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 Â Czy jestem przekonany, że razem możemy więcej?
 Â Tworzenie zespołów – wartość dodana wynikająca ze współpracy.
 Â Firma jako wspólnota – alternatywne spojrzenie na współczesny biznes.9-01
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Medytacja biblijna

Fizyczna obecność ludzi nie 
tworzy jeszcze wspólnoty. 
Potrzeba czegoś więcej: 
obecności Bożego Ducha.

komentarz wideo
ks. Rafał Ostrowski

Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chry-
stusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, 
jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdecz-

ne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że bę-
dziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego 
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla nie-
właściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz 
w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od sie-
bie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, 
ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było 
w Chrystusie Jezusie. Flp 2,1-5

Indywidualizm czy „wspólnota”? Benedykt odpowiada: wspólnota. Ona jest miejscem uświę-
cenia, wzrostu, wzajemnej pomocy. Życie braterskie (obok Reguły i opata) jest jednym 
z trzech fundamentów życia monastycznego.
Jakie przesłanie płynie z tego dla współczesnych przedsiębiorców? Powszechnie uważa się, 
że jesteśmy indywidualistami, tymczasem powodzenie zdecydowanej większości inicjatyw 
zależy od działania grupy osób. Św. Jan Paweł II napisał w encyklice Centesimus annus (nr 35), 
że „Celem zaś przedsiębiorstwa (...) jest jego istnienie jako wspólnoty ludzi, którzy na różny 
sposób zdążają do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę 
służącą całemu społeczeństwu”.

[miłość braterska] Niech darzą się wzajemnie czystą w intencji miłością braterską. Niech Boga 
boją się dlatego, że Go miłują. Opata swego niech kochają miłością szczerą i pokorną. Niech nic ni-
gdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, który oby nas razem raczył doprowadzić do życia 
wiecznego. 
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Święty Benedykt 

Reguła Życia 
komentarz audio do reguły 
ks. Przemysław Król SCJ



[posłuszeństwo] Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie 
tylko samemu opatowi, lecz w tymże duchu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem, 
wiedząc, że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga.

Wprawdzie rozkazy opata lub wyznaczonego przez niego przeora wypełniać trzeba przede 
wszystkim i nie wolno dawać przed innymi pierwszeństwa prywatnym zleceniom, poza tym jed-
nak młodsi powinni słuchać starszych z całą gotowością miłości.

Jan Paweł II o wspólnocie osób konsekrowa-
nych powiedział, że „braterska komunia jest nie 
tylko narzędziem służącym określonej misji, ale 
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Ten tekst mówi o fundamentalnych zasadach 
życia w każdej wspólnocie chrześcijańskiej, za-
równo rodzinnej, jak i we wspólnotach zakon-
nych. W swoim testamencie św. Benedykt wła-

ściwie przypomina o tych zasadach, bo tylko we 
wspólnocie, gdzie są one przestrzegane, nastę-
puje prawdziwe wzrastanie w Chrystusie. o. Wło-

dzimierz Zatorski OSB, „Komentarz do Reguły", s. 36
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[wspólnota bez nienawiści] Nikogo nie nienawidzić. Nie zazdrościć. Nie czynić niczego z zawi-
ści. Nie lubić kłótni. Unikać wyniosłości. Starszych szanować. Młodszych miłować. W duchu miło-
ści Chrystusowej modlić się za nieprzyjaciół.

Pod koniec 4. rozdziału św. Benedykt jeszcze 
raz wraca do zasad odnoszących się do naszej re-
lacji z bliźnimi. Odnoszą się one przede wszyst-
kim do życia we wspólnocie. Stanowią swoisty 
kodeks życia wspólnotowego. Warunkiem nie-
zbędnym jest świadome odrzucenie wszelkiej 
nienawiści. Jeżeli ona się pojawia, niszczy całą 
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wspólnotę. Niestety często zapomina się o tej 
podstawowej prawdzie. Utrzymując w sobie 
nienawiść do kogoś we wspólnocie, dziwimy 
się później, że coś jest nie tak. „Nikogo” oznacza, 
że nie możemy sobie pozwolić na jakiś wyjątek 
w odniesieniu do kogoś. o. Włodzimierz Zatorski 

OSB, „Komentarz do Reguły", s. 69

przede wszystkim przestrzenią teologalną, w któ-
rej można doświadczyć mistycznej obecności 
zmartwychwstałego Pana.” Vita Consecrata 42.

Powyższe fragmenty z Biblii i Reguły Bene-
dyktyńskiej podają przykłady zachowań, które 
wpływają na dobre relacje we Wspólnocie. Św. 
Benedykt podaje, że podstawą relacji między 
ludźmi powinna być „miłość braterska”.
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Praca wewnętrzna

Łukasz Bób
A jak jest w naszej firmie? Czy tworzymy re-

lacje, warunki w pracy, gdzie możemy mówić 
o wspólnocie, o środowisku, w którym pracow-
nik czuje jedność z pozostałymi pracownika-
mi, z szefem, z firmą? Czy jestem szefem, który 
tworzy zgrany zespół, w którym pracownicy się 
szanują, miłują? Jeśli jest inaczej, od czego po-
winniśmy zacząć?

Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości tak, aby 
w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali. Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą 
cierpliwie. Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie. Niechaj nikt nie szuka tego, co uwa-
ża za pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego.



