
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W DIECEZJI GLIWICKIEJ 

Dokument roboczy Komisji d.s. Posługi Charytatywnej 

 

I. Określenie zadań charytatywnych Kościoła 

 

1. Głosić i uobecniać miłosierdzie Boga. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił 

miłosierdzie całemu światu, aby w Duchu Świętym uczynić je treścią 

życia Ludu Bożego. Tajemnica Bożego Miłosierdzia stanowi źródło misji 

charytatywnej Kościoła i staje się inspiracją w działalności wszystkich 

zaangażowanych w jego dzieła dobroczynne. Kościół jako znak 

i narzędzie Bożego Miłosierdzia, pragnie rozwijać posługę charytatywną 

jako zadanie wielkiej wagi i niezbędne w ewangelizacji. Zadanie to jest 

wciąż aktualnym sposobem głoszenia i uobecniania miłości Boga we 

współczesnym świecie. 

 

2. Dzieła miłości obowiązkiem i niezbywalnym prawem Kościoła. Sobór 

Watykański II przypomina, że posługa charytatywna stanowi istotny 

element duszpasterskiej działalności Kościoła. Uczy, że działalność 

charytatywna jest obowiązkiem i niezbywalnym prawem Ludu Bożego 

oraz że działalność ta winna ogarniać swoim zasięgiem wszystkich bez 

wyjątku ludzi i wszystkie ich potrzeby. „Gdziekolwiek znajdują się 

ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw, 

pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie 

nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam 

miłość chrześcijańska winna ich szukać i znajdować, troskliwie pocieszać 

i wspierać” (DA 8). 

 

3. Ubodzy i cierpiący obszarem uprzywilejowanym ewangelizacji. Na 

potrzebę ewangelizowania przez dzieła miłosierdzia, wskazał papież św. 

 Jan Paweł II. Do biskupów polskich w czasie ich wizyt ad limina 

apostolorum w styczniu 1993 roku mówił: „W procesie ewangelizacji 

troska o ubogich i potrzebujących zajmuje miejsce szczególne… Trzeba 

budzić inicjatywy i przezwyciężać postawy apatii, bierności i egoizmu… 

Jest tu wielkie pole do działania dla kościelnego Caritasu, zasłużonej 

organizacji, która po latach przywrócona została Kościołowi”. Ojciec św. 



nie zawahał się nazwać takich kategorii osób w Kościele jak bezrobotni, 

ubodzy, rodziny wielodzietne, renciści, emeryci, bezdomni „obszarem 

uprzywilejowanym ewangelizacji”. Jakby echem pobrzmiewają tu słowa 

Konstytucji dogmatycznej o Kościele: „W ubogich i cierpiących Kościół 

odnajduje wizerunek swego Ubogiego i Cierpiącego Zbawiciela” (KK 8). 

Ze świata ubóstwa Chrystus kieruje do chrześcijan ukryte wezwanie. 

Umiejętność jego odczytania będzie najbardziej skuteczną formą 

głoszenia dobrej nowiny. 

 

 

4. Budować i wyrażać Komunię Kościoła. W liście apostolskim Novo 

milennio ineunte św. Jan Paweł II pisze: „Wielkim wyzwaniem, jakie 

czeka chrześcijan w rozpoczynającym się tysiącleciu jest czynić Kościół 

domem i szkołą komunii”. Strukturą kościelną najbliższą człowiekowi 

jest parafia. Poprzez parafię chrześcijanin przekonuje się czym w istocie 

jest Kościół. Parafrazując słowa papieża można by powtórzyć, że wielkim 

wyzwaniem jakie czeka chrześcijan w rozpoczynającym się tysiącleciu 

jest czynić parafię domem i szkołą komunii. Papież wyjaśnia, co oznacza 

to w praktyce: wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin 

należy krzewić duchowość  wspólnoty i stosować ją jako zasadę 

wychowawczą. Wierzący czerpie ową duchowość wspólnoty 

z kontemplacji Trójcy Świętej. Duchowość wspólnoty ma wychowywać 

człowieka do zdolności odczuwania więzi z bliźnim, postrzegania go jako 

„kogoś bliskiego”. Kogoś, z kim mogę dzielić radości i cierpienia, 

odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu 

prawdziwą przyjaźń. Krzewić duchowość wspólnoty, to uczyć 

wzajemnego „noszenia brzemion” i odrzucania pokusy egoizmu, który 

nieustannie nam zagraża, rodząc rywalizację, nieufność i zazdrość. Bez 

duchowości wspólnoty na niewiele zdają się zewnętrzne znaki wspólnoty. 

