 
społecze stwa oraz okre lona aksjologia – taka lub inna. T  wizj  człowieka i t
aksjologi  wida  tak e w koncepcji o wiaty, wychowania, szkolnictwa, gdy okre la 
si  ramy kwalifikacyjne w postaci celów i efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiej tno ci i kompetencji społecznych. T  wizj  wida  tak e w zakresie polityki 
kulturalnej i medialnej, a tak e w polityce zdrowotnej i społecznej. Filozofi  czło-
wieka, prawa i pa stwa zakłada system prawno-s downiczy. Nasi s dziowie, wia-
domie lub nie wiadomie, przyjmuj  okre lon  filozofi  prawa, z których ka da jest 
„jaka ”. W tych wszystkich wymienionych obszarach, a tak e w innych, niewymie-
nionych przeze mnie, nie ma neutralno ci wiatopogl dowej. Jak wi c w imi  neu-
tralno ci mo na postulowa  eliminacj  my lenia religijnego? Dlaczego atei ci i 
agnostycy mieliby mie  prawo do organizowania ycia społecznego zgodnie ze 
swoim wiatopogl dem, a ludzie religijni mieliby by  tego prawa pozbawieni? Albo 
si yje tak, jakby Bóg istniał, albo tak, jakby Bóg nie istniał. Innej mo liwo ci nie 
ma. adna z tych mo liwo ci nie jest neutralna. 

Katolicka obecno  w yciu społecznym zasadza si  na afirmacji porz dku na-
tury i na ofercie wzbogacenia tej e natury, zgodnie z prawami i wymogami po-
rz dku naturalnego. Autentyczni chrze cijanie kształtuj ycie społeczne w kierun-
ku cywilizacji miło ci, a wi c cywilizacji prymatu osoby nad rzecz , moralno ci 
nad technik , bycia nad posiadaniem, miłosierdzia nad sprawiedliwo ci  i pracy 
przed kapitałem. 

2. Czy religia mo e by  apolityczna?  

Wydaje si  rzecz  słuszn  rozró nienie pomi dzy polityk  szeroko i w sko ro-
zumian , czy te  rozró nienie pomi dzy formami uczestnictwa w yciu politycz-
nym. Polityka szeroko rozumiana to uczestnictwo w kierowaniu sprawami społecz-
nymi. Tak rozumiana polityka jest spraw  wszystkich obywateli. Ludzie wybieraj
prawodawców i rz dz cych; na ró ne sposoby przyczyniaj  si  do kształtowania 
orientacji politycznych i rozwi za  legislacyjnych.  

Istnieje te  w sze rozumienie polityki, jako formułowanie konkretnych rozwi -
za  i programów politycznych, jako sprawowanie władzy czy działanie w organach 
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przedstawicielskich. W tym sensie polityk  uprawia stosunkowo niewielka grupa 
ludzi, jak na przykład prezydent pa stwa, parlamentarzy ci, ministrowie w rz dzie 
czy działacze partyjni. 

O polityce mówi si  w kontek cie wiedzy o sprawach społecznych, pa stwo-
wych, w kontek cie sztuki rz dzenia pa stwem i w kontek cie moralno ci, jako o 
roztropnym realizowaniu dobra wspólnego.  

Rzeczywi cie, polityka wymaga znajomo ci ycia społecznego. Polityka jest 
okre lon  technik  wyłaniania czy zdobywania władzy oraz jej sprawowania, a 
tak e kierowania yciem społecznym i uczestniczenia w tym e yciu. Polityka 
wreszcie, jako działanie ludzkie, ma charakter moralny. Nie jest poza dobrem i 
złem. Na gruncie machiawelizmu abstrahuje si , co prawda, od moralnego aspektu 
polityki, jednak e wielka tradycja filozofii klasycznej zgodnie akcentowała moral-
no  polityki. Współcze nie Jan Paweł II przypomniał, e polityka to „roztropna 
troska o dobro wspólne”5.  

Istnieje racja bytu polityki, jej celowo . Celem polityki jest mianowicie dobro 
wspólne w obszarze doczesnego ycia społecznego, doczesne dobro wspólne. Cho-
dzi wi c o takie dobra, jak ład publiczny, pokój, wolno , równo , poszanowanie 
ludzkiego ycia i rodowiska, sprawiedliwo , solidarno ; chodzi o dobre prawo, 
dobre s downictwo, dobr  gospodark , dobry system o wiaty i opieki zdrowotnej, 
to wszystko, dzi ki czemu ludzie mog  realizowa  swoj  osobow  doskonało .  

