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Temat hojnego dzielenia się dotyczy nie tyle dóbr materialnych, ile naszej relacji do Boga. Wiąże się z pytaniem o zaufanie do Ojca, który obdarowuje nas
wielorako, i do Jego Słowa, które wzywa do hojności. Jako chrześcijanie stajemy wobec dylematu: ufam mądrości światowej czy też mądrości Bożej? Ta
pierwsza mówi: jeśli dasz, to stracisz. Ta druga: jeśli dasz, to dostaniesz. Wreszcie pozostaje pytanie o to, co najtrudniejsze: czy potrafię ofiarować samego
siebie w pełnym zaufaniu do Boga, odpowiadając na potrzeby bliźnich w rodzinie i w firmie? Pieniądze, chociaż ważne, nie wystarczą, gdy brakuje hojnego daru naszego czasu, zainteresowania, dzielenia się wiedzą i talentami.

I. MEDYTACJA BIBLIJNA
„Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne. Kto
świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę
uwielbienia. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem. Nie ukazuj się przed
Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem
[dzieje się] według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.
Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna,
a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie. Chwal
Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. Przy każdym darze twarz twoją
rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę. Dawaj

Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według
swej możności, ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie. Nie staraj
się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani
nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,
ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu
na osoby.” (Syr 35, 1-12)
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie
wam dane: miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną
i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”
(Łk 6, 36-38)
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II. INSPIRACJE
W inspiracjach skupimy się na czterech zagadnieniach związanych z hojnym dzieleniem się.
Pierwsze dotyczy naszego naśladowania Bożej hojności, której jesteśmy beneficjentami.
Każdy człowiek może wejść w ślady Ojca i dawać siebie. Pięknie o tym mówił do przedsiębiorców papież Franciszek, przypominając, że
istotne jest dzielenie zysków, ale najważniejszym darem dla innych jest sam przedsiębiorca
– to stanowi drugie zagadnienie. Trzecie dotyczy konkretnego projektu, jakim jest Ekonomia
Komunii. Spróbujemy też zmierzyć się z formą
dzielenia, którą jest tzw. dziesięcina.
Dawać w nadmiarze na wzór Boga
„Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który liczy, lecz jest człowiekiem, który daje
w nadmiarze. Jest człowiekiem kochającym,
dlatego nie pyta: jak daleko mogę się jeszcze posunąć, aby pozostać w sferze grzechu
lekkiego i nie popełnić grzechu ciężkiego?
Chrześcijaninem jest ten, kto po prostu szuka dobra bez wyrachowania. […] Jest wielkoduszny wobec Boga i ludzi, ponieważ wie, ile
sam korzysta ze wspaniałomyślności ze strony Boga i współbraci. Jest to wspaniałomyślność człowieka, który uważa siebie za dłużnika wszystkich, który nie usiłuje osiągnąć
poprawności po to, by pozwalała mu stawiać
surowe wymagania innym. Taka wspaniałomyślność jest właściwą gwiazdą przewodnią
moralności głoszonej przez Jezusa Chrystusa.” Kard. Joseph Ratzinger, Służyć prawdzie. Myśli
na każdy dzień, Wrocław 2001, s. 84.

Pierwszym darem przedsiębiorcy
jest on sam
„Aby mieć życie w obfitości, trzeba nauczyć
się dawać: nie tylko zyski z przedsiębiorstw,
ale siebie samych. Pierwszym darem przedsiębiorcy jest on sam: wasze pieniądze, choć
ważne, to za mało. Pieniądz nie ocala, jeśli
nie towarzyszy mu dar osoby. Dzisiejsza ekonomia, ubodzy, młodzież potrzebują przede
wszystkim waszej duszy, waszego braterstwa
pełnego szacunku i pokory, waszej woli życia,
a dopiero potem waszych pieniędzy.” Papież
Franciszek, Przemówienie na spotkaniu z przedsiębiorcami realizującymi projekt Ekonomia Komunii,
Rzym, 4 lutego 2017 r.

