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SŁOWO KSIĘDZA BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA 
ORDYNARIUSZA SOSNOWIECKIEGO

W kontekście nasilającego się coraz bardziej kryzysu światowego Ojciec 
Święty Benedykt XVI w 2009 roku wydał encyklikę Caritas in veritate. Dziś, po 
kilku latach, waga tego dokumentu nie tylko nie słabnie, ale przewidywania 
papieża potwierdzają się, a jego wskazówki i propozycje wydają się zyskiwać 
coraz większą aktualność. Niemniej jednak – zaraz po ukazaniu się tego do-
kumentu – obok licznych głosów uznania i aprobaty, pojawiły się także głosy 
krytyczne pod jego adresem. Zarzucano mu między innymi, że choć jest pe-
łen słusznych dezyderatów, to jednak prezentuje myślenie czysto życzeniowe 
i nie wskazuje, jak zamierzony stan – czyli wyjście z kryzysu – osiągnąć. 

Ci, którzy formułowali takie krytyczne uwagi, zapomnieli jednak o jed-
nym, że papieskie encykliki to nie program polityki gospodarczej, a katolic-
ka nauka społeczna. Jej głęboki sens nie polega na zaoferowaniu gotowych 
rozwiązań technicznych. Przeciwnie, ma ona inne zadania, odmienną optykę 
patrzenia na sprawy gospodarcze. Głównym zadaniem społecznego naucza-
nia Kościoła nie jest rozwój gospodarczy jako taki, większa wydajność, zysk, 
czy zapewnienie ludziom dobrobytu materialnego, lecz integralny rozwój 
człowieka. Innymi słowy, chodzi o zaprowadzenie ustroju sprawiedliwości 
i miłości, o realizację dobra wspólnego. 

 W podobnym duchu, co papieska encyklika Caritas in veritate, wypo-
wiada się społeczny dokument Episkopatu Polski zatytułowany W trosce 
o człowieka i dobro wspólne wydany w 2012 roku. Porusza on najpilniejsze pro-
blemy współczesnej Polski i jest adaptacją społecznego nauczania Kościoła 
do współczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych, kulturowych 
i gospodarczych. Także on nie daje gotowych rozwiązań zaistniałych proble-
mów, ale wskazuje na zasady służące ładowi społecznemu. Jego opubliko-
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wanie ma bez wątpienia związek z wieloma negatywnymi i niepokojącymi 
zjawiskami społecznymi zachodzącymi w Polsce. Biblijną inspirację wspo-
mnianego dokumentu stanowią słowa św. Pawła: „Czuwajcie, trwajcie moc-
no w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech 
się dokonują w miłości” (1 Kor 16, 13–14).

Te słowa precyzują, iż wszystkie sprawy, także społeczne, winny być 
rozwiązywane w duchu nadprzyrodzonej wiary i miłości. Wiara w Chry-
stusa rodzi bowiem odpowiedzialność społeczną. Biskupi przekonani są, że 
w kontekście poważnego kryzysu wartości, które przez całe stulecia były 
swoistego rodzaju narodowym spoiwem i pozwoliły przetrwać naszej ojczyź-
nie i zachować tożsamość w najcięższych czasach, dzisiejszy postęp może 
okazać się iluzoryczny, a w konsekwencji może nawet zagrozić istnieniu 
narodu1. 

Przedmiotem uwagi autorów dokumentu jest szerokie spektrum zagad-
nień społecznych, począwszy od kryzysu małżeństwa i rodziny, poprzez glo-
balizację kultury, rozumienie i praktykowanie patriotyzmu, niewłaściwy ję-
zyk debaty publicznej, aż po sposób pojmowania i realizowania działalności 
gospodarczej, czy też funkcjonowanie mediów. Dobrze się stało, że do tego 
jakże ważnego dokumentu nawiązali autorzy oraz redaktorzy kolejnego 11. 
już tomu „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”. Można powiedzieć, że 
stanowi on swoisty komentarz do jego społecznego przesłania, a także daje 
sposobność bliższego zapoznania się z najważniejszymi kwestiami podejmo-
wanymi przez biskupów w trosce o życie społeczne, o człowieka, rodzinę, 
kulturę, politykę, gospodarkę i media.

Problematyka społeczna przenika całość nauczania biblijnego. Piętnuje 
ono różnorakie formy poniżania godności człowieka, a nade wszystko po-
ucza, iż nie można zapominać o tym, że człowiek – będąc ściśle związany 
z doczesnością – tak naprawdę jest obywatelem nieba (o. T. M. Dąbek OSB, 
o. J. Urbański OFM). Z Objawienia Bożego wynika też podstawowa praw-
da, że człowiek jest istotą społeczną (ks. S. Jasionek). Jako istota rozumna 
i wolna posiada niezbywalną godność, z której wypływają jego naturalne 
prawa. W naturze człowieka znajduje się fundament zasad, które rządzą ży-
ciem społecznym. Wyodrębnia się moralne zasady życia społecznego, takie 
jak sprawiedliwość i miłość oraz podstawowe zasady społeczne w sensie 
ścisłym, czyli dobro wspólne, pomocniczość i solidarność (J. Rońda, ks. A. 
Szafulski, ks. J. Zabielski). 

1 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
Warszawa 2012, nr 1.
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Bóg powołał człowieka do życia wspólnotowego, zatem w społeczeń-
stwie, w relacjach z innymi człowiek rozwija swoje wrodzone zdolności indy-
widualne i społeczne. Wśród wszystkich wspólnot pierwsze miejsce zajmuje 
niewątpliwie rodzina. Niestety, współczesna rodzina podlega wpływom roz-
ległych, głębokich i niezwykle dynamicznych przemian społecznych i kultu-
rowych (ks. J. Orzeszyna). Napotyka też na wiele trudnych problemów, które 
rozsadzają ją od wewnątrz (ks. J. Mastalski). Te kryzysowe sytuacje winny 
prowadzić do zmobilizowania wysiłków społeczeństwa i Kościoła w celu 
odrodzenia małżeństwa i rodziny (ks. J. Krzywda). 

Człowiek, rodząc się i wychowując w rodzinie, staje się jednocześnie 
uczestnikiem życia środowiskowego i państwowego. Jest zobowiązany do 
zaangażowania się w życie społeczno-polityczne i gospodarcze (ks. T. Borut-
ka). Podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinien być 
człowiek. Rzeczą zdecydowanie niepokojącą staje się jednak to, że centralną 
pozycję w życiu gospodarczym zajmuje dzisiaj pieniądz. Prowadzi to do roz-
woju różnych zagrożeń, między innymi do bezrobocia (M. Królczyk).

Biskupi polscy w omawianym dokumencie podnoszą niebłahy problem 
etycznych standardów w życiu politycznym (ks. P. Sobuś). Poddają zde-
cydowanej krytyce język współczesnego sporu politycznego, pełen agresji 
i wzajemnych oskarżeń, obfi tujący w takie – dalekie od poważnego dialo-
gu – środki jak kpina, drwina, a nawet wulgaryzmy. Życie społeczne winno 
być kształtowane przez pielęgnowanie sprawności duchowych, czyli cnót. 
Jedną z takich cnót jest męstwo (ks. T. Zadykowicz), a także gotowość do 
przebaczenia (ks. T. Reroń). Kultura kreowana przez ludzi jest szczególnym 
wyrazem człowieczeństwa. Tworząc ją, człowiek tworzy siebie. Czyni to we 
wspólnocie z innymi. W integralny proces rozwoju człowieka wpisuje się 
zwłaszcza formacja intelektualna (ks. A. Zwoliński). Istotną rolę w rozwoju 
kultury odgrywają dzisiaj media. Mogą być użyte w dobrych i złych celach, 
przyczyniać się zarówno do rozwoju człowieka i społeczeństwa, jak i do de-
gradacji (ks. J. Kulig).

Również pozostałe artykuły i opracowania zawarte w 11. tomie „So-
snowieckich Studiów Teologicznych” nie pozostają bez związku z tematyką 
społeczną. Formowaniu właściwych postaw prospołecznych służy bez wąt-
pienia katecheza (ks. M. Borda), szukanie inspiracji w społecznym nauczaniu 
K. Wojtyły (ks. P. Kempiński) oraz Jana Pawła II (T. Kornecki), zwłaszcza 
w przezwyciężaniu przejawów cywilizacji śmierci (E. Kucharska). Szansą na 
odnowienie społeczeństw jest powrót do żywej wiary w Boga, można po-
wiedzieć – wiary odzyskanej ponownie, wiary dojrzałej poprzez dogłębne 
nawrócenie w sakramencie pokuty, a także realizację uczynków miłosierdzia 
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(s. A. Sielepin, o. K. Niewiadomski OFM Cap., ks. R. Nęcek). W odnowie-
niu społeczeństw nie można pominąć znaczącej roli kobiet, zwłaszcza dzięki 
wrodzonemu, naturalnemu powołaniu do macierzyństwa (ks. Ł. Dyktyński). 
Warto też przyjrzeć się, jak troska o życia społeczne przejawia się w innych 
krajach, zwłaszcza w Chinach (C. Zhang). 

Dzieląc się swoimi refl eksjami po lekturze 11. tomu „Sosnowieckich 
Studiów Teologicznych”, dziękuję Autorom za podjęcie tej ważnej społecz-
nie problematyki, a Zespołowi Redakcyjnemu – za jego wkład w wydawanie 
kolejnego tomu naszych studiów. Ufam, że lektura prezentowanych tekstów 
zachęci Czytelników do poznawania katolickiej nauki społecznej i wcielania 
jej w życie. W Roku Wiary wszyscy musimy się starać, aby nasza wiara była 
na miarę świadectwa!

+ Grzegorz Kaszak 
Biskup Sosnowiecki 

Sosnowiec, 19 marca 2013 roku.

+ Grzegorz Kaszak
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Ks. Tadeusz Borutka

OBOWIĄZEK MORALNY UDZIAŁU LUDZI WIERZĄCYCH 
W ŻYCIU SPOŁECZNO-POLITYCZNYM

Słowa kluczowe: obowiązek moralny, życie społeczno-polityczne, chrześcijanie, za-
angażowanie świeckich

Key words: moral duty, socio-political situation, the Christians, the involvement of 
the laity

Błędny jest pogląd, jakoby chrześcijaństwo, z racji swego nastawienia na 
życie przyszłe, odnosiło się obojętnie do spraw tego świata. Jest wręcz prze-
ciwnie: zaangażowanie świeckich katolików w życie społeczne stanowi wy-
móg właściwie rozumianej miłości bliźniego. W konstytucji soborowej Vati-
canum II czytamy: „Odstępują od prawdy ci, którzy wiedząc, że nie mamy 
tu trwałego państwa, lecz że poszukujemy przyszłego, mniemają, iż państwo 
ziemskie można pozostawić samemu sobie” (KDK 43). Zarazem jednak do-
kumenty Soboru Watykańskiego II przestrzegają przed odwrotnym niebez-
pieczeństwem: „Ale nie mniej błądzą ci, którzy na odwrót sądzą, że mogą 
tak się pogrążać w interesach ziemskich, jakby one były całkiem obce życiu 
religijnemu, ponieważ to ostatnie polega, wedle ich mniemania, na samych 
aktach kultu i wypełnianiu pewnych obowiązków moralnych” (KDK 43).

Chrześcijanie winni wypełniać swoje różnorakie zadania w życiu spo-
łecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym, ale pod warunkiem, iż 
będą szukać oparcia w orędziu Ewangelii i tam je znajdować. Być chrześci-
janinem, to znaczy podejmować niezliczoną liczbę obowiązków, lecz przede 
wszystkim trzeba – jak mówił Jan Paweł II – „pozwolić Bogu, aby nas kochał 
jak Ojciec”; być chrześcijaninem to zatem postępować jak Chrystus, który 
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czynił wiele w społeczności i dla społeczności, do której przynależał, lecz 
mógł powiedzieć dobitnie: „[…] miłuje mnie Ojciec” (J 10, 17)1. 

Pozwolić Bogu, aby nas kochał, to działać, pracować, budować, wzno-
sić, przekształcać doczesną rzeczywistość, lecz czynić to wszystko, przepa-
jając te dokonania Ewangelią i uobecniając Kościół w świecie. Kościół powi-
nien być obecny we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, a wnosić 
go tam winni świeccy. „Nie dopuście [więc] – apelował Ojciec Święty – aby 
Kościół miał być nieobecny w jakimkolwiek środowisku życia waszego […] 
narodu. Zaczyn Chrystusowej Ewangelii musi przenikać wszystko i wszyst-
ko musi być oświecone światłem Chrystusa. Dokonanie tego jest waszym 
obowiązkiem”2.

WSPÓŁCZESNY KONTEKST SPOŁECZNY

Ludzie wierzący żyją i działają w konkretnych uwarunkowaniach spo-
łecznych, dlatego muszą w swej działalności uwzględniać aktualną sytuację 
społeczno-polityczną. Świat początku XXI wieku nie jest wolny od zła, które 
przybiera różne wymiary i kształty. Największym złem dla człowieka wie-
rzącego jest laicyzacja życia osobistego i społecznego. Wielu ludzi żyje bo-
wiem bez świadomości Boga, inni zaś postępują tak, jakby Boga w ogóle nie 
było. Człowiek, odwołując się do źle rozumianej wolności, chce decydować 
o tym, co jest dobre, a co złe, dąży do uwolnienia się od wszelkiej duchowej 
zależności i domaga się tego rodzaju emancypacji nie tylko dla siebie, lecz 
dla całej ludzkości. Prowadzi to do antynomii między prawem moralnym 
a sumieniem, między naturą a wolnością3. 

Nadmierne podkreślanie znaczenia wolności prowadzi do czynienia 
z niej absolutu, który ma być źródłem wartości. Rezultatem takiego myślenia 
staje się niekiedy relatywizm moralny, który wyraża się w tym, że wszystko 
jest względne, nie ma różnicy pomiędzy dobrem i złem. Człowiek, odrzuca-
jąc Boga, gubi stopniowo prawdę o samym sobie, o swoim powołaniu i prze-
znaczeniu. W ten sposób zatraca poczucie własnej godności, której źródłem 
jest sam Bóg, Stwórca i Odkupiciel człowieka. Utrata więzi z Bogiem prowa-
dzi do osłabienia wszystkich koncepcji humanizmu, jakie pojawiały się na 

1 JAN PAWEŁ II, Świeccy – pełnosprawni członkowie Kościoła, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 8 (1987) nr 11–12 (96–97), s. 8.  

2 JAN PAWEŁ II, Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu, „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 11 (1991) nr specjalny, s. 14.

3 T. BORUTKA, Kryzys duchowy we współczesnym świecie jako problem religijno-
-moralny, „Seminare” 23 (2006), s. 181–194. 
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przestrzeni dziejów. Brakuje w nich nie tylko pełnej prawdy o człowieku, ale 
także motywacji, by żyć i postępować, tak jak przystało człowiekowi – osobie 
ludzkiej stworzonej na Boży obraz i podobieństwo.

Sekularyzm, który prowadzi do odrzucenia Boga i tego wszystkiego, co 
wiąże się z Bogiem, propaguje na co dzień w różnych postaciach cywiliza-
cję konsumpcyjną4. Ta „postępowa” cywilizacja, jak ją nazywa Jan Paweł II, 
stosukowo łatwo staje się bardziej cywilizacją rzeczy niż osób. Owocem tej 
cywilizacji w dziedzinie działania i moralności jest utylitaryzm. Utylitaryzm, 
który jest związany z indywidualistycznie zaprogramowaną wolnością, 
wolnością bez odpowiedzialności, łatwo sprzymierza się z ludzką słabością 
i prowadzi do wielu ludzkich nieszczęść. 

Postawa konsumpcyjna upatruje szczęścia człowieka w użyciu, a jego 
wartość ocenia na podstawie tego, co posiada. Liczy się nade wszystko pie-
niądz, zysk, a najbardziej pożądana staje się kariera zawodowa. Taka posta-
wa jest wyrazem nieporządku, w którym więcej znaczy „mieć” niż „być”5. 
Człowiek nastawiony konsumpcyjnie gubi w użyciu pełny wymiar swego 
człowieczeństwa, gubi także poczucie głębszego sensu życia6. Niestety, na-
stawienie konsumpcyjne nie rozwija postaw twórczych we współczesnym 
świecie, a te nie prowadzą do postawy altruizmu, lecz sprzyjają jedynie róż-
norakim formom indywidualnego czy zbiorowego egoizmu. W takiej sytu-
acji bez wątpienia zatraca się w człowieku poczucie służby społecznej.

Obecnie można dostrzec wspólny rys, jakim jest tendencja do „upry-
watnienia” religii i całkowitej subiektywizacji doświadczenia religijnego. 
Towarzyszy temu zarzut fundamentalizmu kierowany przeciw ortodoksji 
dogmatycznej i wierności etyce chrześcijańskiej. Takie działanie owocuje 
tak zwanymi alternatywnymi formami życia religijnego. Prowadzi też do 
powstawania różnego typu sekt, mistycyzmu wschodniego czy też synkre-
tyzmu religijnego (New Age, satanizm, magia, astrologia, okultyzm, radykalny 
ekologizm i tak dalej)7. Wielu ludzi nie potrafi  już łączyć przesłania ewange-
licznego z codziennym doświadczeniem, a na niwie społecznej i kulturowej, 
na której chrześcijańska koncepcja życia jest stale zagrożona i wystawiana 
na próbę, wzrasta trudność przeżywania wiary w Jezusa. W wielu sferach 
publicznych łatwiej dzisiaj deklarować się jako agnostyk niż jako wierzący; 
odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara 

4 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979, nr 16.
5 JAN PAWEŁ II, Głód niesprawiedliwości nie może być źródłem nienawiści, „L Osserva-

tore Romano” (wyd.pol.) 1 (1980) nr 1, s. 6.
6 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis”, dok. cyt., nr 16.
7 Tamże.
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wymaga stałego uwierzytelnienia społecznego, które nie jest ani oczywiste, 
ani przewidywalne8.

OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA ŚWIATA

„Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że 
nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się 
szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. 
Ale Bóg nam powiada: «Bądźcie świętymi, ponieważ Ja sam jestem świę-
ty!» (Kpł 11, 44). On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego 
człowieka, ale również całe rodziny i inne ludzkie wspólnoty, całe narody 
i społeczeństwa. Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słusz-
ny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia 
i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub 
światopogląd wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwo-
wego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem 
ateizowania państwa i życia społecznego, niewiele ma wspólnego ze świato-
poglądową neutralnością” – mówił Jan Paweł II w Lubaczowie w 1991 roku9. 

Ludzie świeccy winni więc przyjąć miejsce, jakie im przysługuje na 
mocy sakramentów chrztu i bierzmowania. Jak naucza Sobór, „Ludzie świec-
cy zaś szczególnie powołani są do tego, aby czynić obecnym i aktywnym 
Kościół w takich miejscach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może 
solą ziemi. Tak to każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał, 
staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Ko-
ścioła” (KDK 33). Nie powinien wstydzić się wiary. Wstydzenie się Chrystu-
sa przyjmuje często formy „tolerancji”, która polega na ukrywaniu własnej 
wiary i godzeniu się na kompromisy10. Poprzez sakrament bierzmowania 
Duch Święty udziela człowiekowi odwagi do wyznawania wiary w Jezusa 
Chrystusa. Zgodnie z wypowiedzią Soboru, wyznawanie tej wiary oznacza 
„szerzenie jej słowem i uczynkiem, i bronienie jej” (KK 11).

Z tytułu swej przynależności do Chrystusa świeccy są wezwani przez 
Niego do służenia Królestwu Bożemu i do jego rozszerzania w świecie. 

8 BENDYKT XVI, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji 
Nauki Wiary, [w:] (Internet, 1.01.2013), http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/be-
nedykt_xvi/index.html.

9 JAN PAWEŁ II, By nikt nie czuł się obcym we własnej Ojczyźnie, „L’Osserrvatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 11(1991) nr specjalny, s. 28.

10 JAN PAWEŁ II, Bierzmowanie w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13 (1992) nr 6 (143), s. 38.
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Służba ta dokonuje się przede wszystkim przez duchową walkę z grzechem 
(por. Rz 6, 12), a następnie przez dar z siebie, aby w miłości i sprawiedli-
wości służyć Jezusowi, który jest obecny we wszystkich braciach, a zwłasz-
cza w najmniejszych (por. Mt 25, 40)11. Powołanie świeckich dotyczy przede 
wszystkim troski o przywracanie stworzeniu całej jego pierwotnej wartości. 
Chodzi także i o to, by dzięki wierze chrześcijańskiej wszystko to zyskało 
nowy i głębszy sens. Można więc powiedzieć za Janem Pawłem II, że chrze-
ścijanie są „solą ziemi” po to, żeby zapobiegać rozkładowi życia ludzkiego, 
by nie uległo ono zepsuciu pod wpływem fałszywych wartości, które podsu-
wa współczesne społeczeństwo12.

Powołując się na słowa Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II przed-
stawił świeckie środowisko wiernych jako miejsce, w którym dociera do nich 
wezwanie Boga. Świeccy „żyją [...] w świecie, to znaczy pośród wszystkich 
razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych wa-
runkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich 
egzystencja” (KK 31). Właśnie w tym świecie prowadzą oni normalne życie, 
to znaczy uczą się, pracują, utrzymują ze sobą różnorakie kontakty: przy-
jacielskie, społeczne, zawodowe, kulturalne i tak dalej. Zarówno Sobór, jak 
i Jan Paweł II traktują ich stan nie jako zwykły fakt, zewnętrzny i środowi-
skowy, ale jako rzeczywistość, która „[...] osiąga swój pełny sens w Jezusie 
Chrystusie” (KK 48).

W taki oto sposób „[…] świat staje się polem i narzędziem ludzi świec-
kich w realizacji chrześcijańskiego powołania” (KK 48). Dlatego świeccy 
nie muszą wyrzekać się swojego miejsca w świecie (1 Kor 7, 24). Fakt bycia 
i działania w świecie posiada dla świeckich – zdaniem Jana Pawła II – zna-
czenie nie tylko antropologiczne i socjologiczne, ale także ściśle teologiczne 
i kościelne13. Tę prawdę przypomniał Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie 
pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku, podczas mszy świętej kanonizacyjnej 
błogosławionej Kingi w Starym Sączu: „Dzisiejszy świat potrzebuje świętości 
chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodo-
wego podejmują swoje codzienne obowiązki; którzy, pragnąc spełniać wolę 
Stwórcy i na co dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną 

11 JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Ko-
ściele i w świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watkańskim II „Christifi deles laici”, Watykan 
1988, nr 10; zob. P. C. PHAN, Możliwości duchowości świeckich: ponowne przebadanie niektó-
rych założeń teologicznych, „Communio” 7 (1987) nr 3 (39), s. 64–80.

12 JAN PAWEŁ II, Powołani, aby z odwagą dawać świadectwo Chrystusowi, „Ľ Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 14 (1993) nr 11 (157), s. 16.

13 JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifi deles laici”, dok. cyt., 
nr 15.
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miłość. Dotyczy to również takich dziedzin życia jak polityka, działalność 
gospodarcza, społeczna, prawodawcza. Niech i tu nie braknie ducha służ-
by, uczciwości, prawdy, troski o dobro wspólne nawet za cenę wielkodusz-
nej rezygnacji ze swego, na wzór świętej [Kingi] Księżnej tych ziem! Niech 
i w tych dziedzinach nie zabraknie pragnienia świętości, którą zdobywa się 
przez kompetentne, służebne działanie w duchu miłości Boga i bliźniego”14.

POTRZEBA OBECNOŚCI LUDZI WIERZĄCYCH 
W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Świadectwo Kościoła jest zatem ze swej natury publiczne – stara się on 
przekonywać, przedstawiając na forum publicznym racjonalne argumenty. 
Słuszny rozdział między Kościołem a państwem nie może być interpretowany 
w takim sensie, że Kościół nie miałby się wypowiadać w pewnych kwestiach 
ani że państwo mogłoby zdecydować o tym, czy będzie uwzględniało głos 
wierzących, zaangażowanych w określanie, które wartości powinny kształ-
tować przyszłość narodu. W świetle tego widać, jak poważne zagrożenie dla 
publicznego świadectwa moralnego Kościoła stanowi radykalny sekularyzm, 
który coraz bardziej dochodzi do głosu w sferach polityki i kultury15. 

Kościół nie proponuje własnego modelu życia społecznego. Jest otwar-
ty na pluralizm programów i propozycji działania, zgodnie z charyzmatami 
i darami, jakich Duch udziela ludziom świeckim dla wypełnienia ich misji 
w sferze rodziny, polityki, gospodarki, pokoju i kultury. Dlatego wskazania 
dla aktywności społecznej, zawarte w nauce społecznej Kościoła, nabierają 
konkretnego znaczenia w zależności od charakteru działań, które należy po-
dejmować w każdej z wymienionych dziedzin16.

Potrzebni są zaangażowani świeccy katolicy, zróżnicowani i dobrze 
przygotowani, obdarzeni silnym zmysłem krytycznym w stosunku do do-
minującej kultury i odwagą przeciwstawiania się ograniczającemu sekula-
ryzmowi, który chciałby odmówić Kościołowi prawa do zabierania głosu 
w debacie publicznej w kwestiach decydujących dla społeczeństwa. Przygo-
towywanie zaangażowanych liderów świeckich oraz przedstawianie w spo-

14 JAN PAWEŁ II, Nie lękajcie się być świętymi, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 20 
(1999) nr 8 (215), s. 108.

15 Por. tamże.
16 KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Wskazania dotyczące stu-

diów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 10 (1989) nr 7 (114), s. 60.
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sób przekonujący chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa nadal po-
zostają głównymi zadaniami Kościoła17.

Potrzebni są katolicy zaangażowani w życie polityczne, dający pu-
bliczne świadectwa wiary, zwłaszcza dotyczące wielkich kwestii moralnych 
naszych czasów, takich jak szacunek dla życia jako daru Bożego, ochrona 
godności ludzkiej i promocja autentycznych praw człowieka. Jak stwierdził 
Sobór, poszanowanie słusznej autonomii sfery świeckiej musi uwzględniać 
także prawdę, że nie istnieje domena spraw ziemskich, która mogłaby być 
odebrana Stwórcy i wyjęta spod Jego panowania (por. KDK 36). Nie ulega 
wątpliwości, że bardziej konsekwentne świadectwo ze strony katolików 
o ich najgłębszych przekonaniach może istotnie przyczynić się do odnowy 
całego społeczeństwa18. 

Katolicy, jako ludzie wiary, mogą dać ważne świadectwo w wielu istot-
nych dziedzinach życia społecznego, na przykład w obronie rodziny, budo-
wanej na wspólnocie małżeńskiej, w poszanowaniu życia na każdym etapie 
jego naturalnego rozwoju, czy też w zabieganiu o większą sprawiedliwość 
społeczną. Jako ludzie wiary wnoszą także szczególny wkład w budowę lep-
szego świata, uznając jednocześnie konieczność wzrastania w dialogu i wza-
jemnym szacunku, aby działania były skuteczne. 

Propagowanie prawdy moralnej w życiu publicznym wymaga nie-
ustannego wysiłku, jakim jest stanowienie odpowiednich praw w oparciu 
o zasady etyczne prawa naturalnego. Dawniej odwoływanie się do prawa 
naturalnego uważane było za rzecz oczywistą, lecz obecnie wpływ wywiera-
ny przez pozytywizm na teorię prawa powoduje, że konieczne jest ponowne 
potwierdzenie tego ważnego aksjomatu. Jeśli jednostki, społeczeństwa i pań-
stwa nie będą kierować się obiektywnymi prawdami moralnymi, z jednej 
strony, staną się egoistyczne i pozbawione skrupułów, a życie w świecie 
będzie coraz bardziej niebezpieczne. Z drugiej strony, poprzez okazywanie 
szacunku osobom i narodom chronimy oraz wspieramy godność ludzką. 
Kiedy popierane przez nas działania polityczne pozostają w zgodzie z pra-
wem naturalnym wspólnym całej ludzkości, wtedy nasze postępowanie staje 
się bardziej rozważne i sprzyja tworzeniu klimatu zrozumienia, sprawiedli-
wości i pokoju19.

17 Por. tamże.
18 Por. tamże. 
19 Por. BENEDYKT XVI, Trzy sposoby propagowania prawdy moralnej w życiu publicz-

nym. Spotkanie z władzami i korpusem dyplomatycznym (5 czerwca 2010 r. – Nikozja), [w:] 
(Internet, 1.01.2013), http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/benedykt_xvi/in-
dex.html. 
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UDZIAŁ W ŻYCIU POLITYCZNYM

Życie wspólnoty politycznej posiada właściwą sobie autonomię (por. 
KDK 36). Ta autonomia nie może jednak być rozumiana jako niezależność od 
zasad moralnych. Polityka pozbawiona podłoża zdrowych zasad moralnych 
musi prowadzić do degeneracji w życiu społecznym, do pogwałcenia godno-
ści i praw osoby ludzkiej20.