W wietle filozofii teistycznej i wiatopogl du katolickiego doczesne dobro 
wspólne nie jest jednak celem samym w sobie; ma ono warto  jedynie w odniesie-
niu do realizacji ostatecznego celu ycia ludzkiego i ostatecznego celu całego stwo-
rzenia. Jak stwierdza Kompendium nauki społecznej Ko cioła, „Bóg jest ostatecz-
nym celem swoich stworze  i pod adnym pozorem nie wolno pozbawia  dobra 
wspólnego jego transcendentnego wymiaru, który wykracza poza wymiar histo-
ryczny, ale te  go dopełnia. […] Wizja czysto historyczna i materialistyczna dopro-
wadziłaby do przekształcenia dobra wspólnego w zwyczajny dobrobyt społeczno-
ekonomiczny, pozbawiony jakiegokolwiek transcendentnego celu, a wi c najgł b-
szej racji swojego istnienia”6. To wa ne spostrze enie. Polityka dotyczy tylko do-
czesnego wymiaru dobra wspólnego i politycy powinni mie  tego wiadomo .  

Religia nie uto samia si  z polityk . Religia i polityka ró ni  si  swymi celami i 
przedmiotami. W przypadku religii chodzi o Boga, o duchowe dobro człowieka, a w 
przypadku polityki – o doczesne dobro wspólne społecze stwa. W zwi zku z tym w 
dokumentach Ko cioła katolickiego mówi si  o rozdziale mi dzy polityk  a religi 7, 
o słusznej autonomii rzeczywisto ci ziemskich w stosunku do sfery religijnej (ale 
nie do sfery moralnej!), o wiecko ci polityki, o wzajemnej niezale no ci i autono-
mii, w swoich dziedzinach, Ko cioła i pa stwa czy wspólnoty politycznej. Zagad-
nienie to jest do  subtelnej natury, a bywa nieraz interpretowane w duchu ateizuj -

                                                     
5 JAN PAWEŁ II, Laborem exercens, Warszawa: O rodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 

1982, nr 20. 
6 Kompendium nauki społecznej Ko cioła, nr 170. 
7 Zob. JAN PAWEŁ II, Ecclesia in Europa, Kraków: Wydawnictwo M 2003, nr 109.  
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cym, w duchu nietolerancyjnego laicyzmu. Sobór Watyka ski II w nast puj cych 
słowach charakteryzuje wła ciw  autonomi  spraw ziemskich: 

„Je eli przez autonomi  rzeczy ziemskich rozumiemy to, e rzeczy stworzone i same 
społecze stwa ciesz  si  własnymi prawami i warto ciami uznawanymi, stosowa-
nymi i porz dkowanymi stopniowo przez człowieka, wówczas rzeczywi cie godzi 
si  jej domaga ; nie jest to tylko postulat ludzi naszej epoki, lecz jest to tak e zgodne 
z wol  Stwórcy. Ze wzgl du bowiem na sam fakt stworzenia wszystkie rzeczy uzy-
skuj  wła ciw  im trwało , prawdziwo , dobro, a tak e własne prawa i porz dek, 
które człowiek powinien szanowa , uznawszy metody wła ciwe poszczególnym na-
ukom albo sztukom. […] Je eli jednak przez słowa »autonomia rzeczy doczesnych« 
rozumie si  to, e rzeczy stworzone nie zale  od Boga i e człowiek mo e z nich 
korzysta  bez odniesienia do Stwórcy, ka dy, kto uznaje Boga, czuje, jak fałszywe 
s  tego rodzaju stwierdzenia. Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie”8. 
W odniesieniu do relacji Ko ciół – wspólnota polityczna w tym samym doku-

