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Streszczenie: Skrajna sytuacja, jaką jest wojna, zagraża zwłaszcza najsłabszym, czyli dzieciom 
i młodzieży. Dlatego w obliczu sytuacji realnego zagrożenia po ludobójstwie w Rwandzie podjęto 
natychmiast działania pomocowe i opiekuńcze. Jednym z takich działań był projekt na rzecz dzieci 
w Afryce o nazwie „Adopcja Serca”. Głównym motywem włączania się w adopcję serca stała się 
ewangeliczna zasada miłości. Miłość bliźniego jest odpowiedzią na konkretne potrzeby drugiego 
człowieka. Miłość bliźniego w ujęciu chrześcijańskim oznacza dawanie czegoś z siebie, rezygno-
wanie z własnych potrzeb na rzecz drugiego człowieka, a także bycie gotowym do poświęcania 
się dla innych ludzi.
Słowa kluczowe: „Adopcja Serca”, miłość bliźniego, pomoc, opieka, rozwój

Wprowadzenie

Podstawą działalności opiekuńczo-wychowawczej jest określenie potrzeb podopiecznych, 
którzy własnymi siłami nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. Punktem wyj-
ścia jest zatem trafna diagnoza sytuacji człowieka znajdującego się w trudnym położeniu. 
Alberto Ramirez następująco opisuje rzeczywistość globalnego Południa w perspektywie 
problemu kwestii społecznej: „O naszym Trzecim Świecie mówi się, że jest światem ubogich. 
Rzeczywiście, widać tu całe okrucieństwo dramatu ludzi biednych. W naszych miastach 
mamy na co dzień do czynienia z nędzą: jest żebractwo tłumów, które nie mogą znaleźć 
innego sposobu na przetrwanie niż żebranie na ulicach, po domach, czy od kierowców 
zatrzymujących się na światłach ulicznych. Gromady istot ludzkich przybywają ze wsi, 
powiększając armię «nędzników». Walka o przetrwanie powoduje chaos, w którym zacie-
rają się różnice między rozmaitymi odmianami przemocy. Wieś, gdzie można by znaleźć 
idealne warunki do życia, jest tak samo zaniedbana; tam również odmawia się ubogim 
godnego życia. Nasze pola stają się miejscem rajskiego wypoczynku dla nielicznych, albo 
miejscem, gdzie doskonałe warunki zapewnia się co najwyżej zwierzętom hodowlanym” 
(Ramirez 1995, s. 105).

Tę bolesną diagnozę dopełnia choćby wojna domowa w Rwandzie w 1994 r. (spośród 
wielu innych konfliktów zbrojnych), która zniszczyła, zdegradowała i w bardzo dużym 
stopniu zaburzyła prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W wyniku ludobójstwa osiero-
conych zostało kilkaset tysięcy dzieci. Sytuację dziecka osieroconego w Rwandzie obrazuje 
relacja misjonarza (pallotyna) pracującego przez kilka lat w różnych częściach tego kraju. 



148 ZBIGNIEW BABICKI [2]

Pisze on: „Na terenie całej naszej parafii z przynależącymi do niej centralami misyjnymi, 
których było dziewięć, przebywało ponad 3000 sierot. Część z nich przygarnęli krewni, 
w ten sposób znalazły dach nad głową. Inne zostały przyjęte przez sąsiadów czy ocalałe 
rodziny, ale za mały kąt do spania i za kawałek chleba musiały ciężko pracować na roli. 
Znaczna część sierot skazana była tylko na siebie, żyły samotnie w opuszczonych, znisz-
czonych w czasie wojny domach, w skleconych własnymi rękami szałasach czy chroniąc 
się na noc wśród bazarowych straganów. Były i takie, które za niewielkie wynagrodzenie 
wypasały bydło. Kiedy jednak zbliżała się noc, a one nie miały dokąd powrócić, spędzały 
noc pod gołym niebem, gdzieś na pastwisku razem z krowami, przytulając się do nich 
jak do mamy, korzystając z ciepła ich ciał. Każdego dnia dzieci można było spotkać do-
słownie wszędzie. Rankiem, wyjeżdżając z posługą duszpasterską do którejś z naszych 
central misyjnych, mijaliśmy je na drogach. Starsze, z dużymi motykami wyruszały do 
pracy w polu. Młodsze, z różnej wielkości bidonami niesionymi na głowie lub w rękach, 
rozpoczynały długi, kilkukilometrowy marsz po życiodajną wodę. W porze suchej często 
raniły swoje bose stopy o ostre drobne kamienie. W porze deszczowej natomiast ślizgały 
się i grzęzły w błotnistej mazi. Jeszcze inne wyruszały na tereny zalesione, aby uzbierać 
kilka wiązek suchych gałęzi, by wieczorem móc rozpalić tradycyjne palenisko i być może 
przy odrobinie szczęścia upiec w nim kilka zarobionych całodniową pracą ziemniaków 
lub ugotować garść fasoli. Czasami na drodze trzeba było zatrzymać się i kilka razy, aby 
przepuścić stada krów pędzone przez małych wychudzonych chłopców-pasterzy. […] 
Ogromnie zaniedbane, w brudnych i porwanych ubraniach, boso i nierzadko przeżuwające 
kawałki odgryzanej trzciny cukrowej, to był codzienny widok” (Rusinek 2003, s. 161-162).