Wśród metod, które służą umacnianiu ducha wspólnoty św. Jan Paweł II 

wylicza podejmowanie konkretnej miłości bliźniego. 

 

5. Nierozdzielność liturgii, katechezy i diakonii. Pierwsza gmina 

chrześcijańska w Jerozolimie stanowiła wspólnotę wiary, kultu Bożego 

i braterskiej miłości (Dz 2,44-47). Istnieje dzisiaj pilna potrzeba 

odnalezienia pierwotnej bliskości trzech żywotnych funkcji wspólnoty 

chrześcijańskiej: liturgii, martyrii i diakonii. Te trzy posłannictwa od 



samego początku tworzą w Kościele nierozłączną jedność. Wypływają 

z tego samego źródła i nie mogą istnieć bez siebie. Ilustrują  misję 

Kościoła wszystkich czasów. Przez głoszenie Słowa Bożego oraz 

sprawowanie sakramentów świętych, a zwłaszcza Eucharystii Kościół 

wychowuje swoich wyznawców do życia miłością na co dzień. 

 

II. Realizacja posługi charytatywnej w Kościele gliwickim. 

 

1. Spadkobierca tradycji. Dnia 9 lipca 1992 r. pierwszy biskup gliwicki Jan 

Wieczorek powołał do istnienia Caritas Diecezji Gliwickiej. Przejęła ona 

tradycje działalności charytatywnej realizowane w diecezji opolskiej 

i katowickiej jak i placówki, które zostały utworzone przed powstaniem 

diecezji gliwickiej, a które znalazły się w jej granicach. Należały do nich 

m. in. Stacje Opieki Caritas w Gliwicach, Pyskowicach i Wielowsi oraz 

od diecezji katowickiej Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny 

w Rusinowicach. 

 

2. Rozwój sieci specjalistycznych form pomocy. W dalszych latach Caritas 

Diecezji Gliwickiej rozwijała, dzięki pomocy płynącej z krajów 

zachodnich jak i przy wydatnym wsparciu lokalnych samorządów 

i instytucji państwowych, proces tworzenia kolejnych placówek. Sieć 

Stacji Opieki Caritas (opieka pielęgniarska nad chorym w miejscu 

zamieszkania) powiększyła się do 18 placówek, gabinetów 

rehabilitacyjnych do 12 placówek. Ponadto utworzono 2 Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Gliwicach i Zabrzu, Kuchnię Caritas w Zabrzu 

i Gliwicach, Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Zabrzu 

i Sośnicowicach, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach, świetlice dla 

młodzieży w Zabrzu, Bytomiu i Pyskowicach, przedszkole, 2 żłobki 

i wiele innych placówek. W roku 2016 we wszystkich placówkach Caritas 

zatrudniała 385 pracowników. 

 

 

3. Posługa miłości realizowana w parafiach. Na terenie diecezji gliwickiej 

działa 78 zespołów Caritas Parafii. Posługuje w nich 1020 wolontariuszy. 

Wachlarz podejmowanych przez nich działań jest bardzo szeroki 

w zależności od potrzeb i możliwości samego zespołu Caritas. Dla 

przykładu w 2016 r. zrealizowano: 



- paczki żywnościowe o wartości 138.923 zł (9.528 szt.) 

- zapomogi okolicznościowe o wartości 282.444 zł. 

- dofinansowano koszty leczenia na kwotę 82.278 zł. 

- dożywiano 236 dzieci oraz 530 osób starszych na kwotę 110.850 zł. 

- organizowano różne formy wypoczynku dla dzieci na kwotę 76.250 zł 

dla 1083 osób. 

Rocznie wolontariat przyparafialny organizuje pomoc o wartości 

ok. 1,5 mln zł. Warto w tym miejscu podkreślić, że parafialne Caritas nie 

korzystają z żadnych funduszy pochodzących ze środków publicznych. 

Rozległa misja diakonii realizowana jest w różnorodności działań, wiele 

z nich umyka statystykom i sprawozdawczości. Najogólniej można 

stwierdzić, że szczególnym celem działalności wolontariuszy Caritas 

Parafii jest obrona ludzi słabszych i pokrzywdzonych, którzy 

w najbliższym otoczeniu nie znajdują żadnej pomocy materialnej ani 

duchowej, bądź pomoc ta jest niewystarczająca. 