mencie czytamy: „Wspólnota polityczna i Ko ciół s , ka de na własnym terenie, od 
siebie niezale ne i autonomiczne”9. Chocia  religia i polityka nie s  tym samym, to 
jednak spotykaj  si  w jednym i tym samym człowieku, który jest religijny i który 
uczestniczy w yciu społeczno-politycznym10. Szeroko rozumiana polityka jest, jak 
powiedziano, udziałem wszystkich, za  polityka w znaczeniu w szym – tylko nie-
których. Powiedziano te , e religia jest sposobem ycia dla Boga. Znaczy to, e 
człowiek religijny całego siebie, całe swoje ycie, wszystkie swoje aktywno ci, z 
racji miło ci do Boga, aktem intencji skierowuje ku Bogu. A skoro tak, to równie
aktywno  polityczna, je li jest moralnie dobra, mo e i powinna sta  si  darem 
składanym Bogu, mo e i powinna sta  si  przejawem miło ci do Boga. Polityka, nie 
przestaj c by  polityk  i nie trac c swej autonomii, swej wiecko ci, otrzymuje 
now  kwalifikacj : staje si  elementem religijnej relacji człowieka do Boga. W tym 
sensie religia nie mo e by  apolityczna. Religia to bycie w drodze – w drodze do 
Boga, do domu Ojca. Ta droga jest tu, na ziemi, po ród tego wiata. Ten wiat, taki, 
jaki jest, ze wszystkimi swymi realiami, jest miejscem stawania si  człowieka, jest 
miejscem spełnienia si  sprawy człowieka ze swoim Bogiem.  

Ko ciół katolicki mówi w zwi zku z tym o polityce jako o powołaniu wszystkich 
chrze cijan. Ró na jest jednak, wedle samo wiadomo ci Ko cioła, rola w polityce 
Ko cioła, jego pasterzy, kapłanów oraz wieckich, o ile wraz z pasterzami wyst puj

                                                     
8 Gaudium et spes, nr 36. Cyt za: SOBÓR WATYKA SKI II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst 

polski. Nowe tłumaczenie, Pozna : Pallottinum 2002.  
9 Gaudium et spes, nr 76. Zob. te  KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna dotycz ca 

pewnych kwestii zwi zanych z udziałem i postaw  katolików w yciu politycznym, Kraków: Wydaw-
nictwo M 2003, nr 5-6 [dalej cyt. jako Nota]; BENEDYKT XVI, Deus caritas est nr 28. Nauczanie II 
Soboru Watyka skiego nie jest oczywi cie pierwsz  wypowiedzi  Ko cioła na temat relacji religia – 
polityka. W tym samym duchu wypowiadał si  mi dzy innymi papie w. Gelazy I (+496) a pó niej 
opat i cesarski doradca (komes) Wala z Corbie (Memoriał Wali z 828 r.). 

10 Religia z racji swych aspektów społeczno-organizacyjnych, o ile posługuje si  rzeczami doc-
zesnymi, podpada pod porz dek doczesny, podległy władzy politycznej, doczesnej. Ponadto, skoro 
jeden i ten sam człowiek jest członkiem społeczno ci politycznej i religijnej, konieczna jest współpra-
ca mi dzy społeczno ci  polityczn  a społeczno ci  religijn , mi dzy pa stwem a Ko ciołem. Zob. 
Gaudium et spes, nr 76; Kompendium nauki społecznej Ko cioła, nr 425-427.  
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w imieniu Ko cioła, a inna jest rola wieckich jako ludzi, którzy kieruj c si  głosem 
chrze cija skiego sumienia wyst puj  we własnym imieniu jako obywatele11.  

Gdy chodzi o pierwszy typ odpowiedzialno ci za polityk , konstytucja Gaudium 
et spes stwierdza:  

„Ko ciół, który ze wzgl du na swoje zadanie i kompetencje w aden sposób nie 
uto samia si  ze wspólnot  polityczn  i nie ł czy si  z adnym systemem politycz-
nym, jest równocze nie i znakiem, i obron  transcendencji osoby ludzkiej”12.  
W Kompendium nauki społecznej Ko cioła czytamy: 
„Gdy Nauczycielski Urz d Ko cioła zabiera głos w sprawach zwi zanych z yciem 
społecznym i politycznym, nie zapomina o wymogach poprawnej interpretacji laic-
ko ci, gdy  »nie zamierza sprawowa  władzy politycznej ani odbiera  katolikom 
prawa do wolno ci opinii w konkretnych sprawach. Pragnie natomiast – zgodnie z 
wła ciw  sobie misj  - kształtowa  i o wieca  sumienia wiernych, tych zwłaszcza, 
którzy po wi caj  si  działalno ci politycznej, tak aby ich wysiłki przyczyniały si
zawsze do integralnego post pu człowieka i dobra wspólnego. Przez swoje naucza-
nie społeczne Ko ciół nie chce uczestniczy  w rz dzeniu poszczególnymi krajami. 
Niew tpliwie natomiast nakłada na wiernych wieckich moralny obowi zek wier-
no ci przekonaniom, obowi zek wpisany w ich sumienie, które jest jedno i niepo-
dzielne«”13.  
Zabieranie głosu w sprawach politycznych nie mo e te  by  prób  umocnienia 

wiary za pomoc  władzy politycznej. Przed tak  pokus  przestrzega Joseph Ratzin-
ger/Benedykt XVI tłumacz c, e „w ostatecznym rozrachunku cena, jak  płaci si
za stapianie si  wiary z władz  polityczn , zawsze polega na oddaniu si  wiary na 
słu b  władzy i na konieczno ci przyj cia jej kryteriów”14.  