Odpowiedzialność za losy społeczeństwa spoczywa na wszystkich oby-
watelach, którzy z racji swej godności osobowej mają prawo i obowiązek 
uczestniczenia w rządzeniu państwem. Kościół docenia demokrację jako sys-
tem, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i gwarantu-
je im możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów. Przypomina 
jednak zdecydowanie, że autentyczna demokracja jest możliwa, gdy przyj-
muje się poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Demokracja nie jest wszech-
władna. Granicę dla demokracji stanowi prawda. 

Zadaniem wiernych świeckich jest również aktywne uczestniczenie 
w życiu politycznym – w sposób coraz bardziej zgodny z nauczaniem Ko-
ścioła powinni oni w demokratycznej dialektyce opowiadać się za dobrze 
umotywowanymi racjami i wielkimi ideałami, zabiegając o szeroki konsen-
sus tych wszystkich, którym leżą na sercu obrona życia i wolności, strzeże-
nie prawdy i dobra rodziny, solidarność z potrzebującymi, oraz którzy są 
przekonani, że dążenie do wspólnego dobra jest konieczne. Chrześcijanie nie 
dążą do hegemonii politycznej bądź kulturalnej, ale wszędzie tam, gdzie się 
angażują, powoduje nimi pewność, że Chrystus jest kamieniem węgielnym 
każdej ludzkiej budowli21.

Jan Paweł II uważał, że należy przywrócić polityce znamię służby. Po-
lityka winna być rzeczywistą służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś 
bezwzględną walką o władzę czy też egoistycznym szukaniem własnych, 
partykularnych interesów22. Służba powinna być połączona z kompetencją 
i skutecznością działania. O skuteczności działania decyduje to, „[…] czy po-
czynania polityków są jawne i czyste, zgodnie z tym, czego ludzie od nich 
wymagają”23. Jan Paweł II zauważał, że założenia te pobudzają do otwartej 
woli i przezwyciężania pokusy nieuczciwości, kłamstwa, bogacenia się kosz-

20 Por. tamże, s. 22.
21 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna o niektórych aspektach dzia-

łalności i postępowania katolików w życiu politycznym (24.11.2002), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 24 (2003) nr 2 (255), s. 49–54.

22 Por. tamże.
23 JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifi deles laici”, dok. cyt., 

nr 42. 
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tem społeczeństwa, stosowania niejasnych środków dla utrzymania, a nawet 
powiększania władzy24.

Zarzuty pod adresem polityki nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nie-
obecności katolików w sprawach publicznych. Ojciec Święty tak o tym mó-
wił: „Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korup-
cję, które nierzadko kierowane są pod adresem ludzi wchodzących w skład 
rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpo-
wszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, 
bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan 
w sprawach publicznych”25. Tak więc udział katolików świeckich w polityce 
jest ich prawem, a także obowiązkiem sumienia. Trzeba wszakże zaznaczyć, 
że opcje polityczne katolików, według wskazań Jana Pawła II, winny być 
zgodne z ewangelicznym systemem wartości26. 

Niektórzy przekonują, że o prawdzie, słuszności i zasadach moralnych 
decyduje większość parlamentarna. Stąd próba rozstrzygania kwestii mo-
ralnych w głosowaniu. Głoszenie takich poglądów i wychowywanie społe-
czeństwa w takim duchu prowadzi do kwestionowania przykazań Bożych 
i łamania podstawowych praw człowieka. Powtarzamy za Janem Pawłem 
II, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamufl o-
wany totalitaryzm. Jeśli nie ma ostatecznej prawdy, będącej przewodnikiem 
dla działalności politycznej, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla 
celów, jakie stawia sobie władza27.

Polityka to stosowanie prawomocnej władzy w celu osiągnięcia wspól-
nego dobra społeczeństwa: wspólnego dobra, które – jak stwierdza Sobór 
Watykański II – „obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki 
którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swo-
ją własną doskonałość” (KDK 74). Należy prowadzić działalność polityczną 
w duchu służby. Paweł VI stwierdził, że „polityka jest trudnym sposobem 
[…] wykonania chrześcijańskiego obowiązku służby drugim”28. 

Dlatego chrześcijanin, który uprawia politykę i pragnie czynić to „po 
chrześcijańsku”, winien działać bezinteresownie: nie szukać korzyści ani dla 
siebie, ani dla swojego ugrupowania czy partii, ale dla dobra wszystkich. 
W walce o byt, przybierającej nieraz formy bezwzględne i okrutne, wielu zo-

24 Por. tamże.
25 Tamże.
26 Por. JAN PAWEŁ II, Kościół na polskiej ziemi wobec nowych zadań, „L’Osservatore 

Romano” (wyd. pol.) 14 (1993) nr 2 (150), s. 22.
27 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę „Rerum nova-

rum”, Watykan 1991, nr 46.
28 PAWEŁ VI, List apostolski „Octogesima advenientes”, Watykan 1971, nr 46. 
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staje „pokonanych” i bezlitośnie zepchniętych na ubocze. Właśnie sprawie-
dliwość winna być najważniejszym celem dążeń polityka: sprawiedliwość, 
która nie zadowala się tylko tym, że oddaje każdemu, co mu się należy, ale 
stara się tworzyć wśród obywateli sytuację równych szans.

Ważną i trudną sprawą jest także udział w tworzeniu i ustanawianiu 
praw. Prawo stanowione nie może być sprzeczne z prawem naturalnym, to 
ostatnie bowiem jest zespołem pierwotnych i podstawowych zasad rządzą-
cych życiem moralnym, a zatem wskazuje na istotne przymioty, głębokie po-
trzeby i najwyższe wartości człowieka. Jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II 
w encyklice Evangelium vitae, „podstawą tych wartości nie mogą być tymcza-
sowe i zmienne większości opinii publicznej, ale wyłącznie uznanie obiektyw-
nego prawa moralnego, które jako prawo naturalne, wpisane w serce człowie-
ka, jest normatywnym punktem odniesienia także dla prawa cywilnego”29.

Wszelkie prawne ustanowienia muszą kierować się szacunkiem dla 
człowieka i służyć zaspokojeniu jego wielorakich potrzeb duchowych i ma-
terialnych, osobistych, rodzinnych i społecznych. Ustawa, która nie respek-
tuje prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, niezależnie 
od jego stanu – czy jest to człowiek zdrowy, chory, znajdujący się jeszcze 
w fazie embrionalnej, stary lub umierający – nie jest ustawą zgodną z Bo-
żym zamysłem. Chrześcijański prawodawca nie może brać udziału w jej re-
dagowaniu ani aprobować jej na forum parlamentu, a gdy prawo takie już 
istnieje, wolno mu w ramach debaty parlamentarnej proponować poprawki, 
które zmniejszają jego szkodliwość. To samo dotyczy każdej ustawy, która 
działa na szkodę rodziny, zagraża jej jedności i nierozerwalności, a także na-
daje status prawny związkom między osobami (również tej samej płci), które 
miałyby stać się równoprawnym surogatem rodziny opartej na małżeństwie 
mężczyzny i kobiety.

Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym pluralistycznym społe-
czeństwie chrześcijański prawodawca styka się z wizjami życia, ustawami 
i żądaniami legalizacji, które pozostają w sprzeczności z jego sumieniem. 
Chrześcijańska roztropność – cnota chrześcijańskiego polityka – winna w ta-
kich sytuacjach wskazywać, jak ma postępować, aby – z jednej strony – nie 
sprzeciwić się nakazom należycie ukształtowanego sumienia, a z drugiej – 
nie uchybić powinnościom prawodawcy. 

We współczesnym życiu politycznym coraz większy nacisk kładzie 
się na jego prakseologiczny wymiar. Podkreśla się, że polityk powinien być 
przede wszystkim skuteczny, moralny już być nie musi. A przecież, tak jak 

29 JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego„Evangelium 
vitae”, Watykan 1995, nr 70.
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każdy obywatel, polityk ma być najpierw moralny, a dopiero później skutecz-
ny w swoim działaniu. Jeśli odseparuje się politykę od moralności, człowiek 
zaczyna być traktowany instrumentalnie, a działalność polityczna, miast mu 
służyć, często wymierzona jest przeciw niemu. 

Rzecz jasna, potrzebny jest w tym względzie szlachetny i godziwy kom-
promis. Kompromis zaś zawsze wymaga mądrości i dokonywania ustępstw 
w nadziei na odnalezienie wspólnego dobra. Kardynał Józef Ratzinger, roz-
ważając przed kilku laty wartość obecności chrześcijan w polityce, wskazał 
granice możliwego kompromisu w tej sprawie i ciekawe elementy realizmu 
chrześcijańskiego: „Zawsze było trudno zrealizować to, co jest możliwe, a nie 
przywoływać sercem gorejącym tego, co niemożliwe. Głos rozumu nigdy nie 
jest tak silny jak głos irracjonalny. Krzyk, który przywołuje wielkie sprawy, 
ma brzmienie moralizmu; ograniczyć się do tego, co możliwe, wydaje się 
zaś rezygnacją z pasji moralności, wydaje się pragmatyzmem małodusznych. 
Ale jest prawdą, że moralność polityczna polega właśnie na opieraniu się 
uwodzicielskiemu urokowi wielkich słów, którymi się gra na humanizmie 
człowieka i na jego możliwościach. Jest niemoralny moralizm awanturniczy, 
który samodzielnie dąży do zrealizowania spraw Bożych. Poprawna zaś jest 
uczciwość, która przyjmuje miary ludzkie i wypełnia w granicach tych ram 
dzieła ludzkie. Nie wyłączenie jakiegokolwiek kompromisu, ale właśnie sam 
kompromis jest prawdziwą moralnością działalności politycznej”30. 

Kompromis nie może być jednak celem samym w sobie. Celem jest do-
bro, dążenie do pełnego dobra, ale stopniowo, etapami. Jednym z takich eta-
pów będzie niekiedy wskazanie różnicy między dobrem a złem, formacja 
sumienia, odkłamanie rzeczywistości czy wspólne poszukiwanie rozwiązań. 
Dobrze rozumiany kompromis pomaga ustrzec się zacietrzewienia, niemo-
ralnego awanturnictwa etycznego, które w życiu społecznym przynosi nie-
małe szkody. Chrześcijanin w polityce nie powinien się zatem uciekać do 
utopii, bo tylko realizm gwarantuje prawdziwy postęp, nawet jeśli niekiedy 
wymaga dłuższej pracy i wiąże się z trudnym dialogiem. Uczciwy kompro-
mis zawsze kładzie na szalę dobro i – aby je osiągnąć – uwzględnia racje 
przeciwnej strony, lecz podchodzi do nich z wielką ostrożnością, jak gdy-
by mając na uwadze radę, którą zostawiła św. Teresa Benedykta od Krzyża: 
„Nie przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione miłości, ani nie 
przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozba-
wione drugiego staje się niszczącym kłamstwem”.

30 J. RATZINGER, Kościół – ekumenizm – polityka, Poznań–Warszawa 1990, s. 34.
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UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM

Zadaniem świeckich chrześcijan jest również angażowanie się w rozwój 
gospodarczy. Wymaga tego poszanowanie osoby, sprawiedliwości, solidar-
ności i miłości. Sobór stwierdza, że również „w życiu gospodarczo-społecz-
nym trzeba uszanować i podnosić godność osoby ludzkiej, pełne jej powoła-
nie i dobro całego społeczeństwa. Człowiek bowiem jest twórcą, ośrodkiem 
i celem życia gospodarczo-społecznego” (KDK 63). Im bardziej życie gospo-
darcze będzie ukierunkowane na człowieka, tym skuteczniej będzie się przy-
czyniało do kształtowania ludzkiego oblicza świata31. 

„Dlatego Kościół – mówił papież Jan Paweł II – musi przypominać, iż 
rozwoju nie należy pojmować w sensie gospodarczym, lecz w sensie inte-
gralnie ludzkim”32. W dziedzinie życia społeczno-gospodarczego Kościół nie 
przestaje być rzecznikiem sprawiedliwości i miłości społecznej oraz obroń-
cą tych, których dotykają rozmaite formy niesprawiedliwości. Kościół musi 
przypominać, że same prawa rynku nie wystarczą. Co więcej, zwracają się 
one przeciw człowiekowi, gdy ten zapomni o zobowiązaniach moralnych, 
które są bardziej podstawowe niż prawa ekonomii33. Dlatego świeccy po-
winni współpracować z wszystkimi ludźmi dobrej woli, by zagwarantować 
przestrzeganie prawa o powszechnym przeznaczeniu dóbr34.

W kontekście radykalnych przemian zachodzących w świecie gospo-
darki i pracy świeccy, jak naucza Jana Paweł II, „muszą przede wszystkim 
angażować się w rozwiązywanie bardzo poważnych problemów rosnącego 
bezrobocia, walczyć o jak najszybsze położenie kresu licznym niesprawie-
dliwościom wynikającym z niewłaściwej organizacji pracy, zabiegać o to, 
by miejsce pracy stało się miejscem wspólnoty osób cieszących się poszano-
waniem ich podmiotowości i prawa do uczestnictwa”35. Winni też walczyć 
o rozwój nowej solidarności pomiędzy pracującymi oraz stworzenie nowe-
go typu przedsiębiorstw, o zrewidowanie systemów handlowych i fi nanso-
wych, a także o zmianę systemu wymiany technologicznej36.

Jednym z ważnych obowiązków chrześcijańskich jest głoszenie „ewan-
gelii pracy”, którą Jan Paweł II omówił w encyklice Laborem exercens. Zakłada 

31 Por. JAN PAWEŁ II, W drodze ku jedności i człowiekowi, „Ľ Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 15 (1994) nr 9–10 (166), s. 14.

32 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus”,  dok. cyt., nr 29.
33 Por. JAN PAWEŁ II, Kościół na polskiej ziemi wobec nowych zadań, przem. cyt., s. 21.
34 Por. JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifi deles laici”, dok. cyt., 

nr 43.
35 Tamże.
36 Por. tamże.
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ona intensywne i dynamiczne duszpasterstwo ludzi pracy, które dzisiaj jest 
bardziej potrzebne niż dawniej, o wiele trudniejsze i wymaga od duszpa-
sterzy wielkiego wysiłku. Z duszpasterstwem ludzi pracy wiąże się obecnie 
duszpasterstwo bezrobotnych.

Praca jest powołaniem człowieka. Człowiek, stworzony na obraz i po-
dobieństwo Boga samego (Rdz 1, 26), ma czynić sobie ziemię poddaną. Pa-
nowanie nad ziemią i uprawianie jej to zadanie powierzone człowiekowi na 
początku przez Stwórcę. Zadanie święte, które czyni z człowieka współpra-
cownika Boga w przedłużaniu aktu stworzenia. Dla człowieka praca posiada 
nie tylko znaczenie techniczne, ale także etyczne. „O tyle można powiedzieć, 
że człowiek poprzez pracę czyni sobie ziemię poddaną, o ile człowiek sam 
przez swoje postępowanie okazuje się panem, a nie niewolnikiem pracy. Pra-
ca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo 
dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym, aby mógł spełniać swoje ludzkie 
powołanie na ziemi”37.

Od świeckich Jan Paweł II wymagał, aby wykonywali swoją pracę z za-
wodową kompetencją, uczciwością i w duchu chrześcijańskim, traktując ją 
jako drogę do osobistego uświęcenia38. Mówiąc o tym, powoływał się na 
wskazania Soboru, które przypominają, że „[…] przez swoją pracę człowiek 
łączy się ze swoimi braćmi i służy im, może praktykować szczerą miłość 
i współdziałać w doskonaleniu rzeczy stworzonych przez Boga. Co więcej, 
winniśmy nabrać przekonania, że przez pracę składaną Bogu w ofi erze czło-
wiek łączy się z dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa, który, pracując wła-
snymi rękami w Nazarecie, nadał pracy znamienitą godność” (KDK 67)39.

Dla zabezpieczenia godności i skuteczności ludzkiej pracy duże znacze-
nie mają związki zawodowe. Są one prawem człowieka. Jan XXIII zauważył, 
że prawo ludzi pracy do tworzenia związków zawodowych stanowi przejaw 
prawa ludzkiego do zrzeszania się z innymi40. Według Jana Pawła II, celem 
związków zawodowych jest „[…] obrona żywotnych interesów ludzi za-
trudnionych w różnych zawodach”41. Ojciec Święty mówił o potrzebie two-
rzenia różnych związków zawodowych. Między innymi mówił o potrzebie 
związków rolników, którym w krajach rozwiniętych odbiera się prawo do 

37 JAN PAWEŁ II, Do pielgrzymów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, [w:] JAN 
PAWEŁ II, Nauczanie społeczne. Pielgrzymka do Polski 1979, t. I, Warszawa 1982, s. 137.

38 Por. tamże.
39 JAN PAWEŁ II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens” z okazji 90. rocznicy 

„Rerum novarum”, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (1981) nr 8 (20), nr 24–27.
40 Jan XXIII, Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle zasad nauki 

chrześcijańskiej „Mater et Magistra”, Warszawa 1969, nr 146.
41 JAN PAWEŁ II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens”, dok. cyt., nr 20.
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wolności zrzeszania się i współdziałania w decyzjach gospodarczych w skali 
krajowej i regionalnej42.

Związki zawodowe nie powinny ograniczać się do egoistycznej troski 
o własne tylko interesy zawodowe. Nie mogą też zamieniać się w pewien 
rodzaj egoizmu grupowego czy nawet klasowego. Powinny natomiast dążyć 
do tego, „[…] aby ze względu na dobro wspólne całego społeczeństwa napra-
wiać to wszystko, co jest wadliwe w systemie posiadania środków produk-
cji oraz w sposobie zarządzania i dysponowania nimi”43. Zadaniem związ-
ków zawodowych nie jest uprawianie polityki w znaczeniu potocznym, nie 
mają też one charakteru partii politycznych walczących o władzę. Zgodnie 
z nauczaniem Jana Pawła II, związki zawodowe „[…] nie powinny podlegać 
decyzjom partii politycznych, ani też mieć zbyt ścisłych związków z nimi. 
W takiej bowiem sytuacji łatwo tracą łączność z tym, co jest ich właściwym 
zadaniem, to znaczy zabezpieczenie słusznych uprawnień ludzi pracy w ra-
mach dobra wspólnego całego społeczeństwa, stają się natomiast narzędziem 
do innych celów”44. Papież mówił więc o niezależności związków.

PODSUMOWANIE

Warto na koniec podkreślić, że od zaangażowania laikatu zależy uświę-
cenie dzisiejszego świata. Potrzebne jest zaangażowanie świeckich w życie 
społeczno-polityczne. Jest to podstawowy obowiązek ludzi wierzących i nic 
nie może usprawiedliwić ich nieobecności w życiu społecznym. Potrzebne 
jest dzisiaj działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, która polega na 
sprawiedliwości ocen i sądów o ludziach, na stwarzaniu im jednakowych 
szans życiowych, na równomiernym, dostosowanym do ich możliwości na-
kładaniu obciążeń i serwitutów społecznych, wreszcie na „słusznym” i „pro-
porcjonalnym” rozdziale dóbr społecznych. Papież Jan Paweł II w encyklice 
Dives in misericordia zachęca nie tylko do szukania „większej sprawiedliwo-
ści”, ale także do praktykowania „miłości miłosiernej” oraz daleko idącej so-
lidarności, która powinna obejmować zwłaszcza ludzi ubogich, cierpiących 
z powodu braku niezbędnych im dóbr materialnych i praw obywatelskich. 
Jej obiektywną normę stanowi dobro wszystkich ludzi i każdego człowieka. 

42 Por. tamże, nr 21.
43 Tamże.
44 Tamże.
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MORAL DUTY OF THE PARTICIPATION OF BELIEVERS 
IN THE SOCIOPOLITICAL LIFE

Believers live and work in specifi c social conditions, therefore, must take into ac-
count in its activities current socio-political situation. The involvement of lay Catholics in 
public life is a requirement for a valid charity. Christians should carry out their various 
tasks in the social, political, economic and cultural life, but on the condition that they will 
search for support in the message of the Gospel and fi nd them there. The sanctifi cation in 
today’s world depends on the commitment of the laity. What is needed is the involvement 
of the laity in the social and political life. It is needed today especially an action in favour 
of the social justice.

tłum. Krzysztof Magdij
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Wolność jest powszechnie uznawana za wielką wartość. Obecnie często 
się o niej mówi, lecz nierzadko rozumie w sposób częściowy, zwykle fałszy-
wy. Protestujemy przeciw niewolnictwu jako dawnej instytucji społecznej, 
która odżywa w wielu formach współczesnego życia oraz przeciw wszelkim 
formom zniewolenia. Niemniej trzeba sobie zdawać sprawę, że współcze-
sna cywilizacja konsumpcyjna toleruje lub nawet wprowadza różne sposoby 
ograniczania ludzkiej wolności. W starożytności niewolnictwo było jednym 
z elementów stosunków społecznych, praca niewolników stanowiła podsta-
wę wielu form działalności w gospodarce1. Warto przypomnieć dane biblijne 
na temat niewolnictwa i zastanowić się, co z nich dla nas wynika.

STARY TESTAMENT O NIEWOLNICTWIE

Biblia powstała w określonym czasie i miejscu, Bóg objawił swą prawdę 
i miłość ludziom żyjącym w różnych kulturach. Stopniowo przygotowywał 
człowieka osłabionego po grzechu pierwszych ludzi do przezwyciężenia 

1 Por. L. SCHUMACHER, Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, 
tłum. B. MROZEWICZ, Poznań 2005.
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jego skutków. Dostosowywał się do ludzkich ograniczeń, do których nale-
żały nierówności społeczne, podporządkowanie sobie jednych ludzi przez 
drugich. Do podstawowych nierówności należało niewolnictwo, pozwala-
jące właścicielowi, zgodnie z ówczesnym prawem stanowionym i zwyczajo-
wym, traktować drugiego człowieka jako swoją własność, rzecz zależną od 
jego uznania. Boże Objawienie nie nakazało od razu traktować wszystkich 
ludzi jako równych, lecz stopniowo łagodziło los najbardziej uciśnionych2.

Stary Testament rozróżnia niewolników Izraelitów i wywodzących się 
z innych narodów. Przyznaje właścicielom prawo do ich posiadania i ko-
rzystania z ich pracy, pozwala traktować w sposób powszechnie przyjęty 
niewolników spoza Izraela: „Kiedy będziecie potrzebowali niewolników 
i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. 
Będziecie także kupowali dzieci przybyszów osiadłych wśród was, przy-
byszów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą wła-
snością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na 
własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi 
Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo” (Kpł 25, 44–46)3.

Przypomina, że wszyscy Izraelici należą do Boga, są Jego niewolnika-
mi, ponieważ nabył ich, wyprowadzając z niewoli egipskiej: „Moimi bowiem 
niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami, ci, których wypro-
wadziłem z ziemi egipskiej” (Kpł 25, 55); „Ja jestem Pan, Bóg wasz, który 
wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście przestali być ich niewolnikami. 
Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z pod-
niesioną głową” (Kpł 26, 13)4.

Hebrajskie słowo db,[, – `ebed, oznaczające niewolnika, tłumaczone jest 
często jako sługa. W natchnionych księgach sługa, dosł. niewolnik Jhwh, ozna-
cza również ludzi szczególnie bliskich Bogu: Patriarchów (Wj 32, 13; Pwt 9, 
27; 1 Krn 16, 13)5, Abrahama (Ps 105, 42), Izaaka (Dz 3, 35), Jakuba (Iz 44, 

2 Por. M. FILIPIAK, Problematyka społeczna w Biblii, Warszawa 1985; R. de VAUX, 
Instytucje Starego Testamentu, t. I i II, tłum. T. BRZEGOWY, Poznań 2004, s. 90–101; L. STA-
CHOWIAK, Biblijna koncepcja etosu wyzwolenia społecznego, [w:] Życie społeczne w Biblii, red. 
G. WITASZEK, Lublin 1997, s. 57–66; A. KONDRACKI, Niewolnicy w Starym i Nowym Testa-
mencie, [w:] Życie społeczne w Biblii, dz. cyt., s. 269–290; F. GRYGLEWICZ, Niewolnicy w No-
wym Testamencie, Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego 25, Lublin 1961.

3 Por. S. ŁACH, Księga Kapłańska. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST II, 1, 
Poznań–Warszawa 1970, s. 277; A. TRONINA, Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z orygina-
łu, komentarz, NKB.ST III, Częstochowa 2006, s. 373.

4 Por. S. ŁACH, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 276, 281; A. TRONINA, Księga Kapłańska, 
dz. cyt., s. 374, 384.

5 Dane za: J. FLIS, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, War-
szawa 2000, s. 1311–1315. W większości podanych tekstów jest to tłumaczenie db,[, – `ebed, 
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1n.21; 45, 4; 48, 20; Jr 30, 10; 46, 27n; Ba 3, 37; Ez 28, 25; 37, 25), Mojżesza (Lb 
12, 7n; Pwt 34, 5; Joz 1, 1n.7.13.15; 8, 31.33; 11, 12.15; 12, 6; 13, 8; 14, 7; 18, 7; 22, 
2.4n; 2 Krl 8, 12; 21, 8; 1 Krn 6, 34; 2 Krn 1, 3; 24, 6.9; Ne 1, 7n; 9, 14; 10, 30; Ps 
105, 2; Mdr 10, 16; Ba 1, 20; 2, 28; Dn 9, 11; Ml 3, 22), Aarona (Mdr 18, 21), Jozu-
ego (Joz 24, 28; Sdz 2, 8), Kaleba (Lb 14, 24), Dawida (2 Sm 7, 5.8; 1 Krl 3, 6n; 8, 
66; 11, 13.32.34.36.38; 14, 8; 2 Krl 8, 19; 19, 34; 20, 6; 1 Krn 17, 4.7.17–19.23–27; 
2 Krn 6, 15–17.42; 1 Mch 4, 30; Ps 18, 1; 36, 1; 78, 70; 89, 4.21.40; 132, 10; Iz 37, 
35; Jr 33, 21.26; Ez 34, 24n; 37, 24), proroka Achiasza (1 Krl 15, 29), proroka 
Eliasza (2 Krl 9, 36; 10, 10), proroka Jonasza (2 Krl 14, 25), ogólnie proroków 
(2 Krl 9, 7; 21, 10; 24, 2; Ezd 9, 11; Jr 7, 25; 25, 4; 26, 5; 29, 19; 35, 15; 44, 4; Ba 2, 
20.24; Ez 38, 17; Dn 9, 6.10; Am 3, 7; Za 1, 6), króla Ezechiasza (2 Krn 32, 16), 
Hioba (Hi 1, 8; 2, 3; 42, 7n), proroka Izajasza (Iz 20, 3), urzędnika dworskiego 
Eliakima (Iz 22, 20), proroka Daniela (Dn 6, 21), Zorobabela (Ag 2, 23), Mesja-
sza (Za 3, 8), króla Babilonu Nabuchodonozora jako wykonawcę karzącego 
wyroku na grzesznych Izraelitach (Jr 25, 9; 27, 6; 43, 10), Izraela (1 Krn 16, 13; 
Ps 136, 22; Iz 41, 8n; 44, 1n.21; 45, 4), Izraelitów (Ezd 5, 11; Ne 2, 30; Ps 105, 42; 
jako potomków Abrahama – Ps 105, 6; Iz 54, 17; 61, 6; 63, 17; 65, 8n.13–15; 66, 
14), cudzoziemców przyłączających się do Izraela (Iz 56, 6), a także wysokich 
urzędników dworskich (por. np. 2 Krl 5, 6; Est 2, 18; 5, 11), kapłanów jako słu-
gi ołtarza (Syr 7, 30; Jr 33, 22; Jl 1, 9.13; 2, 17), lewitów (2 Krn 29, 11; Ez 44, 11; 
46, 24 – formy od šärat) oraz aniołów (Ps 103, 21), a także zjawiska przyrody 
(104, 4 – forma od czasownika šärat).

W Pieśniach o Słudze Pańskim (Iz 42, 1–9; 49, 1–7; 50, 4–9; 52, 13 – 53,12; 
por. 42, 19; I; 44, 26; 50, 10) w ten sposób określony jest tajemniczy Boży wy-
braniec, którym okazał się Wcielony Syn Boży Jezus Chrystus (por. Mt 12, 18; 
Dz 3, 26; 4, 27.30)6.

Jak słudzy Boga zwracają się do Niego pobożni ludzie w rozmowie 
z Nim (Rdz 18, 3.5; 19, 2.19; 32, 11; Wj 4, 10; 14, 31; Lb 11, 11; 1 Sm 3, 9n), 
w modlitwach (Sdz 15, 18; 1 Sm 23, 10n; 35, 39; 2 Sm 7, 20n.25–29; 24, 10; 
1 Krl 3, 8n; 8, 23–26.28–30.32.36.59; 1 Krn 21, 8; 2 Krn 6, 14.19–21.23.27; Ne 1, 
6.10n; 2 Mch 8, 29; Ps 19, 12.14; 27, 9; 31, 17; 34, 23; 35, 27; 69, 18.37; 79, 2.10; 
86, 2.4.16; 89, 51; 89, 13.16; 102, 15.19; 109, 28; 113, 1; 116, 16; 119, 17.23.38.49.6

w niektórych bliskoznacznego imiesłowu trEv'm. – m•šärët od czasownika tr;v'’ – šärat – słu-
żyć, który oznacza także sługę wolnego, najemnika.

