
Streszczenie. Katecheza X. ks. Tadeusz Borutka. Eucharystia źródłem 

braterstwa ludzi i wezwaniem do solidarności z potrzebującymi. 

Problem ubóstwa i głodu w świecie. 

Eucharystia łączy nas z Chrystusem. To ona sprawia, że czujemy się dziećmi 

jednego Boga oraz siostrami i braćmi we wspólnocie Kościoła. Mówiąc 

o Eucharystii, myślimy przede wszystkim o głodzie Boga w świecie 

współczesnym. Chrystus eucharystyczny kieruje naszą uwagę w stronę 

wszystkich ludzi potrzebujących, a nade wszystko głodnych. Każdy, kto jednoczy 

się z Jezusem w Eucharystii, jest wezwany do okazywanie miłości potrzebującym.  

Oprócz głodu duchowego, głodu Boga, człowiek doświadcza także niedosytu 

chleba codziennego. Głód jest najokrutniejszym i najbardziej konkretnym 

przejawem ubóstwa. Nie można godzić się z przepychem i marnotrawstwem, 

kiedy dramat głodu nabiera coraz większych rozmiarów. Musi zwyciężyć 

świadomość potrzeby solidarności wobec potrzebujących z tytułu 

sprawiedliwości. Nadprzyrodzona solidarność rozpoczyna się w momencie 

stworzenia człowieka powołanego do udziału w życiu Bożym. Ziemskie życie 

Jezusa, a szczególnie Jego śmierć na krzyżu, w pełni pokazało, czym jest 

chrześcijańska solidarność wyrastająca z miłości i poświęcenia dla innych. Istotę 

solidarności chrześcijańskiej wyrażają słowa św. Pawła z Listu do Galatów: „Jeden 

drugiego brzemiona noście”. 

Solidarność to przezwyciężanie własnego egoizmu. W imię solidarności należy 

odrzucić mentalność i postawy polityczne opanowane żądzą władzy, ciasnymi 

poglądami ideologicznymi, obroną własnych interesów- a zastąpić je gotowością 

dzielenia się i współpracy ze wszystkimi. 

Społeczeństwo solidarne powstaje wtedy, gdy ci, którzy posiadają dobra, nie 

ograniczają się do pomocy ubogim, dając tylko z tego, co im zbywa. Potrzebny jest 

duch solidarności, który pozwoli zrozumieć, że troska o potrzebujących jest 

zaszczytem. Ziemia rodzi wystarczające dla wszystkich bogactwa. Trzeba tylko 

dzielić je w sposób bardziej sprawiedliwy. 

Nędza jest ukrytym, ale realnym niebezpieczeństwem dla pokoju: rani godność 

ludzką, a tym samym zagraża wartości, jaką jest życie i paraliżuje proces 

pokojowego rozwoju społeczeństwa. 

Wszystkie przejawy nędzy, których w świecie doświadczają ludzie, muszą 

wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku 

przeciwdziałania, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. 



Papież Franciszek mówił, że do potrzebujących należy podchodzić nie 

z zaciśniętymi pięściami, ale z wyciągniętymi rękoma. Biedni są „naszym 

paszportem” do nieba. W ubogim Jezus puka do naszego serca i spragniony prosi 

o miłość. Kiedy pokonujemy obojętność i w imieniu Jezusa poświęcamy się Jego 

braciom najmniejszym, jesteśmy Jego przyjaciółmi dobrymi i wiernymi z którymi 

lubi On przebywać. Jan Paweł II mówił, że jeśli priorytetowym zadaniem uczyni 

się służbę człowiekowi, nigdy nie dojdzie do jego urzeczowienia, nigdy nie będzie 

się traktować drugiego jedynie jako okazji do czynienia dobra. Tylko ludzie 

wewnętrznie wolni potrafią bezinteresownie służyć bliźnim, tylko oni są zdolni 

do egzystowania na sposób „daru”.  

Kościół nie jest i nie będzie nigdy ubogi. Posiada największy skarb i najcenniejsze 

bogactwo, jakim jest sam Chrystus żyjący w Kościele. Tym bogactwem Kościół 

chce nadal ubogacać świat. Służba bliźnim nie oddala ani nie odłącza nikogo od 

Boga. Jeśli wypływa z prawdziwej miłości teologicznej, staje się służbą Bogu. 

A życie wymownie świadczy o tym, że im bardziej „żyje się Chrystusem”, tym 

lepiej można Mu służyć w bliźnim. Prawdziwe szczęście bierze się z pomagania 

innym, z dawania im samych siebie z poświęceniem, miłosierdziem 

i współczuciem. Wielkim darem jest to, że w Kościele nie brakuje wiernych, 

którzy nie zapomnieli o swym obowiązku służby na rzecz ubogich. 

 

 