Tak dramatycznie namalowany obraz rzeczywistości jest z pewnością mało obiektywny. 
Ale nie ulega wątpliwości, że jest również prawdziwy i pokazuje trudną, i skomplikowaną 
sytuację ludzi ubogich i cierpiących niesprawiedliwość w skali całego świata. Taki opis 
rzeczywistości staje się dla ludzi dobrej woli, a przede wszystkim wierzących, imperatywem 
wyrażającym się w nakazie dobroczynności. Te ekstremalne sytuacje ukazujące ludzkie 
dramaty ze szczególną mocą wołają o potrzebę budzenia społecznej odpowiedzialności 
w wymiarze miłosierdzia. Współczesny świat podsuwa z jednej strony świadectwa ludzkiej 
empatii i solidarności, z drugiej zaś próby zmiany ładu społecznego w taki sposób, aby 
wyeliminować przyczyny ubóstwa, niesprawiedliwości społecznej.

Wydaje się oczywiste, że skrajna sytuacja, jaką jest wojna, zagraża zwłaszcza najsłabszym, 
czyli dzieciom i młodzieży. Dlatego w obliczu sytuacji realnego zagrożenia po ludobójstwie 
w Rwandzie należało podjąć adekwatne działania pomocowe i opiekuńcze. Po ustaniu 
działań wojennych rozpoczęła się międzynarodowa pomoc ofiarom wojny, w tym dzieciom. 
W tę pomoc aktywnie włączyli się pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego), 
rozwijając ruch na rzecz dzieci w Afryce o nazwie „Adopcja Serca”.

Rodzi się jednak pytanie o to, co jest prawdziwą i pełną inspiracją ludzkiego zaangażo-
wania w działalność pomocową i opiekuńczo-wychowawczą w ramach projektu „Adopcji 
Serca”? Należy także postawić pytanie bardziej ogólne o źródła motywacji w podejmowaniu 
działań opiekuńczo-wychowawczych w ogóle, z punktu widzenia człowieka wierzącego?
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Miłość zasadą ludzkiego działania

Tworzenie społeczeństwa humanistycznego wymaga pogłębionej świadomości na temat 
pierwszeństwa wartości moralnych w życiu społecznym, które bezpośrednio związane są 
z człowiekiem. Liczne prądy i kierunki filozoficzne stawiają na pierwszym miejscu zagad-
nienie miłości oraz jej realizację w życiu człowieka. Jeśli bowiem osoba ludzka realizuje 
się poprzez miłość oraz postawę altruistyczną, to wychowanie personalistyczne ułatwia 
jej budowanie więzi społecznych. Dlatego tak pojęty proces wychowania umożliwia czło-
wiekowi współtworzenie „cywilizacji miłości” jako obrazu Królestwa Bożego na ziemi. 
Miłość jako zasada wychowania była akcentowana przez wielu wybitnych pedagogów. 
Wystarczy wspomnieć Janusza Korczaka, Józefa Czesława Babickiego czy św. Jana Bosko, 
dla którego wychowanie było „sprawą serca” (Cian 1986), kierującego się zawsze rozumem 
i delikatną ludzką wrażliwością. Miłość przyjmuje tu formę przeżywanego i okazywanego 
zaufania, jawi się jako szczerość w poszukiwaniu prawdy.

Kościół katolicki, realizując funkcję religijną i moralną, od początku swojego istnienia 
aktywnie uczestniczy w rozwoju kultury i przez to oddziałuje na życie społeczne. Jego 
aktywność uwarunkowana jest zasadami Ewangelii, społecznym nauczaniem oraz trady-
cją pomocy ubogim i potrzebującym. Społeczna perspektywa Kościoła bierze pod uwagą 
szeroko rozumianą „kwestię społeczną” czy też, używając pojęcia Ludwika Krzywickiego, 

„kwestię socjalną” (Hrynkiewicz 2010). Jolanta Pilch, rozwijając pojęcie kwestii społecznej, 
wskazuje na pewne zjawiska i sytuacje, które ją warunkują:

 – dotyczą większych grup i zbiorowości społecznych,
 – polegają na kumulacji negatywnych cech położenia materialnego, społecznego lub 

politycznego,
 – odbierane są przez grupę jako niesprawiedliwe, przy czym kryterium stanowi po-

równanie własnego położenia do aprobowanego społecznego systemu wartości bądź 
położenia innych grup,