6 Por. L. STACHOWIAK, Księga Izajasza II – III, 40 – 66. Wstęp – przekład z oryginału 
– komentarz – ekskursy, PŚST IX, 2, Poznań 1996, s. 99–104, 178–183, 193–197, 216–229, 343–
354; J. D. WATTS, Isaiah 34–66, WBC 25, Waco Texas 1987, s. 113–121, 185–188, 204–206, 
211, 227–233; J. MCKENZIE, Second Isaiah, AB 20, Garden City, New York 1986, s. 36–41, 
194–109, 116, 131–136. 
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5.76.84.122.124n.135.140.176; 123, 2; 134, 1; 135, 5.14; 143, 2.12; 144,10; Mdr 9, 
5; Syr 36, 16; Dn 3, 33.44.85.93.95; 9, 17).

Określenie siebie w rozmowie z kimś: „twój sługa (niewolnik)” może też 
być zwrotem grzecznościowym, zarówno w stosunku do władcy lub kogoś 
wyżej stojącego (np. Rdz 42, 10n.13.28; 44, 7.9.16.18n.21.23n.27.30–34; 47, 3n; 
Wj 5, 15n; 1 Sm 16, 16; 17, 32.34.36.58; 19, 4; 26, 41; 26, 18n; 27, 5; 28, 2; 29, 8; 2 
Sm 9, 2.6.8.11; 13, 24; 14, 19n.22; 15, 2.8.21.34; 19, 20n.27-29.36–38; 24,21; 1 Krl 
2, 1.9.19.26n.51; 2, 38; 18, 9.12; 20, 32.39n; 2 Krl 1, 13.16; 4, 1n; 5, 15.17n.25; 8, 
13; 16, 7; 18, 26; 22, 9; Jdt 11, 5.16n; 12, 4.6 Iz 36, 11; Dn 1, 12n; 2, 4.7; 10, 17), jak 
też, znacznie rzadziej, do osoby zajmującej podobną pozycję (np. Sdz 19, 19; 
1 Sm 20, 7) – jak nasze dawniej używane „serwus”, które jest zastosowaniem 
łacińskiego „servus” i może oznaczać: „jestem twoim sługą (niewolnikiem)”.

Józef jako wielkorządca Egiptu, w czasie głodu, zgodnie z powszech-
nym wówczas sposobem postępowania władców, sprowadził Egipcjan do 
stanu niewolników faraona, nabywając za żywność ich żywy dobytek, zie-
mię oraz ich samych (por. Rdz 47, 13–26)7.

Wywieranie przemocy na Izraelicie, by uczynić go niewolnikiem, stano-
wiło bardzo ciężkie przestępstwo. Przykazanie „nie kradnij” (por. Wj 20, 15; 
Pwt 5, 19) obejmowało także zakaz porywania człowieka, by uczynić go 
niewolnikiem. Według niektórych uczonych odnosiło się najpierw do osób, 
a dopiero potem do rzeczy. Wśród przepisów prawa karnego przewidziana 
jest kara śmierci za porwanie człowieka, by uczynić go niewolnikiem: „Kto 
by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, 
winien być ukarany śmiercią” (Wj 21, 16 – między podstępnym zabójstwem 
a złorzeczeniem rodzicom); „Jeśli znajdą człowieka porywającego kogoś ze 
swych braci, Izraelitów – czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy też 
go sprzeda – taki złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie” (Pwt 
24, 7 – po zakazie zabierania w zastaw kamienia młyńskiego)8.

Prawo dopuszcza sytuację, gdy zubożały Izraelita sprzedaje się w nie-
wolę bogatszemu, ale ogranicza czas trwania niewoli do roku szabatowego: 

7 Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST I, 1, Poz-
nań 1962, s. 526–529; E. SPEISER,  Genesis, AB 1, Garden City, New York 1964, s. 351–353.

8 Por. S. ŁACH, Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST I, 2, 
Poznań 1964, s. 200, 211; B. S. CHILDS, The Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary, 
The Old Testament Library, Philadelphia 1974, s. 423, 469; J. LEMAŃSKI, Księga Wyjścia. Wstęp, 
przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST II, Częstochowa 2009, s. 431, 458; S. ŁACH, Księga 
Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST II, 3, Poznań–
Warszawa 1971, s. 138, 231; D. CHRISTENSEN, Deuteronomy 1–11, WBC 6A, Waco, Texas 
1991, s. 124, 128; M. WEINFELD, Deuteronomy 1–11, AB 5, New York–London–Toronto–
Sydney–Auckland 1991, s. 314.
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nakazuje wyzwalanie po siedmiu latach (por. Wj 21, 1–4), ale jeśli pan dał nie-
wolnikowi żonę, żona i dzieci pozostają u pana (należą do pana), a wyzwo-
lony odejdzie sam. Równoległy tekst Pwt 15, 12–15 nie wspomina o rodzinie, 
natomiast poleca, by pan podarował wyzwalanemu coś ze swego majątku9. 
Czasowy charakter niewoli powodował, że wartość niewolnika Izraelity była 
znacznie niższa niż cudzoziemca10.

Natchnione księgi przewidują także możliwość pozostania niewolni-
kiem z własnej woli: „A jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie Miłuję mojego 
pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny, wówczas zaprowadzi go pan 
przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy i przekłuje mu jego pan ucho 
szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze” (Wj 21, 5); „Jeśli on ci powie: 
nie pójdę od ciebie, bo miłuję ciebie i dom twój, gdyż dobrze mi u ciebie – 
weźmiesz szydło, przekłujesz mu ucho [przyłożywszy je] do drzwi, i będzie 
twoim niewolnikiem na zawsze. Z niewolnicą postąpisz tak samo” (Pwt 15, 
16n)11. Można tu widzieć analogię do sytuacji we współczesnej Polsce, kiedy 
wielu nie umie sobie dać rady w zmieniających się warunkach społecznych. 
Napisy: „komuno, wróć!” świadczą, że są ludzie, którzy bardziej od wol-
ności cenią skromne wynagrodzenie za byle jaką pracę i opiekę społeczną. 
Część odpowiedzialności za to ponoszą także legalnie wybrani przedstawi-
ciele władz, którzy nie troszczą się o mniej zaradnych, często wykazują brak 
kompetencji, a czasem uczciwości.

Księga Kapłańska mówi o ciążącym na krewnych obowiązku wykupu 
z niewoli Izraelity, który się sprzedał przybyszowi (cena zależała od tego, 
ile lat pozostało do roku jubileuszowego, w którym niewolnicy izraelscy 
odzyskiwali wolność – 25, 47–53). Kto nie zostanie wykupiony, wyjdzie na 

9 Por. S. ŁACH, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 207; B. S. CHILDS, The Book of Exodus, dz. 
cyt., s. 467; J. LEMAŃSKI, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 450–452; S. ŁACH, Księga Powtórzone-
go Prawa, dz. cyt., s. 191. Prorok Jeremiasz piętnuje bogatych mieszkańców Jerozolimy, 
którzy w sytuacji zagrożenia uwolnili niewolników rodaków, ale, gdy wydawało się, że 
zagrożenie minęło, podporządkowali ich sobie na nowo (34, 9–11.14–16) – por. L. STA-
CHOWIAK, Księga Jeremiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST X, 1, Poznań 
1967, s. 384–388; J. BRIGHT, Jeremiah, AB 21, Garden City, New York 1986, s. 221–224; W. 
HOLLADAY, Jeremiah 2. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 1–25, Her-
meneia, Minneapolis 1989, s. 112–128.

10 M. ROSIK mówi o źródłach informujących, że nie przekraczała jednej dwudziestej 
wartości niewolnika pogańskiego, bo Izraelitę trzeba było uwolnić co siedem lat, a po-
ganina co pięćdziesiąt – Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
NKB.NT VII, Częstochowa 2009, s. 251.

11 Por. S. ŁACH, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 207; B. CHILDS, The Book of Exodus, dz. cyt., 
s. 468; J. LEMAŃSKI, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 452; S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, 
dz. cyt., s. 191.
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wolność w roku jubileuszowym, razem ze swoimi dziećmi (w. 54)12. Można 
wspomnieć o różnych kategoriach niewolników w biblijnym Izraelu. Według 
Księgi Wyjścia (Wj 21, 7) ojciec może sprzedać córkę jako żonę drugorzędną, 
zapewne za długi. Była to smutna sytuacja, choć położenie drugorzędnej żony 
było lepsze niż zwykłej niewolnicy13. Poligamia, która dzisiaj uważana jest za 
jeden z przejawów lekceważenia kobiety i pomniejszania jej godności, była 
w Starym Testamencie dopuszczana ze względu na silne poczucie przynależ-
ności rodzinnej i plemiennej i w związku z tym znaczenie potomstwa podtrzy-
mującego istnienie grupy i decydującego o jej sile14. Można uważać ją również 
za szansę wejścia w rodzinę i macierzyństwa dla wielu kobiet w sytuacji, gdy 
śmiertelność była bardzo wysoka i mężczyźni często ginęli na wojnach i pod-
czas walk plemiennych. Pozycja nawet drugorzędnej żony w rodzinie zapew-
niała kobiecie godziwe warunki życia i opiekę ze strony mężczyzny. Niewola 
za długi groziła także wdowie i dzieciom jednego z synów prorockich – uwol-
nił ich od niej prorok Elizeusz przez cud rozmnożenia oliwy (2 Krl 4, 1–7)15. 
Branka wojenna, którą Izraelita miał zamiar wziąć za żonę i obcował z nią, jeśli 
przestanie mu się podobać, nie może być sprzedana jak niewolnica, lecz należy 
ją odesłać tam, gdzie chce (Pwt 21, 10–14)16.

Szczególną grupę stanowili wspominani w związku z powrotem po nie-
woli babilońskiej niewolnicy świątyni (por. 1 Krn 9, 2; Ezd 2, 43.58.70; 7, 7; 
8, 20; Ne 3, 26.31; 7, 46.60.72; 10, 29; 11, 3.21). Zapewne byli to potomkowie 

12 Por. S. ŁACH, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 277–279; A. TRONINA, Księga Kapłańska, 
dz. cyt., s. 373. Księga Nehemiasza mówi o darowaniu długów i wyzwoleniu niewolników 
w czasach odbudowy Jerozolimy po powrocie z niewoli, potem jednak bogacze uzależnili 
ich od siebie na nowo, przeciw czemu ostro zaprotestował na zgromadzeniu ludu na-
miestnik Nehemiasz (Ne 5, 1–13); H. LANGKAMMER, Księgi Ezdrasza – Nehemiasza. Wstęp 
- przekład z oryginału - komentarz - ekskursy, PŚST V, 2, 3, Poznań–Warszawa 1971, s. 234-237; 
J. MYERS, Ezra. Nehemiah, AB 14, Garden City, New York 1965, s. 128–131; M. WRÓBEL, 
Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST XI, Często-
chowa 2010, s. 165–168.

13 Por. S. ŁACH, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 208; B. S. CHILDS, The Book of Exodus, dz. 
cyt., s. 468; J. LEMAŃSKI, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 509.

14 Por. R. de VAUX, Instytucje Starego Testamentu, dz. cyt., 2004, s. 34–37; S. SZYMIK, 
Małżeństwo i rodzina w Biblii, [w:] Życie społeczne w Biblii, red. G. WITASZEK, Lublin 1997, 
s. 203–225, zwłaszcza s. 204–206; K. ROMANIUK, Małżeństwo i rodzina w Biblii, AL 7, Ka-
towice 1981, s. 29–32; J. ŁACH, Nauka Jezusa o małżeństwie w Kazaniu na Górze (Mt 5, 27–32), 
[w:] Agnus et Sponsa. Prace ofi arowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB, red. T. M. 
DĄBEK, T. JELONEK, Kraków 1993, s. 196–215, zwłaszcza s. 207–209.

15 Por. J. B. ŁACH,  Księgi 1–2 Królów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, 
PŚST IV, 2, Poznań–Warszawa 2007, s. 400–402. Por. przypowieść o nielitościwym dłużni-
ku: Mt 18, 23–35.

16 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 217.
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dawnych jeńców, jak Gibeonici (według Joz 9, 27; 2 Sm 21, 2), którzy uważali, 
że warto wrócić do Palestyny i podjąć życie i prace przy świątyni, choć wielu 
Izraelitów wzbogaciło się na wygnaniu i nie myślało o powrocie17. Niektórzy 
niewolnicy cieszyli się zaufaniem właścicieli, jak Józef w Egipcie u Potifara 
i w więzieniu (Rdz 39, 3-6.21-23)18, albo niewolnica Judyty zarządzająca jej 
domem i uczestnicząca w misji przeciw Holofernesowi, przed śmiercią pani 
obdarzona wolnością (por. Jdt 8, 10.33; 10, 2.5.10.17; 12, 15.19; 13, 3.9; 16, 23)19.

O ciężkim położeniu niewolników mówi np. Księga Hioba:

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? 
Dni jego czyż nie są dniami najemnika?
Jak sługa (w starszych wydaniach: niewolnik) wzdycha on do cienia,
i jak najemnik czeka na zapłatę” (Hi 7, 1n);

„A jeśli odtrąciłem prawo sługi
i niewolnicy, gdy spór ze mną wiedli,
co zrobię, gdy Bóg powstanie,
i co w czasie badań Mu odpowiem?” (Hi 31, 13n)20.

Przypominanie Izraelitom, że sami byli niewolnikami w Egipcie, zobo-
wiązywało ich do wdzięczności wobec Boga – Wybawiciela oraz do sprawie-
dliwego i łagodnego traktowania własnych niewolników, przybyszów i osób 

17 Por. H. LANGKAMMER, Księgi Ezdrasza – Nehemiasza, dz. cyt., s. 124; J. MYERS, Ezra. 
Nehemiah, dz. cyt., s. 19; M. S. WRÓBEL, Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, dz. cyt., s. 63 
– komentator tłumaczy hebrajskie określenie jako „słudzy świątyni” i zwraca uwagę, że 
nie wszyscy z nich musieli być niewolnikami. Zaliczano ich do społeczności Izraela, praw-
dopodobnie podczas niewoli przyjęli judaizm, poddali się obrzezaniu. Byłby to przykład 
silnego poczucia więzi z Izraelem także w czasach niewoli albo braku umiejętności innego 
zorganizowania sobie życia. 

18 Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 478–480; E. SPEISER,  Genesis, dz. cyt., 
s. 302–304.

19 Por. S. BAKSIK, Księga Judyty. Wstęp – przekład o oryginału – komentarz, PŚST VI, 2, 
Poznań 1963, s. 157 – autor pisze, że uwolnienie służebnicy i odpowiednie jej wynagrodzenie 
nastąpiło zapewne na długo przed śmiercią Judyty; C. MOORE, Judith, AB 40, Garden City, 
New York 1985, s. 181, 260. 

20 Por. C. JAKUBIEC, Księga Hioba. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, 
PŚST VII, 1, Poznań–Warszawa 1974, s. 86, 196; M. H. POPE, Job, AB 15, Garden City, New 
York 1973, s. 58, 232; L. ALONSO SCHÖKEL, J. SICRE DIAZ, GIOBBE, Commento teologico 
e letterario, Commenti biblici, Roma 1985, s. 184, 499; J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu. Essai d’exégèse 
et de théologie biblique, I-II, Paris 1970, s. 135, 488; G. RAVASI, Hiob. Dramat Boga i człowieka, II, 
tłum. K. STOPA, Kraków 2005, s. 106–108, 390.
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potrzebujących pomocy (por. Pwt 5, 15; 6, 21; 15, 15; 16, 12; 24, 18.22)21. Nie-
wolnicy jako domownicy uczestniczyli w życiu rodziny izraelskiej, korzysta-
li z wypoczynku szabatowego (por. Wj 20, 10; 23, 12; Pwt 5, 14), jeśli byli ob-
rzezani, mogli spożywać paschę (por. Wj 12, 44), uczestniczyć w radosnych 
uroczystościach religijnych i spożywaniu składanych w związku z nimi ofi ar 
(por. Pwt 12, 12.18; 16, 11.14). Niewolnicy kapłana mogli spożywać pokarmy 
pochodzące z ofi ar składanych w świątyni (por. Kpł 22, 11)22. 

Księga Powtórzonego Prawa zakazuje wydawania właścicielom niewol-
ników zbiegłych z sąsiednich krajów: „Nie wydasz panu niewolnika, któ-
ry się schroni u ciebie przed swoim właścicielem. Z tobą będzie przebywał, 
w twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, 
gdzie będzie się czuł dobrze. Nie będziesz go dręczył” (Pwt 23, 16n)23. Syra-
cydes wzywa, by dobrze traktować niewolników:

„Jeśli masz niewolnika, postępuj z nim jak z bratem, 
bo potrzebować go będziesz jak siebie samego.
Jeśli go skrzywdzisz, a on ucieknie, 
na jakiej drodze szukać go będziesz?” (Syr 33, 32n)24.

Czasem teksty natchnione, wymieniając obok siebie ludzi wolnych i nie-
wolników, określają całość społeczności:

„Bo Pan swój naród obroni,
litość okaże swoim sługom, 
gdy ujrzy, że ręka omdlała,
że niewolników już nie ma ni wolnych” (Pwt 32, 36). 

Wobec powszechnego zagrożenia wszyscy odczuwają własną słabość25.
Podobnie w czasach królów bezradność Izraela wyrażona jest słowami: 

„Albowiem Pan widział niezmiernie gorzką niedolę Izraela, iż nie było ani 
niewolnika, ani wolnego, i nikogo nie było, kto by pomógł Izraelowi” (2 Krl 
14, 26). W Księdze Judyty autor pisze o praktyce powszechnej pokuty narodu 
zagrożonego najazdem wroga: „Oni sami, ich żony i dzieci, jako też bydło, 

21 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 135, 147, 191, 233; D. CHRI-
STENSEN, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 118, 152; M. WEINFELD, Deuteronomy 1–11, dz. 
cyt, s. 309, 346.

22 Por. S. ŁACH, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 255; A. TRONINA, Księga Kapłańska, dz. 
cyt., s. 324.

23 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 227n.
24 Por. P. SKEHAN, A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira, AB 39, New York 1987, s. 406; 

O. SCHILLING, Das Buch Jesus Sirach, HB VII/2, Freiburg 1956, s. 140. 
25 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 227n.



35„Skorzystaj [z twego niewolnictwa!]” (1 Kor 7, 21)

i każdy przybysz, najemnik i niewolnik kupiony nałożyli wory na biodra” 
(4, 10)26. Prorok Joel zapowiada w czasach mesjańskich wylanie Bożego du-
cha również na niewolników i niewolnice: „Nawet na sługi i służebnice (nie-
wolników i niewolnice) wyleję Ducha mego w owych czasach” (Jl 3, 2; cyt. 
w Dz 2, 18)27.

Przytoczone teksty pokazują sytuację niewolników w biblijnym Izraelu. 
Ich los był ciężki, ale prawodawstwo troszczyło się o zapewnienie im spra-
wiedliwego traktowania i wypoczynku. Bywały też sytuacje, kiedy niewol-
nik wolał pozostawać w zależności od pana. Ten etap Bożego Objawienia 
stopniowo przygotował przyjście Chrystusa, który głosił i umożliwił praw-
dziwą wolność wszystkim ludziom.

NAUKA NOWEGO TESTAMENTU O NIEWOLI I NIEWOLNICTWIE

Nowy Testament niekiedy wspomina o niewolnikach jako osobach za-
leżnych od właścicieli, pozbawionych osobistej wolności, ale często także 
mówi o niewoli w sposób metaforyczny: o niewoli grzechu lub o dobrowol-
nym poddaniu się w niewolę Bogu, które prowadzi do najwyższej wolności. 

W mowie Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata niewola będzie 
karą dla niewiernej Jerozolimy (por. Łk 21, 24). Św. Szczepan mówi o niewoli 
egipskiej w dziejach Izraela (por. Dz 7, 6). Św. Piotr w swej pierwszej mowie 
po Zesłaniu Ducha Świętego pokazuje wypełnienie zapowiedzi proroka Jo-
ela o powszechnym wylaniu w czasach mesjańskich  Bożego Ducha także na 
niewolników (por. Dz 2, 18 – cyt. z Jl 3, 2). Św. Paweł uwolnił z mocy złego 
ducha wróżącą niewolnicę (por. Dz 16, 16)28.

W Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł pisze o sytuacji niewolników 
chrześcijan (por. 1 Kor 7, 21–23). Kilkakrotnie natchnione teksty uczą ich, jak 
zachowywać się wobec panów i jak chrześcijańscy właściciele powinni po-
stępować wobec nich (por. Ef 6, 5.8; w. 6 – chrześcijanin jest niewolnikiem 
Chrystusa i przez to cieszy się najwyższą wolnością; Kol 3, 22; 4, 1 – panowie 
mają sprawiedliwie traktować niewolników; 1 Tm 6, 1; Tt 2, 9; 1 P 2, 18 – za-
chęta dla niewolników, by szanowali swych panów; List do Filomena – kon-

26 Por. S. BAKSIK, Księga Judyty, dz. cyt., s. 157; C. MOORE, Judith, dz. cyt., s. 95. 
27 Por. J. DROZD, Księga Joela. Wstęp – przekład – komentarz – ekskursy, [w:]Księgi Pro-

roków Mniejszych, I, PŚST XII, 1, Poznań 1968, s. 119–157, zwłaszcza s. 151; J. CRENSHAW, 
Joel, AB 24C, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1995, s. 166; H. WOLFF, Joel 
and Amos, Hermeneia, Philadelphia 1977, s. 67.

28 Por. R. PINDEL, Magia czy Ewangelia? Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem 
magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich, Kraków 2003, s. 311–322.
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kretny przypadek zbiegłego niewolnika adresata, którego św. Paweł ochrzcił 
w więzieniu29).

W Pierwszym Liście do Tymoteusza (1 Tm 1, 10) widzimy wyraźne potę-
pienie handlu niewolnikami (handlarze wśród grzeszników w katalogu wy-
stępków; o handlu niewolnikami por. też Ap 18, 13 – „ciała i dusze ludzkie” 
jako towar). W Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 12, 13) św. Paweł głosi 
równość ochrzczonych z różnych narodów i stanów społecznych, niewol-
ników i wolnych (por. Ga 3, 28; Kol 3, 11), w Liście do Galatów (Ga 4, 1) za-
uważa, że nieletni dziedzic nie różni się od niewolnika. Apokalipsa mówi 
o niewolnikach i wolnych jako o całości ludzkiego społeczeństwa (por. Ap 6, 
15; 13, 16; 19, 18) oraz o niewoli jako nieszczęściu poprzedzającym ostateczne 
przyjście Chrystusa (por. Ap 13, 10).

O niewoli mówi się też często w znaczeniu przenośnym. Św. Paweł stał 
się niewolnikiem wszystkich, by doprowadzić ich do zbawienia (por. 1 Kor 
9, 19). O niewoli grzechu uczy św. Jan (por. J 8, 33–35), św. Paweł (por. Rz 
6, 6.16n.20; 7, 14.23), św. Piotr (por. 2 P 2, 19 – niewola zepsucia), podob-
nie o wyzwoleniu z niewoli (por. Rz 8, 15.21), o dobrowolnym poddaniu się 
w niewolę sprawiedliwości, czyli Bogu (por. Rz 6, 6; 1 P 2, 16 – chrześcijanie 
jako niewolnicy Boga). Św. Paweł pisze również o niewoli prawa (por. Ga 
2, 4; 4, 7; 5, 1.18 – podporządkowania się żydowskim zwyczajom), stosując 
metaforę Sary i Hagar (por. Ga 4, 22–25.30n), o niewoli żywiołów tego świata 
(por. Ga 4, 3.9; Kol 2, 8).

Uczeń Chrystusa sam nie poddaje się nikomu w niewolę (por. 1 Kor 
6, 12). Trzeba poskramiać i brać w niewolę własne ciało, czyli naturę osła-
bioną po grzechu pierwszych ludzi (por. 1 Kor 9, 27), natomiast nie dać się 
wziąć w niewolę fałszywym apostołom (por. 2 Kor 11, 20). Chrystus przez 
swe zbawcze dzieło wyzwolił ludzi z niewoli, w jakiej trzymała ich bojaźń 
śmierci (por. Hbr 2, 15).

29 Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła. Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz – ekskursy, PŚNT VIII, Poznań 1962, s. 309–311, 321–330; B. ADAMCZEWSKI, 
List do Filemona. List do Kolosan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XII, Często-
chowa 2006, s. 33–39, 75–110; J. GNILKA, Der Philemonbrief, HTKNT X, 4, Freiburg–Basel 
–Wien 1982, s. 189–196, 39–88; R. PINDEL, Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie 
w lekturę Listów Pawłowych, Pomoce Naukowe 1, Kraków 1999, s. 130.
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WEWNĘTRZNA WOLNOŚĆ PRZY TOLEROWANIU ZASTANEJ 
SYTUACJI SPOŁECZNEJ

Zbawcze dzieło Chrystusa umożliwiło ludziom przyjaźń z Bogiem, peł-
ną harmonię, która całkowicie urzeczywistni się, gdy Chrystus powtórnie 
przyjdzie w chwale, a teraz trzeba ją tworzyć przez życie z Bogiem, prak-
tykowanie wzajemnej miłości, traktowanie innych ludzi jako braci i siostry, 
dzieci tego samego Boga, odkupionych krwią Brata Pierworodnego (por. 
Rz 8, 29; Kol 1, 18; Ap 1, 5).

Młode chrześcijaństwo nie nawoływało do rewolucji społecznej, ale do 
wykorzystywania wszelkich możliwości, aby być coraz bliżej Chrystusa i co-
raz lepiej praktykować wzajemną miłość w ramach zastanych struktur spo-
łecznych, które uważano za czasowe. Oczekiwanie rychłego przyjścia Chry-
stusa powodowało, że na wszystko, co doczesne, patrzono jako na sprawy 
względne, które mogą przeminąć bardzo szybko. 

Na temat odniesienia panów do niewolników oraz niewolników do 
panów uczą „tablice domowe” w Listach Więziennych i w Pierwszym Liście 
św. Piotra, zawierające pouczenia o życiu domowym w rodzinach chrześci-
jańskich, częściowo wzięte z ówczesnej pogańskiej literatury dydaktycz-
nej, zwłaszcza stoickiej: „Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca 
bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom jak Chrystusowi, nie służąc 
tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, któ-
rzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, 
a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to 
z powrotem od Pana – czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo 
wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest 
Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby” (Ef 6, 5–9);

„A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barba-
rzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] 
Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się 
w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, zno-
sząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do 
zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy […] Niewolnicy, 
bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla 
oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, 
jak bojący się [prawdziwego] Pana.  Cokolwiek czynicie, z serca wyko-
nujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie 
dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służ cie Chrystusowi jako Panu! Kto 
bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki swego bezprawia; a [u Nie-
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go] nie ma względu na osoby. Panowie, oddawajcie niewolnikom, co 
sprawiedliwie i słu sznie się należy, świadomi tego, że i wy macie Pana 
w niebie” (Kol 3, 11–13.22; 4, 1); 

„Jak ludzie wolni [postępujcie], wszakże nie jak ci, dla których wol-
ność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszyst-
kich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla! Nie-
wolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym 
i łagodnym, ale również surowym. To bowiem podoba się [Bogu], 
jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi 
niesprawiedliwie. Cóż bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chło-
stę jako grzesznicy? – Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, 
a znosicie cierpienia.  Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus 
przecież rów nież cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za 
Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było pod-
stępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, 
ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawied liwie. On sam w swoim 
ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestni-
kami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – [Krwią] Jego ran zostali-
ście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się 
do Pasterza i Stróża dusz waszych” (1 P 2, 16–25)30.

Zamieszczone w tytule rozważań słowa z Pierwszego Listu św. Pawła do 
Koryntian zostały podane w pouczeniu o wierności chrześcijańskiemu powo-
łaniu, dla której większą wartość ma ofi arowane Bogu dziewictwo niż zawie-
ranie małżeństw, które także są rzeczą dobrą. Również niewolnicy nie po-
winni się martwić, choć ich sytuacja może być bardzo trudna, ale pamiętać, 
że są wyzwoleńcami Chrystusa – tak jak niewolnikami Chrystusa stają się 
powołani spośród najwyższych warstw społecznych. Dlatego Apostoł wzy-

30 Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 286–289, 296–298, 
494; B. ADAMCZEWSKI, List do Filemona. List do Kolosan, dz. cyt., s. 313–317, 332–339; 
J. GNILKA, Der Kolosserbrief, HTKNT X,1, Freiburg–Basel–Wien 1980, s. 189–196, 205–227; 
tenże, Der Epheserbrief, HTKNT X,2, Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 299–303; S. HAŁAS, 
Pierwszy List św. Piotra. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XVII, Częstochowa 
2007, s. 186–214; S. WRONKA, La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3,18 – 4,1, 
„AnCrac” 35(2003), s. 273–290; R. MAZUR, La retorica della Lettera agli Efesini, Milano, Jeru-
salem 2010, s. 356–364. Zawarte w tablicach wskazania nie są absolutnym zobowiązaniem 
do trzymania się zastanego porządku, lecz wezwaniem do prowadzenia we wzajemnej 
miłości takiego życia, by mimo zachowywania nie do końca sprawiedliwych struktur spo-
łecznych, odpowiadało ono nowości, jaką przyniósł Chrystus – por. J. GNILKA, Teologia 
Nowego Testamentu, Kraków 2002, s. 449–451.



