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W Caritas in veritate mój Poprzednik przypomniał światu, że brak braterstwa między narodami i ludźmi jest ważną
przyczyną ubóstwa. W wielu społeczeństwach doświadcza się
głębokiego ubóstwa relacyjnego, spowodowanego brakiem
silnych więzów rodzinnych i wspólnotowych. Z niepokojem
śledzimy narastanie różnego rodzaju trudności, marginalizacji,
samotności i różnych form patologicznego uzależnienia. Takie
ubóstwo można przezwyciężyć jedynie dzięki odkryciu i docenieniu relacji braterskich w rodzinach i wspólnotach, poprzez
dzielenie się radościami i smutkami, trudnościami i sukcesami
towarzyszącymi życiu ludzi.
Ponadto, jeśli z jednej strony stwierdzamy zmniejszenie się
absolutnego ubóstwa, to z drugiej nie możemy nie dostrzec
poważnego wzrostu ubóstwa względnego, czyli nierówności
między ludźmi i grupami mieszkającymi razem w danym regionie
lub w konkretnym kontekście historyczno-kulturowym. Dlatego
potrzebne są także skuteczne działania polityczne, krzewiące
zasadę braterstwa, zapewniające osobom – równym w swej
godności i prawach podstawowych – dostęp do „kapitałów”,
usług, możliwości edukacji, ochrony zdrowia, zdobyczy technologii, aby każdy miał szansę wyrażenia i realizacji swoich planów
życiowych i mógł rozwinąć się w pełni jako osoba.
Dostrzega się też potrzebę działań politycznych służących
złagodzeniu nadmiernej dysproporcji dochodów. Nie wolno nam
zapomnieć nauczania Kościoła o tak zwanej hipotece społecznej,
zgodnie z którą, jak powiada św. Tomasz z Akwinu, jeśli nie tylko
dozwolone, ale wręcz konieczne jest „by człowiek posiadał dobra
na własność”, to gdy idzie o ich używanie, „człowiek powinien
uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne,
ale za wspólne w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym
przynosiły pożytek”.
Jest też wreszcie jeszcze jedna forma krzewienia braterstwa,
służąca przezwyciężeniu ubóstwa, która powinna być podstawą
wszystkich innych. Jest to dystans ludzi, którzy wybierają skromny styl życia, ograniczony do tego, co istotne, dzielą swoje dobra
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i w ten sposób mogą doświadczyć braterskiej wspólnoty z innymi.
Ma to kluczowe znaczenie dla naśladowania Jezusa Chrystusa
i bycia prawdziwymi chrześcijanami. Jest to nie tylko przypadek
osób konsekrowanych, które składają śluby ubóstwa, ale również
wielu rodzin i odpowiedzialnych obywateli, którzy mocno wierzą,
że braterskie relacje z bliźnim stanowią najcenniejsze dobro.
Współczesne poważne kryzysy finansowe i gospodarcze
– których źródłem jest z jednej strony stopniowe oddalanie się
człowieka od Boga i „bliźniego” w chciwym dążeniu do dóbr
materialnych, a z drugiej zubożenie relacji międzyludzkich i społecznych – pobudziły wielu do szukania zadowolenia, szczęścia
i bezpieczeństwa w konsumpcji i w zysku, zdecydowanie wykraczających poza logikę zdrowej gospodarki. Już w 1979 roku Jan
Paweł II dostrzegał istnienie „bardzo realnego i wyczuwalnego
niebezpieczeństwa, że wraz z olbrzymim postępem w opanowaniu przez człowieka świata rzeczy, człowiek gubi istotne wątki
swego wśród nich panowania, na różne sposoby podporządkowuje im swoje człowieczeństwo, sam staje się przedmiotem
wielorakiej – czasem bezpośrednio nieuchwytnej – manipulacji
poprzez całą organizację życia zbiorowego, poprzez system
produkcji, poprzez nacisk środków przekazu społecznego”.
Następowanie po sobie kryzysów gospodarczych powinno
doprowadzić do odpowiedniego przemyślenia modeli rozwoju
gospodarczego i do zmiany stylu życia. Obecny kryzys, pomimo
swych poważnych konsekwencji dla życia ludzi, może też być
dobrą okazją do ponownego wdrażania cnoty roztropności,
umiarkowania, sprawiedliwości i męstwa. Mogą one nam pomóc
przezwyciężyć trudne chwile i odkryć na nowo braterskie więzi,
łączące nas nawzajem, zachowując głęboką ufność, że człowiek
potrzebuje i jest zdolny do czegoś więcej niż tylko maksymalizacja własnego indywidualnego dobra. Nade wszystko cnoty te
są niezbędne do budowania i utrzymywania społeczeństwa na
miarę ludzkiej godności.
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