 – zakłócają przez to prawidłowy rozwój,
 – wywołują społeczny niepokój i wzburzenie,
 – są źródłem napięć społecznych, niekiedy nawet ostrych konfliktów, przez co wpływają 

destrukcyjnie na rozwój całego społeczeństwa,
 – nie mogą być w pełni rozwiązane w ramach grupy, przy pomocy dostępnych jej 

metod i możliwości,
 – mogą być rozwiązane tylko drogą podjęcia działań przez państwo lub inne podmioty 

polityki społecznej” (Pilch 1995, s. 367-368).
Kościół katolicki widzi zagadnienie kwestii społecznej z perspektywy jej kluczowego 

problemu, tj. sprawiedliwości społecznej. Katechizm Kocioła Katolickiego (KKK) ujmuje 
tę kwestę następująco: „Sprawiedliwość społeczną można osiągnąć jedynie przy poszano-
waniu transcendentnej godności człowieka. Osoba jest celem ostatecznym społeczeństwa, 
które jest na nią ukierunkowane […]. Obowiązek traktowania drugiego człowieka jako 
bliźniego i czynnego służenia mu staje się szczególnie naglący wtedy, gdy będąc pozba-
wiony czegoś, znajduje się on bardziej w potrzebie” (KKK 2002, s. 1929-1932). Przyjmując 
i realizując w tym wymiarze chrześcijańską optykę, jednocześnie nie wdając się w ry-
walizację z różnymi ideologiami o kształt świata, Kościół zmierza do budowania spra-
wiedliwego ładu społecznego. Oznacza to oparcie społecznego porządku na prymacie 
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osoby ludzkiej w życiu społecznym, zagwarantowanie człowiekowi jego praw do rozwoju 
oraz nieustanne poszukiwanie sprawiedliwych rozwiązań trudnych sytuacji społecznych. 
Punktem granicznym oddzielającym społeczną działalność Kościoła od szeroko pojętych 
obowiązków państwa jest zagadnienie zbawienia człowieka. Stefan Wyszyński ujmował 
ten problem następująco: „Kościół, jako stróż moralności czuwa nad tym, czy istnie-
jący układ stosunków społecznych nie narusza sprawiedliwości i miłości, a przez to, czy 
nie naraża na szwank najwyższych dóbr członków społeczności – zbawienia wiecznego” 
(Wyszyński 2001, s. 53).

Miłość bliźniego jest odpowiedzią na konkretne potrzeby drugiego człowieka. Pomoc, 
wsparcie bądź opieka mogą być realizowane w takich sferach jak: sfera materialna wraz 
z różnymi działaniami usługowymi; sfera biologiczna odnosząca się do zaspokajania 
ludzkich potrzeb życiowych; sfera moralna; sfera informacyjna; sfera emocjonalna itd. 
Ewangeliczna miłość bliźniego to coś więcej niż zwykła troska o innych ludzi określana 
mianem altruizmu. Wincenty Okoń definiuje pojęcie altruizmu jako bezinteresowną 
życzliwość i troskę okazywaną innym ludziom, życzliwe zainteresowanie ich sprawami, 
kłopotami i powodzeniem (Okoń 2004, s. 26). Miłość bliźniego w ujęciu chrześcijańskim 
oznacza dawanie czegoś z siebie, rezygnowanie z własnych potrzeb na rzecz drugiego 
człowieka, a także bycie gotowym do poświęcania się dla innych ludzi. Jak zauważa 
Mieczysław Łobocki „apeluje ona również do ludzkich sumień, aby nie stać na uboczu, gdy 
setki tysięcy istnień ludzkich ginie z głodu, gdy depcze się niezbywalne prawa człowieka, 
a więc gdy inni rzeczywiście nas potrzebują. Tym samym wyzwala gotowość do powszech-
nej solidarności z cierpiącymi, co stanowi zwykle wstępny etap niesienia im konkretnej 
pomocy” (Łobocki 1997, s. 107; Chrapek, Żakowski 1987, s. 25-27). Ewangeliczna miłość 
bliźniego w swoim działaniu jest delikatna i taktowna, a jej cechą charakterystyczną jest 
cierpliwość, uprzejmość i łagodność. Wymaga od osoby pomagającej wyjątkowej wraż-
liwości i umiejętności wczuwania się w sytuację drugiego człowieka, tak aby nie urazić 
jego godności osobistej. Oznacza to, że miarą miłości bliźniego jest nie tylko konkretny 
efekt pomocy, ale także sposób, w jaki jest ona realizowana. Jest czymś więcej niż zwykłą 
dobroczynnością ponieważ „w swojej istocie obejmuje całe życie religijno-moralne” czło-
wieka wierzącego (Drączkowski 1990, s. 28).

