
ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI 

DO BISKUPÓW,  PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH 

I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH 

O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

Caritas zadaniem Kościoła 

20. Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością 

każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to 

na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół 

powszechny w jego wymiarze globalnym. Również Kościół, jako wspólnota, winien 

wprowadzać miłość w czyn. Konsekwencją tego jest fakt, że miłość potrzebuje również 

organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspólnocie. Świadomość tego 

zadania odgrywała w Kościele rolę konstytutywną od samych jego początków. « Ci wszyscy, 

którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i 

rozdzielali je każdemu według potrzeby » (Dz 2, 44-45). Św. Łukasz mówi o tym w 

kontekście swego rodzaju definicji Kościoła, którego elementy konstytutywne stanowią: 

trwanie w « nauce Apostołów », we « wspólnocie » (koinonia), w « łamaniu chleba » i w « 

modlitwach » (por. Dz 2, 42). Element « wspólnoty » (koinonia), z początku nieokreślony, 

jest wyrażany konkretnie w wyżej cytowanych wersetach: polega ona mianowicie na tym, że 

wierzący mają wszystko wspólne i że nie istnieje już między nimi zróżnicowanie na bogatych 

i ubogich (por. również Dz 4, 32-37). Ta radykalna forma wspólnoty materialnej nie mogła 

być wprawdzie utrzymana, gdy Kościół zaczął się rozrastać, pozostała jednak istotna idea: we 

wspólnocie wierzących nie może być takiej formy ubóstwa, by komuś odmówiono dóbr 

koniecznych do godnego życia. 

21. Decydującym krokiem w trudnym poszukiwaniu rozwiązań dla realizacji tej podstawowej 

zasady eklezjalnej był wybór siedmiu mężczyzn, co dało początek posłudze diakońskiej (por. 

Dz 6, 5-6). W pierwotnym Kościele wytworzyła się nierówność w codziennym rozdawnictwie 

jałmużny dla wdów, pomiędzy grupami mówiącymi po hebrajsku i po grecku. Apostołowie, 

którym przede wszystkim została powierzona « modlitwa » (Eucharystia i Liturgia) oraz « 

posługa Słowa », poczuli się nadmiernie obciążeni « obsługiwaniem stołów »; zdecydowali 

zatem, że skoncentrują się na swej zasadniczej posłudze, a dla nowego zadania, równie 

koniecznego w Kościele, stworzą kolegium siedmiu osób. I ta grupa jednak nie miała spełniać 

tylko praktycznej posługi rozdawnictwa: mieli to być mężczyźni « pełni Ducha i mądrości » 

(por. Dz 6, 1-6). Oznacza to, że służba społeczna, jaką mieli wypełniać była bardzo 



konkretna, ale równocześnie była to służba duchowa; ich rola zatem była prawdziwie 

duchowa i realizowało się w niej podstawowe zadanie Kościoła, którym jest właśnie 

uporządkowana miłość bliźniego. Wraz z utworzeniem tego kolegium Siedmiu, « diakonia » 

— posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany — została już 

wprowadzona do fundamentalnej struktury Kościoła. 

22. Z upływem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem się Kościoła, działalność 

charytatywna utwierdziła się jako jeden z istotnych jego sektorów, obok udzielania 

Sakramentów i głoszenia Słowa: praktyka miłości wobec wdów i sierot, wobec więźniów, 

chorych i wszystkich potrzebujących należy do jego istoty w równej mierze, jak posługa 

Sakramentów i głoszenie Ewangelii. Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie 

może zaniedbać Sakramentów i Słowa. Wystarczy kilka przykładów, aby to zilustrować. 

Męczennik Justyn († ok. 155) opisuje w kontekście niedzielnej celebracji chrześcijańskiej 

również działalność charytatywną, związaną z Eucharystią. Zamożni składają ofiary 

biskupowi w miarę swych możliwości, każdy według własnej woli; z tych ofiar utrzymuje on 

sieroty i wdowy oraz tych, którzy z powodu choroby lub z innych przyczyn znaleźli się w 

potrzebie, jak również więźniów i cudzoziemców. Wielki pisarz chrześcijański Tertulian († 

po 220) opowiada, jak budziła zdumienie wśród pogan troska chrześcijan o wszystkich 

potrzebujących, również o niechrześcijan. Można uważać, że kiedy Ignacy Antiocheński († 

ok. 117) określał Kościół rzymski jako ten, który « przewodzi w miłości (agape) », w tej 

definicji chciał wyrazić w jakiś sposób również jego konkretną działalność charytatywną. 

 

 