Wiedzieć i rozumieć więcej
Ekonomia Komunii
Ekonomia Komunii, zainicjowana w 1991 r.
przez Chiarę Lubich, założycielkę i prezydenta Ruchu Focolari, to konkretna i skuteczna
propozycja dla rozwiązania problemów społecznych i ekonomicznych współczesnego
świata. Niesie z sobą rewolucyjną przemianę
mentalności od „kultury posiadania” do „kultury dawania”. Ukazuje przedsiębiorcom zasady realizowania misji społecznej poprzez
biznes. Zachęca do podejmowania najróżniejszych inicjatyw pracy, zakładania lub rozwijania przedsiębiorstw, w których zysk jest
środkiem pomnażania dobra. Właściciele, po
zapewnieniu sprawiedliwej zapłaty dla siebie
samych i współpracowników i po odłożeniu
funduszy potrzebnych do dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa, przekazują część zysku na
projekty związane z formacją i edukacją młodego pokolenia oraz udzieleniem konkretnej
pomocy dla ubogich, żyjących w niedostatku, pomagając im nie tylko przeżyć trudny
okres, ale stanąć na nogi, podjąć pracę lub
inne możliwe działania, aby nie czuli się społecznie wykluczeni.
Dziesięcina
W wielu wspólnotach religijnych powraca
dziś temat płacenia dziesięciny. Dyskutuje
się, jak ją obliczać i z czego ją przekazywać.
Zamiast skupiać się ma szczegółach i by nie
popaść w anachronizmy, pomyślmy o istocie
tego zagadnienia. Zacznijmy myśleć o dawaniu w kategoriach miłości, bo tego uczy
nas Bóg. Dzielenie się dobrami to sposób na
uczczenie Boga i podkreślenie, że wszystko, co mam zawdzięczam Jemu i całą swoją
ufność co do przyszłości składam na Niego.
Dziesięcina jest także świadectwem naszego
zaufania Bogu i naszej wierności. Oddając
Bogu dziesięcinę, deklaruję, że pragnę sferę
finansową budować w oparciu o Niego i Jego
standardy.
Na praktyczny użytek spróbujmy zdefiniować
dziesięcinę w następujący sposób:
DZIESIĘCINA miła Bogu to dzielenie się hojnym sercem z innymi ludźmi, dążenie do
tego, żebyśmy się stali jedno w Chrystusie
(pod każdym względem). Dzielenie się tym
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wszystkim, co posiadamy w wymiarze materialnym i duchowym: hojne
angażowanie pieniędzy, sił, czasu
i pracy na rzecz innych ludzi, dzielenie się radością, pięknem, dobrem
i prawdą; obdarzanie ludzi troską,
szczerym zainteresowaniem, współczuciem, miłosierdziem, cierpliwością, wyrozumiałością. Na taką dziesięcinę może pozwolić sobie każdy.
Nawet zadłużony i niewypłacalny.
Nie ma tu obawy, że weźmie i da nie
ze swojego, okradając kogoś. Tak rozumianej dziesięciny nie da się ofiarować inaczej niż od siebie – z hojności swojego serca.

Wiedzieć i rozumieć więcej
Dziesięć zasad dawania:
ÂÂ 1. Hojność na wzór Boga Stwórcy.
ÂÂ 2. Dzielenie się to wyraz wiary,
że Bóg zatroszczy się o mnie.
ÂÂ 3. Wyraz posłuszeństwa Słowu Bożemu.
ÂÂ 4. Wierność w dawaniu.
ÂÂ 5. Wielkoduszność serca ważniejsza
od wielkości kwoty.
ÂÂ 6. Nie na pokaz, a w skrytości.
ÂÂ 7. Dzielenie sprawiedliwych zysków.
ÂÂ 8. Bezinteresowność i radość dawania.
ÂÂ 9. Dawanie tylko ze swojego.
ÂÂ 10. Ofiarowanie siebie samego
na wzór ofiarowania Syna Bożego.

III. ŚWIADECTWO
Jacek Weigl, Przelewa się!
Rozmowę przeprowadził Marcin Jakimowicz [w:] Gość Niedzielny 2016, nr 43, s. 32-33.
Powiem więcej: nasza hojność, stosunek do
pieniędzy to papierek lakmusowy naszego życia duchowego. Nie przesadzam.
W tej materii [pieniędzy] masz dwóch doradców finansowych: Boga i światowe trendy.
Pytanie brzmi: czy wierzysz w Boga i opierasz
się na Słowie, czy idziesz za tym, co wskazuje
świat? Biblia jest świetną instrukcją obsługi
tego, jak postępować z pieniędzmi.
[O dziesięcinie] Jasne, to krok wiary. Jedno
z imion Boga brzmi El Shaddai, czyli „Więcej niż
wystarczający”. Jeśli nie potrafisz oddać nawet
jednej dziesiątej, to pokazujesz: lękam się, że
mi nie wystarczy, czyli… nie wierzę w to, że
się o mnie zatroszczysz. To, czy jesteśmy hojni,
czy inwestujemy w dzieła Boże, to „najmniejszy
test wiary”. Jeśli jesteś w tym wierny, Bóg może
postawić cię w miejscu większego wpływu.
Myślenie światowe opiera się na zasadzie:
jeśli dasz, to stracisz. Boże myślenie: jeśli dasz,
to dostaniesz. Moje myślenie zmieniły słowa
Jezusa: „Dawajcie, a będzie wam dane”. Bóg