 

4. Posługa miłosierdzia realizowana przez zakony i stowarzyszenia osób 

świeckich. Na terenie diecezji gliwickiej swoje charyzmaty realizuje 10 

zakonów i zgromadzeń męskich w ramach 22 wspólnot (168 zakonników) 

oraz 19 zakonów i zgromadzeń żeńskich w ramach 31 wspólnot (170 

sióstr). Działalność charytatywna prowadzona jest zgodnie 

z charyzmatami poszczególnych zakonów i zgromadzeń. Adresatami tej 

posługi są osoby potrzebujące wsparcia zarówno w sferze duchowej jak 

i materialnej. Przybiera ona różne formy: 

- praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz 

współpraca z ich rodzicami 

- prowadzenie świetlic środowiskowych 

- opieka nad małymi dziećmi 

- praca z chorymi i niepełnosprawnymi (zakłady opiekuńczo-lecznicze 

i domy pomocy społecznej) 

- udzielanie pomocy duchowej przez organizowanie kursów wzrostu 

duchowego, dyspozycyjność do indywidualnych rozmów i wysłuchania. 

 

Znaczący udział w działalności charytatywnej świadczonej z pobudek 

religijnych na terenie diecezji gliwickiej stanowi zaangażowanie 

świeckich stowarzyszeń i ruchów. Zdecydowana większość świeckich 

wspólnot katolickich nastawiona jest na rozwój duchowy swoich 



członków oraz dzielenie się swoją wiarą i miłością z poszukującymi 

swojej drogi duchowej. Jest to jak najbardziej działalność charytatywna, 

jednakże często nie uwzględniająca osób najuboższych borykających się 

z podstawowymi problemami dnia takimi jak posiłek czy schronienie. 

Rozwiązywanie tych podstawowych problemów, zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej,  jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym. Uwzględniając konstytucyjną zasadę pomocniczości, 

pierwszeństwo w realizowaniu tego zadania ma społeczność lokalna, 

natomiast gmina ma obowiązek wspierania tych działań. 

Reasumując trzeba stwierdzić, że koniecznym jest inicjowanie w diecezji 

gliwickiej powstawanie charytatywnych stowarzyszeń katolickich, aby 

przynajmniej częściowo odciążyć kościelną Caritas oraz upowszechnić 

aktywne charytatywne postawy. Różnorodność działań jest bardzo 

wskazana.  

 

 

III. Perspektywy rozwoju działalności charytatywnej w diecezji gliwickiej 

 

1.  Diakonia w parafii. Przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu 

Polski, śp. Bp Czesław Domin w trakcie Synodu Biskupów w Rzymie 

w 1991 roku powiedział: „ewangelizacja nie może się jedynie opierać na 

posłudze słowa i liturgii. Także praca charytatywna Kościoła odgrywa 

bardzo ważną rolę w dziele głoszenia ewangelii. Dzisiaj oraz 

w przyszłości nie powinno być żadnej parafii bez dobrze zorganizowanej 

pracy charytatywnej”. Bez dzieł miłosierdzia głoszenie ewangelii utonie 

w powodzi słów. W diecezji gliwickiej posługa charytatywna obecna jest 

w życiu 60% wspólnot parafialnych. Chociaż współczesna parafia różni 

się od pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, to jednak tak samo 

jak tamta wezwana jest do realizowania niezbywalnych funkcji: liturgii, 

martyrii i diakonii. W pole widzenia parafii jako wspólnoty, zwłaszcza 

gromadzącej się na niedzielnej Eucharystii, musi powrócić świadomość 

warunkującej się i ściśle powiązanej ze sobą liturgii i diakonii. Jak 

bowiem wspólnota parafialna może sprawować ucztę eucharystyczną, 

jeżeli w tej wspólnocie ktoś cierpi głód, samotność albo brakuje komuś 

elementarnej pomocy w chorobie i trudnościach. Katecheza i liturgia, 

a zwłaszcza niedzielna Eucharystia, winny wzbudzać falę miłosierdzia, 



które należy pojmować nie tyle w kategoriach jałmużny ile raczej 

zdolności bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka. 