1. Wszystko zaczyna się od nas samych, 
od przykładu, jaki dajemy innym w relacjach 
z pracownikami.

Pracownicy na tej podstawie obserwują 
i uczą się tego, jaka jest kultura firmy i czego 
wymaga szef. W pracy osobistej możemy sobie 
zadać pytanie, czy jako szef jestem przykładem 
dla innych w aspekcie tworzenia braterskiej 
wspólnoty. 

Jeśli nie jestem zadowolony z poziomu re-
lacji, jaka jest tego przyczyna? Czy to kwestia 
moich wartości, moich priorytetów w pracy, 
gdzie najważniejszy dla mnie jest zysk, klient, 
efekt końcowy, a nie to, w jaki sposób kształtu-
je się zespół?

A może przeszkodą jest mój charakter? I tu 
nie tylko kwestia trudnego charakteru, ale też 
brak reakcji w sytuacjach, w których powinie-
nem zwrócić uwagę na nieodpowiednie zacho-
wanie. Na podstawie analizy warto stworzyć 
sobie plan, który może pomóc nam wpłynąć na 
nasz rozwój.

2. Dając przykład, możemy wymagać od in-
nych, rozmawiać z pracownikami, jeśli widzi-
my jakieś niepokojące zachowania zagrażające 
wspólnocie firmy. 

Sam temat sposobów dawania takiej infor-
macji zwrotnej jest dla niektórych wyzwaniem, 
by zrobić to w sposób właściwy, z szacunkiem, 
by osoba nie poczuła się urażona.

3. W większych firmach, w których trudno sze-
fowi utrzymać relacje ze wszystkimi, definio-
wane są wzory zachowań, których wymaga 
się od pracowników, tzw. wartości firmy. Moż-
na w ten sposób szybko przekazać najistot-
niejsze wzory zachowań, które pozwolą unik-
nąć wiele niejasności i trudności w relacjach, 
podobnie jak w podanym przykładzie u Bene-
dyktynów.

4. Czasami trudno jest wpłynąć na zachowania 
innych. Dlatego praca nad wspólnotą zaczy-
na się od dobrej rekrutacji. Przyjmowania 
osób, które czujemy, że są podobne do nas, 
pod względem naszych wartości, postawy i na-
stawienia do drugiego człowieka.

Odpowiednio wybrana i zmotywowana oso-
ba będzie nas wspierać w budowaniu wspólno-
ty i w szybki sposób stanie się jej członkiem.

Św. Jan Paweł II napisał w encyklice „Centesi-

mus annus" (nr 35), że celem biznesu „Celem zaś 
przedsiębiorstwa (...) jest jego istnienie jako 
wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają 
do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb 
i stanowią szczególną grupę służącą całemu 
społeczeństwu”. Myśl tę rozwijają autorzy doku-
mentu „Powołanie lidera biznesu", zauważając: 

Chociaż wyrażenie „wspólnota ludzi” nie jest 
zbyt częste we współczesnej literaturze bizneso-
wej, najlepiej oddaje ono to, czym mogą być fir-
my i korporacje. Etymologia słów „firma” i „towa-
rzysz”, z angielskiego „company” i „companions”, 
cum (z) oraz panis (chleb) sugeruje „wspólne ła-
manie chleba”. Z kolei etymologia słowa „korpo-

racja”– łacińskie corpus (ciało) – sugeruje grupę 
ludzi „zjednoczonych w jednym ciele”. (pkt 57)

Kiedy traktujemy organizację biznesową jako 
wspólnotę osób, staje się jasne, że łączące nas 
więzi nie są jedynie zobowiązaniami prawnymi, 
wzajemnym interesem własnym, lecz oddaniem 
na rzecz prawdziwych dóbr, którymi dzielimy 
się z innymi, aby służyć światu. Niebezpiecznym 
i wprowadzającym w błąd założeniem jest po-
traktowanie przedsiębiorstwa jedynie jako „spo-
łeczności udziałów”, której znaczenie ogranicza 
się do interesu własnego, umów, przydatności 
i maksymalizacji zysków finansowych. Nieodłącz-
ną cechą pracy jest fakt, że „przede wszystkim łą-
czy ludzi – i na tym polega jej siła społeczna: siła 
budowania wspólnoty”. Zrozumienie tego poma-
ga uniknąć duchowego ubóstwa, które często 
pojawia się w gospodarkach rynkowych, a spo-
wodowane jest brakiem relacji międzyludzkich 
w obrębie i wokół przedsiębiorstwa. (pkt 58)

Firma jako wspólnota 
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1. Czy mogę mówić o prawdziwej wspólnocie i braterstwie w mojej firmie? 

2. Firma jako wspólnota: jakie dostrzegam korzyści, a jakie trudności?

3. Indywidualizm – szansa czy zagrożenie dla zespołu?

Dzielimy doświadczenia

Dyskusja w małej grupie.  
Podziel się tym, co ważne, zainspiruj innych.

  
Aplikacja moblina

TALENT biznes i wiara

Zapraszamy

 Â I Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę 

Ludzie biznesu u Matki: modlitwa, spotkania, współpraca, inspiracje 

6 października 2019 r

 Â Przewodniczenie:  

Metropolita Wrocławski 

Abp Józef Kupny

 Â Goście specjalni:  

Jolanta Markowska  

i Roman Kluska

Program i rejestracja  

na stronie:  

PielgrzymkaPrzedsiebiorcow.pl