Kongregacja ds. Duchowie stwa w Dyrektorium o posłudze i yciu kapłanów
przypomina: 

„Kapłan, b d cy sług  Ko cioła, który z powodu swojej uniwersalno ci i katolicko-
ci nie mo e wi za  si  z adn  okoliczno ci  historyczn , powinien stan  ponad 

wszelkimi stronnictwami politycznymi. Nie mo e czynnie anga owa  si  w działal-
no  partii politycznych ani kierowa  zwi zkami zawodowymi, chyba e po ocenie 
kompetentnej władzy ko cielnej, wymaga tego obrona praw Ko cioła lub rozwój 
dobra wspólnego. Działania te, b d c dobre same w sobie, s  jednak obce stanowi 
duchownemu, o ile mog  powodowa  powa ne niebezpiecze stwo rozbicia komunii 
eklezjalnej. Prezbiter, jak Jezus (por. J 6, 15 n), «powinien zrezygnowa  z wł czenia 
si  w aktywne uprawianie polityki – zwłaszcza wtedy, gdy wyra a ona interesy jed-
nej grupy, co jest niemal nieuchronne – by pozosta  człowiekiem wszystkich w du-
chu braterstwa». Ka dy wierny powinien zawsze mie  mo liwo  zbli enia si  do 
kapłana, nie czuj c si  wykluczonym z adnego powodu. Prezbiter powinien pami -

                                                     
11 Zob. Gaudium et spes nr 76.  
12 Tam e.  
13 Kompendium nauki społecznej Ko cioła nr 571. Cytat wewn trzny z: Nota  nr 6.  
14 J. RATZINGER - BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu. Cz  1. Od chrztu w Jordanie do Przemie-

nienia. Przeł. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo M 2007, 46.  
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ta , e «do pasterzy Ko cioła nie nale y bezpo rednie interweniowanie w układy po-
lityczne i organizacj ycia społecznego. Zadanie to stanowi cz  powołania wier-
nych wieckich, którzy działaj  z własnej inicjatywy wraz z innymi współobywate-
lami». Nie powinien on jednak unika  podj cia «wysiłku formowania w sposób 
prawy ich sumie ». Sprowadzenie posłania kapłana do zada  doczesnych, czysto 
społecznych lub politycznych, a w ka dym razie obcych jego to samo ci, nie jest 
zyskiem, ale powa n  strat  dla ewangelicznej płodno ci całego Ko cioła”15.  
Odpowiedzialno  za polityk , jaka spoczywa na Nauczycielskim Urz dzie Ko-

cioła i na tych, którzy wyst puj  w imieniu Ko cioła, dotyczy wi c głoszenia 
integralnej prawdy o człowieku – podmiocie i celu polityki. Chodzi o prawd  o 
transcendentnym celu ludzkiego ycia, z którym to celem polityka winna si  li-
czy ; chodzi o prawd  o moralnych aspektach polityki. Zadaniem Ko cioła jest, 
jak stwierdza Benedykt XVI, formowanie sumienia w polityce, udział w „oczysz-
czaniu rozumu i budzeniu sił moralnych” potrzebnych w przestrzeni ycia poli-
tycznego16. Nie jest natomiast pragnieniem Ko cioła, aby normy specyficznie reli-
gijne stały si  prawem pa stwowym. „Uto samianie prawa religijnego z prawem 
cywilnym mo e powodowa  stłumienie wolno ci religijnej, a nawet ograniczy  lub 
przekre li  inne niepodwa alne ludzkie prawa”17. Ko ciół nie ma zap dów teokra-
tycznych. To, e przypomina porz dek prawa naturalnego, który obowi zuje tak e 
w polityce, nie znaczy, e opowiada si  za pa stwem wyznaniowym. Co wi cej, 
przyznaje, e „ze swojej strony nie posiada zakresu specyficznych kompetencji w 
odniesieniu do struktur wspólnoty politycznej […] nie ma nawet upowa nienia do 
wkraczania w meritum programów politycznych, chyba e maj  one zwi zek z 
religi  i moralno ci ”18.  