Co sprawia, że parafia jest prawdziwą wspólnotą lub nią nie jest? Jakie 

kategorie osób wymagają wsparcia ze strony parafialnych zespołów 

Caritas? Jak można charytatywnie wykorzystać w parafiach Niedziele 

i Tygodnie Miłosierdzia, listy Ojca Świętego na Wielki Post, Dni Chorych  

itp. 

 

2. Caritas zawód i powołanie. Odpowiedzialność za biednych może 

przybierać formę spontaniczną lub zorganizowaną. Przykładem pierwszej 

pozostanie postawa miłosiernego Samarytanina. Słowami „idź i czyń 

podobnie” Chrystus apeluje do każdego człowieka o wyobraźnię 

miłosierdzia. Często jednak pomoc spontaniczna nie jest wystarczająca do 

zaspokojenia potrzeb. Dzięki formom zorganizowanym i systematycznym 

pomoc może być udzielona szybko i celowo; dotrze  nie tylko do 

proszących ale autentycznie potrzebujących. Kościół pierwotny posiadał 

w tym względzie własne doświadczenia. „Upatrzcie zatem bracia, siedmiu 

mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha 

i mądrości! Im zlecimy to zadanie” (Dz 6,3). Instytucję Siedmiu, zwanych 

później diakonami, można by nazwać pierwszą w dziejach Kościoła 

organizacją charytatywną. Tworzący ją ludzie winni byli cieszyć się dobrą 

sławą, pełnią Ducha Świętego i mądrością. Dobre imię, nieskazitelna 

reputacja diakonów miała gwarantować sprawiedliwy podział dóbr 

kościelnych. Pełnia Ducha Świętego oznaczała szczególną pobożność 

i pozostawanie w łączności z Bogiem. Mądrość zaś była synonimem 

roztropności i umiejętności potrzebnych w organizowaniu szczególnie 

dużych dzieł miłosierdzia. Według Instrukcji o pracy charytatywnej 

w parafiach „powołanie przez apostołów współpracowników do 

codziennego rozdawania jałmużny”, stanowi dla Kościoła wszystkich 

czasów inspirację do tworzenia w parafiach zespołów charytatywnych. 

Ukazuje wymogi jakie winny spełniać osoby zaproszone do pracy 

w parafialnym zespole Caritas. 

Co należy czynić, aby do pracy w zespole Caritas pozyskać młodzież 

i osoby w średnim wieku? Czy skład osobowy parafialnego zespołu 

Caritas powinien ulec zmianie lub pozostać bez zmian? 

 



3. Tożsamość i źródła diakonii Kościoła. Gwałtowny rozwój instytucji 

wolontariatu, skupiający ludzi o różnym profilu kulturalnym 

i światopoglądowym skłania do refleksji nt. specyfiki zaangażowania 

charytatywnego Kościoła, tożsamości kościelnych instytucji 

dobroczynnych, swoistego „skąd” diakonii Kościoła. Nie umniejszając 

wkładu w pomoc potrzebującym ze strony instytucji i osób działających 

z pobudek humanitarnych, chcemy wskazać cztery istotne elementy 

oświetlające horyzont zaangażowania charytatywnego, czepiącego 

inspirację z ewangelii Chrystusa. 

 

a. „Zbudowani na fundamencie apostołów” (Ef 2,20). Posługa 

miłosierdzia zawsze zajmowała trwałe miejsce w praktyce i nauczaniu 

Kościoła. Jeżeli liturgia musi być sprawowana w łączności ze swoim 

biskupem; jeżeli nauczanie musi być wierne  Magisterium Kościoła, to 

również posługa miłosierdzia musi być realizowana w jedności z 

pasterzami Kościoła. Włączający się w dzieła charytatywne niosą 

pomoc w imieniu własnym, ale także w imieniu Kościoła. Żadna 

struktura lub organizacja uznająca się za katolicką, nie może odwracać 

się od swojego biskupa i lokalnego Kościoła. Pełnienie posługi 

charytatywnej w Kościele posiada znamiona apostolatu i jest 

specyficzną formą reprezentowania Kościoła. 

Prosimy zaproponować formy współpracy duszpasterzy z parafialnymi 

zespołami Caritas. Jakie są oczekiwania parafialnych zespołów Caritas 

wobec centrali Caritas Diecezji Gliwickiej? 