Dla tak społecznie zaangażowanych chrześcijan, przy odpowiedzi na tak postawione 
pytanie, obowiązkowym punktem odniesienia jest Pismo Święte. W Starym Testamencie 
czytamy: „U ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławił ci w ziemi, którą 
Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie, jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana, Boga swego, 
wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję” (Pwt 15, 4-5). W innym 
miejscu Księgi Powtórzonego Prawa znajduje się wezwanie skierowane do ludzi zamożnych, 
aby dzielili się swoimi plonami z tymi, którzy nie posiadają żadnego dochodu (Pwt 14, 
28-29) oraz aby nie odmawiać pomocy tym, którzy są w trudnej sytuacji finansowej (Pwt 
15, 7-11). Bóg nakazuje zatem, aby w Izraelu nie było ubogiego. Tak sformułowany nakaz 
brzmi jak utopia, która, wydaje, się została zrealizowana dopiero w pierwotnej gminie 
chrześcijańskiej: „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2, 44-47). Czy 
z tego opisu można wyciągnąć wniosek, że w pierwszej wspólnocie jerozolimskiej nie było 
w ogóle ludzi biednych? Sprawa nie jest taka jednoznaczna. Jednak najważniejsze przesłanie 
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z tego płynące dla chrześcijan jest takie, że wiara w Boga wymaga od swoich wyznawców 
świadectwa braterskiej miłości, także w wymiarze materialnym.

Nowy Testament łączy ze sobą bardzo ściśle przykazania miłości Boga i bliźniego. 
Chrystus, na pytanie o najważniejsze przykazanie, odpowiada: „Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest naj-
większe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” 
(Mt 22, 37-40). Takie nierozerwalne połączenie przykazania miłości Boga i bliźniego można 
określić jako podstawowe prawo chrześcijańskiej dobroczynności. Oznacza to zatem, że 
każdy rodzaj działalności dobroczynnej, pomocowej musi być jednocześnie działaniem 
miłości w ujęciu ewangelicznym.

Biorąc pod uwagę tak sformułowany model podstawowego prawa aktywności dobro-
czynnej, uzasadnione jest pytanie o praktyczne zastosowanie ewangelicznej zasady miłości. 
Chyba najbardziej znanym przykładem takiego działania w Nowym Testamencie jest 
przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Jak zauważa Tadeusz Kamiński, 
zachowanie Samarytanina i jego uwarunkowania wskazują na to, że w przykazaniu miłości 
bliźniego nie chodzi o działania oderwane od realiów życiowych, ale o konkretny czyn 
w ściśle określonej sytuacji. W tej przypowieści Chrystus wyjaśnia, że bliźnim jest każdy 
człowiek, który w danym momencie swojego życia potrzebuje pomocy i wsparcia. Co więcej, 
człowiek ten jest stworzony na obraz Boga, więc akt miłości bliźniego jest odpowiedzią 
nie tylko na konkretną sytuację potrzebującego człowieka, ale również odpowiedzią 
na Bożą miłość. W konsekwencji każda pomoc bliźniemu w trudnej dla niego sytuacji 
jest zarazem służbą samemu Chrystusowi (Kamiński 2012, s. 131-132). Najważniejszym 
więc źródłem motywacji podejmowania działań o charakterze pomocowym są potrzeby 
duchowe, religijne i humanistyczne, które niejako nakazują bezinteresowną pomoc bliź-
niemu. Ewangeliczna miłość realizowana w codziennym życiu to nie tylko altruizm czy 
pojedyncze gesty dobroci, ale to przede wszystkim troska o rozwój całej osoby ludzkiej.

Historię chrześcijaństwa można przedstawiać również jako historię braterskiej troski 
o bliźniego. Ta troskliwość nie zawsze była przez chrześcijan jednakowo rozumiana, ale 
zawsze inspiracją dla niej był Chrystus i jego ewangelia. Przypominanie tej inspiracji ma 
na celu pogłębienie zrozumienia odpowiedzialności, jaka spoczywa na współczesnym 
społeczeństwie (Kamiński 2012, s. 107-108). Czym zatem jest ta miłość, która inspiruje 
i stymuluje człowieka wierzącego do działalności dobroczynnej? Ogólnie rzecz ujmując, 
miłość mieści w sobie zasadniczą postawę troski o bezpieczeństwo i rozwój kochanej 
osoby. John Powell przekonuje, iż „w praktyce oznacza to, że bez ociągania jesteś gotów 
pozbyć się własnej wygody, oddać swój czas, a nawet narazić swoje bezpieczeństwo w celu 
zapewnienia rozwoju, zadowolenia i bezpieczeństwa drugiej osoby” (Powell 1990, s. 55).

