
Dzień dobry 

 

Temat: Po co pracować? 

 

Zacznijmy dzisiaj od cytatu z encykliki Laborem exercens papieża Jana Pawła II 

o pracy ludzkiej. 

„Człowiek stworzony na obraz Boga, przez swoją pracę uczestniczy w 

dziele swego Stwórcy – i na miarę swoich ludzkich możliwości poniekąd dalej 

je rozwija i dopełnia, postępując wciąż naprzód w odsłanianiu ukrytych w całym 

stworzeniu zasobów i wartości (…). Człowiek bowiem, stworzony na obraz 

Boga, otrzymał zlecenie, żeby rządził światem w sprawiedliwości i świętości, 

podporządkowując sobie ziemię ze wszystkim co w niej jest”.  Jan Paweł II 

 

Zatem: 

 praca nie jest konsekwencją grzechu, ale natury ludzkiej. Człowiek pracował 

także przed grzechem; 

 grzech objął także dziedziny pracy – trud i cierpienie to skutki grzechu, nie 

samej pracy; 

 praca jest miejscem spotkania z Bogiem, nawet gdy człowiek nie ma 

świadomości, że Bóg istnieje. 

 

Cel pracy 

„Dzięki pracy człowiek zazwyczaj zarabia na utrzymanie własne i swoich 

bliskich, łączy się ze swoimi braćmi i im służy, może praktykować autentyczną 

miłość i współdziałać w doskonaleniu Boskiego dzieła stworzenia. Co więcej, 

żywimy mocne przekonanie, że przez ofiarowaną Bogu pracę, człowiek włącza 



się w samo odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa, który nadał pracy szczególną 

godność” z dokumentu Soboru Watykańskiego II 

„Praca mężczyzny i kobiety jest najbardziej powszechnym i bezpośrednim 

narzędziem rozwoju gospodarczego, jest narzędziem – a zarazem prawem i 

powinnością każdego człowieka” Jan Paweł II 

 

Wartość pracy ludzkiej: 

 Przez pracę zawodową ludzie zdobywają niezbędne środki do życia. 

 Przez wykonywaną pracę osoba doskonali się, kształtując zarówno swoje 

zdolności naturalne, jak i swoje życie duchowe. 

 Przez pracę człowiek doskonali otaczający go świat. 

 Praca jest służbą drugiemu człowiekowi. 

 Praca jest szkołą osobowości – kształtuje pilność, pracowitość. 

 Praca czyni możliwym życie rodzinne, przyczynia się do wzrostu dobra 

wspólnego i wzbogaca dziedzictwo społeczne. 

 

 

Praca stanowi drogę do świętości, ponieważ stwarza okazję do: 

 

- doskonalenia samego siebie,  

- pomagania współobywatelom, 

- postępu całej społeczności i stworzenia, 

- naśladowania Chrystusa przez praktykowanie czynnej miłości 

 

 

Praca w zeszycie 

 

Na podstawie lekcji sporządź podobny schemat, uzupełniając czym 

jest praca?, napisz jaki jest cel pracy i wartość pracy (wpisz 

najważniejsze według ciebie rzeczy). Praca prowadzi nas do nieba i 



świętości. W ostatniej ramce można wpisać słowa niebo i świętość 

albo jeśli ktoś chce to może to rozwinąć.  
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