39„Skorzystaj [z twego niewolnictwa!]” (1 Kor 7, 21)

wa, aby trwać u Boga w takim stanie, w jakim ktoś został powołany (1 Kor 
7, 20–24)31. 

Nie jest to poniżenie ludzkiej godności, ponieważ sam Chrystus, od-
wiecznie istniejący Syn Boży, równy we wszystkim Ojcu, przyjął ludzką na-
turę – sytuację sługi (morfh.n dou,lou), niewolnika aż po haniebną śmierć (por. 
Flp 2, 6–8)32. Wymownie pokazał swą służebną postawę uczniom na począt-
ku Ostatniej Wieczerzy, umywając im nogi (por. J 13, 3–17)33. On wezwał, aby 
tę postawę naśladowali przede wszystkim przełożeni Kościoła, ale też wszy-
scy Jego uczniowie: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im 
odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz, kto by między wami chciał 
stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.  A kto by chciał być pierwszy 
między wami, niech będzie niewolnikiem (dou/loj) waszym, tak jak Syn Czło-
wieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje 
życie jako okup za wielu” (Mt 20, 25–28; por. Mk 10, 41–45)34.

31 Por. M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 250-253; C. BARRETT, A Com-
mentary on the First Epistle to the Corinthians, Black’s New Testament Commentaries, London 
1973, s. 169–172; E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz, PŚNT VII, Poznań 1965, s. 198–200 (komentator uważa, że św. Paweł zachęca, by 
skorzystać z  możliwości wyzwolenia).

32 Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 115–118; J. FLIS, 
List do Filupian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XI, Częstochowa 2011, s. 
235-253; J. GNILKA, Der Philipperbrief, HTKNT X, 3, Freiburg–Basel–Wien 1968, s. 112-124; 
R. MARTIN, Carmen Christi. Philippians ii. 5–11 in Recent Interpretation and in the Setting of 
Early Christian Worship, Society of the New Testament Studies Monograph Series 4, Cambridge 
1967, s. 99–228.

33 Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – ko-
mentarz, PŚNT IV, Poznań–Warszawa 1975, s. 54–70; S. MĘDALA, Ewangelia według święte-
go Jana, rozdziały 13–21. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT IV, 2, Częstochowa 
2010, s. 45–70; R. BROWN, The Gospel according to John XIII–XXI, AB 29A, Garden City, 
New York 1970, s. 551–572; R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, 3. Teil, HT-
KNT IV.3, Freiburg–Basel–Wien 1976, s. 18–29; H. van den BUSSCHE, Jean. Commentaire 
de l’Évangile spirituel, Bruges 1967, s. 375–381.

34 Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz, PŚNT III-1, Poznań–Warszawa 1979, s. 282; A. PACIOREK, Ewangelia według 
świętego Mateusza, rozdziały 14–28. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT I, 2, Czę-
stochowa 2008, s. 299–302; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, HTKNT I, 2, Fre-
iburg–Basel–Wien 1988, s. 189–192; H. LANGKAMMER, Ewangelia według św. Marka. Wstęp 
– przekład z oryginału – komentarz, PŚNT III, 2, Poznań–Warszawa 1977, s. 253; R. PESCH, Das 
Markusevangelium, 2. Teil, HTKNT II, 2; Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 160–167; C. S. MANN, 
Mark, AB 27, Garden City, New York 1986, s. 413–415. 
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Jako służebnicę (niewolnicę) Pańską określiła siebie Maryja podczas 
zwiastowania (h` dou,lh Kuri,ou – Łk 1, 38)35. Uczniowie Chrystusa w swych 
pismach często pisali o sobie jako Jego sługach – niewolnikach36. Św. Pa-
weł wyraża swe zaangażowanie w głoszenie Ewangelii i wysiłki, by dotarła 
ona do każdego, w słowach: „nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem 
wszystkich (pa/sin evmauto.n evdou,lwsa), aby tym liczniejsi byli ci, których pozy-
skam” (1 Kor 9, 19)37. Również w Apokalipsie anioł-przewodnik nazywa sie-
bie współsługą (su,ndoulo,j sou,) Wizjonera i wszystkich wiernych Chrystusa 
(Ap 19, 10; 22, 9)38.

35 H. Schürmann w swoim komentarzu podkreśla bliski, osobowy kontakt Boga 
z Maryją i Jej pełne zaangażowanie się w to, o czym usłyszała – por. Das Lukasevangeli-
um, 1. Teil, HTKNT III, 1, Freiburg–Basel–Wien 1969, s. 39–64, zwłaszcza s. 57. Por. też 
S. FAUSTI, Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza, tłum. K. KOZAK, [w:] Seria Ko-
mentarzy i Pomocy Biblijnych, Częstochowa 2006, s. 34–38; F. MICKIEWICZ, Ewangelia we-
dług świętego Łukasza, rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT III, 
1, Częstochowa 2011, s. 118; J. FITZMYER, The Gospel according to Luke (I–IX), AB 28, New 
York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1981, s. 352; R. PINDEL, Zwiastowanie narodzin 
Jezusa. Egzegeza Łk 1, 26–38 i przykłady oddziaływania tekstu, Poznań 2002; R. LAURENTIN, 
Les Evangiles de l’Enfance du Christ. Vérité du Noël au-delà des mythes, Paris 1982, s. 184–196; 
J. ŁACH, Dziecię się nam narodziło. W kręgu teologii Ewangelii dziecięctwa Jezusa, Częstocho-
wa 2001, s. 119–141; E. SZYMANEK, Chrystus Sługa Pański, Maryja służebnica Pańska. Myśli 
z okazji jubileuszu Przyjaciela, [w:] Słowo pojednania. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesią-
tych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego, red. J. WARZECHA, Warszawa 2004, s. 184–191, 
zwłaszcza s. 188–191; P. KASIŁOWSKI, Zwiastowanie Łk 1, 26–38, [w:] Słowo pojednania, dz. 
cyt., s. 163–178; T. SZOPA, Maryi świadomość mesjańskiego posłannictwa i Bóstwa Jezusa na pod-
stawie dialogu w Łukaszowym opisie Zwiastowania, [w:] red. T. M. DĄBEK „Jawicie się jako źródła 
światła w świecie” (Flp 2, 15), Kraków 2010, s. 81–100.

36 W modlitwach, preskryptach oraz innych miejscach Listów a także pozostałych 
pism, por. Dz 4, 29; Rz 1, 1; 2 Kor 4, 5; Ga 1, 10; Flp 1, 1; Kol 4, 12; 2 Tm 2, 24; Tt 1, 1; Jk 1, 1; 
2 P 1, 1; Jud 1; Ap 1, 1. Wcześniej św. Jan Chrzciciel, zapowiadając przyjście Mesjasza, mówił, 
że nie jest godzien wykonać wobec Niego posługi niewolnika – rozwiązać rzemyka u Jego 
sandałów: Mt 3, 11; Mk 1, 7; Łk 3, 16; J 1, 27; Dz 13, 25. 

37 Por. M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 303; C. BARRETT, A Commen-
tary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 210; E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, 
dz. cyt., s. 215–217.

38 Por. A. JANKOWSKI, Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
PŚNT XII, Poznań 1959, s. 259, 286; W. HARRINGTON, Revelation, SPS 16, Collegeville, 
Minnesota 1993, s. 187, 189, 222, 224; M. WOJCIECHOWSKI, Apokalipsa świętego Jana. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XX, Częstochowa 2012, s. 350, 395 oraz 
T. M. DĄBEK, Aniołowie opiekunami Kościoła w Apokalipsie, RBL 37 (1984), s. 305–313, zwłasz-
cza s. 312.
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PODSUMOWANIE

Wobec Boga wszyscy ludzie są równi. Jednak obecna sytuacja na świe-
cie powoduje różnego rodzaju ograniczenia i zależności jednych od drugich. 
Biblia powstała w dawnych czasach, kiedy niewolnictwo stanowiło element 
porządku społecznego. W Starym Testamencie Izraelici powinni dobrze trak-
tować niewolników, pamiętając o własnej niewoli w Egipcie i o wyzwoleniu, 
jakiego dokonał Bóg za pośrednictwem Mojżesza. Niewolnicy Izraelici otrzy-
mywali wolność w roku szabatowym, jednak mogli dobrowolnie oddać się 
w niewolę na całe życie. Sługami (niewolnikami) nazywano także wysokich 
urzędników władcy, a sługami (niewolnikami) Boga ludzi szczególnie Mu 
bliskich.

W Nowym Testamencie Chrystus przyniósł wszystkim najwyższą wol-
ność. Jego uczniowie mówili o nowym, odkupionym człowieku. W tej sytu-
acji tracą znaczenie wszelkie różnice narodowe i społeczne. W oczekiwaniu 
rychłego powtórnego przyjścia Chrystusa zalecano trwanie w obecnym po-
łożeniu, niewolników zachęcano do szacunku wobec panów, a właścicieli, 
by dobrze traktowali zależnych od siebie ludzi. Wszyscy muszą pamiętać 
o całkowitej zależności od Boga i przyjmować wobec innych postawę słu-
żebną na wzór Chrystusa, Jego Matki i uczniów. W dzisiejszych czasach, kie-
dy dużo się mówi o wolności, choć nie zawsze rozumie ją właściwie, trzeba 
szanować każdego człowieka, a własne ograniczenia, zależność od innych 
ludzi lub przykrych sytuacji przyjmować jako okazję do czynienia dobrze, 
współuczestnictwa w Chrystusowej postawie służby i zależności od innych. 
W ten sposób można Go naśladować i uczestniczyć w przybliżaniu pełnego 
przyjścia Jego królestwa. 
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„YOU SHOULD PREFER TO MAKE FULL USE OF YOUR CONDITION AS A SLAVE” 
(1 CO 7, 21).

BIBLE ABOUT OF THE VARIOUS SIDES OF THE SLAVERY 

All people are the children od God, but in ancient world slavery was one of the ele-
ments in social structure. In the Old Tesment Israelites sould be good for the slaves, remem-
ber, that they are slaves in Egipt. God is redeemer, liberator of Israel. The Israelite slaves 
were free after six years, but were possibile to remain as slave (Ex 21, 5s; Dt 21, 5s). The 
„slave”  (db,[, – `ebed) was also a title of the governmant offi cials and „slave of God” – title of 
the great religious personalities.

In the New Testament Jeus Christ gave all people the highest liberty. In this new situ-
ation the social differences are not important. Christians wait of the prompt return of Christ. 
The authors of the New Testament encorages to stay in limitations of the state in which the 
people were called. The slaves sould honour of his masters and the masters not oppress the 
slaves (cf. Ep 6, 5–9; Col 3, 11–13.22 – 4, 1; 1 P 2, 16–25). For all exemple is the Christ, which 
came to serve (Mt 20, 25–28;  Mk 10, 41–45), washing the disciples’ feet (Jn 13, 3–17).

Biblical references from The New Jerusalem Bible, Garden City, New York 1985.

tłum. Tomasz Dąbek
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Bóg nie stworzył człowieka samotnym, podkreśla Sobór Watykański II, 
odwołując się do Księgi Rodzaju (por. Rdz 1, 27). Jest on ze swej natury istotą 
społeczną (por. KDK 12). Taką świadomość mają już fi lozofowie starożytności 
pogańskiej. Arystoteles nazywa człowieka animal sociale (z%=on politiko/n). 
Antropologia chrześcijańska, a przynajmniej niektórzy teologowie upatrują 
źródło społeczności w samym Bogu, który posiada jakby społeczną Naturę. 
Jest przecież Bogiem Trójjedynym. Właśnie podobieństwo do Boga w Trzech 
Osobach uzasadnia społeczną naturę człowieka1. Trójca Osób Boskich jest 
prototypem ludzkiej wspólnoty. Podobieństwo Boże w człowieku uzasadnia 
jego społeczną naturę nie tylko przez to, że został stworzony na obraz Boży, 
ale także przez to, że cała ludzkość „daje znać o pewnym podobieństwie 
Boskich Osób, jednością synów Bożych zespolonych w prawdzie i miłości” 
(KDK 24). Także Kościół jako społeczność „okazuje się jako lud zjednoczony 
jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego” (KK 4). 

1 J. KOWALSKI, Współczesne wyzwania stawiane teologii moralnej, Częstochowa 1996, 
s. 11; por. TENŻE, Antropologia fi lozofi czna i teologiczna Karola Wojtyły w jego nauczaniu pa-
pieskim, [w:] Człowiek drogą Kościoła, red. K. GRYZ, Kraków 2004, s. 121–122.
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PIERWOTNA SAMOTNOŚĆ CZŁOWIEKA

Jan Paweł II, w oparciu o analizę drugiego, starszego opisu biblijnego 
stworzenia człowieka (Rdz 2, 8-23), wskazuje na pierwotną samotność czło-
wieka jako takiego, a nie tylko mężczyzny. Ma ona dla niego „[…] dwojakie 
znaczenie. Jedno, wynikające z samej natury człowieka, czyli z człowieczeń-
stwa (i to w opisie Rdz 2 uwydatnia się przede wszystkim), drugie zaś wy-
nikające z odniesienia mężczyzny do kobiety, które uwydatnia się niejako 
na gruncie pierwszego”2. Dla papieża pierwotna samotność człowieka ozna-
cza istotę obdarzoną własną podmiotowością, zawierającą samoświadomość 
i samostanowienie. Taka jest jego struktura ontyczna, różniąca go od wszyst-
kich innych stworzeń3.

Podczas gdy na płaszczyźnie ontologicznej człowiek odznacza się in-
nością od pozostałych istot cielesnych, inaczej rzecz się ma na płaszczyźnie 
społecznej. Jest on bytem powołanym i przeznaczonym do życia w społecz-
ności z jemu podobnymi. Jest zatem nie-samotnym. Wskazując na ten aspekt 
jego nie-samotności, G. von Rad4 i P. Grelot5 odwołują się przede wszystkim 
do tekstu kapłańskiego opisującego stworzenie człowieka. „Stworzył [...] Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go. Stworzył mężczyznę 
i kobietę” (Rdz 1, 27). Zatem Boża intencja stwórcza – pisze R. Simon – nie 
odnosi się do człowieka samotnego, odizolowanego, ale wziętego w jego róż-
nicy płci, leżącej u podstaw społecznej natury człowieka6.

Natomiast R. Koch odwołuje się przede wszystkim do opisu jahwistycz-
nego stworzenia człowieka, podkreślającego, że nie został on powołany do 
życia w samotności. Przecież sam Bóg wyraża przekonanie, że „nie jest do-
brze, aby mężczyzna (człowiek) był sam” (Rdz 2, 18). W swej dobroci Stwór-
ca bierze pod uwagę głębokie aspiracje ludzkiej natury. „Uczynię mu zatem 
odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2, 18). Dosłownie „jako osobę siedzącą 
naprzeciw” (kenegdo), która mu odpowiada i uzupełnia go7. Tylko Bóg jest 
władny stworzyć dla człowieka „pomoc jemu podobną”, która jednocześnie 
różni się od niego. Analiza tekstu prowadzi do wniosku, że to sam Bóg zło-
żył w sercu człowieka ten tajemniczy pociąg, któremu nie może się oprzeć 

2 JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność 
małżeństwa, Watykan 1986, s. 27.

3 Por. tamże, s. 27–28.
4 Por. G. von RAD, Genese, Geneve 1968, s. 41, 45 i 57.
5 P. GRELOT, Le couple humain dans l’Ecriture, Paris 1964, s. 76.
6 R. SIMON, Bible et sexualit, Paris 1969, s. 16. 
7 Por. L. KÖHLER, Der hebrische Mensch, Tübingen 1953, s. 28.
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(Prz 30, 18-19), ku „osobie siedzącej naprzeciw” jemu dobranej8. Stworzył go 
zatem istotą społeczną.

Scena „defi lady” zwierząt przed Adamem (Rdz 2) służy Autorowi do 
ukazania niezrównanej godności i natury tożsamej kobiety9. Zwierzęta mogą 
„dotrzymywać towarzystwa” człowiekowi, pisze R. Koch, ale nie mogą 
wejść w komunię z nim10. Dopiero po tajemniczym stworzeniu kobiety męż-
czyzna wyraża swe zadowolenie. „Ta dopiero jest kością z moich kości i cia-
łem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą [ishah], bo ta z mężczyzny 
[ish] została wzięta” (Rdz 2, 23). Wreszcie po przeglądzie zwierząt mężczy-
zna znajduje w kobiecie „pomoc mu podobną”, równą naturą i królewską 
godnością11.

Społecznego, czy, jak mówi J. Nagórny, dialogalnego charakteru czło-
wieka nie można rozumieć jako zagubienie czy utratę własnej podmiotowo-
ści12. Człowiek jest rzeczywistością „[…] nieredukowalną – pisze J. Aubert. 
– Zawsze należy do siebie samego. Oznacza to zakaz wszelkich form jego 
instrumentalizacji i zniewolenia. Nie może on zrezygnować z siebie, choć jest 
zdolnym i wezwanym do daru z siebie. Jest kimś niezastąpionym z racji swej 
jedyności i niepowtarzalności”13.

Problem społecznego charakteru człowieka podejmuje K. Wojtyła. Dla 
niego człowiek to nie tylko jego „jednostkowe człowieczeństwo”. Człowiek 
nie jest „bytem-dla-siebie”, choć zawiera bytową „osobowość”14. Jego relacja 
„ja-ty” jest relacją międzyosobową. W niej rozpoznaje się „twarz” drugiego 
człowieka. „Ja” kształtuje się wewnętrznie, dzięki relacji do „ty”, które z ko-
lei jest formowane przez „ja”15. Natomiast człowiek nie jest konstytuowany 
poprzez relacje społeczne16. To społeczność konstytuuje się dzięki „aktom 
komunikacji” interpersonalnej – pisze J. Tischner17.

Sama koncepcja społecznego charakteru człowieka, nazywana przez 
K. Wojtyłę „kategorią uczestnictwa lub osoby uczestniczącej” w publikacjach 

8 Por. P. GRELOT, Sens chretien de l’Ancien Testament, Paris 1962, s. 57–58.
9 Por. H. GUNKEL, Genesis, Göttingen 1966, s. 12.
10 Por. R. KOCH, La condition humaine selon Genese 1–11, Paris 1968, s. 75.
11 Por. O. PRECKSCH, Theologie des Alten Testament, Gütersloh 1950, s. 492.
12 J. NAGÓRNY, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu społecz-

nym, [w:] Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, Opole 1994, s. 106.
13 Por. J. AUBERT, Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku, Warszawa 1986, s. 108–111.
14 K. WOJTYŁA, Osoba. Podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozofi czne” 24 (1976), z. 2, 

s. 13.
15 Por. S. KOWALCZYK, Człowiek. Społeczność. Wartości, Lublin 1995, s. 28.
16 Por. M. A. KRĄPIEC, Ja – człowiek. Zarys antropologii fi lozofi cznej, Lublin 1979, s. 26.
17 Por. J. TISCHNER, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 78–86.
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z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jawi się niejako podskórnie w jego 
nauczaniu jako papieża, m.in. w jego środowych audiencjach dotyczących 
„odkupienia ciała i sakramentalności małżeństwa”18. Tak też odczytuje pa-
pieską myśl T. Styczeń19.

Biblijną i kościelną naukę o społecznej naturze człowieka przejmuje Ka-
techizm Kościoła Katolickiego. Dla niego mężczyzna jest tym, który odkrywa 
kobietę jako inne „ja” tego samego człowieczeństwa20. Nie są oni więc „nie-
kompletnymi częściami”, ale osobami równymi sobie, uzupełniającymi się 
wzajemnie21. Ponadto, połączeni węzłem małżeńskim, mogą przekazywać 
życie ludzkie. „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię” 
(Rdz 1, 28). W zamyśle Bożym są oni powołani do wspólnego życia i wspól-
nego zarządzania ziemią (por. Rdz 1, 28)22.

OTWARCIE SIĘ NA INNYCH

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje wyraźnie, że człowiek stworzo-
ny jest przez Boga jako istota społeczna, bo „potrzebuje on życia społecz-
nego. Nie jest ono dla niego czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jego 
natury”23. Jest więc istotą społeczną z racji wrodzonej potrzeby i naturalnej 
skłonności do porozumiewania się z innymi ludźmi24. Rodzi się on już do 
życia społecznego. Jest on do niego powołany. Żyje i rozwija się w społeczeń-
stwie, współtworzy je i jest za nie odpowiedzialny25.

Stawia to przed człowiekiem jako uczestnikiem życia społecznego pew-
ne określone zadania i wymagania. Mając na uwadze dobro wspólne, winien 
on w swym postępowaniu liczyć się z innymi ludźmi, uznając ich za braci. To 
uznanie innych ludzi zachodzi na dwóch poziomach. Pierwszy zabezpiecza 
potrzeby własne jednostki, wciągając innych ludzi w krąg jej własnego życia 
i rozwoju. Natomiast drugi poziom jest afi rmacją innych ludzi w ich niepo-

18 Por. JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „po-
czątku”, Watykan 1980, s. 42–45.

19 Por. T. STYCZEŃ, Ciało jako „znak obrazu Stwórcy”, [w:] JAN PAWEŁ II, Mężczyzną 
i kobietą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1981, s. 96.

20 Por. KKK 371.
21 Por. tamże 372.
22 Por. tamże 373.
23 Tamże 1879.
24 KONGREGACJA DO SPRAW WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Nauczanie spo-

łeczne Kościoła, Wrocław 1992, s. 69.
25 A. ZWOLIŃSKI, Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992, s. 17.



47Społeczna natura i powołanie człowieka…

wtarzalności, godności i wielkości26. Uznanie innych sprawia, że otwiera się 
on ku ludziom w życiu społecznym.

W. Pannenberg dostrzega w otwarciu na drugiego jego przeznaczenie. 
Zmierza ono do ukształtowania scalonego świata i zespolenia całej ludzko-
ści. Jednostka bowiem nie może osiągnąć ludzkiego przeznaczenia tylko dla 
samej siebie, pomijając drugich. Winna ona budować jedność swojego świata 
z drugimi i dla drugich27. Przeznaczenie człowieka jako bytu otwartego na 
życie społeczne wykracza jednakże poza rzeczywistość ziemską, zmierzając 
do wspólnoty z Bogiem. Ze względu na wspólne pochodzenie, wynikają-
ce ze stworzenia, istnieje tylko jeden plan Boży dla każdej istoty ludzkiej, 
wyrażający się w Bogu, jako ostatecznym celu życia społecznego każdego 
człowieka. Stąd nie powinien on zamykać się na rzeczywistość pozaziemską. 
Antropologia chrześcijańska przeciwstawia się obecnie często występujące-
mu takiemu zjawisku, mającemu swe korzenie tak w marksistowskim, jak 
i liberalistycznym rozumieniu człowieka. Widzi ona w nim niebezpieczny 
redukcjonizm oraz zafałszowanie rzeczywistości ludzkiej28. 

Otwierając się na innych, wraz z nimi każdy winien czynnie kształtować 
świat, w jakim żyje. Podlegając wydarzeniom historycznym, może wpływać 
na niego przez swą twórczą postawę i przez swoje odpowiedzialne działa-
nie. Dzięki swej twórczej mocy buduje on świat kultury, tworząc go i rozwi-
jając. Rozwija przy tym samego siebie w oparciu o tkwiące w nim możliwo-
ści. Przemieniając świat i służąc ludziom, doskonali i rozwija samego siebie 
(por. KDK 57)29.

Jak naucza Katechizm „społeczność jest nieodzowna do urzeczywist-
niania powołania każdego. Nie deprecjonuje jednak przez to człowieka jako 
jednostki”30. Osoba ludzka ma zawsze pierwszeństwo przed społecznością. 
Stanowisko takie jest zgodne z nauczaniem Jana Pawła II, który podkreśla, 
że „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypeł-
nianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła”31. 
Jest nadto wartością najwyższą, jedyną i niepowtarzalną. Winien móc żyć 
w sposób odpowiadający jego godności32.

26 Por. S. OLEJNIK, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979, s. 114.
27 W. PANNENBERG, Kim jest człowiek?, Paris 1978, s. 97.
28 KKK 2425.
29 Por. J. BAJDA, Biblijna koncepcja powołania chrześcijańskiego w genezie „Konstytucji 

dogmatycznej o Kościele”, „Analecta Cracoviensia” 2 (1970), s. 227–248.
30 KKK 1886.
31 RH 14.
32 J. ORZESZYNA, Przesłanie moralne Jana Pawła II, [w:] Człowiek drogą Kościoła, red. 

K. GRYZ, Kraków 2004, s. 14.
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Jakkolwiek w aspekcie istnienia jest człowiek bytem samym dla siebie, 
to jednak w aspekcie działania jest uzależniony od innych ludzi. Tak też 
postrzega go Katechizm, przestrzegając przed pojmowaniem go wyłącznie 
w perspektywie jego społecznych uwikłań, czy też jednostkowej autonomii. 
Osobowa niepowtarzalność człowieka realizuje się najczęściej pomiędzy za-
leżnością od wspólnoty, a indywidualną wolnością33.

Kluczem do właściwego zrozumienia relacji międzyosobowych w ra-
mach życia społecznego jest właściwie pojęta kategoria uczestnictwa, pi-
sze J. Nagórny. Pojęcie to wiąże on z faktem społecznego wymiaru ludzkiej 
egzystencji, a szczególnie z faktem „działania wespół z innymi”, czy też 
„współdziałania”34. Katechizm natomiast dostrzega w uczestnictwie obowią-
zek nierozłącznie związany z godnością osoby ludzkiej, defi niując je jako 
„dobrowolne i szlachetne zaangażowanie w wymianę społeczną”35. Podsta-
wowym warunkiem uczestnictwa jest uznanie podmiotowości osoby ludz-
kiej. Katechizm zwraca na to uwagę, przywołując nauczanie Soboru Waty-
kańskiego II stanowiące, iż człowiek jako powołany do życia społecznego jest 
podmiotem społecznych praw i obowiązków, „podmiotem […] wszystkich 
urządzeń społecznych” (KDK 25).

Będąc podmiotem wszystkich społecznych urządzeń, człowiek otwiera 
się na uczestnictwo w życiu społecznym, jak tego chce Pius XI36, szczególnie 
przez dwie cnoty, a mianowicie miłość i sprawiedliwość społeczną. Miłość 
stanowi największe przykazanie społeczne. Szanuje drugiego i jego prawa. 
Wymaga praktykowania sprawiedliwości, do czego jedynie ona sama uzdal-
nia. Jest natchnieniem dla życia będącego darem z siebie37. Sprawiedliwość 
społeczna natomiast jest urzeczywistnieniem warunków pozwalających jed-
nostce lub społeczności na osiągnięcie tego, co się im słusznie należy38. Stąd 
też „poszczególni ludzie powinni uważać swojego bliźniego, bez żadnego 
wyjątku, za drugiego siebie, zwracając przede wszystkim uwagę na zacho-
wanie jego życia i środki do godnego jego prowadzenia”39.

33 Por. F. KAMPKA, Katolicka nauka społeczna, [w:] Być chrześcijaninem dziś, Lublin 
1994, s. 401.

34 Por. J. NAGÓRNY, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu spo-
łecznym, dz. cyt., s. 108.

35 KKK 1913.
36 QA 11.
37 Por. KKK 1889.
38 Por. tamże 1928.
39 Tamże 1931.
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Miłość społeczna stanowi fundamentalne prawo całego porządku spo-
łecznego40. W swym aspekcie negatywnym każe oderwać się od wszelkich 
zamysłów i działań, godzących w dobro wspólne, natomiast w aspekcie po-
zytywnym domaga się daleko idących ofi ar, w miarę rzeczywistych potrzeb 
i możliwości ich świadczenia ze strony członków społeczności. Niekiedy na-
wet zobowiązuje do ofi ary z najwyższych dóbr doczesnych, z życiem włącz-
nie, kiedy wyższe dobro wspólne tego niezbędnie potrzebuje41.

Omawiając kwestię wzajemnej relacji miłości do sprawiedliwości spo-
łecznej, Katechizm domaga się, by były one „zasadą kierującą”42, gdyż współ-
czesny człowiek dotkliwie odczuwa jej brak. Sprawiedliwość winna go 
przenikać, jak również wszystkie jego ziemskie instytucje, natomiast miłość 
powinna się stać duszą tego porządku. Miłość nie może bowiem zastąpić 
sprawiedliwości w przypadku pogwałcenia jej ścisłych wymagań, ale z dru-
giej strony nawet wtedy, gdy człowiek otrzymał wszystko, co mu się ze spra-
wiedliwości słusznie należało, pozostaje jeszcze szerokie pole do działania 
miłości43. Miłość i sprawiedliwość otwierają więc człowieka najpełniej na ży-
cie społeczne.

