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ZE  WST�PU 

  

Chrze�cija�ska refleksja o dobru i złu ludzkiego post�powania 

dokonywała si� w trzech kontekstach: 1/ inspirowała si� przykładem i nauk� 

Jezusa Chrystusa; 2/ miała miejsce w Ko�ciele jako wspólnocie Ludu Bo�ego; 

3/ toczyła si� w nieustannym dialogu z kultur� etyczno-społeczn� danej epoki. 

Dlatego w refleksji moralnej Ko�cioła odwoływano si� do Biblii, liczono si� z 

opiniami tych, którzy stali na czele wspólnot ko�cielnych oraz korzystano z 

etycznych formuł opisuj�cych i wyja�niaj�cych zasady moralne. Nieustanny 

dialog mi�dzy biblijno-religijnym pojmowaniem dobra i zła a etyk� filozoficzn� 

dokonywał si� nie tylko na kartach podr�czników, ale przede wszystkim w �yciu 

wspólnoty Ko�cioła, uczestnicz�cej zawsze w dialogu kultur i tworzeniu 

cywilizacji. 

Kiedy chcemy zdefiniowa� istot� i zadania katolickiej teologii moralnej 

na pocz�tku trzeciego tysi�clecia chrze�cija�stwa, istotne jest tak samo 

zachowanie jej to�samo�ci poprzez wła�ciwe wykorzystanie biblijno-

teologicznych �ródeł tej nauki, jak i utrzymanie zdolno�ci do rozmowy o dobru i 

złu ze wszystkimi, którzy poszukuj� sensu �ycia. Chrze�cija�skie przesłanie o 

wierze w Boga, który jest miło�ci�” (por. 1 J 4, 16) wspiera wszystkie wysiłki w 

obronie godno�ci człowieka w globalizuj�cym si� �wiecie. „Chrze�cijanie s� 

przekonani, �e w Biblii mo�na znale�� wskazówki i normy do wła�ciwego 

działania i osi�gni�cia pełni �ycia”. 

Najwa�niejszym zadaniem metodologicznym w tworzeniu takiej teologii 

moralnej pozostaje krytyczny dialog mi�dzy wiar� i praktycznym rozumem 

etyki, uwzgl�dniaj�cy tak samo skuteczno�� łaski Bo�ej, jak i biologiczne, 



psychiczne i społeczne uwarunkowania działania współczesnego człowieka. 

Najtrudniejszym natomiast zadaniem metodologicznym jest obrona przed 

redukcjonistycznym widzeniem człowieka przez współczesne nauki o 

człowieku, które tak samo podejrzliwie patrz� na biblijn� prawd� moraln�, jak i 

zdolno�� etyki do wypracowania obiektywnych warto�ci, broni�cych godno�ci 

człowieka. �wiadomi tego byli teologowie morali�ci w Polsce, którzy 

podejmowali trud odnowy teologii moralnej po Soborze Watyka�skim II: 

Stanisław Olejnik, Stanisław Witek, Franciszek Greniuk, Jan Kowalski, Helmut 

Juros, Jerzy Bajda, Janusz Nagórny, Paweł Góralczyk,  
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