niesamowicie mnie zmienił i prowadził w dziedzinie finansów.
[Bóg] jest najbardziej hojną Osobą wszechświata. Dał nam ziemię, talenty, możliwości,
cały świat! Patrzę na Niego i uczę się hojności
Ojca. Przebywając blisko Boga, odkrywamy
prawdziwą naturę dawcy. W Nim nie ma lęku,
że zabraknie. Dał nam nawet swojego Syna…
Nie jest ważne, ile masz pieniędzy. Ważne
jest to, co masz w sercu. Jesteś hojny? Potrafisz
się podzielić? A może paraliżuje cię lęk?
Jezus nie prosił o pieniądze. Mówił „dajcie”,
ale po to, by było nam dodane, byśmy otrzymali więcej. To zasada działania królestwa Bożego.
Pomnożenie, wzrost, ekspansja. Bogu naprawdę nie są potrzebne nasze oszczędności.
Bóg jest wierny, da ci środki do życia. Niekoniecznie tyle samo, co zasiałeś. […] Chodzi
Mu o twoje serce. Chce, by było jak Jego serce.
Ojcowskie, otwarte, hojne. On nie jest automatem, w który kopie się i wypada coca-cola. Nie!
Jest Ojcem, który mówi: daję ci dziedzictwo.

IV. MAGISTERIUM
Piąte przykazanie kościelne: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
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V. PYTANIA DO REFLEKSJI
ÂÂ 1. Jakimi darami oddaję cześć Bogu?
ÂÂ 2. J ak oceniam praktyczne możliwości wprowadzenia
zasad Ekonomii Komunii w swojej firmie?
ÂÂ 3. Jak dawać siebie innym w biznesie?
ÂÂ 4. Jakie widzę korzyści z dawania?

VI. VARIA
ÂÂ Nowela:
Stefan Żeromski, Siłaczka (postać Stasi Bozowskiej)

ÂÂ Powieść:
Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni (postać Tomasza Judyma)

ÂÂ Pieśń:
Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie

ÂÂ Film:
Doktor Judym, reż. Włodzimierz Haupe, 1975

MODLITWA PRZEDSIĘBIORCY I PRACODAWCY
Boże i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od
którego wszystko pochodzi, * dla którego wszystko żyje * i ku któremu wszystko zmierza. * Jestem
Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie *
i powołałeś do życia w miłości i świętości. * Chciałeś, bym współpracował z Tobą, * rozwijając nadal
Twoje dzieło stworzenia. * Dałeś mi w tym celu
zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę
cieszenia się tym, * czym mnie obdarowałeś. *
Wielbię Cię za to!
Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością
i w pokorze, * bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, *
o moim życiu i powołaniu * oraz o bliźnich, * którzy
stoją obok mnie zarówno w domu, jak i w pracy.
Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości * stała się praca z innymi i dla innych. * Wiem, że
biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los.
* Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy. *
Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, *
bo ufam, że to jest Twoją wolą, * mój Boże.

ul. Saska 2C,
30-715 Kraków
tel. 600 896 895;
e-mail: dpip@scj.pl

Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego płynie wszelka moc, * mądrość, roztropność i męstwo.
* Niech On będzie światłem i siłą * w chwilach pokus i zwątpienia! * Niech jego miłość tak napełnia
moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim chciwość,
* chęć oszustwa, * pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! * Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się
ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością,
* aby umiejętność oszczędzania nie stała się skąpstwem, * rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem, * a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie
stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.
Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko *
i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. * Tobie
oddaję dzieło, którym żyję, * którym się uświęcam
* i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. * Niech Ci będzie cześć
i chwała * przez Chrystusa Twego Syna a naszego
Zbawcę, * w Duchu Świętym * na wieki wieków. *
Amen.
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