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ROZWÓJ JAKO POWO£ANIE CZ£OWIEKA
We wspó³czesnym wiecie obserwuje siê doæ wyrane tendencje k³ad¹ce
du¿y nacisk na potrzebê ci¹g³ego i szeroko pojêtego rozwoju cz³owieka. Dzieje
siê tak w wymiarze niemal ca³ego ¿ycia spo³ecznego, ale chyba przede wszystkim
w dziedzinie ¿ycia zawodowego. Dzisiejszy wiat oczekuje bowiem nie tylko, by
ludzie byli dobrymi specjalistami w danej dziedzinie, ale liczy tak¿e na ich potencja³ osobowociowy: ich inteligencjê, kreatywnoæ, umiejêtnoci interpersonalne, odpowiedzialnoæ, zdolnoæ radzenia sobie ze stresem i emocjami itd. St¹d
obecnie, w ramach kultury organizacyjnej firm, a tak¿e indywidualnych cie¿ek
rozwoju zawodowego, istnieje du¿e zapotrzebowanie na ró¿ne formy dokszta³cania i samodoskonalenia. Wszystko to nale¿y odczytywaæ w duchu wspó³czesnego wezwania do sta³ej i ca³o¿yciowej formacji cz³owieka.
W tym kontekcie wydaje siê, i¿ równie¿ dla Kocio³a s¹ to wyrane znaki
czasu1, wskazuj¹ce na szersze zjawisko poszukiwañ duchowych i moralnych
przez wspó³czesnego cz³owieka. Koció³ pouczony przez swego Pana bada znaki czasu, interpretuje je i ofiaruje wiatu «to, co jemu jednemu jest w³aciwe,
a mianowicie: uniwersalne spojrzenie na cz³owieka i na ca³¹ ludzkoæ»2. Trzeba
jednak w tym kontekcie postawiæ pytanie o to, co konkretnie na temat cz³owieka
i jego rozwoju mówi aktualne nauczanie Kocio³a? Jaki wk³ad mo¿e ono wnieæ
w formacyjne poszukiwania wspó³czesnego cz³owieka?

1

O znakach czasu por. J. Gocko, Znaki czasu, w: Jan Pawe³ II. Encyklopedia nauczania
moralnego, red. J. Nagórny, K. Je¿yna, Wyd. Polwen, Radom 2005, s. 600602.
2 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (29 czerwca 2009), nr 18 [dalej: CiV].
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Poszukuj¹c odpowiedzi w tym zakresie, warto m.in. siêgn¹æ do najnowszej
encykliki papie¿a Benedykta XVI Caritas in veritate, w której  poród bogactwa
myli oscyluj¹cych wokó³ kwestii integralnego rozwoju ludzkiego w mi³oci
i prawdzie  Ojciec wiêty stawia niezwykle wa¿n¹ i cenn¹ tezê, stwierdzaj¹c, i¿
postêp u swoich pocz¹tków i w swojej istocie jest powo³aniem3. W duchu inspiracji t¹ w³anie papiesk¹ wypowiedzi¹, zasadniczym celem podjêtego w niniejszym artykule dyskursu teologicznego jest szersze rozwiniêcie i pog³êbienie tej
prawdy poprzez: (1) okrelenie, czym jest powo³anie chrzecijañskie, (2) ukazanie róde³ powo³ania cz³owieka do rozwoju oraz (3) wskazanie najistotniejszych
aspektów chrzecijañskiego rozumienia ludzkiego rozwoju.
1. ISTOTA POWO£ANIA CHRZECIJAÑSKIEGO
Powo³anie chrzecijañskie w swej istocie jest przede wszystkim wezwaniem
do wiary w to, ¿e Bóg ma wzglêdem cz³owieka okrelony zamys³. Kryje siê za
tym okrelony projekt ¿ycia, wobec którego ka¿dy musi zaj¹æ jednoznaczne stanowisko4. Jest to zaproszenie do tego, by ¿yj¹c dla Boga w Chrystusie Jezusie,
postêpowaæ wed³ug Ducha i przynosiæ w ¿yciu Jego owoce5. Ze strony Boga
wezwanie to pozostaje zawsze jednak jedynie pewn¹ propozycj¹, na któr¹ ka¿dy
wezwany musi daæ w pe³ni woln¹ i wiadom¹ odpowied. Jeli cz³owiek odpowiada na to zaproszenie pozytywnie i wchodzi w zbawczy dialog z Trójjedynym,
to dziêki ³asce Bo¿ej ma ju¿ tu na ziemi udzia³ w ¿yciu samego Boga i równoczenie otwiera siê na ¿ycie wieczne, na komuniê wizji uszczêliwiaj¹cej6.
Powo³anie chrzecijañskie, które ma charakter trynitarny7, nale¿y odczytywaæ w perspektywie daru Nowego Przymierza. To bowiem w nim objawia siê
zbawcza inicjatywa Boga ukazana w Jezusie Chrystusie. Tu te¿ staje siê mo¿liwy
dialog miêdzy mi³oci¹ Boga, który wzywa, a wolnoci¹ cz³owieka, który z mi³oci Mu odpowiada8. Trzeba te¿ stwierdziæ, ¿e tak naprawdê tylko dziêki zakorzenieniu w Chrystusie, stanowi¹cym dla chrzecijanina ród³o mocy, mo¿liwe jest
udzielenie pozytywnej odpowiedzi9. Z kolei, dziêki ³asce Ducha wiêtego realizuje siê naladowanie Chrystusa10.
3