Miłość jako stały i ugruntowany styl bycia chrześcijanina jest przede wszystkim kon-
sekwencją wiary. Przyjęcie Boga za centrum swojego życia jest punktem kulminacyjnym 
wiary, która wyraża się także zewnętrznym działaniem. Dla człowieka wierzącego Bóg 
jest nie tylko przedmiotem kontemplacji, ale jest również „motorem” napędzającym go do 
działania. Dynamizm Boga sprawia, że człowiek czuje się niejako „przymuszony” miłością 
do społecznej aktywności. Zdaniem Henryka Skorowskiego cała moralność człowieka, jego 
zachowanie i działanie może być poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o to, jak najlepiej 
w codziennym życiu realizować zasadę miłości. Miłość, która staje się imperatywem dla 
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działania ludzkiego, jest tą miłością, którą w sercu człowieka zaszczepił i  przebywający 
w nim Bóg. Prawdziwej i żywej wiary nie można oddzielić od moralnego zachowania 
człowieka naznaczonego miłością. „Wiara, która stoi w centrum życia człowieka, która jest 
jego własną, osobistą wiarą, nie może nie kształtować takich postaw moralnych jak troska 
o drugiego człowieka, zaangażowanie w życie rodzinne i sąsiedzkie, odpowiedzialność za 
innych, solidarność i braterstwo itp. Należy powiedzieć, że jak daleko człowiek osobiście 
zaangażuje się w wiarę, tak daleko sięga jego życie autentycznie chrześcijańskie mierzone 
miłością. Zależność jest tu jasna i  logiczna – im głębsze zaangażowanie, tym wyższy 
poziom realizacji miłości w całokształcie działania i zachowania” (Skorowski 1994, s. 43). 
W taki sposób przedstawia się wpływ wiary na zasadę ewangelicznej miłości jako sposobu 
bycia chrześcijanina w społeczeństwie. Inaczej mówiąc, wiara dokonując wewnętrznej 
przemiany człowieka, stymuluje go jednocześnie do działania na wysokim poziomie mo-
ralnym, tj. poziomie miłości ewangelicznej. Zatem miłość rozumiana jako sposób bycia 
jest jednocześnie ujmowana jako postawa człowieka wierzącego, ukształtowana zarówno 
w wyniku własnych doświadczeń, jak i zewnętrznych uwarunkowań.

Adopcja serca w perspektywie pallotyńskiej

Obecnie troska o dziecko w Rwandzie realizowana przez pallotynów w pewnej optyce 
pedagogii pallotyńskiej1 (Babicki 2012) przybiera coraz bardziej sformalizowaną postać, 
tworząc instytucję wsparcia. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC) – Pallotyni, 
realizując i  rozwijając pomocowy program „Adopcji Serca”, odwołują się do swojego 
charyzmatu. Fundamentem, na którym Wincenty Pallotti, założyciel SAC, budował 
dzieło powszechnego apostolstwa była zasada ewangelicznej miłości określonej przez 
św. Pawła (1 Kor 13, 1-13). Siłą i motywem działalności szeroko pojętego apostolstwa jest 
miłość, która przynagla ludzi wierzących do brania odpowiedzialności za innych. Tę 
prawdę Pallotti wyraził w zawołaniu „Caritas Christi urgens” („Miłość Chrystusa przy-
nagla nas”; 2 Kor 5, 14). Również istotą duchowości pallotyńskiej jest miłość trynitarna, 
tzn. miłość Chrystusa posłanego dla zbawienia ludzi oraz miłość macierzyńska Maryi. 
W. Pallotti rozumiał, że jeśli Bóg ze swej istoty jest miłością, a człowiek jest stworzony 
na Jego obraz i podobieństwo, to wydaje się oczywiste, że osiąga sens swojego życia, gdy 
trwa w  miłości (Pallotti 1987, s.  249-252). Zdaniem W.  Pallottiego tylko miłość może 
kształtować odpowiedzialną społeczność, ponieważ jest w  stanie pokonać wszystkie 
przeszkody w relacjach międzyludzkich i być czynnikiem łączącym wspólne działanie. 
Dlatego ostrzegał, że „jeśli jej kiedykolwiek braknie, to nie ma Apostolstwa Katolickiego” 
(Pallotti 1966, s. 137-138). Polecał nieustanne praktykowanie miłości Boga i bliźniego, które 
oznaczałoby transformację od kontemplacji miłości do dynamicznej aktywności w służbie 
człowiekowi. W miłości dostrzegał W. Pallotti nade wszystko fundamentalny dynamizm 

 1 Pedagogia pallotyńska oparta jest na apostolsko-społecznej idei św. Wincentego Pallottiego (1795–1850), 
który swoją aktywność duszpasterską rozumiał jako animowanie ożywiające i pobudzające do działania 
ludzi dobrej woli na rzecz rozwoju drugiego człowieka. Założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego 
(ZAK), stawiając mu zazadanie budzenie u wszystkich katolików głębokiej świadomości ich apostolskiej 
i społecznej misji. Pallotyńskie zaangażowanie w przestrzeń społeczno-wychowawczą koncentruje się 
na kształceniu elit społecznych, świadomych swojej misji w Kościele i świecie.
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rozwojowy człowieka. Sobór Watykański II w  Dekrecie o  apostolstwie świeckich (DA) 
mówi, że „wszelka działalność apostolska winna rodzić się z miłości i z niej czerpać swe 
siły” (Sobór Watykański II 1965, p. 8).