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYLUDZKA

Należy uznać fakt, że człowiek jest wartością samą w sobie i nie może 
być sprowadzany do roli narzędzia. W społecznym zaangażowaniu nie 
powinno jedynie chodzić o dobra tego świata, lecz nade wszystko o dobro 
osoby ludzkiej. Dlatego Katechizm daje wskazania dotyczące wzajemnego 
stosunku osoby i społeczeństwa. Stąd konieczne jest poszanowanie zasady 
solidarności, która jest owocem miłości. „Miłość bowiem ożywia i wspiera 
czynną solidarność, wrażliwą na całokształt potrzeb istoty ludzkiej”44.

Powołując się na Piusa XII, Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że 
„pierwszy błąd, przynoszący obecnie wielkie i powszechne szkody, polega 
na zapomnieniu o istnieniu węzłów wzajemnej solidarności i miłości mię-
dzy ludźmi, na które jako na konieczność wskazuje wspólne pochodzenie 
wszystkich i równość duchowej natury takiej samej u wszystkich, niezależ-

40 JAN PAWEŁ II, Spór z człowiekiem o człowieka, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
3 (1982) nr 9 (33), s. 24.

41 Por. J. KOWALSKI, Znamiona godności człowieka, [w:] Poznać człowieka w Chrystusie, 
Częstochowa 1983, s. 155–158.

42 KKK 1912.
43 QA 95.
44 CHL 41. 
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nie od przynależności narodowej, a które są nakazane faktem ofi ary złożonej 
na ołtarzu krzyża Ojcu przedwiecznemu przez Chrystusa Pana, dla odkupie-
nia skażonej grzechem ludzkości”45.

Solidarność, jak pisze P. Nitecki, oznacza zgodność w postępowaniu 
i dążeniach, jednomyślność oraz wzajemne wspieranie się. Będąc bezpośred-
nim wymogiem braterstwa ludzkiego i nadprzyrodzonego, należy ona do 
istoty życia chrześcijańskiego. W Objawieniu Bożym, które dostarcza dowo-
dów solidarności Boga i człowieka, znajduje swe głębokie uzasadnienie. Za-
tem istotą tak rozumianej solidarności jest zgodne z Bogiem i innymi ludźmi 
dążenie człowieka do budowy Królestwa Bożego, humanizacji życia i zba-
wienia wiecznego46.

Najpełniejszym wyrazem solidarności Boga z ludźmi jest Wcielenie 
Syna Bożego. Ziemskie życie Jezusa ukazuje w całej pełni, czym jest chrześci-
jańska solidarność, wyrastająca z miłości i poświęcenia dla innych. Jan Paweł 
II dostrzega w niej wspaniałą nowinę tego, że Bóg jest solidarny z człowie-
kiem aż do śmierci swego Syna na krzyżu. Chrystus wiąże ze sobą całą ludz-
kość nadprzyrodzoną solidarnością w jedną rodzinę47. Rodziną tą jest Ko-
ściół, w którym realizuje się solidarność w Niego wierzących. Podstawowym 
zaś jej elementem jest wspólnota wiary, nadziei i miłości. Z wiary i nadziei 
człowiek czerpie siłę do realizacji niełatwych zasad miłości, będącej podsta-
wą chrześcijańskiej solidarności48.

Skoro człowiek jest istotą społeczną, budowanie życia społecznego win-
no mieć za podstawę założenia moralne, których dominantą jest zasada soli-
darności i wynikająca z niej współodpowiedzialność za wspólnotę, każdego 
jej członka. Tak rozumiana jest ona „mocną i trwałą wolą angażowania się 
na rzecz dobra wspólnego”49, służącego osobie ludzkiej i społeczeństwu. Po-
przez nią można skutecznie pokonać przyczyny hamujące pełny rozwój spo-
łeczeństwa, a mianowicie żądzę zysku i pragnienie władzy za wszelką cenę50. 
To ona kształtuje sprawiedliwe stosunki między pracodawcami a pracowni-

45 KKK 1939.
46 Por. P. NITECKI, Idea solidarności w nauczaniu Jana Pawła II, „Chrześcijanin w Świe-

cie” 21 (1989) nr 1 (184), s. 4.
47 JAN PAWEŁ II, Nadprzyrodzona solidarność całej rodziny ludzkiej. Do wiernych Suma-

try, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 10 (1989) nr 12 (118), s. 20.
48 JAN PAWEŁ II, Nadzieja i solidarność. Spotkanie z rolnikami i górnikami w Oruro, 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9 (1988) nr 5 (90), s. 24.
49 SRS 38.
50 Tamże.
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kami, rządzącymi a obywatelami, nadając im naturalną życzliwość, właściwą 
godności osób ludzkich, troszczących się o sprawiedliwość i braterstwo”51.

Solidarność ludzka, wypływająca ze społecznej natury człowieka, ko-
nieczna jest mu w jego władaniu światem. W Bożym zamyśle powołany jest 
on do uczestnictwa w Opatrzności Bożej kierującej światem ludzi, zwierząt 
i materii nieożywionej. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga, z Jego 
woli panuje nad innymi stworzeniami, które zostały powołane do istnienia 
ze względu na niego i dla niego52. Powinno to być panowanie mądre i z mi-
łością53 i to tak w odniesieniu do świata materii, jak i do drugich. Stano-
wi ono bowiem o „racjonalnym” charakterze ludzkiego bytowania. Z tego 
właśnie wynika jego solidarna odpowiedzialność za świat powierzony mu 
przez Boga54.

K. Wojtyła wskazuje na dwie fundamentalne zasady odpowiedzialno-
ści za świat. Jest to zasada solidarności i zasada sprzeciwu. Według niego 
spojrzenie na relację osoby i społeczności od strony społeczności, wskazuje 
na potrzebę solidarności. Natomiast spojrzenie od strony osoby, która prze-
cież posiada fundamentalne prawo do wolności i autonomii, rodzi niejedno-
krotnie zasadę sprzeciwu55. J. Nagórny wyraża także przekonanie, że zasada 
solidarności znajduje swoje dopełnienie w zasadzie solidarnego sprzeciwu. 
Nie jest on negacją uczestnictwa, ale szukaniem swego miejsca we wspólno-
cie i pełnej odpowiedzialności za nią. Jest to podstawowy sposób dla pod-
kreślenia podmiotowości każdego z członków wspólnoty56. W relacjach we-
wnątrzspołecznych jest to, jak uczy Jan Paweł II, droga samopotwierdzenia 
się obywatela w duchu wolności. Natomiast na płaszczyźnie międzynaro-
dowej jest to zadanie jak najlepszego odkrywania i wykorzystania wolności 
danego kraju57.

Solidarność i braterstwo z drugimi nie powinny jednak naruszać pod-
miotowości jednostki, odbierając jej wolność działania i samodzielność 
uczestniczenia w życiu społecznym. Chroni przed tym, oprócz solidarne-
go sprzeciwu, zasada prymatu osoby przed społeczeństwem, wypracowa-
na przez Sobór Watykański II, a powtórzona przez Katechizm, mówiąca, że 
„osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i celem wszystkich 

51 KKK 2213. 
52 Por. CA 31.
53 Por. RN 6.
54 Por. KKK 373.
55 Por. K. WOJTYŁA, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 323–326.
56 Por. J. NAGÓRNY, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu spo-

łecznym, dz. cyt., s. 111.
57 Por. SRS 44.



52 Ks. Stanisław Jasionek

urządzeń społecznych” (KDK 25)58. Właściwa realizacja zasady, że człowiek 
jest fundamentem, podmiotem i celem działań społecznych jest podstawo-
wym warunkiem funkcjonowania poszczególnych jednostek, rodzin, państw 
i całej wspólnoty ludzkiej. Porządkuje ona bowiem spojrzenie człowieka na 
człowieka w społeczeństwie. Podkreśla przy tym, że osoba jest „starsza” od 
społeczeństwa i w ten sposób jest zasadą życia społecznego59. Stąd jej upraw-
nienia są istotniejsze od uprawnień społeczności. Natomiast uczestniczy ona 
w życiu społecznym dla zdobycia przez współpracę z innymi wartości nie-
osiągalnych w odosobnieniu60.

ZASADA POMOCNICZOŚCI

Człowiek najpełniej realizuje swe aspiracje i życiowe powołanie 
w aspekcie życia społecznego, uczestnicząc w nim. Tym samym tworzy on 
wraz z innymi wartości ogólnoludzkie. Dzięki temu doskonali swą osobo-
wość. Toteż wszelkie urządzenia społeczne winny mu w tym specyfi cznie 
ludzkim zadaniu dopomagać. Każdemu człowiekowi przysługuje wielo-
aspektowa pomoc ze strony społeczności. Katechizm zwraca uwagę, że nie 
powinna ona być zbyt daleko posunięta. W tym przypadku istnieje bowiem 
zagrożenie dla ludzkiej wolności i inicjatywy. „Społeczność wyższego rzędu 
nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, 
pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej powinna wspierać ją w razie koniecz-
ności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecz-
nych, dla dobra wspólnego”61.

Odwołując się do zasady pomocniczości, Kościół sprzeciwia się wszel-
kim formom kolektywizmu. „Wyznacza ona bowiem granice interwencji 
państwa. Zmierza do zharmonizowania relacji między jednostkami i spo-
łecznościami. Dąży do ustanowienia prawdziwego porządku międzynaro-
dowego”62. Tym samym normuje ona nie tylko stosunki społeczne pomiędzy 
społecznością a osobą ludzką, ale także pomiędzy większymi i mniejszymi 
społecznościami63.

58 KKK 1881.
59 Por. tamże.
60 Por. W. PIWOWARSKI, Zasada pomocniczości w encyklice „Pacem in terris”, „Roczni-

ki Teologiczno-Kanoniczne” 12 (1965) nr 3, s. 83.
61 KKK 1883; por. CA 48.
62 KKK 1885.
63 Por. W. PIWOWARSKI, Zasada pomocniczości w encyklice „Pacem in terris”, dz. cyt., 

s. 82.
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E. Corecco jest jednak zdania, że nie można lekceważyć faktu, iż w no-
woczesnym społeczeństwie przemysłowym, ograniczony interwencjonizm 
państwa jest obywatelom niezbędny do racjonalnego i celowego kształtowa-
nia swego życia. W szczególności dotyczy to osób, które z różnych przyczyn 
mają mniejsze możliwości efektywnej troski o własne dobro, a więc ludzi 
„trzeciego wieku”, chorych, upośledzonych.

Zasada pomocniczości może i powinna być urzeczywistniana na wszyst-
kich poziomach życia społecznego człowieka. Jej urzeczywistnianie w rodzi-
nie oznacza postawę wzajemnego szacunku, gwarancję koniecznej autonomii, 
a także stworzenie przestrzeni do samowychowania. W życiu państwowym, 
m.in. w kulturze, służy ona ochronie niezależności jej twórców i odbiorców. 
W stosunkach międzynarodowych zasada pomocniczości urzeczywistnia się 
nie tylko w ochronie interesów państw słabszych czy mniej rozwiniętych, ale 
przede wszystkim we wspieraniu ich własnych wysiłków, mających na celu 
przezwyciężenie własnej słabości64. Życie społeczne, u podstaw którego leży 
społeczna natura człowieka, winno przede wszystkim służyć jemu samemu. 
Stąd „niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowiadają bar-
dziej bezpośrednio naturze człowieka. Są dla niego konieczne”65. Bardziej 
służą jego godności. Szczególnie rodzina, jako podstawowa komórka spo-
łeczna, wynikająca z dwoistości ludzkiej natury zamkniętej w mężczyźnie 
i kobiecie i mająca swój początek w Bogu. 

DOBRO WSPÓLNE

Ponieważ człowiek jest powołany do życia społecznego, spontanicznie 
dąży do zrzeszania się dla osiągnięcia celów, które przerastają indywidual-
ne możliwości poszczególnej jednostki. Taka socjalizacja „rozwija zdolności 
osoby, a zwłaszcza zmysł inicjatywy i odpowiedzialności”66, tym bardziej, że 
człowiek nie jest samowystarczalny, zwłaszcza obecnie. Najbardziej ujawnia 
się to w sferze ekonomiczno-biologicznej. Podobnie rzecz się ma na płasz-
czyźnie umysłowo-duchowej, gdzie zachodzi konieczność wzbogacania się 
dorobkiem innych ludzi. Nie można pominąć tej konieczności przy rozwoju 
życia uczuciowego. Może się ono prawidłowo rozwijać jedynie w kręgu spo-
łeczności.

64 Por. E. CORECCO, Od pomocniczości do wspólnoty, „Communio” 13 (1993) nr 2 (74), 
s. 45–61.

65 KKK 1882.
66 Tamże.
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Człowiek nie może zrealizować siebie i swego własnego, osobowego 
dobra inaczej, jak tylko przez dobro społeczne. Jest on niejako „skazany” na 
życie wspólnotowe. Dzięki temu staje się on „dziedzicem” wszelkich ziem-
skich dóbr. Otrzymuje również „talenty”, które wzbogacają jego osobową 
tożsamość i których owoce powinien pomnażać. „Słusznie więc każdy czło-
wiek jest zobowiązany do poświęcania się na rzecz wspólnot, do których na-
leży, i do szacunku wobec władz troszczących się o dobro wspólne” (por. 
Łk 19, 13.15)67. Zgodnie ze społeczną naturą człowieka i jego powołaniem 
społecznym, jego dobro pozostaje w sposób konieczny w relacji z dobrem 
wspólnym, przez które Katechizm rozumie „sumę warunków życia społecz-
nego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa 
pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość” (por. KDK 26 i 74)68. 
Opiera się ono na trzech istotnych elementach. 

Pierwszym z nich jest poszanowanie osoby jako takiej, jej podstawowych 
i niezbywalnych praw, w szczególności tych, które są niezbędne do rozwoju 
powołania ludzkiego, a więc prawa do postępowania według słusznej nor-
my własnego sumienia, prawa do ochrony życia prywatnego oraz prawa do 
sprawiedliwej wolności, także w dziedzinie religijnej69. Drugim elementem 
dobra wspólnego jest postulat dobrobytu społecznego i rozwoju społeczno-
ści, który jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Do obowiązków 
władzy publicznej należy zapewnienie każdemu członkowi społeczności 
tego, czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego, czyli 
wyżywienia, odzieży, opieki zdrowotnej, wychowania i kultury, odpowied-
niej informacji, poszanowania prawa do założenia rodziny itp.70.

Istotnym elementem dobra wspólnego jest wreszcie pokój, który jest 
trwałością i bezpieczeństwem sprawiedliwego porządku. Bezpieczeństwo 
stanowi bowiem podstawę prawa do słusznej obrony osobistej i zbiorowej. 
Do państwa należy obrona i popieranie dobra wspólnego społeczności cy-
wilnej, obywateli i instytucji pośrednich71. J. Krucina tę katechizmową de-
fi nicję dobra wspólnego niejako scala, twierdząc, iż polega ono na realizacji 
wszechstronnej pomyślności obywateli, która osiągana jest optymalnymi 
urządzeniami kulturowymi i gospodarczymi, w prawnie zabezpieczonym 
pokoju, który gwarantuje prawa osoby ludzkiej72.

67 Tamże 1880. 
68 Tamże 1906.
69 Por. KKK 1907.
70 Por. tamże 1908.
71 Por. tamże 1909–1910.
72 Por. J. KRUCINA, Po Bogu pierwsze i ostatnie prawo w społeczności, „Colloquium 

Salutis” 9 (1977), s. 93.
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Dobro wspólne skierowane jest na rozwój wszystkich osób oraz ich 
wspólnot. Winno budowane być na prawdzie, sprawiedliwości i miłości73. 
Z tego względu rodzi się potrzeba ustawicznej troski o nie. Z określeń kate-
chizmowych dobra wspólnego wynika, że z jednej strony chodzi o wytwo-
rzenie wartości wspólnych, z drugiej zaś o pełny rozwój osobowości człowie-
ka, żyjącego w społeczności ludzkiej. Ludzie tworzą różnego rodzaju dobra 
wspólne, przez które pragną osiągnąć pełnię człowieczeństwa i zrealizować 
własne cele życiowe. Nie są one zatem celem samym w sobie. Ich sens wy-
czerpuje się w służbie człowiekowi. Już Jan XXIII wskazuje, że dobro wspól-
ne nie jest wyłącznie sumą dóbr indywidualnych. Jest ono zupełnie nową 
wartością, specyfi cznie różną od dobra jednostki i od sumy dóbr jednostek. 
Jest ono tworzone przez wszystkich członków społeczności, chociaż w róż-
nym stopniu, w zależności od zadań, zasług i warunków życia poszczegól-
nych ludzi74.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Jan Paweł II dość często podkreśla ko-
nieczność należytego zrozumienia dobra wspólnego, mającego gwaranto-
wać poszanowanie godności człowieka, jego wrodzonych praw osobowych 
oraz uwrażliwiającego go na solidarność międzyludzką75. Zresztą, życie spo-
łeczne polega na „dawaniu” i „braniu”. Są to dwie oczywiste i podstawowe 
tendencje życia społecznego, od osoby ludzkiej do dobra wspólnego oraz od 
dobra wspólnego do osoby ludzkiej. Stanowią one fundament dla sformuło-
wania podstawowych zasad życia społecznego w ramach personalistyczne-
go porządku społecznego76.

Dobra wspólnego nie można zamykać jedynie w kręgu jednego kraju, 
regionu czy kontynentu, bowiem wszyscy ludzie na całym świecie stanowią 
jedną rodzinę. Świat jest jak żywy organizm. Każdy ma coś do otrzymania 
od innych i coś do dania innym77. Każdy członek społeczności ma obowią-
zek dokonywania wkładu w dobro wspólne społeczności. Wszyscy zatem są 
powołani na podstawie swojej społecznej natury do tworzenia dobra wspól-
nego całej rodziny ludzkiej. Współpraca o zasięgu światowym dla dobra 

73 Por. KKK 1912.
74 Por. PT 53.
75 Por. J. SIEG, Obywatelska odpowiedzialność katolików za dobro wspólne, „Roczniki Wy-

działu Filozofi cznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie” (1993–1994), s. 17–34.
76 S. PAMUŁA, Katolicka nauka społeczna a przemiany polityczne i gospodarcze w Rzeczy-

pospolitej Polskiej, „Homo Dei” 60 (1991) nr 1–2 (219–220), s. 13.
77 JAN PAWEŁ II, Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ – Południe, 

Wschód – Zachód. Jest tylko jeden pokój, Orędzie na XIX Światowy Dzień Pokoju, „L’Osservato-
re Romano” (wyd. pol.) 7 (1986) nr 1 (75), s. 3.
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wspólnego, zauważa Jan Paweł II, jest nakazem etycznym, skierowanym do 
sumień jednostek i do poczucia odpowiedzialności wszystkich narodów78.

Dobro wspólne, jako najwyższa zasada ładu w ramach porządku orga-
nizacyjnego, rodzącego się jako wyraz różnorodnych interesów społecznych, 
której konkretną atrakcyjność odczuwają grupy ludzkie i ich poszczególni 
członkowie, ma być zgodne z godnością ludzkiej osoby. Toteż pojęcia do-
bra wspólnego nie można zdefi niować inaczej, jak tylko w odniesieniu do tej 
godności79. Dobro wspólne jest także spójnią, wartością pociągającą, więzią, 
która ludzi ze sobą łączy. To ono właśnie tworzy fundament wzajemnego 
przyporządkowania ludzkich kontaktów i odniesień, kształtuje główną tkan-
kę więzi międzyludzkich. Jako cel społeczności, dobro wspólne zmienia się 
w siłę integrującą wspólnoty, dając im równocześnie poczucie przynależno-
ści i odrębności80. Potwierdza to Katechizm Kościoła Katolickiego, dodając, że 
społeczność, czyli zgromadzenie widzialne, trwa w czasie, dziedzicząc prze-
szłość i przygotowując przyszłość. Każdy człowiek dzięki społeczności staje 
się „dziedzicem”, otrzymując talenty, które wzbogacają jego tożsamość. Stąd 
społeczność oczekuje ze strony jednostki poświęcania się dla niej poprzez 
troskę o dobro wspólne81.

*     *     *

Wspólnoty ludzkie oparte na dialogu, porozumieniu i współpracy, 
stwarzają człowiekowi optymalne warunki dla jego wszechstronnej ak-
tywności i rozwoju. Przed każdym człowiekiem Bóg stawia określone cele 
i zadania. Pozbawiony pomocy swej społeczności, człowiek nie może tych 
obowiązków zrealizować, stąd „jest ona nieodzowna do urzeczywistniania 
powołania ludzkiego”82. S. Olejnik zauważa, że człowiek w społeczności 
ludzkiej lepiej poznaje, konkretniej dąży, owocniej działa, a przez to budu-
je i kształtuje swoje człowieczeństwo, realizując w ten sposób swe życiowe 
powołanie83. Łącząc się z innymi, wspomaga swój własny rozwój. Nie może 
jednak poprawnie rozwijać swego człowieczeństwa i realizować ludzkiego 

78 Por. LE 14.
79 Por. P. LAUBIER, Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, 

Warszawa 1988, s. 121.
80 Por. KKK 1905.
81 Por. tamże 1880.
82 Tamże 1886.
83 Por. S. OLEJNIK, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna, Warszawa 1988, t. II, 

s. 30.
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powołania, gdy żyje bez drugich, nie służy im, nie tworzy z nimi jednego, 
współdziałającego w miłości organizmu84.

ZAKOŃCZENIE

Człowiek jest ze swej natury istotą społeczną. Oznacza to, że dla swe-
go rozwoju i funkcjonowania potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla 
niego czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jego natury. Człowiek żyje 
i rozwija się w społeczeństwie, współtworzy je i jest za nie odpowiedzialny. 
Stawia to przed nim jako uczestnikiem życia społecznego pewne określone 
zadania i wymagania. Nie może zrealizować siebie i swego własnego, osobo-
wego dobra inaczej, jak tylko przez dobro społeczne. Jest więc zobowiązany 
do poświęcania się na rzecz wspólnot, do których należy, i do szacunku wo-
bec władz, troszczących się o dobro wspólne.

Mając zaś na uwadze dobro wspólne, winien on w swym postępowa-
niu liczyć się z innymi ludźmi, uznając ich za braci. To uznanie innych lu-
dzi zachodzi na dwóch poziomach. Pierwszy zabezpiecza potrzeby własne 
jednostki, wciągając innych ludzi w krąg jej własnego życia i rozwoju. Na-
tomiast drugi poziom jest afi rmacją innych ludzi w ich niepowtarzalności, 
godności i wielkości. Uznanie innych sprawia, że otwiera się on ku ludziom 
w życiu społecznym. Stąd konieczne jest poszanowanie zasady solidarności, 
która jest owocem miłości. Jako cel życia społecznego, człowiek najpełniej 
realizuje swe aspiracje i życiowe powołanie, uczestnicząc w nim. Tym sa-
mym tworzy on wraz z innymi wartości ogólnoludzkie. Dzięki temu dosko-
nali swą osobowość. Toteż wszelkie urządzenia społeczne winny mu w tym 
specyfi cznie ludzkim zadaniu dopomagać.

84 Por. J. CHARYTAŃSKI, Spotkanie z Bogiem w prawdzie, Warszawa 1992, s. 190.
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LA NATURE SOCIALE ET LA VOCATION DE L’HOMME 
SELON L’ENSEIGNEMENT DE L’EGLISE

Dieu n’a pas créé l’homme solitaire, comme souligne Le Concile Vatican II en se réfer-
ant à la Genèse (1,27). L’homme par sa nature est l’ être soci social (GS 12). L’enseignement 
biblique i écclesial sur la nature sociale de l’homme reprend Le Cathesime de l’Eglise 
Catholique. Selon Catechisme l’homme découvre la femme comme un autre moi, de la 
même humanité (CEC 371). En état le sujet des institutions sociales, l’homme par l’amour 
et la justice s’ouvre à la participation dans la vie sociale. Grâce à la vie sociale l’homme 
croit dans la connaissance, peut desirer plus concrètement, et plus fructusement agit et par 
cela construit et forme son humanité en réalisant par cela sa vocation.

tłum. Stanisław Jasionek 
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Bezrobocie jest obecnie problemem ogólnoświatowym. Stanowi jedną 
z najważniejszych kwestii społecznych. Bezrobocie i rozszerzanie się sfery 
ubóstwa, niekiedy skrajnego, dotyka wiele rodzin. Brak wystarczających 
środków materialnych utrudnia, a niekiedy także uniemożliwia, realizację 
podstawowego zadania rodziny jakim jest wykształcenie dzieci i zapew-
nienie im odpowiedniego startu życiowego, stworzenie członkom rodziny 
perspektyw na przyszłość. Problem bezrobocia stanowi więc zagrożenie nie 
tylko dla jednostki, ale także dla całego społeczeństwa. Sprawa ta jest przez 
Kościół widziana jako problem ludzki, dotyczący życia i godności człowieka, 
problem o charakterze wyraźnie etycznym i moralnym1. Bezrobocie jest zja-
wiskiem tak rozległym i powszechnym, że obejmuje niemal każdą dziedzinę 
i sferę ludzkiego życia, dlatego nie można pozostać wobec niego obojętnym. 
Należy więc przyjrzeć się dokładnej, jakie są rodzaje bezrobocia, ukazując 
jego przyczyny i następstwa, a następnie szukać sposobów przeciwdziałania 
temu zjawisku, a przynajmniej zmniejszenia jego rozmiarów i skutków.

1 Por. LE 18.
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POJĘCIE BEZROBOCIA I JEGO RODZAJE

Praca stanowi jedno z wielkich i podstawowych praw człowieka. Po-
przez pracę człowiek zdobywa środki do utrzymania i kształtuje samego 
siebie. Pozbawienie człowieka prawa do pracy jest skazaniem go na wyalie-
nowanie. Jest aktem degradacji konkretnego człowieka poprzez zdeprecjo-
nowanie jego wartości, jego potencjału intelektualno-fi zycznego, samodziel-
ności, inwencji twórczej. Zdaniem Jana Pawła II „praca wyróżnia człowieka 
wśród reszty stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia 
nie można nazwać pracą – tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek 
ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Tak 
więc praca nosi na sobie znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby 
działającej we wspólnocie osób – a znamię to stanowi jej wewnętrzną kwa-
lifi kację, kontynuuje niejako jej naturę”2. Dzięki pracy człowiek może służyć 
innym i uświęcać siebie. W tym kontekście, według J. Mariańskiego, bezro-
bocie musi być traktowane jako katastrofa, dramat osobisty, niesprawiedli-
wość społeczna3. Bezrobocie jest to zjawisko polegające na tym, że część ludzi 
zdolnych do pracy nie znajduje zatrudnienia, mimo że go poszukuje i jest 
zdolna je podjąć4. Pierwotne pojęcie bezrobocia było związane z odpoczyn-
kiem i wywodzi się od greckiego kauma (spiekota, palący, upał) i łacińskiego 
caumare (odpoczynek podczas dziennego upału)5.

Początkowo bezrobocie było postrzegane bardziej jako problem jed-
nostkowy niż społeczny. Zmiana opcji nastąpiła dopiero po pierwszej wojnie 
światowej, gdy instytucje państwowe przyjęły na siebie odpowiedzialność 
za ludzi pozbawionych pracy wbrew swojej woli. Współcześnie bezrobocie 
należy do bardzo ważnych problemów w społeczeństwie. Dlatego warto 
przypomnieć defi nicję bezrobocia zaczerpniętą z Ustawy o promocji zatrud-
nienia: „bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy 
zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze 
czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy 
zarobkowej (a jeżeli jest osobą niepełnosprawną: zdolna i gotowa do podję-
cia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczą-
ca się w szkole (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub osoby przystępującej 
do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub ucząca się w szkole 

2 Tamże 1.
3 Por. J. MARIAŃSKI, Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej 

i socjologii moralności, Tarnów 2008, s.249.
4 Por. M. DUDA, Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle 

katolickiej nauki społecznej, Kraków 2002, s. 54–55.
5 Por. tamże, s. 55.
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wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym), zareje-
strowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej”6.

Biorąc pod uwagę ogólny podział bezrobocia można wyróżnić: bezro-
bocie jawne, rejestrowane w statystykach oraz bezrobocie ukryte, dotyczące 
osób pozbawionych zatrudnienia i poszukujących pracy na własną rękę i nie 
zarejestrowanych w urzędzie pracy. Bezrobocie ukryte obejmuje także osoby 
zatrudnione, ale w istocie zbędne w swym miejscu pracy7. Najczęściej doty-
czy ono przeludnionych gospodarstw rolnych, także zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze godzin (mimo że są gotowi podjęć zatrudnienie na cały 
etat), pracujących na stanowiskach innych, niż ich posiadane kwalifi kacje, 
czy też osób, które, po długotrwałych poszukiwaniach, zniechęcone zaprze-
stały poszukiwań8.