Tam¿e, nr 16.
Por. Jan Pawe³ II, List do M³odych Parati semper (31 marca 1985), nr 9 [dalej: LM].
5 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor (6 sierpnia 1993), nr 21.
6 Por. tam¿e, nr 73 i 86.
7 Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae (2 lutego 1994), nr 16.
8 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992), nr 36
[dalej: PDV].
9 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym
Gaudium et spes (7 grudnia 1965), nr 22 [dalej: KDK].
10 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Vita consecrata (25 marca 1996), nr 86.
4
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Koció³ jako wspólnota wierz¹cych ustanowiona przez Boga stanowi rodowisko udzielania i rozwoju chrzecijañskiego powo³ania. W Kociele, w którym
cz³owiek s³ucha s³owa Bo¿ego, korzysta z sakramentów wiêtych i dostrzega
wiadectwo mi³oci, przygotowuje on swój umys³ i wolê do przyjêcia i realizacji
Bo¿ego zamys³u11. Podjêcie powo³ania prowadzi do odkrycia w³asnej to¿samoci
w ³onie wspólnoty Kocio³a i wype³niania w³aciwego sobie pos³annictwa12. Zasadniczo w Kociele wyró¿nia siê trzy rodzaje powo³ania. Jest to powo³anie do
¿ycia w ma³¿eñstwie lub samotnoci, powo³anie do kap³añstwa s³u¿ebnego oraz
powo³anie do ¿ycia konsekrowanego13. Te trzy formy ¿ycia wpisane s¹ w powszechne wezwanie ka¿dego chrzecijanina do wiêtoci, co wynika z mocy
chrztu14. Podobnie, podstawowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej jest mi³oæ15.
2. POSTÊP U SWOICH POCZ¥TKÓW  GENEZA POWO£ANIA CZ£OWIEKA
DO ROZWOJU

W wietle biblijnej prawdy o stworzeniu cz³owieka na obraz Bo¿y (por.
Rdz 1,26) mo¿na wyliczyæ przynajmniej szeæ charakterystycznych cech, które
wyró¿niaj¹ go sporód innych stworzeñ i sprawiaj¹, ¿e bêd¹c podmiotem dzia³ania moralnego, osoba ludzka pozostaje bytem dynamicznym  ukierunkowanym
na to, by coraz bardziej upodobniaæ swój ludzki obraz do boskiego Pierwowzoru.
Te komponenty obrazu Boga w cz³owieku i wynikaj¹ce z nich implikacje prorozwojowe to: wolnoæ wyboru i odpowiedzialnoæ (zadanie wybierania dobra);
rozum (zadanie rozpoznawania dobra); zadanie kreatywnego kszta³towania wiata i siebie samego; zdolnoæ do naladowania Boga; zadanie bycia osob¹  w relacji mi³oci do Boga i ludzi; zadanie odkrywania wiêtoci ludzkiego ¿ycia16.
Warto tu nieco szerzej wyjaniæ zw³aszcza ów trzeci komponent, który dotyczy cz³owieka jako najdoskonalszego dzie³a Boga powo³anego do tego, by panowaæ nad wszystkimi stworzeniami (por. Rdz 1,2729). W Rdz 2 zadanie to jest
dookrelone  cz³owiek otrzymuje polecenie, aby uprawia³ i dogl¹da³ (w. 15)
11