Dzięki ludziom dobrej woli idea „dobra dziecka”, tak abstrakcyjna w czasie ludobójstwa, 
zaczęła trafiać do wielu ludzi i przyjmować konkretny kształt. Oprócz pomocowych działań 
ONZ, działalność dobroczynną rozpoczęły inne organizacje społeczne. Jedną z inicjatyw 
było powstanie ruchu na rzecz dzieci w Afryce, który konkretyzował się w kilku etapach. 
Pierwszym z nich było założenie Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, 
na podstawie którego powstała idea „Adopcji Serca”. Ruch powstał w 1977 r. z inicjatywy 
Jacka Wójcika, który zajął się organizacją pomocy potrzebującym w Indiach. Idea pomocy 
ubogim mieszkańcom Indii zgromadziła grupę ludzi gotowych nieść pomoc potrzebują-
cym, stawiając sobie następujące cele:

 – pomoc najbiedniejszym z biednych w ubogich krajach Trzeciego Świata, 
 – budzenie wrażliwości serc i sumień na godność najbiedniejszych, ich cierpienie, 

potrzeby i wartości, którymi żyją, a także budzenie wrażliwości na grzech i zbudo-
wane na nim struktury, które są najgłębszymi przyczynami nędzy i głodu w świecie;

 – szukanie dróg przebaczenia, pojednania i zbliżenia między ludźmi różnych narodów, 
języków, ras i religii, zwłaszcza między żyjącymi w dobrobycie a ubogimi, aby w ten 
sposób pokonywać podziały uniemożliwiające zmianę tragicznej sytuacji najbied-
niejszych (Charyzmat i cele 2013).

Początkowo Ruch Maitri zorganizował pomoc materialną w postaci dwóch kontenerów 
z darami. Jednocześnie organizowane były zbiórki pieniężne dla uchodźców i ofiar wojny. 
Organizatorzy szybko jednak doszli do wniosku, że wobec dużej liczby sierot potrzebna 
jest pomoc długofalowa i obliczona na wiele lat. Sprawdzonym sposobem działań pomo-
cowych, zweryfikowanym przez organizacje międzynarodowe, w takich sytuacjach jest 
pomoc konkretnemu dziecku w formie osobistego patronatu. Anonimowość i masowość 
ustępują personalnej solidarności z człowiekiem potrzebującym. Inicjator osobistego 
patronatu nad dzieckiem w Rwandzie, Wojciech Zięba, wspomina: „Szukając możliwości 
pomocy, nawiązaliśmy kontakt z Sekretariatem Misyjnym Księży Pallotynów i zaczęliśmy 
poszukiwać pierwszych ofiarodawców. Dostaliśmy od misjonarzy pierwsze informacje 
o kilkudziesięciu sierotach (pierwsza deklaracja nosi datę 30 czerwca 1996 r.) Akcja jednak 
rozwijała się bardzo powoli. Nie mieliśmy żadnych doświadczeń, brak było odpowiednich 
struktur organizacyjnych – zarówno w naszym Ruchu, jak i w Rwandzie” (W. Zięba, 2001).

Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae zachęca do duchowej adopcji na odległość, 
która jest wyrazem solidarności społecznej. „Szczególnie wymownym znakiem solidar-
ności między rodzicami jest adopcja lub wzięcie pod opiekę dzieci porzuconych przez 
rodziców czy też żyjących w trudnych warunkach. […] Wśród różnych form adopcji 
warto zalecić także adopcję na odległość, bardziej wskazaną w przypadkach, gdy jedynym 
powodem porzucenia dziecka jest głębokie ubóstwo jego rodziny. Ten typ adopcji pozwala 
bowiem zapewnić rodzicom niezbędną pomoc, aby mogli utrzymać i wychować własne 
dzieci, a nie łączy się z koniecznością wyrwania ich z naturalnego środowiska” (Jan Paweł 
II 1995, s. 93).