Ze względu na przyczynę oraz charakter – w ekonomii wyróżnia się 
bezrobocie frykcyjne, strukturalne, koniunkturalne oraz klasyczne. Pierwsze 
z nich jest stanem krótkotrwałego pozostawania bez pracy i obejmuje osoby, 
które zostały pozbawione pracy z powodu m.in.: nieporozumienia z praco-
dawcą, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany zawodu, przekwalifi kowania 
się itp. Z kolei bezrobocie strukturalne wynika ze struktury gospodarki, któ-
ra uniemożliwia zatrudnienie wszystkim tym, którzy są gotowi podjąć pracę. 
Często jest wynikiem zmian strukturalnych gospodarki lub pojawiającego 
się zaburzenia w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Może trwać kilka lat, 
dlatego jest najbardziej negatywne w swoich skutkach. Natomiast bezrobocie 
koniunkturalne (cykliczne) jest spowodowane niedostatkiem popytu. Wyni-
ka z zachwiania koniunktury w dziedzinie popytu na dobra i usługi, może 
trwać od kilku tygodni, do kilku miesięcy. I w końcu mamy tzw. bezrobocie 
klasyczne, które pojawia się, kiedy poziom płac jest sztucznie podtrzymywa-
ny na wyższym poziomie niż wymagają tego reguły pracy9.

Kiedy zaś weźmie się pod uwagę czas, w którym człowiek pozostaje 
bez pracy, można mówić o bezrobociu krótkookresowym, które obejmuje nie-
zatrudnionych nie dłużej niż 3 miesiące; średniookresowym – gdy ktoś pozo-
staje bez pracy do 6 miesięcy; o długookresowym – obejmującym osoby bez-

6 Por. Ustawa o promocji zatrudnienia z 20 kwietnia 2004, art. 2, ust. 1, pkt 2.
7 Por. M. KABAJ, Społeczne aspekty rozwoju, elementy przeciwdziałania ubóstwu i bezro-

bociu, Warszawa 2000, s. 20; E. KASPRZAK, Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy, 
Poznań 2006, s. 18.

8 Por. G. GĘSICKA, Długoterminowe bezrobocie, „Rynek Pracy” 11–12 (1992), s. 9–36.
9 Por. M. DUDA, Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle 

katolickiej nauki społecznej, dz. cyt., s. 57–58.
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robotne do 12 miesięcy i o długotrwałym – kiedy ludzie pozostają bez pracy 
dłużej niż rok10.

Podobnie jak praca, tak i bezrobocie jest zjawiskiem złożonym, które do-
tyka wielu dziedzin życia i dlatego też interesuje różnorakie dziedziny wie-
dzy. Zjawiska bezrobocia nie da się więc opisać jedną, choćby rozbudowa-
ną, defi nicją. Powyższe typologie i defi nicje bezrobocia są tylko niektórymi 
z możliwych i istniejących w literaturze przedmiotu. Ich ilość jest uzależniona 
od podejścia badaczy do problemu – od możliwych przyczyn i skutków roz-
wijającego się ciągle zjawiska. Bez wątpienia bezrobocie nie jest sytuacją nor-
malną, na co zwraca uwagę Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens, kiedy 
pisze, „gdy patrzymy na rodzinę ludzką rozproszoną po całej ziemi, nie może 
nas nie uderzyć niepokojący fakt o ogromnych wymiarach: z jednej strony, 
znaczne zasoby natury pozostają niewykorzystane, z drugiej zaś, istnieją całe 
zastępy bezrobotnych, czy też nie w pełni zatrudnionych i ogromne rzesze 
głodujących; fakt, który niewątpliwie dowodzi, że zarówno wewnątrz po-
szczególnych wspólnot politycznych, jak i we wzajemnych stosunkach mię-
dzy nimi na płaszczyźnie kontynentalnej i światowej – gdy chodzi o organiza-
cję pracy i zatrudnienia – coś nie działa prawidłowo, i to właśnie w punktach 
najbardziej krytycznych i o wielkim znaczeniu społecznym”11.

Reasumując, należy podkreślić, iż bezrobocie jest podstawowym za-
grożeniem prawa do pracy. W dobie globalizacji zjawisko to przestało mieć 
charakter marginalny, a zaczęło dotyczyć większości zatrudnionych i zagra-
żać nie tylko osobistemu życiu poszczególnych ludzi, ich planom i perspek-
tywom, ale także demokracji jako formie życia społecznego. Aby zapobiec 
temu zjawisku, trzeba najpierw przyjrzeć się, jakie są jego przyczyny.

PRZEJAWY I PRZYCZYNY BEZROBOCIA

Bezrobocie jako zjawisko pojawiło się w historii gospodarczej świata 
wraz z rewolucją w Anglii, której początek sięga drugiej połowy XVIII wie-
ku. Polegała ona na zastąpieniu w produkcji siły ręcznej siłą maszyn, do-
tychczasowych manufaktur – fabrykami. Nastąpił wielki rozwój produkcji 
przemysłowej i handlu, procesów urbanizacji oraz powstała liczna klasa ro-
botnicza. Jej przekrój był zróżnicowany: trzon stanowili dawni robotnicy ma-
nufaktur, dalej chłopi przybywający z upadających gospodarstw w wyniku 
dokonujących się przemian w rolnictwie, oraz drobni producenci, którzy nie 

10 Por. G. GĘSICKA, Długoterminowe bezrobocie, art. cyt., s. 9–36.
11 LE 18.
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wytrzymywali silnej konkurencji przemysłu fabrycznego. Dla wielu z nich 
była to klęska życiowa, ponieważ doświadczenia zawodowe gromadzone 
przez wiele lat nie były potrzebne przy obsłudze maszyn. Szczególnie silnie 
przeżywali to dotychczasowi rzemieślnicy12.

W Polsce bezrobocie jest stosunkowo nowym zjawiskiem, połączo-
nym z wieloma negatywnymi dramatycznymi konsekwencjami, aż po róż-
ne dewiacyjne formy przystosowania się; z drugiej zaś strony pojawiło się 
zjawisko wieloetatowości, nawet pracoholizm, stosowanie narkotyków przez 
pracowników, aby utrzymać zatrudnienie czy zwiększyć szanse awansu13. 
Bezrobocie, które przed 1989 rokiem wiązało się w przekonaniu wielu Po-
laków z gospodarką krajów zachodnich, stało się w ostatniej dekadzie XX 
wieku jedną z najważniejszych kwestii społecznych polskiego społeczeń-
stwa. Zmiana ustroju spowodowała nie tylko zmiany polityczne, ale przede 
wszystkim gospodarcze. Nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób pozbawio-
nych pracy, który spowodował, że bezrobocie pojawiło się prawie natych-
miast jako najpoważniejszy problem reformującego się państwa. Szybko 
wzrastające bezrobocie przerodziło się w zjawisko o skali masowej i spowo-
dowało dramatyczną sytuację na krajowym rynku pracy, gdzie nadmiar rąk 
do pracy w gospodarce planowej ustąpił miejsca niedoborowi miejsc pracy. 
W krótkim czasie pracę straciło bardzo wielu ludzi ze wszystkich kategorii 
zawodowych i środowisk społecznych14. Dzisiaj tysiące ludzi pozostaje bez 
szans na zabezpieczenie podstawowych potrzeb sobie i najbliższym. Wiele 
osób zagubiło się w nowej rzeczywistości, paraliżuje ich często strach przed 
konsekwencjami dłużej utrzymującego się bezrobocia. Przyczyny wzrostu 
bezrobocia w Polsce są zróżnicowane. Najczęściej jako najbardziej znaczą-
cą wymienia się zmianę ustrojową. J. Mariański zwraca uwagę, iż w okresie 
PRL-u o zatrudnieniu decydował tzw. rynek pracownika, tzn. ilu było ludzi 
w wieku aktywności zawodowej, tylu należało zatrudnić. Obecnie decyduje 
rynek pracodawcy, tzn. ile jest podmiotów gospodarczych i ilu potrzebują one 

12 Por. M. DUDA, Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle 
katolickiej nauki społecznej, dz. cyt., s. 71.

13 Por. J. MARIAŃSKI, Społeczeństwo i moralność, dz. cyt., s. 269.
14 W roku 1995 było zarejestrowanych 2 628,8 tys. bezrobotnych, w 2003 roku 

– 3 175,7 tys. Wśród zarejestrowanych w 2003 roku bezrobotnych 140,2 tys. to osoby 
z wyższym wykształceniem, 673,6 tys. – z wykształceniem policealnym i średnim ogól-
nokształcącym, 1 127,4 tys. – z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W roku 2010 
było zarejestrowanych 1 883,3 tys. bezrobotnych. W 2011 roku stopa bezrobocia wynosiła 
11,91% – por. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej GUS, Warszawa 2004, s. 247–
248; J. MARIAŃSKI, Społeczeństwo i moralność, dz. cyt., s. 268–273; J. MŁYŃSKI, Wyklucze-
nie społeczne wyzwaniem dla współczesnego świata, „Teologia i Moralność” (2012) nr 11, s. 73.
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pracowników, tylu zatrudniają. Wśród innych przyczyn bezrobocia wymie-
nia się wprowadzenie nowych technologii redukujących liczbę zatrudnio-
nych, zamykanie z powodu braku pieniędzy na dotowanie nierentownych 
zakładów pracy, wprowadzenie na początku lat dziewięćdziesiątych tzw. 
terapii szokowej w gospodarce, zalecanej przez międzynarodowe instytucje 
fi nansowe. Działania na rzecz zwalczania infl acji mogą odbijać się ujemnie 
na rozwoju produkcji i pogarszać koniunkturę, a w rezultacie powodować 
wzrost bezrobocia15.

Bezrobocie w naszym kraju, zdaniem S. Wójcik, utrwaliło się struktu-
ralnie na skutek załamania się socjalistycznej gospodarki planowej, nagłego 
wprowadzenia stosunków wolnorynkowych bez równoczesnych rozwiązań 
strukturalno-politycznych. Wzrost zatrudnienia w sektorze usług okazał się 
niewystarczający, aby wyrównać straty miejsc pracy w przemyśle16. Przy-
czyną bezrobocia strukturalnego jest postęp techniczny. Pojawiające się in-
nowacje techniczne sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na pracowników 
wykształconych w nowych dziedzinach, zmniejsza się udział dotychczaso-
wych branż na rynku produkcji i usług. Główną przyczyną wysokiego bez-
robocia w Europie Zachodniej są więc zmiany strukturalne. Polegają one na 
tym, że pracochłonne dziedziny gospodarki przenosi się do krajów o taniej 
sile roboczej, a pozostawia te, które wymagają wysokiej techniki, kreatyw-
ności oraz wysokich kwalifi kacji. Niepokój budzi zjawisko wielokrotnego 
bezrobocia czyli powrotu do statusu bezrobotnego. W początkowych latach 
zaistnienia bezrobocia powrót do sytuacji bycia bez pracy był często motywo-
wany korzyściami materialnymi. Niskie wynagrodzenie za oferowaną pracę 
wymuszało niejako przepracowanie  określonego ustawowo czasu pracy, 
by ponownie ubiegać się o prawo do zasiłku, który był korzystniejszy od 
proponowanej płacy. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu 
w 1996 r. (z późniejszymi zmianami) nie zmieniła tego trendu, chociaż zmie-
niła się motywacja rejestracji w biurach pracy: nie bez znaczenia jest też po-
stawa pracodawców, którzy próbują obejść obowiązujące przepisy prawne. 
Przyjmują niejednokrotnie do pracy bezrobotnego na umowę zlecenie, aby 
nie odprowadzać składek do ZUS-u. Coraz częstsze są przypadki łamania 
prawa pracy w kategorii ilości godzin zatrudnienia i uciążliwości warunków 
pracy. Pracodawcy stosują często także zatrudnienie na tzw. okres próbny, 
który jest czasem bez składek. Należy pamiętać, że te oferowane miejsca pra-

15 Por. J. MARIAŃSKI, Społeczeństwo i moralność, dz. cyt., s. 272.
16 Por. S. WÓJCIK, Bezrobocie jako zjawisko polityczne w Polsce (1990–1996), „Przegląd 

Politologiczny” (1997) nr 3–4, s. 82–85.
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cy w sektorze prywatnym mają często charakter nietrwały (np. z powodu 
upadłości fi rmy w wyniku silnej konkurencji rynkowej)17. 

Szczególnie dramatyczna jest sytuacja bezrobotnych długotermino-
wych, tj. pozostających bez pracy (mimo woli jej podjęcia) powyżej 12 mie-
sięcy. Im wyższa jest stopa bezrobocia, tym większy jest w niej udział bezro-
botnych długoterminowych. Wielu bezrobotnych nie ma pracy nawet ponad 
5 lat. Im dłużej bezrobotni pozostają bez pracy, tym trudnej im znaleźć ja-
kąkolwiek pracę. Przedsiębiorcy chętniej zatrudniają tych, którzy już gdzieś 
pracują lub niedawno utracili pracę, niż długoterminowych bezrobotnych. 
Osoby bezrobotne często nie są przygotowane do radzenia sobie z nowymi, 
nieraz bardzo trudnymi, problemami w domu wywołanymi brakiem pracy18.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż przyczyny 
bezrobocia są bardzo różne. Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych i naj-
większych problemów gospodarczych naszego kraju. Jest zjawiskiem, które 
niesie ze sobą wiele negatywnych skutków indywidualnych i społecznych.

NEGATYWNE SKUTKI BEZROBOCIA 
W ZAKRESIE ŻYCIA INDYWIDUALNEGO

Bezrobocie niesie ze sobą wiele niebezpiecznych konsekwencji w zakre-
sie życia indywidualnego i społecznego. Skutki bezrobocia zależą od wielu 
czynników, zarówno osobowościowych jak i środowiskowych, występują 
w odniesieniu do jednostek i do całego społeczeństwa, mają zdecydowanie 
negatywny charakter. Konsekwencjami bezrobocia, zwłaszcza długotrwa-
łego, jak podaje M. Szylko-Skoczny, dla większości ludzi bezrobotnych są: 
pogorszenie standardu życia, a nawet ubóstwo, problemy z zagospodarowa-
niem czasu wolnego, izolacja społeczna, poczucie obniżenia statusu, ogra-
niczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym, kulturalnym 
i w życiu społeczności lokalnej. Towarzyszy często temu dyskomfort psy-
chiczny, polegający niejednokrotnie na poczuciu bezsilności a czasem nawet 
beznadziejności19. 

17 Por. E. KUDLIK, Zjawisko powrotów do bezrobocia na przykładzie rejonu Tomaszów 
Mazowiecki, [w:] Różne oblicza bezrobocia, red. M. SZYLKO-SKOCZNY, Warszawa 1999, 
s. 219–229.

18 Por. W. KOZEK, Bezrobocie jako zjawisko społeczne, [w:] Podstawy życia społecznego 
w Polsce, red. M. MARODY, E. GUCWA-LEŚNY, Warszawa 1996, s. 91–93.

19 Por. M. SZYLKO-SKOCZNY, Bezrobocie jako kwestia społeczna, Warszawa 1987; 
A. OLCZYK, Etos ludzkiej pracy. Refl eksje nad nauczaniem Jana Pawła II, Częstochowa 2004, 
s. 93–94.
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Wiele badań wskazuje na związek pomiędzy bezrobociem a pogor-
szeniem się stanu zdrowia fi zycznego i psychicznego. S. Dzięcielska-Mach-
nikowska zwraca uwagę, iż psychologicznym wymiarem bezrobocia jest 
„utrata poczucia bezpieczeństwa, powstanie przekonania, że jest się nie-
udacznikiem, niezdolnym do samodzielnego życia. Poczucie opuszczenia, 
samotności prowadzi do apatii lub agresji, do chorób psychicznych, ucieczki 
w alkohol, narkotyki, samobójstwa. Stan psychiczny prowadzi do powstania 
lub nasilenia wielu chorób somatycznych, powodujących w konsekwencji 
ograniczenie lub wręcz uniemożliwia znalezienie pracy”20. Na ogół bezro-
bociu towarzyszy bieda, a nawet nędza, dlatego w człowieku przymusowo 
bezrobotnym narasta poczucie krzywdy i upokorzenia.

Negatywne skutki na płaszczyźnie życia indywidualnego zauważa tak-
że A. Klose – bezrobocie poniża człowieka w jego własnych oczach, wywołu-
je poczucie bezużyteczności i zależności, upewnia w przekonaniu, że jest się 
nie dość fachowym, konkurencyjnym pracownikiem. Ludzie bezrobotni czu-
ją się często zbyteczni, nikomu niepotrzebni, bezradni. Gdy zostali wyelimi-
nowani z rynki pracy, życie ich stało się niepewne. Bezrobocie lub brak moż-
liwości wyboru miejsca pracy według własnych zdolności i zainteresowań 
zmniejsza w poważnym stopniu szansę samorealizacji osobistych planów21. 
Utrata pracy staje się źródłem kryzysów powodujących zagrożenie sytuacji 
integracji wewnętrznej, uniemożliwia realizację aspiracji zawodowych. 

A. Domagała stwierdza, iż początkowo kryzys objawia się dezorganiza-
cją, zaniepokojeniem, napięciem wewnętrznym i zagubieniem. Człowiek sta-
je się bezradny wobec nowej sytuacji. Zaczyna działać na własną rękę, metodą 
prób i błędów. Niestety, wszystkie te poczynania pogłębiają dotychczasowe 
stany emocjonalne – wzrasta poczucie beznadziejności, niemocy; człowiek 
zaczyna tracić zaufanie do samego siebie. Bezrobotny niejednokrotnie zbiera 
swoje siły wewnętrzne i zewnętrzne, mobilizuje się do działania; na nowo 
ocenia swoją sytuację. I znowu przychodzi obniżenie napięcia, ponieważ 
albo znajduje rozwiązanie (podejmuje pracę), albo poddaje się i rezygnuje 
z dalszych poszukiwań. Jak podają psychologowie, końcowa fala kryzysu 
charakteryzuje się dużym wyczerpaniem psychicznym i fi zycznym, pojawia 
się załamanie emocjonalne i zaburzenie wewnętrznej integracji22. W wyniku 
pogarszania się stanu psychicznego osoby bezrobotnej, może nastąpić po-
gorszenie zdrowia fi zycznego. Obok typowych chorób, które pojawiają się 

20 S. DZIĘCIELSKA-MACHNIKOWSKA, Co myślą bezrobotni, Łódź 1994, s. 6.
21 Por. A. KLOSE, Katolicka nauka społeczna. Jej prawa i aktualność, Warszawa 1985, s. 78.
22 Por. A. DOMAGAŁA, Psychologiczne uwarunkowanie bezrobocia, „Polityka Społecz-

na” (1992) nr 5/6, s. 24–25.
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wraz ze wzrostem poziomu stresu, jak problemy z sercem, nadciśnieniem, 
wrzodami żołądka, może pojawić się ogólne zmęczenie, bezsenność i inne. 
Nowa sytuacja prowadzi także do tego, że ludzie rezygnują z wizyt lekar-
skich i zażywania lekarstw, gdyż nie stać ich na to. Niejednokrotnie bezro-
botny przymiera głodem, bo musi wybrać między spożywaniem pokarmów 
a zażywaniem lekarstw. Brak witamin z kolei doprowadza często do osłabie-
nia i nieodwracalnych zmian w organizmie ludzkim i psychice. Często też 
bezrobotny nie uzyskuje wsparcia i pomocy od osób mu najbliższych. Nie-
jednokrotnie bywa przez nich nierozumiany i poniżany. Bywa i tak, że rodzi-
na zamiast wsparcia, odsuwa się od brata.

Na podstawie badań psychologicznych i socjologicznych można stwier-
dzić, iż bardzo niewielu ludziom udaje się przeżyć dłuższy okres bezrobo-
cia bez poważnych szkód psychicznych, nawet wówczas, gdy otrzymują oni 
wystarczające zasiłki dla zaspokojenia bieżących potrzeb. Bezrobocie pocią-
ga często za sobą poczucie bezsensu życia. Bieda, z jaką musi zmagać się bez-
robotny aby przeżyć, stanowi główne zagrożenie dla realizacji celów i zadań 
życiowych człowieka. Często, z powodu biedy, brak człowiekowi środków 
materialnych niezbędnych do zabezpieczenia jego potrzeb23. Bywa, że jest 
opuszczony przez przyjaciół i samotny: „Ubogi jest opuszczony. Przyjaciele 
posuwają się aż do nienawidzenia go” (Prz 14, 20). „W niepowodzeniu od-
dala się nawet przyjaciel” (Syr 12, 9). Bezrobocie i związane z nim ubóstwo 
wywołują niepewność, napięcia i kompleksy. Bezrobotni długo pozostający 
bez pracy czują się rozżaleni i pokrzywdzeni; nie widząc możliwości wyj-
ścia z sytuacji, są zrozpaczeni i bezradni. Utrata pracy rzutuje także na ich 
stosunki rodzinne. Indywidualne konsekwencje bezrobocia dla niemającego 
pracy mogą być różne, zależnie od specyfi cznej konstrukcji psychofi zycznej 
jednostki, jej odporności psychicznej, temperamentu, zdolności, a także od 
reakcji otoczenia24.

NEGATYWNE SKUTKI BEZROBOCIA 
W ZAKRESIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Bezrobocie jest czymś szkodliwym nie tylko dla samych bezrobotnych, 
lecz również dla życia publicznego i dla całej narodowej gospodarki. Pierw-
szym odczuwalnym skutkiem bezrobocia są konsekwencje ekonomiczne ro-

23 Por. A. ZWOLIŃSKI, Między biedą a bogactwem, Kraków 2001, s. 108–110.
24 Por. K. SKARŻYŃSKA, Psychologiczne aspekty bezrobocia, „Nowiny Psychologicz-

ne” (1992) nr 1, s. 18.
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dziny. Obniża się znacznie standard życia w wielu rodzinach, często rodziny 
te stają na krawędzi nędzy. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się ro-
dziny wielodzietne doświadczone bezrobociem. Pogłębiające się bezrobocie, 
przy tym niedostatek rodziny, izolacja społeczna, jak również niemożność 
znalezienia pracy, wreszcie zależność od innych osób, przeżywanie upoko-
rzeń i obniżenie statusu prowadzi do tego, że bezrobotny zaczyna nienawi-
dzić siebie i swojego życia. Analiza immanentnych stanów bezrobotnego od-
słania przeżywanie swoistego przewrotu wewnętrznego, zmiany hierarchii 
wartości, a także żalu i pretensji do Boga. Te negatywne konsekwencje w sfe-
rze życia psychicznego mogą prowadzić do społecznych patologii. Świado-
mość krzywdy może wyzwalać niekontrolowane akty nienawiści i agresji 
społecznej25.

A. Olczyk zwraca uwagę, iż destrukcyjny i alienujący wpływ bezrobocia 
destabilizuje życie rodzinne. Brak zatrudnienia przyczynia się do pozbawie-
nia ojca autorytetu. Często – w tym kontekście – wkracza w życie rodzinne 
alkohol ze wszystkimi jego negatywnymi następstwami. W utrzymującym 
się bezrobociu mają swe źródło także rozwody26. Dysfunkcyjność rodziny 
w warunkach bezrobocia może prowadzić do jej rozbicia, z reguły powo-
duje zmiany w sytuacji emocjonalnej i społecznej dla całej rodziny, zarówno 
dorosłych jak i dzieci. Pod wpływem bezrobocia narastają także konfl ikty 
i kłótnie między rodzicami i dziećmi. W wielu rodzinach bezrobotnych żona 
i dzieci nie akceptują faktu, że ojciec nie spełnia swojej zwyczajowo utrwa-
lonej funkcji głównego żywiciela rodziny. Nie mając ustabilizowanej pracy, 
bezrobotny ojciec przeżywa stres, który udziela się członkom jego rodziny 
i może zakłócić relacje rodzinne. Bezrobocie mężczyzn wywołuje w więk-
szym zakresie negatywne skutki dla rodziny niż bezrobocie kobiet27. 

Sytuacja ubóstwa spowodowanego brakiem pracy stanowi także za-
grożenie dla rodzicielstwa. Wpływa negatywnie na sytuację dzieci, zarówno 
w sferze materialnej, jak i w procesach socjalizacyjnych i wychowawczych. 
Rodziny żyjące w ubóstwie nie mogą często stworzyć dzieciom warunków 
normalnego wzrostu fi zycznego i psychicznego oraz zapewnić im systema-
tycznego wykształcenia, do jakiego mają prawo. Rodzina dotknięta bezro-
bociem nie jest w stanie często normalnie egzystować i spełniać swoich pod-
stawowych funkcji. Problem negatywnych skutków bezrobocia dla rodziny 

25 Por. J. MARIAŃSKI, Etos pracy bezrobotnych, Lublin 1994.
26 Por. A. OLCZYK, Etos ludzkiej pracy, dz. cyt., s. 94; G. KOPTAS, Następstwa utraty 

pracy w opiniach bezrobotnych (Wybrane problemy społeczne), Warszawa 1992, s. 48–53.
27 Por. Z. TYSZKA, Rodziny bezrobotnych robotników, „Roczniki Socjologii Rodziny” 

(1992) nr 4, s. 103–104.
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zauważył także Jan Paweł II. W Liście do Rodzin pisze, iż „bezrobocie stanowi 
w naszych czasach jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla życia rodzinne-
go i staje się troską społeczeństw. Jest ono wyzwaniem dla polityki poszcze-
gólnych państw i przedmiotem dogłębnej refl eksji dla nauki społecznej Ko-
ścioła. Znalezienie właściwych rozwiązań jest w tej dziedzinie nieodzowne 
– rozwiązań, które, wznosząc się nawet ponad granice własnego państwa, 
potrafi ą wyjść naprzeciw tak wielu rodzinom, dla których brak pracy ozna-
cza stan skrajnej nędzy”28.

Bezrobotni narażeni są także na wykluczenie społeczne z powodu nie-
dostosowania do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicz-
nych. Wykluczenie to przejawia się rezygnacją z korzystania ze wszystkich 
dostępnych społecznie możliwości takich jak: praca, konsumpcja, relacje spo-
łeczne. Obejmuje także sferę polityki. Badania dowodzą, że bezrobotni nie 
głosują i nie angażują się w działalność społeczną29. U bezrobotnych kształtu-
je się też negatywny stosunek do instytucji społecznych i państwa. Poczucie 
wykluczenia i odrzucenia społecznego, brak poczucia bezpieczeństwa, lęk 
i niepewność o przyszłość skłaniają często do działań nielegalnych, aby prze-
żyć. Skutki bezrobocia dotykają także ludzi młodych. Jan Paweł II ubolewał 
nad ich sytuacją. Młodzi bowiem po ukończeniu szkoły niejednokrotnie nie 
mają możliwości kształcenia zawodowego. Alienacja u progu życia dorosłe-
go może prowadzić do głębokich kryzysów życiowych, z których nie wyj-
dą oni bez natychmiastowej, konkretnej i solidarnej pomocy społeczeństwa. 
Wzrasta w nich poczucie krzywdy i degradacji społecznej, spowodowane ba-
rierami ograniczającymi rozwój osobowy. To z kolei prowadzi do szukania 
pociech w alkoholu, narkotykach i innych formach zachowania, szkodliwych 
zarówno dla nich samych, jak i dla całego społeczeństwa. Często wchodzą oni 
np. do gangów przestępczych, popełniają przestępstwa kryminalne, są spy-
chani na pogranicze marginesu społecznego, popełniają samobójstwa30.

Zdaniem S. Wójcik samobójstwa bezrobotnych są dwukrotnie częstsze 
w porównaniu ze średnią dla całej populacji osób odbierających sobie życie31. 
Brak pracy, złe warunki życia, bieda i izolacja prowadzą często do powstania 
tzw. wspólnot rozpaczy. Ludzie tacy nie mają ani nadziei na przyszłość, ani 
dość środków do życia. Bezrobocie długotrwałe sprawia, iż ludzie popadają 
w przygnębienie i pustkę egzystencjalną.

28 LR 17.
29 Por. M. SZYLKO-SKOCZNY, Bezrobocie jako kwestia społeczna, dz. cyt., s. 63.
30 Por. LE 18.
31 Por. S. WÓJCIK, Bezrobocie jako zjawisko polityczne w Polsce…, art. cyt., s. 86.
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Podsumowując należy stwierdzić, iż dewastujące zjawisko bezrobocia 
dotyka bardzo wielu ludzi ze wszystkich środowisk społecznych. Przedłu-
żające się niesie ze sobą negatywne skutki dla polskiej młodej demokracji. 
Bezrobocie pociąga za sobą ubóstwo materialne, zagraża ludzkiej godności, 
która jest największym ze wszystkich dóbr. Bezrobocie wywołuje powszech-
ne zaniepokojenie, gdyż stało się w naszym kraju przyczyną rozszerzenia się 
sfery ubóstwa, dlatego domaga się szybkiego rozsądnego rozwiązania!

SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Przeciwdziałanie bezrobociu wymaga przemyślanego zaangażowania 
sił i środków wszystkich podmiotów rynku pracy, przy koordynacyjnej roli 
państwa jako głównego podmiotu w tym zakresie. Powinno ono obejmować 
dwa etapy: ograniczenie dalszego wzrostu bezrobocia, następnie dążenie 
także do zmniejszenia jego rozmiarów. Istnieją zatem dwa podejścia w zwal-
czaniu bezrobocia. Niekiedy nazywa się je polityką pasywną i aktywną lub 
polityką osłonową i polityką aktywizującą. J. Mariański podkreśla, iż polity-
ka pasywna polega na zapewnieniu bezrobotnym osłony socjalnej w postaci 
systemu zasiłków pieniężnych, opieki lekarskiej, obsługi w poszukiwaniu 
dostępnych miejsc pracy. Natomiast polityka aktywizująca obejmuje zazwy-
czaj czasowe zatrudnienie, prace publiczne, prace interwencyjne, pomoc 
w przekwalifi kowaniu się, pomoc psychologiczną dla bezrobotnych, trening 
umiejętności związanych z poszukiwaniem nowej pracy32. Obejmuje także 
szeroki zakres działań i programów pobudzających powstawanie nowych 
miejsc pracy lub odbudowanie starych. Można to osiągnąć różnymi meto-
dami: od polityki podatkowej, poprzez politykę kredytową i politykę prze-
mysłową, do programów restrukturyzacji gospodarczej kraju, regionu czy 
środowiska lokalnego33.

Podstawowym kierunkiem aktywnego przeciwdziałania bezrobociu 
jest tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie już istniejących. Zadanie 
to realizują zarówno poszczególne zakłady pracy, dokonując odpowiednich 
inwestycji, jak i powołane do tego służby publiczne. Mogą działać w spo-
sób bezpośredni, organizując na danym terenie w porozumieniu z władza-
mi samorządowymi roboty publiczne, dające zatrudnienie wielkiej liczbie 
bezrobotnych pobierających zasiłki. W sposób pośredni mogą wpływać na 
powstawanie nowych miejsc pracy przez fi nansowanie związanych z tym 

32 Por. J. MARIAŃSKI, Społeczeństwo i moralność, dz. cyt., s. 293–294.
33 Por. W. KOZEK, Bezrobocie jako zjawisko społeczne, art. cyt., s. 98.
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kosztów, przyznawanie tym jednostkom ulg podatkowych albo stosowanie 
odpowiednich zachęt inwestycyjnych w postaci nisko oprocentowanych lub 
częściowo umorzonych kredytów.

Wspomniane środki sprzyjające ożywieniu gospodarki i powstaniu 
nowych miejsc pracy mogą mieć zastosowanie także wobec bezrobotnych, 
którzy pragną podjąć pracę na własny rachunek jako zachęta do tworzenia 
małych przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych. Bezrobocie w Polsce 
kojarzy się przeciętnemu obywatelowi ze skutkami działalności państwa. 
Dlatego właśnie instytucje państwowe są odpowiedzialne za powstawanie 
bezrobocia, one także są zobowiązane przede wszystkim przeciwdziałać 
skutkom bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Od państwa 
oczekuje się aktywnej polityki zwalczania bezrobocia i łagodzenia jego skut-
ków. M. Kabaj zwraca uwagę, iż w strategii radzenia sobie z bezrobociem 
należy uwzględnić zarówno czynniki obiektywne, jak i subiektywne. Do 
obiektywnych należy przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy 
oraz pomoc urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej w podnoszeniu 
kwalifi kacji zawodowych bezrobotnym i w znalezieniu miejsc pracy. Wzrost 
zatrudnienia można osiągnąć przede wszystkim przez stymulację inwestycji, 
wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw i rzemiosła, eksport i optyma-
lizację importu oraz poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, 
a dalej rozwój budownictwa mieszkaniowego, wzrost zatrudnienia subsy-
diowanego i elastyczne formy zatrudnienia34.

Do subiektywnych czynników przełamania bezrobocia należy przede 
wszystkim osobista aktywność bezrobotnego w poszukiwaniu pracy. Kolej-
nym środkiem aktywnego przeciwdziałania bezrobociu jest szkolenie zawo-
dowe. Może obejmować ono zarówno osoby aktywnie pracujące, jak i bez-
robotnych poszukujących pracy. Odpowiednio wcześnie zorganizowane 
szkolenie może efektywnie pomóc osobom zagrożonym zwolnieniem. Nato-
miast szkolenie osób aktualnie bezrobotnych, poszukujących pracy, pozwala 
im na lepsze dostosowanie się do zmiennych wymogów rynku pracy przez 
aktualizację i rozwój posiadanych kwalifi kacji, a niekiedy nawet zmianę za-
wodu, zwiększając ich mobilność zawodową i skutecznie skracając okres 
bezrobocia frykcyjnego.

Ważną rolę w warunkach trwałego bezrobocia spełnia pomoc społecz-
na. Jednak wymaga ona reform i udoskonaleń, idących w kierunku lepszego 
i bardziej kompleksowego zaspokajania różnorodnych potrzeb osób bezro-
botnych, nie tylko potrzeb materialnych. Bezrobocie jest objawem moralnego 

34 Por. M. KABAJ, Zarys programu aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji 
społecznej. Projekt wstępny, Warszawa 1999, s. 39.
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nieładu, jaki zaznacza się w sytuacji współczesnego świata. Domaga się ono 
odważnych i twórczych rozwiązań zgodnych z autentyczną godnością czło-
wieka35. Sytuacja materialna wielu bezrobotnych zagraża egzystencji ich sa-
mych oraz ich rodzin. Dlatego też Kościół katolicki nie pozostaje obojętny wo-
bec problemu bezrobocia. Kościół przez swoje nauczanie społeczne nie tylko 
krytykuje niesprawiedliwe mechanizmy, ale głosząc preferencyjną opcję na rzecz 
ubogich, zobowiązuje kapłanów i wiernych świeckich do aktywnych działań, 
dostosowanych do możliwości wspólnot lokalnych. W parafi ach muszą być 
wypracowane i wprowadzone w życie programy solidarnej walki z wszyst-
kimi formami zła społecznego oraz służby na rzecz dobra wspólnego. Parafi a 
nie rozwiąże problemu bezrobocia, ale może pomóc ludziom. D. Zimoń za-
uważa, iż parafi a może pomóc nie tylko materialnie, ale także w doradztwie 
prawnym, w rozbudzaniu świadomości, by ludzie sami zaczęli troszczyć się 
o zdobycie pracy. Nie wolno tych ludzi pozostawić samych sobie36.

Trzeba podkreślić, iż szeroką pomoc potrzebującym świadczy Caritas 
Polska, a także wiele innych organizacji charytatywnych, grupujących ludzi 
wrażliwych na nędzę i niesprawiedliwość. Kościół nie patrzy obojętnie na 
ludzką biedę i ubóstwo, usiłuje wspierać tych, którzy dźwigają dramatyczny 
ciężar ubóstwa poprzez działalność charytatywną. A. Rouet wobec nieszczę-
ścia jakim jest bezrobocie, podaje kilka rozwiązań technicznych, np. opieka 
społeczna, częściowe wynagradzanie, poszukiwanie zatrudnienia itp. Ale 
człowiek bezrobotny to coś więcej niż suma tych aspektów. Jest osobą, która 
musi być brana pod uwagę w całości. Kościół usiłuje spotkać się z bezrobot-
nym jako osobą i zainteresować się całością jego egzystencji, która stanowi 
rzeczywistość jedyną i niepowtarzalną. Działalność na rzecz bezrobotnych 
wymaga także współpracy między dziełami prowadzonymi przez Kościół 
i działaniami powziętymi przez państwo i władze publiczne, przez stowa-
rzyszenia i różnych ludzi dobrej woli37.

Kościół powinien spełniać prawdziwą diakonię ewangeliczną w spo-
sób konkretny i widzialny poprzez realizację opcji preferencyjnej na rzecz 
ubogich i odepchniętych, żyjących w bardzo trudnych, a czasem wręcz nie-
ludzkich warunkach. Człowiek bezrobotny nie może pozostać sam ze swoim 
problemem, aby nie zatracił sensu swojego życia i nadziei na przyszłość. Na-
leży więc uznać, że jeśli postęp ma naprawdę służyć człowiekowi, wszyscy 

35 Por. RH 16.
36 Por. D. ZIMOŃ, Drogą Kościoła jest człowiek. Kościół katowicki wobec problemów spo-

łecznych 1985–1995, Katowice 1995, s. 166.
37 Por. A. ROUET, Kościół wobec bezrobocia we Francji, „Ateneum Kapłańskie” 87 

(1995) nr 3, s. 401.



73Społeczno-moralne skutki bezrobocia

ludzie muszą być organicznie włączeni w proces produkcji lub służby społe-
czeństwu, aby być jego współtwórcą i mieć udział w jego owocach. Człowiek 
pracuje ostatecznie po to, by realizować swoje własne człowieczeństwo, aby 
stawać się bardziej człowiekiem, świadomym panem swojego losu.

PODSUMOWANIE

Bezrobocie jest złem społecznym i moralnym. Pociąga za sobą wiele 
negatywnych skutków, które oddziałują na życie indywidualne i społeczne, 
wpływa na stan zdrowia psychicznego i fi zycznego. Dotyka zwłaszcza mło-
dych ludzi, ale jest niebezpieczne także dla osób w starszym wieku, które 
tracą pracę tuż przed wiekiem emerytalnym. Często bezrobotny przeżywa 
wewnętrzny dramat, kiedy żyje w środowisku, które jest obojętne i bezdusz-
ne. Przeżywa on wówczas sytuację osamotnienia, poniżenia i odrzucenia. 
Postrzega siebie jako człowieka niepotrzebnego, co wprowadza poczucie 
lęku i niepewności o przyszłość, poczucie zagubienia i bezradności. Dlatego 
należy szukać sposobów walki z bezrobociem, aby przynajmniej zmniejszyć 
jego rozmiary. Można je przezwyciężać poprzez tworzenie nowych miejsc 
pracy, doskonalenie strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych, poprzez 
przezwyciężanie psychologicznych i społecznych skutków bezrobocia. Bez-
robotni winni być przedmiotem naszej szczególnej troski, gdyż każdy czło-
wiek – pracujący czy bez pracy – jest ukochanym dzieckiem Boga, który 
cierpi w drugim cz łowieku. Kiedyś Chrystus przypomni nam: „Wszystko co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 
(Mt 25, 40).
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SOCIAL AND MORAL EFFECTS OF UNEMPLOYMENT

Unemployment is a social and moral evil. It involves a lot of negative effects, which 
affect the individual and social life, affects the condition of mental and physical health. It 
especially affects young people, but also is dangerous for elderly people, when they lose 
a job just before retirement age. The unemployed person often experiences an internal dra-
ma, when lives in the environment which is indifferent and heartless. He experiences the 
situation of loneliness, humiliation and rejection. She sees himself as an unnecessary hu-
man being, it introduces a sense of fear and uncertainty about the future, of losing and the 
helplessness. Therefore, one should look for ways of fi ghting against the unemployment, 
in order at least to reduce its size. It could be possible to overcome it by creating new jobs, 
improving the strategy of the vocational activation of the unemployed, by overcoming the 
psychological and social effects of unemployment. The unemployed should be a matter 
of our concern, because each person working or not working is a beloved child of God 
who suffers in the second man. Someday the Christ will remind us, ‘I tell you the truth, 
whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me’ (Mt 25, 40).

tłum. Krzysztof Magdij
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Głównym motywem podjęcia refl eksji nad problematyką małżeństwa 
i rodziny w świetle obecnych znaków czasu1, są przede wszystkim przyna-
glające apele ostatnich najwyższych Pasterzy Kościoła o nową ewangelizację 
(por. KDK 4)2. Konferencja Episkopatu Polski, uwzględniając je, wypraco-
wała i przyjęła na 357. Zebraniu Plenarnym dokument pod tytułem W tro-
sce o człowieka i dobro wspólne3. Uważny obserwator życia Kościoła w Polsce, 
zwłaszcza wierni Kościoła, w poczuciu odpowiedzialności nie tylko za wła-
sne sprawy, lecz za dobro wspólne społeczności Kościoła i narodu, które 
tworzą, zauważają, że dokument ten kładzie silny nacisk na pilną i naglącą 

1 JAN PAWEL II, List apostolski do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 „Novo millenio ineunte”, Tarnów 2001, nr 55, s. 52.

2 Por. tamże, nr 40, s. 36; JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, 
Kraków 2003, nr 23, s. 32; BENEDYKT XVI, List apostolski w formie Motu proprio „Porta 
fi dei”, Poznań 2012; KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota zawierająca wskazania duszpa-
sterskie na Rok Wiary, Kraków 2012, nr 7, s. 10; BENEDYKT XVI, Dziełu ewangelizacji winna 
towarzyszyć światowa kampania modlitwy, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2012) nr 6, 
s. 28. 

3 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, War-
szawa 2012.
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potrzebę wzmocnienia wspólnej odpowiedzialności wszystkich: za naród, za 
ojczyznę i wszystko co ją stanowi4. Brak odwołania się – jak podkreślają Pa-
sterze Kościoła w Polsce – do podstawowych wartości, może nawet zagrozić 
istnieniu narodu5. Idzie naturalnie, w domyśle, nie tyle o odwoływanie się, 
na przykład do inwokacji imienia Bożego w Preambule Konstytucji6 czy w in-
nych oświadczeniach, lecz o konsekwentną moralną postawę, nacechowaną 
uznaniem i konsekwentnym egzekwowaniem systemu chrześcijańskich war-
tości, zwłaszcza w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia Polaków. 

Formuła tytułu Konferencji Episkopatu Polski, mógłby ktoś sugerować, 
wyraźniej dzisiaj niż kiedykolwiek, odwołuje się do dwóch fundamental-
nych instytucji życia, jakimi są małżeństwo i rodzina. To prawda. Jeśli bo-
wiem Sobór Watykański II podzielał niepokój i powszechną troskę wielu 
współczesnych z powodu wielu groźnych zjawisk (por. KDK 46), proponu-
jąc odnowioną wizję małżeństwa i rodziny i odwołując się do nauki o czło-
wieku, pozostającej w pełnej harmonii z Boskim objawieniem, to dziś z per-
spektywy czasu odczytujemy tę profetyczną wizję zagrożeń dla małżeństwa 
i rodziny z jeszcze większym niepokojem, a to wskutek niesprawiedliwych 
i nieuprawnionych ataków na te dwie fundamentalne dla życia instytucje.

W ramach analiz i wskazań rzeczonego wyżej dokumentu Konferencji 
Episkopatu, zwłaszcza drugiego rozdziału zatytułowanego: Promocja inte-
gralnego obrazu człowieka, dotyczącego prawa naturalnego, kwestii godności 
osoby ludzkiej, rozlicznych problemów, jakie rodzi pluralistyczny charakter 
społeczeństwa, następuje odrębny zespół zagadnień – istotny dla podjętej re-
fl eksji – zatytułowany Małżeństwo i rodzina7. Treść pięciu kolejnych punktów 
odnosi się do najważniejszych problemów związanych ze współczesnym 
małżeństwem i rodziną. Jest rzeczą wręcz konieczną, aby wobec aktualnych 
zagrożeń dla małżeństwa i rodziny, tego rodzaju wskazania, oparte na na-
uce Soboru Watykańskiego II oraz na wskazaniach posoborowego Magiste-
rium Kościoła, dotarły do wszystkich wiernych: pasterzy, rodzin i środo-
wisk, zwłaszcza wychowawczych. Niewiedza lub wypaczona wiedza w tak 
kluczowych sprawach jest bowiem pierwszą z przyczyn wielorakich szkód 
i nieszczęść, jakie dotykają dzisiaj małżeństwo i rodzinę. 

4 Tamże, Wstęp 1, s. 5–6.
5 Tamże, s. 6.
6 Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polski: Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
7 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 

dok. cyt., s. 14.
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WSPÓŁCZESNE CZYNNIKI DEWALUUJĄCE 
MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ

Poszukując miarodajnych odpowiedzi na kwestię zasadniczej natury, 
dotyczącą osoby ludzkiej, trzeba najpierw odnotować kluczową z punk-
tu widzenia antropologicznego i etycznego tezę, zgodnie z którą jednostka 
jako taka nie może być źródłem własnych wartości, a społeczeństwo efek-
tem czystej umowy między ludźmi, którzy decydowaliby o wszystkich za-
sadach i normach etycznych i moralnych. Przeciwnie: stanowione prawo (na 
co wskazuje doświadczenie ludzkości) winno być oparte na obiektywnych 
przesłankach prawa naturalnego, z którym występuje w ścisłym związku 
określony system wartości mających swe źródło właśnie w wymaganiach 
prawa naturalnego8.

W obliczu agresywnej laicyzacji, Kościół, pozostając wiernym swej misji 
otrzymanej od Chrystusa, niezmiennie przypomina o swym prawie i obo-
wiązku przestrzegania wiernych o powinności respektu dla Bożego prawa 
naturalnego, które jest fundamentem natury osoby ludzkiej. Przypomina 
nadto, że interwencje chrześcijan w życiu publicznym w kwestiach, które 
naruszają prawo naturalne (zwłaszcza w sprawie ochrony i obrony życia, ro-
dziny, wolności i edukacji), bynajmniej nie są podyktowane motywami kon-
fesyjnej natury (choć nie abstrahują od nich), lecz wskazują na to, że każdy 
obywatel powinien uważać je za wspólne dobro społeczeństwa9. W związku 
z tym jawi się jeszcze inny naturalny postulat, wynikający z przyrodzonej 
godności człowieka: mianowicie potrzeba respektu dla prawdy i pełnej wol-
ności osób, zwłaszcza w tym, co się tyczy spraw związanych z szacunkiem 
dla małżeństwa i rodziny. Zdaniem Jana Pawła II „wielu ludzi już uświada-
mia sobie niebezpieczeństwo, na jakie narażona jest osoba ludzka, i podej-
muje działanie na rzecz prawdy. Kościół przyłącza się do nich poprzez swój 
osąd ewangeliczny i ofi arowuje wolę służenia prawdzie, wolności i godności 
każdego mężczyzny i każdej kobiety”10.

Małżeństwo i rodzina, jako że stanowią fundamentalną domenę życia, 
domagają się właściwego respektu ze strony władzy świeckiej, będącej man-
datariuszem określonej społeczności. Idzie tu głównie o stanowienie odpo-

8 MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, W poszukiwaniu etyki uniwer-
salnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne. tłum. R. KIEŁTYKA, J. BRUSIŁO, Kraków 2009, 
s. 41.

9 Por. tamże.
10 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 

współczesnym „Familiaris consortio”, Wrocław 1992, nr 4 (dalej: FC).
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wiedniego prawa, które ma korespondować ze źródłem wszystkich praw, 
czyli z prawem naturalnym. „Kościół przypomina – jak czytamy, między 
innymi w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej – że prawa 
obywatelskie nie są wiążące dla sumienia, gdy są one w sprzeczności z pra-
wem naturalnym, i dlatego popiera uznanie prawa sprzeciwu sumienia oraz 
nieposłuszeństwa w imię posłuszeństwa wyższemu prawu”11. Znamienna 
w tym kontekście jest następująca wypowiedź Benedykta XVI: „Ciągle na 
nowo Boga postrzega się jako granicę naszej wolności, granicę, którą trzeba 
usunąć, po to, by człowiek mógł być całkowicie sobą”12. I dodaje: „Bóg ze 
swą prawdą przeciwstawia się różnorakim kłamstwom człowieka, jego ego-
izmowi i jego pysze”13. Nie dziwi zatem, jeśli w sposób sofi styczny ogłasza 
się jako nową religię laicyzm, podejmujący próby wtłaczania współczesnym, 
zwłaszcza przy pomocy mediów, rzekomą prawdę, a w istocie mit, że to, 
co stanowi pozytywne prawo jest słuszne i należy je zaakceptować14. Idee 
te krytycznie i bezwzględnie dezawuuje, między innymi, P. Skrzydlewski15, 
wybitny znawca problematyki, wykazując w sposób przekonujący rozziew, 
jaki występuje w wielu współczesnych systemach prawa: między ius a lex, 
nazywając ten proces podłożem alienacji prawa16. Znamienne są w tej ma-
terii końcowe wnioski autora. W jego opinii „brak w kulturze realistycznej 
fi lozofi i prawa, otwiera drogę do ideologizacji i utopizacji prawa (lex) i życia 
społecznego, i w rezultacie prowadzi do sytuacji, gdzie realny człowiek i jego 
faktyczne dobro są lekceważone, a nawet poświęcane dla ucieleśnienia uto-
pijnych pomysłów”17. 

Za konkluzję dla powyższej garści uwag niech posłuży znamienna 
w swej wymowie refl eksja, że „człowiek nie jest zdolny pojąć bez reszty ob-
jawionych przez Zbawiciela paradoksalnych reguł chrześcijańskiego życia. 
Jednak ludzka natura może się w pełni urzeczywistnić tylko w dążeniu do 
tego celu, tylko w życiu podporządkowanym Bogu i zgodnym z objawio-

11 Por.. MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, W poszukiwaniu etyki uni-
wersalnej, dok. cyt., s. 41-42; JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia 
ludzkiego „Evangelium vitae”, Kraków 1996, nr 73–74 (dalej: EV).

12 BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, przekł. W. SZYMONA, Liberia Edi-
trice Vaticana 2012, Kraków 2012, s. 116.

13 Tamże.
14 Por. MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, W poszukiwaniu etyki uni-

wersalnej, dok. cyt., s. 82–83.
15 Por. P. SKRZYDLEWSKI, Prawo naturalne a lex iniqua, [w:] Prawa człowieka i świat 

wartości, red. R. MONIA, A. KOBYLIŃSKI, Warszawa 2011, s. 117–157.
16 Tamże, s. 148–155.
17 Tamże, s. 156.
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nymi zasadami. […] Rozum nie jest azylem ludzi, których objawione tajem-
nice mogą tylko deprymować i przerazić, lecz talentem, którego nie wolno 
pogrzebać”18. Nasuwa się w związku z tym inna osobliwa refl eksja, kiedy 
„współcześni krytycy twierdzą, że Juliusz Cezar nie wierzył w Jupitera […], 
to nie zauważają zasadniczej różnicy między tamtymi i naszymi czasami. 
Być może Juliusz nie wierzył w Jupitera, ale nie negował go”19. Wydaje się, iż 
współcześni pozytywiści prawa, szczególnie dziewiętnastowiecznej prowe-
niencji, nie wierzą w Boga jako autora prawa natury i prawa naturalnego, ale 
czy ta niewiara upoważnia ich do Jego negacji? Czy arbitralny i aprioryczny 
projekt, bo trudno tu mówić o logicznej koncepcji bytu, obliczony był na uży-
tek garstki pseudobudowniczych wirtualnego świata?

ZOBOWIĄZUJĄCA ZASADA „OD POCZĄTKU”

Jeśli wszystkie rzeczy wyjaśnia się w świetle ich początku, to tym bar-
dziej zasada ta winna znaleźć zastosowanie do pierwszego naturalnego 
początku życia na ziemi – do człowieka. I nie tylko w perspektywie chrze-
ścijańskiej myśli idzie tu o prawo naturalne, które zbiega się z pierwotnym 
prawem (ius oryginale)20. To wpisane w naturę człowieka prawo, mimo licz-
nych odchyleń, począwszy od pierwszego (peccatum oryginale), następują-
cych po nim licznych aberracji i niekonsekwencji, jak dotychczas wybrania 
się z opresji, stanowiąc podstawową strukturę życia i gwarancję rodzaju 
ludzkiego. Okazuje się, że wrodzony, mimo że skażony i osłabiony, geniusz 
człowieka uczestniczy w źródle wszelkiego bytu – w Bogu, w którym oso-
ba ludzka otrzymała swój obraz i podobieństwo swoje (por. Rdz 1, 27). Dzieje 
tego geniuszu ostatecznie świadczą o tym, że mimo wszystko zwycięża ra-
tio i zdrowy rozsądek21, który czerpie swoje wewnętrzne siły w mocy ducha 
i w miłości, która z natury rzeczy posiada dialogiczny wymiar; w nim też 
wzrasta, dojrzewa i realizuje się22. 

Okazuje się wreszcie, że ten dialogiczny wymiar miłości może się speł-
nić w jego ludzkim wymiarze, w sposób doskonały, wyłącznie w małżeń-
stwie, którego źródłem i wzorem jest sam Trójjedyny Bóg. Ten oryginalny 

18 D. KARŁOWICZ, Sokrates i inni święci, Warszawa 2005, s. 67. Nasuwa się w takim 
razie ewangeliczna przestroga o lekceważeniu talentów (Mt 25, 14–30).

19 G. CHESTERTON, Eugenika i inne zło, tłum. M. REDA, Sandomierz 2011, s. 201–202.
20 Por. F. D’AGOSTINO, Diritto e giustizia, Milano 2000, s. 23.
21 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o relacjach miedzy wiarą i rozumem „Fides et ratio”, 

Tarnów 1998, nr 30 (dalej: FeR).
22 Por. tamże 31; FC 11.
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wymiar małżeństwa nie może być zatem niczym zastąpiony; nie może mieć 
żadnej alternatywy, ponieważ ukonstytuowany jest na prawdzie instytucji 
małżeństwa, to znaczy, że jego podmiotem i przedmiotem mogą być wyłącz-
nie mężczyzna i kobieta jako małżonkowie23. Jeśli więc szukamy odpowie-
dzi na pytanie o przyczyny kryzysów w małżeństwie, nie poszukujmy ich 
przede wszystkim w samym małżeństwie. Analizowany tekst dokumentu 
Konferencji Episkopatu stwierdza wyraźnie, że „zmieniając prawa czy za-
dania ustanowione przez Boga odnośnie do małżeństwa i rodziny, człowiek 
przyczynia się do kryzysu”24. 

Dlatego sięganie do początku aktu stwórczego Boga jest koniecznością 
dla rodziny, jeśli pragnie ona poznać i urzeczywistnić siebie wedle praw-
dy wewnętrznej, nie tylko w swym istnieniu, ale także w jej historycznym 
działaniu25. Niepokojąco zdają się brzmieć dziś słowa jednego z Relatorów 
I. Kongregacji XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bisku-
pów. „Duża część wiernych – stwierdza on – jest nieprzygotowana do kon-
frontacji z kulturą, którą cechuje sekularyzm, materializm i indywidualizm. 
[…] Nie wszystkie okoliczności są jednak negatywne” – dodaje. „Wiele osób, 
zwłaszcza młodych, odkrywa, że świecki świat nie daje odpowiedzi na od-
wieczne pytania ludzkiego serca”. Ale też kończy optymistycznie: „W szcze-
gólny sposób należy odwołać się do rodziny jako wzoru – miejsca nowej 
ewangelizacji26; to znaczy powrotu: «do początku»”.

RODZINA PIERWSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM ŚRODOWISKIEM 
FORMACJI I EDUKACJI POTOMSTWA

Nowa ewangelizacja musi zatem objąć przede wszystkim nowe pokole-
nie, które jest nadzieją nowego świata; świata wyzwalającego się od niespra-
wiedliwych stereotypów i żenujących uprzedzeń z przeszłości. Jan Paweł II 
w liście Novo millenio ineunte pisał o swoich doświadczeniach ze spotkań 
z Młodymi: „Kolejny raz młodzi okazali się szczególnym darem Ducha Bożego 
dla Rzymu i dla Kościoła […]. Jubileusz Młodych był dla nas niejako zasko-
czeniem, bo pokazał nam obraz młodzieży, która wyraża głęboką tęsknotę za 
autentycznymi – mimo możliwych dwuznaczności – wartościami, mającymi 

23 Por. FeR 31.
24 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 

cyt., nr 8.
25 Por. tamże; FC 17.
26 D. WUERLA, Relatio ante disceptationem, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

(2012) nr 11 (347), s. 24.
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swą pełnię w Chrystusie. […] Dlatego odpowiadając na ich entuzjazm, nie 
wahałem się zażądać od nich, aby dokonali radykalnego wyboru wiary i ży-
cia, i wskazałem im porywające zadanie: mają się stać «stróżami poranka» 
(por. Iz 21, 11–12), zwiastującymi brzask nowego tysiąclecia”27. Ten żarliwy 
apel ojca świętego do Młodych domaga się nowej formacji i edukacji nowego 
pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem ewangelicznego orędzia. Stawia 
mu śmiałe pytania, a wśród nich najbardziej oczekiwane przez Młodych: 
„Czyż to nie w Chrystusie kryje się sekret prawdziwej wolności i głębokiej 
radości serca? Czy to nie Chrystus jest najlepszym przyjacielem i zarazem 
wychowawcą każdej prawdziwej przyjaźni”28?