Por. PDV 35.
Por. tam¿e, nr 59.
13 Por. LM 9.
14 Por. PDV 20.
15 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 listopada 1981), nr 11.
16 Por. H. Witczyk, Obraz Bo¿y w cz³owieku  ród³o i cel dzia³ania moralnego, w: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje  kontrowersje  inspiracje. [Materia³y z sympozjum 
Kamieñ l¹ski, 1012 czerwca 2007 r.], red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 1926; Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralnoæ. Biblijne korzenie postêpowania chrzecijañskiego, Instytut Teologii Biblijnej VERBUM,
Kielce 2009, nr 11.
12
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Bo¿ego ogrodu (wiata). Ks. Witczyk podkrela, ¿e w istocie swej jest to zadanie
kreatywnego kszta³towania wiata, stworzonego «na pocz¹tku» przez Boga. Cz³owiek winien zaakceptowaæ na³o¿on¹ na niego przez Stworzyciela odpowiedzialnoæ za zgodny z Bo¿¹ Myl¹ (M¹droci¹) rozwój wiata. Stworzenia nie s¹ powo³ane jako istoty statyczne, ale jako natchnione Bo¿ym s³owem i zdolne do rozwoju. Zadanie to dotyczy przede wszystkim samego cz³owieka jako istoty
umiejscowionej na styku miêdzy wiatem natury a Bo¿ym wiatem ducha, jako
istoty zdolnej do tworzenia kultury. Cz³owiek winien  jak Bóg  widzieæ w stworzeniach i w sobie samym «dobro i piêkno» (hebr. tob), i nie tylko pozwalaæ im
istnieæ, ale rozwijaæ i pomna¿aæ17.
Tê wznios³¹ prawdê o ludzkiej egzystencji, ukazuj¹c¹, ¿e to Trójjedyny Bóg
jest pierwotnym i decyduj¹cym ród³em rozumienia natury i powo³ania cz³owieka18, trzeba jednak uzupe³niæ o tajemnicê ludzkiej nieprawoci, która popchnê³a
pierwszych rodziców ku pierwotnemu niepos³uszeñstwu. Znaæ dobro i z³o jak
Bóg (Rdz 3, 5)  w tym streszcza siê grzeszna sk³onnoæ ka¿dego cz³owieka19.
Papie¿ Benedykt XVI podkrela, ¿e najg³êbsz¹ treci¹ grzechu jest to, ¿e cz³owiek chce zaprzeczyæ faktowi bycia stworzonym, gdy¿ nie chce przyj¹æ miary
i granicy, które s¹ w nim zawarte. Cz³owiek nie chce byæ stworzeniem, nie chce
byæ zale¿ny, nie chce mieæ miary20.
Ks. Szymik przypomina jednak w tym kontekcie, ¿e prawda o grzechu pierworodnym nie jest kresem prawdy o cz³owieku, gdy¿ tak naprawdê najwa¿niejszym jej zadaniem jest wskazanie na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela rodzaju
ludzkiego21. Jak bowiem wyjania Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes Soboru Watykañskiego II: Tajemnica cz³owieka wyjania siê naprawdê dopiero w tajemnicy S³owa wcielonego. Albowiem
Adam, pierwszy cz³owiek, by³ figur¹ przysz³ego, mianowicie Chrystusa Pana.
Chrystus, nowy Adam, ju¿ w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego mi³oci
objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi i okazuje mu najwy¿sze jego
powo³anie. Nic wiêc dziwnego, ¿e w Nim wy¿ej wspomniane prawdy znajduj¹
swoje ród³o i dosiêgaj¹ szczytu22.

17
18

s. 195.