 

b. Caritas Christi urget nos (2 Kor 5,14). Źródłem i celem posługi 

charytatywnej Kościoła jest Caritas Christi. Miłość Chrystusa jest 

czymś nieporównywalnie większym i piękniejszym niż cała 

działalność charytatywna Kościoła oraz wszystkich Caritas 

kontynentalnych, krajowych, diecezjalnych i parafialnych razem 

wziętych. Chrystocentryzm kościelnej Caritas przejawia się w tym, że 

Caritas służy Chrystusowi w człowieku i Caritas służy człowiekowi 

jak Chrystus. 

Co należy uczynić, aby Chrystusowy charakter działalności charytatywnej 

w parafii był bardziej rozpoznawalny? 

 



c. „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W działalności charytatywnej Kościoła 

miłość do człowieka jest nierozdzielnie związana z miłością do Boga. 

Perspektywa życia ziemskiego i wiecznego ukierunkowana na żywą 

komunię z Bogiem i ludźmi sprawia, że służba Bogu i bliźniemu 

wzajemnie się warunkują. W praktyce oznacza to, że chrześcijanin 

winien stawać pod takimi sztandarami pomocy, na których widnieje 

znak miłości do Boga. 

Czego należy się wystrzegać, a na co należy zwracać szczególną uwagę 

w posłudze charytatywnej w parafii? 

 

d. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4). Diakonia Kościoła nie 

może polegać wyłącznie na ludzkich siłach i nie może ograniczać się 

tylko do pomocy materialnej. Działalność charytatywna Kościoła idąc 

wiernie za przykładem Chrystusa, staje się świadectwem o Chrystusie, 

który uzdrawia serce człowieka i leczy rany zadane mu przez grzech. 

Chrześcijanin angażujący się w działalność charytatywną ukazuje 

człowiekowi potrzebującemu Chrystusa, który jest jedynym 

Zbawicielem i może uwolnić go od wszelkiego zła. Pewne rodzaje 

biedy i nędzy nie poddają się wysiłkom instytucji humanitarnych. 

Braku miłości nie uratują apele ani kolekty przynoszące astronomiczne 

sumy. To grzech jest trucizną, która zabija miłość. Wezwanie „przyjdź 

Królestwo Twoje”  leczy chrześcijan z iluzji i pokusy uczynienia 

wszystkiego własnymi siłami. 

Prosimy wskazać niematerialne sposoby niesienia pomocy potrzebującym. 

Jakie formy niesienia pomocy potrzebującym można zaproponować 

dzieciom, osobom chorym i niedołężnym? 

W jaki sposób zadbać o sferę życia duchowego i religijnego osób ubogich 

materialnie? 

 

4. Należy sprzeciwiać się prowadzeniu działalności charytatywnej Kościoła 

w warunkach zdominowanych wyłącznie przez czynniki ekonomiczne. 

Próby urynkowienia diakonii Kościoła pociągałyby za sobą groźbę jej 

sekularyzacji i dehumanizacji. Caritas Kościoła nie jest przedsięwzięciem 

komercyjnym. Jest świadectwem chrześcijańskiego życia, jest głoszeniem 

ewangelii, jest uobecnieniem miłosierdzia Bożego. Prawda ta musi być 

stale obecna w świadomości osób odpowiedzialnych za posługę 



charytatywną. Nie oznacza to jednak, że działalność charytatywna 

Kościoła (zwłaszcza systematyczna i strukturalna) nie wymaga zaplecza 

finansowego i materialnego. Coraz częściej kościelne placówki 

charytatywne podejmując zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 

socjalnej, otrzymują od państwa, samorządów lub innych partnerów 

środki finansowe w ramach zawartych umów. Współpraca ta winna się 

rozwijać wszak z zachowaniem przez kościelne instytucje charytatywne 

właściwej sobie tożsamości i autonomii. W tym samym duchu, 

z zachowaniem chrześcijańskiego umiaru, należy postępować wobec 

grona ofiarodawców i sponsorów. Szczególną roztropność zaleca się 

w pozyskiwaniu funduszy z działalności gospodarczej. Z doświadczenia 

wynika, że sposoby te raczej wygaszają aniżeli wzmagają ofiarność 

wiernych. Nacisk należy położyć na pozyskiwanie przez Caritas własnych 

środków finansowych na działalność charytatywną. 

Prosimy zaproponować formy pozyskiwania funduszy na działalność 

parafialnego zespołu Caritas. Jakie są oczekiwania ofiarodawców 

względem zbierających ofiary na działalność charytatywną Kościoła? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