„Adopcja Serca” jest programem pomocy charytatywnej polegającej na indywidualnym 
patronacie. Wspierający zna dziecko z imienia i nazwiska, otrzymuje podstawowe infor-
macje o dziecku i jego sytuacji życiowej oraz jego fotografię z zachętą do korespondencji. 
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Patronat wiąże się z dobrowolnym zobowiązaniem darczyńcy do wnoszenia opłaty w wy-
sokości określonej przez organizatorów na czas udziału podopiecznego w programie, 
który może trwać nawet kilkanaście lat. Sekretariat Misyjny pallotynów w Polsce zajmuje 
się pozyskiwaniem rodziców adopcyjnych, koordynując współpracę z moderatorami 
poszczególnych grup adopcyjnych w Rwandzie. Pallotyńska „Adopcja Serca” to pomoc 
tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach księża pallotyni. Zapoznają się oni 
z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrze-
bujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne oraz te najuboższe 
z rodzin wielodzietnych. Później, wraz z komitetem parafialnym, dokładnie sprawdzają 
oni warunki życia danego dziecka oraz to, czy osoba zajmująca się opieką nad dzieckiem 
posyła je do szkoły, czy otrzymywaną pomoc wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem. 
Pallotyńską „Adopcją Serca” objęte są dzieci do 18 roku życia lub do 21 roku życia, jeśli się 
uczą. Rodzina adopcyjna z Polski, przy wyborze dziecka może określić jego płeć i wiek. 
Zobowiązania finansowe dla rodzin adopcyjnych w Polsce wynoszą 15 euro + 1 euro na 
obsługę projektu (Adopcja serca 2015). W ramach „Adopcji Serca” działaniami pomoco-
wymi objęto trzy zasadnicze sfery rozwojowe dziecka:

1. Opieka medyczna – leczenie i dokarmianie dzieci dotkniętych problemem głodu. 
Z tych środków opłacane jest ubezpieczenie zdrowotne, które od kilku lat stało się 
w Rwandzie obowiązkowe, a które to bardzo często pozostaje poza możliwościami 
przeciętnej rodziny.

2. Opieka socjalna – obejmuje długofalową pomoc materialną oraz zapewnienie dzie-
ciom osieroconym miejsca w rodzinach zastępczych.

3. Edukacja – organizowany jest fundusz stypendialny, z którego pokrywane są koszty 
nauki w szkole (Babicki 2013, s. 95).

Misjonarki i misjonarze pracujący przez długie lata w placówkach misyjnych znają miej-
scową ludność i sytuację, w której żyją, oraz ich potrzeby. Wyszukują dzieci znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji życiowej, tzn. sieroty, półsieroty, dzieci z rodzin wielodzietnych, 
w różnoraki sposób skrzywdzone przez los, a następnie przedstawiają je do adopcji. To na 
misjonarzach spoczywa główny obwiązek realizowania pomocy trafiającej do Afryki od 
polskich darczyńców. Taka pomoc polega między innymi na rozdzielaniu żywności, ubrań, 
leków, opłacaniu dzieciom szkoły, zakupie wyprawki szkolnej, trosce o pomoc w nauce 
itp. Sytuacja, w której znajdują się dzieci objęte programem „Adopcji Serca”, sprawia, że 
nawet najmniejsza pomoc przyczynia się do zmiany warunków życia, natomiast bez tej 
pomocy skazane byłyby na głód i analfabetyzm. Tak realizowana pomoc potrzebującym 
dzieciom wynika z ewangelicznej miłości, ponieważ „Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 
9, 7). Papież Franciszek podkreśla: „Osobista pomoc materialna jest znakiem ofiarowania 
samego siebie najpierw Bogu, a następnie braciom. W ten sposób dar materialny może 
stać się sposobem ewangelizacji świata budowanego na miłości” (Franciszek 2014, s. 7).

Jeśli ewangeliczna miłość jest wyznacznikiem chrześcijaństwa, to oceniamy ją jako pe-
wien styl bądź stały sposób bycia o charakterze relacyjnym. Miłość jako akceptacja osoby 
wyrażająca mój relacyjny sposób bycia w relacji do drugiego człowieka jest afirmacją jego 
konkretnych dóbr i wartości, takich jak: życie, potrzeby rozwojowe, wolność, itp. Chodzi 
tu o te wartości, które należą się każdemu człowiekowi, bez zaspokojenia których człowiek 
nie może w pełni realizować własnego potencjału rozwojowego. H. Skorowski zaznacza 
jednak, że trudno jest jednoznacznie zdefiniować miłość jako styl bycia człowieka będącego 
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w relacji z drugim. Bardziej właściwą formą będzie ujmowanie jej oraz definiowanie 
w sposób opisowy. „Niekiedy będzie ona miała charakter życzliwości wobec drugiej osoby, 
innym razem przybierać będzie postać braterstwa i solidarności z drugim człowiekiem, 
jeszcze innym razem będzie miała charakter pomocny, opiekuńczości, odpowiedzialności, 
miłosierdzia itp. Do adekwatnego zatem, choć ogólnego, jej określenia należeć będą pewne 
stałe właściwości: bezinteresowność, otwartość, wrażliwość, aktywność” (Skorowski, s. 48). 