H. Witczyk, art. cyt., s. 23.
Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, t³um. Z. W³odkowa, Kraków 20063,

19 Por. J. Szymik, Visio Dei, vita hominis. Antropologiczny wymiar teologii wspó³czesnej, w:

Antropologia teologicznomoralna, dz. cyt., s. 118.
20 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Na pocz¹tku Bóg stworzy³
Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, t³um. J. Merecki, Kraków 2006, s. 73.
21 Por. J. Szymik, art. cyt., s. 120.
22 KDK 22.
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Najwy¿sze powo³anie, które Chrystus ukazuje cz³owiekowi, zawiera siê w powszechnym wezwaniu do wiêtoci23. W wymiarze moralnym jest to powinnoæ
d¹¿enia do wysokiej miary zwyczajnego ¿ycia chrzecijañskiego24 i opiera siê na
wiêtoci Boga, który tylko sam jeden jest wiêty. Jest wiêc ona Bo¿ym darem.
Powinni do niej d¹¿yæ wszyscy chrzecijanie, poniewa¿ od momentu chrztu nosz¹ w sobie jej zarodek. Jan Pawe³ II czêsto wskazywa³ na Kazanie na górze
(Mt 57) jako na swoisty kodeks chrzecijañskiej wiêtoci, przypominaj¹c przez
to, ¿e realizuje siê ona dziêki ¿yciu w duchu ewangelicznych b³ogos³awieñstw.
Tak¿e na kanwie obrazu winnego krzewu i latoroli (por. J 15,111) Papie¿Polak
ukaza³ wezwanie do sta³ego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia coraz obfitszego owocu jako jeden z podstawowych aspektów chrzecijañskiego ¿ycia i misji25.
3. POSTÊP W SWEJ ISTOCIE  CHRZECIJAÑSKIE ROZUMIENIE ROZWOJU
CZ£OWIEKA

Autentyczny postêp osoby ludzkiej w kierunku tego, by bardziej byæ musi
posiadaæ znamiê integralnoci. Rozwój cz³owieka powinien byæ integralny, gdy¿
winien prowadziæ do wzrostu ka¿dego cz³owieka i ca³ego cz³owieka26. Benedykt
XVI w encyklice Caritas in veritate przypomina myl Paw³a VI, ¿e autentyczny
rozwój cz³owieka dotyczy ca³oci jego osoby we wszystkich jej wymiarach27.
Czyni to dlatego, by w sposób szczególny podkreliæ znaczenie wymiaru duchowego. Przestrzega, ¿e bez perspektywy ¿ycia wiecznego, postêp ludzki na tym
wiecie pozbawiony jest oddechu. Zamkniêty w ramach historii, wystawiony jest
na ryzyko, ¿e bêdzie sprowadzony jedynie do tego, by coraz wiêcej mieæ. W ten
sposób ludzkoæ traci odwagê, by byæ gotow¹ na przyjêcie wy¿szych dóbr ( ).
Cz³owiek nie rozwija siê dziêki w³asnym si³om, ani rozwoju nie mo¿na mu po
prostu przekazaæ z zewn¹trz28. Tylko Bóg mo¿e byæ porêczycielem prawdziwego rozwoju cz³owieka, gdy¿ jako Stwórca, uczyniwszy go na swój obraz i podobieñstwo, zaszczepi³ w nim konstytutywne pragnienie, by bardziej byæ29.
Ojciec wiêty pokazuje ponadto, dlaczego b³êdne jest  z punktu widzenia
niezbêdnych uwarunkowañ rozwoju cz³owieka  eliminowanie perspektywy nad-