Wypada podkre li , e powy sze, dopiero co przywołane stanowisko odno nie 
do kompetencji i powołania Urz du Nauczycielskiego Ko cioła, osób duchownych i 
wieckich, o ile wyst puj  w imieniu Ko cioła, jest pewnym samoograniczeniem 

si  Ko cioła, zrodzonym z interpretacji swej istoty i swego posłannictwa. Kiedy z 
postulatami tego rodzaju i tej tre ci pod adresem duchownych zwracaj  si  przed-
stawiciele pa stwa, mamy do czynienia z sytuacj  do  osobliw : dlaczego pewna 
kategoria obywateli miałaby by  pozbawiona niektórych praw i wolno ci obywatel-
skich? Pisz cy te słowa jest obywatelem Polski, a nie Watykanu. Papie owi podlega 
jako biskupowi Rzymu, a nie jako głowie pa stwa watyka skiego. 

Gdy chodzi o drugi typ odpowiedzialno ci za polityk , wła ciwy wiernym 
wieckim, to w adhortacji Christifideles laici Jan Paweł II stwierdza: 

 „[…] wieccy nie mog  rezygnowa  z udziału w «polityce», czyli w ró nego rodza-
ju działalno ci gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny 
słu y wzrastaniu wspólnego dobra; […] prawo i obowi zek uczestniczenia w polity-
                                                     
15 KONGREGACJA DS. DUCHOWIE STWA. Dyrektorium o posłudze i yciu kapłanów, Città del Vati-

cano: Libreria Editrice Vaticana 1994 nr 33. Cytaty wewn trzne z katechezy Jana Pawła II z 28 VII 
1993, z Katechizmu Ko cioła Katolickiego, nr 2442 i z Ultimis temporibus.  

16 Zob. BENEDYKT XVI, Deus caritas est, nr 28-29.  
17 JAN PAWEŁ II, Or dzie na wiatowy Dzie  Pokoju 1991, cyt. za Nota nr 6.  
18 Kompendium nauki społecznej Ko cioła, nr 424.  
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ce dotyczy wszystkich i ka dego; formy tego udziału, płaszczyzny, na jakich on si
dokonuje, zadania i odpowiedzialno  mog  by  bardzo ró ne i wzajemnie si  uzu-
pełnia . Ani oskar enia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcj , któ-
re nierzadko s  kierowane pod adresem ludzi wchodz cych w skład rz du, parla-
mentu, klasy panuj cej czy partii politycznej, ani do  rozpowszechniony pogl d, e 
polityka musi by  terenem moralnego zagro enia, bynajmniej nie usprawiedliwiaj
sceptycyzmu i nieobecno ci chrze cijan w sprawach publicznych”19.  
Polityka zgodna z porz dkiem prawa naturalnego, b d c z istoty swej czym

wieckim, jest sposobem miłowania bli niego i ycia dla Boga. Jest jednym z prze-
jawów realizacji chrze cija skiego powołania. Postulat zamkni cia religii w sferze 
prywatnej nie liczy si  z natur  religii i faktycznie jest postulatem eliminacji religii. 
Wiara, która nie wypowiada si  w kulturze, w yciu społeczno-politycznym, zamie-
ra. Postulat zamkni cia religii w sferze prywatnej nie liczy si  tak e  z natur  społe-
cze stwa demokratycznego i pluralistycznego, które powinno by  otwarte na wie-
lo  dyskursów jego obywateli. Postulat ten mo e by  tak e przejawem absolutyza-
cji pa stwa.  

QUESTION OF THE SOCIAL DIMENSION OF RELIGION 
Summary 

In the article I amplify two theses: Because religion is a way of human life, and 
the man is a social being, the social dimension of religion is something natural for it. 
It is natural that faith manifests itself in public life. 

A religious man directed by his love to God directs himself, all his life, all his 
conduct to God by his intentional act. And if so, also his political activity, while is 
morally good, can (or even should) become an expression of his love to God. Then 
the politics, while being still autonomous and secular, is given a new qualification: it 
becomes an element of human religious relation to God. In such a sense religion 
cannot be apolitical. 

                                                     
19 JAN PAWEŁ II, Christifideles laici. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Ksi garni Archidiece-

zjalnej 1989, nr 42. Por. BENEDYKT XVI, Deus caritas est, nr 29.  