W ujęciu Wiesława Theissa Kościół katolicki prowadził i w dalszym ciągu prowa-
dzi swoje zadania społeczne poprzez nauczanie, wychowywanie, jak też poprzez akcje 
praktyczne. Te ostatnie można podzielić na „akcje własne” oraz „akcje zastępcze”. Akcje 
własne – jak wyjaśnia to autor – „obejmują zarówno działania i instytucje o charakterze 
religijnym (np. bractwa, stowarzyszenia, ruchy religijne), jak i działania o charakterze 
dobroczynno-społecznym, realizowane przez zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia 
kościelne w zakresie np. pomocy religijnej i materialnej, opieki nad ubogimi i opusz-
czonymi. Natomiast katolicka «akcja zastępcza» jest podejmowana tam, gdzie występują 
zaniedbania i braki instytucji państwowych i samorządowych powołanych do szeroko 
rozumianej opieki i pomocy społecznej oraz pracy społeczno-oświatowej” (Theiss 2011, 
s. 101; Wyszyński, s. 64-66). Szeroki zakres tego rodzaju aktywności katolików, zarówno 
duchownych, jak i świeckich obejmuje swoim zasięgiem działania na rzecz dzieci, mło-
dzieży, ubogich i potrzebujących oraz szerzej: całych grup społeczno-zawodowych.

Wydaje się, że pomocowy program „Adopcja Serca” mieści się w ramach katolickiej 
„akcji zastępczej”. Program ten daje wsparcie socjalne, opiekuńczo-wychowawcze i moralne. 
Praktycznym wymiarem miłości chrześcijańskiej jest posługa charytatywna wypływająca 
z miłosierdzia. Kościół jest dziełem miłosierdzia Bożego, dlatego ten aspekt nauczania 
Chrystusa jest praktykowany od jego założenia i stał się podstawą oraz źródłem ducha 
służby innym ludziom. Realizacja działalności charytatywnej w wymiarze indywidualnym 
oraz życia społecznego Kościoła oznacza uobecnianie miłosierdzia na wzór Chrystusa, tzn. 
życie miłością ofiarną i bezinteresowną.

Podsumowanie

Podsumowując te rozważania na temat ewangelicznej miłości jako czynnika inspirującego 
do działalności pomocowej dzieciom w Rwandzie w ramach programu „Adopcji Serca”, 
można powiedzieć, że jest ona podstawowym motywem tej działalności. Co więcej miłość 
wypływająca z Ewangelii jest w zasadzie jedynym właściwym sposobem życia człowieka 
wierzącego w Chrystusa. Ponieważ jest konsekwencją wiary, która w najgłębszej swojej 
istocie jest przyjęciem Chrystusa jako fundamentu własnego życia. Tak przeżywana wiara 
przemienia człowieka w „nowe stworzenie” i staje się niejako imperatywem, który stawia 
miłość na pierwszym miejscu ludzkiego życia. Dzięki wierze „oddaliśmy nasze serca Bożej 
miłości, by już tylko tą miłością otrzymaną kochać wszystkich i wszystko” (Bednarz 1974, 
s. 91). Wydaje się zatem, że odrzucenie miłości jako stylu bycia człowieka byłoby zaprzecze-
niem czy też odejściem od właściwego rozumienia bycia chrześcijaninem. Miłość do Boga 
i miłość do bliźniego, wyrażane w konkretnych czynach, stanowią logiczną i nierozerwalną 
całość. Miłość sama w sobie jest dynamizmem i aktywnością, którą należy ukierunko-
wać na pomoc w rozwoju drugiego człowieka. Tą najgłębszą inspiracją zaangażowania 
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w adopcję serca pozostają potrzeby duchowo-religijne i humanistyczne nakazujące bezin-
teresowną pomoc bliźniemu, u podstaw których leży zasada ewangelicznej miłości.
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THE EVANGELICAL PRINCIPLE OF LOVE AS A BASIS FOR CARE 
AND EDUCATION ACTIVITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF 

‘ADOPTION OF HEART’ PROGRAM

Abstract: War as an extreme situation threatens especially the most vulnerable, that is, 
children and adolescents. Therefore, in the face of real danger after the genocide in Rwanda, 
adequate care and support activities were taken. The program for children in Africa called 

“Adoption of Heart” was one of them. The evangelical principle of love was the main motive 
for joining the program. Love of neighbor is a response to the specific needs of others. 
Charity in Christian terms means giving something of oneself, forgoing one’s own needs 
for other people as well as being ready to sacrifice oneself for others.

Key words: Adoption of Heart, charity, help, care, development.
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