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WSTĘP

Benedykt XVI w encyklice Spe salvi pisze, że człowiek wypełniony nadzieją 
może „przez własne zaangażowanie przyczyniać się do tego, aby świat był bar-
dziej promienny i ludzki, i aby tak otwierały się drzwi na przyszłość. Z nadziei 
osób dotkniętych przez Chrystusa powinna rodzić się nadzieja dla innych – tych, 
którzy żyją w ciemnościach i bez nadziei” (SpS 8, 35). Papież przypomina rów-
nież, że w czasach, w których żyjemy, istnieje potrzeba odnowy i dowartościowa-
nia nauczania w zakresie towarzyszenia człowiekowi w rożnych aspektach jego 
życia. Należy też poszukiwać modeli zapobiegania wykluczeniu społeczno-kul-
turowemu.

Natomiast w encyklice Caritas in veritate Benedykt XVI podkreśla z całą 
mocą, że w ramach pomocy udzielanej człowiekowi skazanemu na wykluczenie 
należy pamiętać o tym, by był on pojmowany jako całość. Oprócz wzrostu mate-
rialnego bowiem jego rozwój musi obejmować również rozwój duchowy, ponie-
waż „osoba ludzka stanowi «jedność cielesną i duchową», zrodzoną ze stwórczej 
miłości Boga i przeznaczoną do życia wiecznego (…) Wyobcowanie społeczne, 
cierpienie fizyczne, osamotnienie rodzące się z izolacji oraz tak liczne nerwice 
występujące w bogatych społeczeństwach mają głębokie przyczyny natury du-
chowej. Społeczeństwo dobrobytu, rozwinięte materialnie, ale przytłaczające dla 
duszy, nie jest ze swej natury ukierunkowane na autentyczny rozwój człowieka. 
Nowe formy zniewolenia (np. przez narkotyki) i rozpacz, w jaką popada tak wiele 
osób, znajdują wyjaśnienie nie tylko na gruncie socjologicznym i psychologicz-
nym, ale również na płaszczyźnie duchowej” (CV 36, 76). 

W wypowiedzi tej Benedykt XVI wskazuje zatem na to, że biorąc pod uwagę 
złożony charakter współczesnych problemów społecznych, jest rzeczą oczywistą, 
że różne dyscypliny naukowe powinny współpracować ze sobą przez uporząd-
kowane działania interdyscyplinarne, w celu odkrycia współczesnych przyczyn 
wykluczenia społecznego wielu ludzi i znalezienia sposobów jego zwalczania. 
Synteza więc – wskazująca kierunek działań wspierających kapitał rozwojowy 
człowieka – powinna obejmować nie tylko aspekty ekonomiczno-społeczne, ale 
także kulturowo-duchowe. Zbytnia wycinkowość wiedzy, zamykanie się nauk 
humanistycznych na metafizykę, trudność w dialogu nauk z teologią szkodzą nie 
tylko rozwojowi wiedzy, ale także rozwojowi społeczeństw, ponieważ w takich 
warunkach trudniej jest dostrzec całe dobro człowieka (por. CV 30, 31).

Odpowiedzią na przedstawione przez papieża Benedykta XVI postulaty była 
zorganizowana, w dniu 7 maja 2015 roku, przez Katedrę Zarządzania Publicznego 
i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Katedrę 
Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Uniwersytetu Śląskiego 
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konferencja naukowa pod tytułem: „Wykluczenie społecznie jako problem wie-
lowymiarowy”. 

Sukces tego spotkania, które miało miejsce murach w Uniwersytetu Ekono- 
micznego, dał podwaliny do poszerzonej i pogłębionej refleksji na ten temat w for-
mie niniejszej monografii naukowej. Zawiera ona teksty, które dotyczą wybranych 
problemów szczegółowych, związanych teologicznopastoralną i moralną reflek-
sją Kościoła katolickiego nad zagadnieniem wykluczenia społecznego [„Ubóstwo 
a wykluczenie społeczne. Refleksja teologiczno-pastoralna” (J. Przybyłowski); 
„Religia – drogą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością” (K. Sosna); 
„Parafia wobec problemu bezrobocia” (I. Celary; K. Bień); „Antropoanemia, de-
strukcja więzi, wykluczeni” (A. Drożdż)] oraz refleksją społeczno-filozoficzną 
[„Communio personarum – odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego” 
(G. Polok; M. Kapias); „Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
w Polsce i w UE” (M. Grewiński); „Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego osób niepeł-
nosprawnych” (M. Zrałek; A. Frąckiewicz-Wronka); „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu dorosłych dzieci alkoholików na przykładzie kampanii spo-
łecznej «Rozwinąć skrzydła»” (A. Put); „Wykluczenie finansowe jako problem 
społeczny” (Ł. Szewczyk)].

Przedstawione artykuły, zawarte w publikacji Wykluczenie społecznie jako 
problem wielowymiarowy, niosą nadzieję, że będzie ona ważnym impulsem, któ-
ry przyczyni się do dalszej refleksji naukowej nad omawianym zagadnieniem. 

Ks. Ireneusz Celary
Ks. Grzegorz Polok