23

Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (30 grudnia 1988), nr 1617
[dalej: ChL].
24 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001), nr 31.
25 Por. ChL 57.
26 Por. Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio (26 marca 1967), nr 14 [dalej: PP];
CiV 18.
27 CiV 11; por. PP 14.
28 CiV 11.
29 Por. tam¿e, nr 29.
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przyrodzonej. Przypomina, ¿e «mesjanizmy pe³ne obietnic, ale fabrykuj¹ce iluzje» buduj¹ zawsze swoje propozycje na negacji transcendentalnego wymiaru
rozwoju, maj¹c pewnoæ, ¿e maj¹ go w ca³oci do swej dyspozycji. Ta fa³szywa
pewnoæ zamienia siê w s³aboæ, poniewa¿ poci¹ga za sob¹ podporz¹dkowanie
sobie cz³owieka sprowadzonego do rodka prowadz¹cego do rozwoju, natomiast
pokora przyjmuj¹cego powo³anie przybiera postaæ prawdziwej autonomii, poniewa¿ czyni osobê woln¹30.
Wizja rozwoju ludzkiego jako powo³ania domaga siê ponadto nie tylko odniesienia do Boga, ale i prawid³owego Jego obrazu, gdy¿ tylko wówczas mo¿liwe
staje siê równie¿ odkrycie, kim jest drugi cz³owiek, a przez to, jakie konsekwencje moralne poci¹ga za sob¹ owa prawda o blinim31. Warto w tym kontekcie
przywo³aæ wyniki badañ naukowych o. Andrzeja Derdziuka, który w ksi¹¿ce pt.
Teologia moralna w s³u¿bie wiary Kocio³a32, rozwa¿aj¹c nie tylko sam¹ rzeczywistoæ Trzech Osób Boskich dzia³aj¹cych wspólnie (Trójca immanentna), ale
i formy dzia³ania poszczególnych Osób: Ojca, Syna i Ducha wiêtego (Trójca
ekonomiczna), wskazuje na ów trynitarny wzorzec komunii jako najwzniolejszy
model do naladowania dla ka¿dego cz³owieka jako istoty spo³ecznej oraz takich
ludzkich wspólnot, jak: Koció³, rodzina czy te¿ ca³e spo³eczeñstwo. Dziêki temu,
owa nieprzenikniona tajemnica wiary staje siê istotnym ród³em wyprowadzania
chrzecijañskich norm moralnych. Derdziuk wyjania, ¿e prawdy wynikaj¹ce ze
stwórczego dzia³ania BogaOjca rzucaj¹ wiat³o na tajemnicê cz³owieka i pokazuj¹ zarówno wznios³oæ jego powo³ania do odwzorowywania Bo¿ego obrazu,
jak i praprzyczynê grzesznych sk³onnoci do odrzucania mi³oci Stwórcy, co staje
siê istotn¹ przeszkod¹ w d¹¿eniu do pe³ni rozwoju. Dlatego cz³owiek potrzebuje
Chrystusa, dziêki któremu jego moralne dzia³anie nabiera nie tylko specyficznego kszta³tu co do formy wezwania, ale staje siê w praktyce w ogóle mo¿liwe do
zrealizowania, jako owoc Jego uzdalniaj¹cej ³aski, któr¹ chrzecijanin otrzymuje
w Duchu wiêtym33. Trzeba tu przy okazji wyranie podkreliæ, ¿e jednym z najwa¿niejszych wymiarów odpowiedzialnoci cz³owieka za rozwój samego siebie
jest formacja moralna, choæ niestety w dzisiejszym wiecie ten akurat aspekt ludzkiego rozwoju jest lekcewa¿ony czy wrêcz zupe³nie pomijany34.
Benedykt XVI podkrela, ¿e realizacja powo³ania do rozwoju staje siê w pe³ni mo¿liwa jedynie wówczas, gdy cz³owiekowi zagwarantuje siê poczucie wolnoci i odpowiedzialnoci: powo³anie to wezwanie domagaj¹ce siê wolnej i od30

Tam¿e, nr 17; por. PP 11.
Por. CiV 11.
32 Wyd. KUL, Lublin 2010.
33 Por. tam¿e, s. 1520.
34 Por. J. Nagórny, Wprowadzenie, w: Formacja moralna. Formacja sumienia, red. J. Nagórny, T. Zadykowicz, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 9.
31

ROZWÓJ JAKO POWO£ANIE CZ£OWIEKA

103

powiedzialnej odpowiedzi. Integralny rozwój ludzki zak³ada odpowiedzialn¹
wolnoæ osoby i ludów: ¿adna struktura nie mo¿e zagwarantowaæ takiego rozwoju niezale¿nie od odpowiedzialnoci ludzkiej i ponad ni¹35. Ostatecznie, to ka¿dy cz³owiek jest zasadniczym sprawc¹ swojego sukcesu lub pora¿ki36. Nie mo¿na
przypisywaæ ró¿nego rodzaju strukturom czy zewnêtrznym uwarunkowaniom kluczowej roli w procesie ludzkiego postêpu. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e s¹ one
tylko narzêdziami ludzkiej wolnoci i ¿e jedynie wolny rozwój mo¿e byæ integralnie ludzki37.
Dynamika tak pojmowanego rozwoju cz³owieka domaga siê, by szanowano
jego prawdê. W czym jednak wyra¿a siê ta prawda? Ojciec wiêty, odpowiadaj¹c
na to pytanie, przywo³uje centralne przes³anie Populorum progressio Paw³a VI
i stwierdza, ¿e prawda rozwoju tkwi w jego integralnoci: jeli nie ogarnia ca³ego cz³owieka i ka¿dego cz³owieka, rozwój nie jest prawdziwym rozwojem38.
Papie¿ przypomina, ¿e chrzecijañskie powo³anie do rozwoju musi obejmowaæ
w zwi¹zku z tym zarówno wymiar przyrodzony, jak i nadprzyrodzony. Cz³owiek
osi¹ga dziêki temu pe³niê ¿ycia, a to stanowi przecie¿ najwy¿szy cel osobistego
rozwoju.
Rozwa¿aj¹c rozwój w kategoriach powo³ania, trzeba ostatecznie wskazaæ na
znacz¹c¹ rolê mi³oci w jego pojmowaniu. Papie¿ Pawe³ VI w³anie w mi³oci
chrzecijañskiej upatrywa³ zasadnicz¹ si³ê rozwoju39. Teza ta znajduje swoje potwierdzenie zw³aszcza w wietle problemów, jakie wystêpuj¹ w kwestii rozwoju
w wymiarze spo³ecznym. Bez autentycznego braterstwa miêdzy ludmi i miêdzy
narodami, które opiera³oby siê na fundamencie mi³oci, spo³eczeñstwo zawsze
bêdzie dowiadczaæ jakich barier na cie¿ce rozwoju. Prawdziwa solidarnoæ
i jednoæ miêdzyludzka ma swoje ród³o w Bogu, który uczy nas przez swego
Syna w Duchu wiêtym, czym jest mi³oæ braterska40. Dlatego w procesie rozwoju cz³owieka, obok wiary, na szczycie nale¿y postawiæ jednoæ wszystkich w mi³oci Chrystusa41.
* * *
Ojciec wiêty Benedykt XVI swoje stwierdzenie, ¿e postêp u swoich pocz¹tków i w swojej istocie jest powo³aniem42, które zawar³ w encyklice Caritas
in veritate, uzasadnia tym, i¿ taki jest Bo¿y zamys³ wobec ka¿dego cz³owieka,
35

CiV 17.
Por. PP 15.
37 Por. CiV 17.
38 CiV 18.
39 Por. PP 3.
40 Por. CiV 19.
41 PP 21.
42 CiV 16.
36
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aby rozwija³ siê przez ca³e swe ¿ycie. To Bóg jest pierwszym ród³em tego wezwania i jednoczenie to On nadaje mu ostateczny sens. Cz³owiek bowiem nie
jest sam z siebie zdolny do nadania swemu ¿yciu tak g³êbokiego znaczenia. Ukazanie za rozwoju w kategoriach powo³ania mo¿e nadaæ ludzkiemu zaanga¿owaniu na rzecz postêpu, w wymiarze indywidualnym, jak i spo³ecznym, najg³êbszy
sens  jako dojrzewania do nieba, wiêtoci, a nie tylko nasycenia ludzkiego pragnienia osi¹gniêcia sukcesu czy zrobienia kariery.
DEVELOPMENT AS A VOCATION OF PERSON
Summary
Main goal of this article is to deepen one thesis from encyclical letter Caritas in veritate of His
Holiness Benedict XVI: progress, in its origin and essence, is first and foremost a vocation (CiV
16). Author have made this in three points: (1) to describe what Christian vocation is, (2) to present
sources of persons vocation to development and (3) to show most important aspects of Christian
meaning of human progress.
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