Podejmując problem formacji i edukacji, trzeba powracać do zawsze 
aktualnych soborowych wskazań, które nic nie straciły na swej aktualności. 
Deklaracja Soboru Watykańskiego II O wychowaniu chrześcijańskim zawiera 
bowiem nie tylko aspekty uniwersalnych zasad wychowania, lecz również 
wskazuje – co jest sprawą pierwszorzędnej wagi – motywacyjną podstawę 
procesu wychowania, a jest nią fundamentalny fakt, wyjściowy dla cało-
kształtu wychowania, a mianowicie rodzicielstwo. W deklaracji tej czytamy, 
że „rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są zobo-
wiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierw-
szych i głównych jego wychowawców” (DWCH 3). Prawodawca kościelny 
doda i doprecyzuje: „Rodzice mają najważniejszy obowiązek i jedno z pierw-
szych uprawnień starać się stosownie do możliwości o wychowanie potom-
stwa, zarówno fi zyczne, społeczne i kulturalne, jak również moralne i religij-
ne”29. Wprawdzie brzmi to jak truizm, ale w czasach, gdy występują pod tym 
względem rażące zaniedbania i niedostatki, trzeba przypominać rodzicom, 
że wychowanie ich potomstwa stanowi ich najważniejsze prawo i obowią-
zek, do którego oni sami winni być odpowiednio przygotowywani: w pierw-
szej fazie przez odpowiednią katechezę już w wieku dziecięcym, następnie 
w okresie młodzieńczym, by w okresie bezpośredniego przygotowania spo-
sobić się do zawarcia małżeństwa30. Wiedza i doświadczenie, a następnie 
aktywne wychowanie potomstwa przez rodziców jest nie do zastąpienia, 
a jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach może być, niejako na zasadzie 
pomocniczości, dopełnione w ramach edukacji świeckiej i kościelnej31.

27 JAN PAWEŁ II, List apostolski „Novo millenio ineunte, dok. cyt., nr 9. 
28 Por. tamże.
29 Por. KPK kan. 1136.
30 Por. FC nr 66, s. 116–120; KPK, kan. 1063. 
31 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 

dok. cyt., nr 11; J. KRUKOWSKI, Skutki małżeństwa, [w:] Komentarz do kodeksu prawa kano-
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Sprawą niezwykłej doniosłości w ramach wychowania dzieci i młodzie-
ży jest wychowanie do odpowiedzialności za siebie w sferze życia płciowe-
go; do szacunku do własnego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem sza-
cunku dla płci odmiennej. „W tej dziedzinie – jak się podkreśla – pierwszymi 
wychowawcami powinni być rodzice. […] Wychowanie seksualne, będąc 
podstawowym prawem i obowiązkiem rodziców, winno się zatem dokony-
wać pod ich troskliwym nadzorem, zarówno w domu, jak i w wybranych 
przez nich ośrodkach wychowawczych”32. „Kościół stanowczo sprzeciwia 
się – podkreśla się dalej – pewnej, często rozpowszechnionej formie informo-
wania o życiu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która nie jest 
niczym innym, jak wprowadzeniem do doświadczenia przyjemności i bodź-
cem, skłaniającym – już w latach niewinności – do utraty pogody ducha, 
otwierając drogę do zepsucia”, o czym z powagą przestrzega Jan Paweł II33.

ZAKOŃCZENIE

Należy z cała mocą podkreślić, co zresztą czyni dokument Konferen-
cji Episkopatu, nawiązując do nauki zawartej w Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego34, że sprawą pierwszorzędnej wagi w procesie wychowania i formacji 
młodzieży jest przygotowanie do małżeństwa, na co kładł tak wielki nacisk 
Jan Paweł II35. W kontekście nowej ewangelizacji nauka zawarta w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego zachowuje swoją pełną aktualność, owszem, nabiera nie-
jako nowego wyrazu w naszych czasach, niesprawiedliwie stygmatyzowa-
nych przez pewne środowiska, nieprzychylne najważniejszej i najpiękniej-
szej instytucji na ziemi, jaką jest małżeństwo i jej pochodna – rodzina.

Ogłoszony przez Benedykta XVI w dniu 11 października Rok Wiary36, 
nawiązuje wprost do przedmiotu obrad Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów na temat: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej37. 
Podając motywacje i zachęty do obchodów Roku Wiary, Ojciec Święty powie-

nicznego, t. III, Księga IV, Uświęcające zadania Kościoła, Poznań 2011, s. 340; W. GÓRALSKI, 
Kościelne prawo małżeńskie, dz. cyt., s. 251.

32 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 12.

33 Tamże; por. FC 37.
34 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 

cyt., nr 12.
35 Por. FC 66; JAN PAWEŁ II, List do rodzin, Liberia Editrice Vaticana 1994, Wrocław 

1994, nr 16. 
36 BENEDYKT XVI, List apostolski w formie Motu proprio „Porta fi dei”, dok. cyt.
37 Tamże, nr 4, s. 6.
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dział między innymi: „Chcemy obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny 
i owocny. […] Będziemy mieli okazję do wyznawania wiary w Zmartwych-
wstałego Pana […] w naszych domach i rodzinach, aby każdy odczuł potrze-
bę lepszego zrozumienia i przekazania przyszłym pokoleniom odwiecznej 
wiary”38. Dlatego, jak czytamy w Nocie Kongregacji Nauki Wiary: „Pożądane 
jest, by z nowym zapałem propagować i rozprowadzać Katechizm Kościoła 
Katolickiego, bądź inne pomoce odpowiednie dla rodzin, będących kościoła-
mi domowymi i pierwszymi miejscami przekazywania wiary”39, na przykład 
przy okazji udzielania sakramentu małżeństwa. W konkluzji do powyższej 
wskazówki-postulatu, rzeczona Kongregacja wyraża głęboką nadzieję w sło-
wach: „Może to sprzyjać przyjęciu i pogłębieniu nauki katolickiej w naszych 
domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumie-
nia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary”40. Podobne 
akcenty znajdujemy w Orędziu Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 
z dnia 1 stycznia 2013 roku. Papież napisał w nim, że „trzeba chronić prawa 
rodziców oraz ich zasadniczą rolę w wychowaniu dzieci, przede wszystkim 
w dziedzinie moralnej i religijnej. W rodzinie rodzą się i wzrastają ludzie 
pokój czyniący, przyszli krzewiciele kultury życia i miłości”41.

38 Tamże, nr 8, s. 11.
39 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok 

Wiary, IV, nr 4., dok. cyt., s. 45.
40 Tamże, IV, nr 5., s. 45.
41 BENEDYKT XVI, Błogosławieni pokój czyniący, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

(2013) nr 1 (349), s. 8.
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LA RINASCITA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA 
ALLA LUCE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

La crisi che attraversa il matrimonio e la famiglia non è fatta per caso. Queste più 
importanti e più fondamentali istituzioni sono note a tutti e risalgono all’inizi dell’origine 
del genere umano: assieme con l’atto della creazione dell’uomo, i primi uomini: Adamo 
ed Eva costituiscono, secondo la volontà del Creatore, il primo patto matrimoniale che dà 
l’inizio alla prole e al tutto genere umano.

Sia il matrimonio che la famiglia discendente da esso, nella storia dell’umanità, han-
no attraversato le diverse vicissitudini del destino. Il matrimonio, sollevato ad una dignità 
del sacramento, ha conquistato un carattere e un valore del segno particolare di Dio, ed è, 
come l’istituzione insostituibile nell’opera della creazione della vita nuova, che è il germe 
del nuovo rapporto matrimoniale e della nuova famiglia.

La Chiesa ha sempre avuto una cura particolare del matrimonio della famiglia ve-
dendo in esso un sostegno ed una garanzia dello sviluppo della singola persona, delle 
comunità della Chiesa e delle nazioni. Al giorno d’oggi dell’attualle crisi che vivono le due 
istituzioni, la Chiesa riprende, nell’ambito della nuova evangelizazzione e nell’ Anno della 
Fede, gli sforzi intensi per la rinascita e il rinnovamento di questa più importante e la più 
bella istituzione che è il matrimonio e la famiglia, chiamata la Chiesa domestica, grazie al 
Concilio. 

tłum. Józef Krzywda
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Wszechogarniający przekaz medialny nakazuje podjąć refl eksję nad 
sposobem posługiwania się mediami na rzecz rozwoju człowieka. Zachęca 
do tego dokument Konferencji Episkopatu Polski W trosce o człowieka i do-
bro wspólne1. Doświadczenie pokazuje, że media niejednokrotnie wpływają 
destrukcyjnie na osobę ludzką. Winą za takie działanie należy obarczać nie 
tylko nadawców; leży ona również po stronie odbiorców2. Wśród wielu teo-
rii wyjaśniających sposób działania mediów i ich wpływ na odbiorcę, jedna 
wskazuje na ich charakter negocjacyjny. W świetle tej teorii bardzo ważny 
staje się odbiorca, który nie powinien być biernym uczestnikiem przekazu. 
W przekazie staje się on partnerem. Dlatego powinien starać się zrozumieć 
sposób działania mediów, a także istotę komunikacji społecznej, aby stać się 
ich odpowiedzialnym użytkownikiem. Wiedza w tym zakresie jest punktem 
wyjścia do racjonalnego korzystania z mediów. Poznanie sposobów oddzia-
ływania na nadawców i przekaz – to krok drugi. Następny etap to wdrażanie 
wiedzy w życie. Ostatnim zagadnieniem w tej kwestii jest odpowiedź na py-
tanie: kto jest odpowiedzialny za formację odbiorców?

1 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
Warszawa 2012, nr 46–52.

2 Por. tamże, nr 46.
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WPROWADZENIE

Człowiek żyjący we współczesnym świecie ma ogromne możliwości 
w korzystaniu ze środków społecznego przekazu. Miliardy ludzi korzystają 
dziś z książek, czasopism, telewizji, radia, fi lmów, kaset wideo i magnetofo-
nowych, płyt CD i DVD, elektronicznych form przekazu, rozpowszechnia-
nych za pośrednictwem fal radiowych, systemów kablowych, satelitarnych 
i Internetu3.

Przekaz medialny dociera wszędzie. Jak stwierdzili autorzy instrukcji 
duszpasterskiej Aetatis novae: „Nie ma dziś takiego miejsca, w którym nie 
daje się odczuć wpływ środków przekazu na postawy religijne i moralne, na 
systemy polityczne i społeczne czy na wychowanie”4. Jest niezaprzeczalne, 
że „pierwszym współczesnym areopagiem jest świat środków przekazu, który 
jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, światową wioskę. Środki 
społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym 
narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem 
w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych”5. 

Ważne jest dostrzeżenie faktu, że media stają się „pierwszym współcze-
snym areopagiem” i „głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, 
przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach”6. Przejmują więc one rolę 
głównego formatora, wychowawcy. Dotyczy to zachowań indywidualnych, 
społecznych i rodzinnych, a więc całego kontekstu ludzkiego życia. Łatwo 
to zauważyć na przykładzie rodziny. Dziś media są „honorowymi gośćmi 
w milionach domów na całym świecie”7. Przyjmowane są każdego dnia jako 
stali goście8. Dlatego też dzisiejsza rodzina nie składa się już tylko z rodzi-

3 Por. PAPIESKA RADA DS. ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, Etyka 
w środkach społecznego przekazu, nr 2 [dalej: EŚSP], „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
22 (2001) nr 4 (232), s. 48; J. KULIG, Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle 
nauczania Jana Pawła II, Lublin 2010, s. 12.

4 PAPIESKA KOMISJA DS. ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, Instrukcja 
duszpasterska o przekazie społecznym w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji „Communio et 
progressio” Aetatis novae, nr 1 [dalej: AeN], „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13 (1992) 
nr 6 (143), s. 50.

5 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptoris missio”, Wrocław 1995, nr 37.
6 Tamże.
7 JAN PAWEŁ II, Budować mosty, które jednoczą w prawdzie. Do pracowników środków 

społecznego przekazu, [w:] TENŻE, Nauczanie papieskie II, 2, red. E. WERON, A. JADACH, 
Poznań 1992, s. 222.

8 Por. JAN PAWEŁ II, Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo. Orędzie na XXXVIII Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 25 (2004) 
nr 4 (262), s. 14.
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ców, dzieci czy kogoś krewnego. Do kręgu rodzinnego mają dziś dostęp spi-
kerzy, aktorzy, komentatorzy polityczni i sportowi, ważne i sławne osoby 
reprezentujące różne zawody, ideologie i narodowości. Dom więc poprzez 
media stoi otworem wobec świata9. 

Dzięki tej bezprecedensowej ekspansji mediów wiele rodzin na całym 
świecie, także tych niezbyt zamożnych, może korzystać we własnych do-
mach z bogatej i różnorodnej oferty środków przekazu. W rezultacie rodziny 
mają praktycznie nieograniczone możliwości zdobywania informacji i wie-
dzy, rozwoju kulturowego czy nawet wzrostu duchowego. Te możliwości są 
o wiele większe niż w rodzinach w dawniejszych czasach10.

Można więc pokusić się o stwierdzenie, że człowiek żyje dziś w świecie, 
który cechuje napór mediów. Napór, który rozumiany jest jako coś negatyw-
nego. Zaznaczyć jednak trzeba, że w niniejszym przedłożeniu media nie są 
traktowane jako coś demonicznego. Wręcz przeciwnie, traktowane są jako 
„dar Boga”, jako narzędzia wytworzone przez rozumnego i wolnego czło-
wieka, który uczestniczy w misji „czynienia sobie ziemi poddaną”. Media 
są więc traktowane jako coś dobrego, jako dar, który równocześnie staje się 
zadaniem. Dlatego też zostanie podjęta refl eksja nad odpowiedzialnym ko-
rzystaniem z tych darów.

JAK DZIAŁAJĄ ŚRODKI SPOŁECZNEJ KOMUNIKACJI? 
NEGOCJACYJNY CHARAKTER ODDZIAŁYWANIA

Czas, kiedy dyskutowano nad zagadnieniem, czy media wpływają na 
życie ludzkie czy też nie, przeszedł już do historii11. Współcześnie nikt nie 
wątpi w to, że takie oddziaływanie jest, i że jest ono niemałe. Pojawiają się 
jednak pytania o to, jak ten wpływ się dokonuje i jaką rolę odgrywa w nim 
odbiorca.

Bardzo ciekawym modelem, który próbuje to wyjaśnić, jest teoria od-
działywania mediów jako wynik negocjacji. Podkreśla ona, że oddziaływa-
nie mediów jest procesem wieloetapowym. Polega ono na konstruowaniu 

9 Por. JAN PAWEŁ II, Rola komunikacji społecznej wobec zadań rodziny, [w:] Orędzia 
Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, red. M. LIS, Częstochowa 2002, 
s. 91–92.

10 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Dives in misericordia”, Wrocław 1996, nr 10; 
TENŻE, Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo, dok. cyt., s. 12; J. KULIG, Posłannictwo 
twórców przekazu medialnego w świetle nauczania Jana Pawła II, dz. cyt., s. 36–37.

11 Por. D. McQUAIL, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. BUCHOLC, A. SZUL-
ŻYCKA, Warszawa 2008, s. 448–451.
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i upowszechnianiu obrazów rzeczywistości społecznej. Media mają ogromną 
władzę nad symbolicznym środowiskiem człowieka, bo to przecież one je 
tworzą. Media poprzez to, że ujmują rzeczywistość w określone ramy i sche-
maty interpretacyjne, nadają jej znaczenie. Jednak faktem jest, że środki przekazu 
nie mogą zmusić odbiorców do przyjęcia i zaakceptowania tych znaczeń. Analiza 
procesu percepcji i recepcji wskazuje, że odbiorca z obrazów dostarczanych 
przez media, tworzy swoje własne obrazy rzeczywistości, które oparte są 
także na określonych schematach i ramach interpretacyjnych. Mogą one być 
podobne lub nie do tych zastosowanych w konstrukcji przekazu. Podczas 
kontaktu mediów z odbiorcami, dochodzi do konfrontacji tych poglądów, 
a istotę tego, co między nimi zachodzi, najbardziej oddaje kategoria negocja-
cji. Stąd też nazwa: negocjowany wpływ mediów12.

W świetle tych badań odbiór mediów widziany jest jako nieustanne 
negocjacje między przekazami próbującymi narzucić odbiorcom określoną 
wizję rzeczywistości, a odbiorcami dostosowującymi ją do swoich potrzeb, 
możliwości i sytuacji życiowych. Negocjacyjny charakter odbioru nie negu-
je faktu, że media są dziś głównym, a często jedynym dostawcą informacji 
i rozrywki. Chociaż nie mogą narzucić odbiorcom przyjęcia pewnych poglą-
dów, to mogą skutecznie zablokować dostęp do informacji sprzecznych z tą 
wizją. Częste zaś powtarzanie pewnych treści, prowadzi do oswojenia się 
z nimi nawet bardzo opornych odbiorców13.

Znając ludzkie pragnienia, potrzeby i gusty, które same kształtują, 
media mogą dawać ludziom to, czego ci oczekują i co lubią, a jednocześnie 
mogą przemycać wartości i treści, które odpowiadają interesom mediów i ich 
właścicielom. Media więc, zdobywając sympatię i przychylność odbiorców, 
mają nad nimi dość dużą władzę, a tym samym mogą wpływać na ich życie 
w różnych sferach: indywidualnej, społecznej czy duchowej14.

A co mówi doświadczenie? Postawienie pytania, czy media wpływają na 
człowieka, jest pewną prowokacją, bo dziś nikt nie ma wątpliwości, że kształ-
tują one myślenie człowieka, że wpływają na jego postawy religijne i moralne, 
na systemy polityczne i społeczne oraz na wychowanie15. Jednak obserwując 
bierność odbiorców przekazu medialnego, to, że często bezkrytycznie przyj-
mują oni to, co proponuje np. telewizja, można wysnuć inny wniosek, który 

12 Por. tamże, s. 452–454; M. MROZOWSKI, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, 
Warszawa 2001, s. 377.

13 Por. M. MROZOWSKI, Media masowe, dz. cyt., s. 377.
14 Por. tamże, s. 377–378; J. KULIG, Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle 

nauczania Jana Pawła II, dz. cyt., s. 164.
15 Por. AeN 1.
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będzie odpowiedzią na pytanie, czy media oddziałują na odbiorcę. Odpo-
wiedź ta będzie brzmieć: tak, media wpływają na odbiorców, ale nie na mnie; 
jestem od tego wolny. Dlatego też ważne staje się rozumienie mechanizmów, 
jakie rządzą przekazem medialnym. Uświadomienie sobie, że w tym procesie 
odbiorca stanowi, czy też powinien stanowić, stronę – rozumną, wolną i od-
powiedzialna jednostkę – zachęca do rozumnego, wolnego i odpowiedzialne-
go korzystania z mediów i wpływania na przekaz medialny.

CZYM POWINNA BYĆ KOMUNIKACJA? – 
ISTOTA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dostrzegając pewien nieład w środkach przekazu medialnego, rodzi się 
pytanie: jak ten przekaz powinien wyglądać? Jaki jest ideał tej rzeczywisto-
ści? W odpowiedzi na nie pomaga analiza procesu komunikacji, terminów 
używanych na określenie komunikacji, środków komunikacji, oraz ich teolo-
giczna interpretacja.

Schemat komunikacji. Komunikacja na stałe wpisuje się w życie ludzkie. 
Jest ona nieodłączna od ludzkiej egzystencji. W człowieku istnieje potrzeba 
komunikacji, która zakorzeniona jest w ontycznej strukturze osoby ludzkiej. 
Dlatego też komunikacja to jeden z najstarszych procesów społecznych czło-
wieka16.

Każda osoba ludzka od najwcześniejszego dzieciństwa aż do śmierci ko-
munikuje się ze światem zewnętrznym. Powszechność tego doświadczenia 
sprawia, że człowiek może je łatwo opisać. Każdy opis komunikowania musi 
zawierać te trzy elementy. Mrozowski stwierdza, że „komunikowanie jest 
rodzajem kontaktu nawiązanego za pomocą zmysłów, bądź także specjal-
nie do tego przystosowanych narzędzi (środków komunikowania), między 
co najmniej dwiema osobami, z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej 
(odbiorcy) za pomocą zrozumiałych dla nich obu znaków pewne treści poję-
ciowe lub emocje z zamiarem wywołania u odbiorcy określonych reakcji”17.

Określenie to wskazuje, że oprócz tych trzech elementów istnieją w ak-
cie komunikacji pewne czynności wykonywane przez osoby biorące w nim 
udział. Komunikowanie nie jest bowiem ani stanem, ani sytuacją, lecz ludzką 
aktywnością, działaniem18. Dla lepszego zrozumienia procesu komunikowa-
nia zostanie przedstawiony podstawowy, linearny proces ludzkiego komu-

16 Por. L. KUC, Krótki traktat o teologii komunikacji, Leszno koło Błonia 1997, s. 15–17.
17 M. MROZOWSKI, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, dz. cyt., s. 14.
18 Por. tamże.
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nikowania „twarzą w twarz”. Składa się on z kilku faz. Akt komunikowania 
rozpoczyna się od nadawcy, który podejmuje decyzję o jego rozpoczęciu i de-
cyzję o tym, jaki przekazać komunikat. Następnie nadawca koduje zamierzo-
ne znaczenie poprzez dobór słów, gestów. Następnie emituje on komunikat. 
Dokonuje się to poprzez wypowiedzenie czy pokazanie, w taki sposób, aby 
została pokonana przestrzeń między nadawcą a odbiorcą. W tym momen-
cie w akt komunikowania wchodzi odbiorca. Zwraca on uwagę i postrzega 
komunikat, który jest zakodowany w pewnym układzie znaków. Wtedy na-
stępuje faza odkodowania komunikatu, czyli odczytania znaczenia poszcze-
gólnych znaków i konstruowania własnej interpretacji znaczeń znaków. 
Ostatnią fazą tego procesu jest pozostawanie pod pewnym wpływem prze-
kazu i odpowiedź odbiorcy – sprzężenie zwrotne (feedback)19. Ta analiza po-
kazuje, że w przekaz zaangażowany jest nie tylko nadawca, ale również i od-
biorca. Jego rola jest niezmiernie ważna w tym procesie. Ostatecznie bowiem 
od niego zależy, czy przekaz przerodzi się w komunikację.

Analiza terminów określających komunikację i przekaz. Celem komunikacji 
jest nawiązanie kontaktu nadawcy z odbiorcą. Warto w tym miejscu dokonać 
analizy etymologii słowa komunikacja. Pochodzi ono od łacińskiego czasow-
nika communico, communicare oznaczającego dzielić z kimś coś, uczestniczyć 
w pewnej zbiorowości oraz od rzeczownika communio – zjednoczenie, zespo-
lenie. Dosłownie więc communio oznacza zjednoczenie, a komunikacja ety-
mologicznie oznacza proces jednoczenia. W ten sposób komunikowanie poj-
mują osoby będące pod wpływem teologii chrześcijańskiej: „Komunikować 
się, to tworzyć wspólnotę osób przez wymianę zachowań symbolicznych”20.

Warto również zwrócić uwagę na terminy, które określają zjawisko 
przekazu społecznego. Zwrócona zostanie uwaga na terminy polskie: „środ-
ki masowego przekazu”, „środki społecznego przekazu”, „środki komunika-
cji społecznej”. Ten pierwszy termin narzuca pewne negatywne skojarzenia. 
Słowo „masowego” może oznaczać właśnie zawarty w tytule napór, czy też, 
że środki te skierowane są do mas. Słowo „przekaz” również implikuje wy-
syłanie wiadomości, natomiast brak jest odniesienia do odbiorcy. Widać więc 
w tym określeniu reistyczne podejście do odbiorcy. Odbiorca jest klientem, 
który ma dostać informację, ale ma i nawet powinien pozostać bierny. Po-
dobne znaczenie ma termin „środki społecznego przekazu”. Negatywne zna-

19 Por. M. DEFLEUR, E. DENNIS, Understanding mass communication. A liber-
al arts perspective, Boston–Toronto 1994, s. 9–11; T. GOBAN-KLAS, Komunikowanie 
i media, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. BAUER, E. CHUDZIŃSKI, 
Kraków 2000, s. 12–13.

20 J. WASZKIEWICZ, Od komunikacji do wspólnoty, Wrocław 2002, s. 25; por. J. NA-
GÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie. t. 1, Świat i wspólnota, Lublin 1998, s. 306.
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czenie trochę łagodzi określenie „społecznego”, wskazując na pewną cechę 
komunikacji, która dokonuje się w społeczeństwie. Ideałem jest ten ostatni 
termin: „środki komunikacji społecznej”. Wskazuje on na cel tych narzędzi: 
tworzenie komunii, wspólnoty, a więc zakłada pewien świadomy wysiłek 
osób zaangażowanych w ten proces. Jeszcze głębiej wyjaśnia to teologiczna 
interpretacja komunikacji21.

Teologiczna interpretacja komunikacji. Analizę procesu komunikacji bar-
dzo ubogacają rozważania teologiczne na ten temat. Aby głębiej zrozumieć 
ten proces, trzeba odwołać się do jego chrześcijańskiego rozumienia. Refl ek-
sja teologiczna na temat komunikacji rozwinęła się wraz z rozpowszechnia-
niem się środków społecznego przekazu. Powstała nowa dziedzina, zwana 
„teologią mass mediów” lub „teologią środków społecznego przekazu”22.

Kościół zwraca uwagę, że każde komunikowanie, niezależnie czy jest 
to komunikowanie międzyosobowe czy masowe, powinno prowadzić do 
wspólnoty. Nauka ta ukazywana jest przez analogię z Bożymi wzorcami 
doskonałego komunikowania-komunii23. Dokumenty Kościoła wskazują na 
dwa teologiczne wzory komunikowania. Pierwszym jest największa tajem-
nica odwiecznego współżycia Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, żyjących 
tym samym życiem Bożym24; drugim Jezus Chrystus, „Doskonały Przeka-
ziciel”, Słowo, które stało się Ciałem25. Kościół patrzy więc na komunikację 
w perspektywie trynitologicznej i chrystologicznej.

Pierwszorzędnym paradygmatem komunikacji jest paradygmat tryni-
tarny – „misterium wewnętrznego życia Boga, tworzącego wspólnotę Osób 
Boskich i historiozbawczo samoudzielajacego się”26. Analizując proces komu-

21 Por. M. IŁOWIECKI, Kryterium podstawowe. O etosie dziennikarza, „Ethos” 3 (1990) 
nr 3–4 (11–12), s. 153.

22 Por. K. KLAUZA, Eklezjogenetyczna funkcja środków społecznego przekazu, [w:] Ko-
ściół a środki społecznego przekazu, red. J. CHRAPEK, Warszawa 1990, s. 161; TENŻE, Pol-
ska teologia komunikowania społecznego. Wprowadzenie do dyskusji, [w:] RADA NAUKOWA 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i euro-
pejska wobec nowych wyzwań, t. 1, Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych, Lublin 
2005, s. 262–263.

23 Por. KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Wskazówki odnośnie do 
formacji przyszłych kapłanów w zakresie środków społecznego komunikowania, nr 3, [w:] Kościół 
a środki społecznego przekazu, dz. cyt., s. 231; T. REROŃ, Komunikacja społeczna, [w:] Jan Paweł 
II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 266.

24 Por. PAPIESKA KOMISJA DS. ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, Instruk-
cja pastoralna „Communio et progresio” nr 8 [dalej: CP], [w:] Kościół o środkach komunikowania 
myśli, red. J. GÓRAL, K. KLAUZA, Częstochowa 1997, s. 178.

25 Por. CP 11.
26 J. SZYMIK, Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, „Ethos” 6 (1993) nr 4 (24), 

s. 37. 
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nikowania się Trójcy Świętej, wyodrębnia się komunikowanie ad intra i ad 
extra 27. Przestrzeń wewnątrzboskiej komunikacji-komunii wypełniona jest 
poznaniem i miłością. Profesor teologii dogmatycznej, Jerzy Szymik ukazuje 
to w następujący sposób: „Wyrazem i kresem Bożego poznania jest Słowo, 
wylewem i kresem miłości jest Duch Święty. Ojciec, który jest miłością, w mi-
łującym poznaniu przenika siebie i w tym akcie miłującego samopoznania 
odwiecznie rodzi Syna. Syn jest Słowem, które oddaje się Ojcu w miłości. 
Ojciec i Syn we wzajemnym oddaniu miłości wzajemnie się afi rmują w nie-
skończonym szczęściu miłości. I w ten sposób – w miłości – Osoby Boże są 
Osobami”28. Osoba w Trójcy Świętej jest więc sobą poprzez całkowite i abso-
lutne darowanie się w Drugim, czyli przez Drugą Osobę. Każda Osoba jest 
całkowitą samoistnością, a zarazem „absolutnym odniesieniem się do Dwu 
Osób, które są dla niej tematem, treścią i sensem”29. To „komunikacyjno-ko-
munikujące” oddanie dokonuje się w miłości. Co więcej, Osoba oddając sie-
bie, komunikując pozostałym Osobom, nie przestaje być sobą, ale staje się 
sobą. Dzięki tej komunikacji Bóg jest Trójosobowy30. Tym więc co ostatecznie 
się komunikuje, „jest własna osoba nadawcy”31. Skoro zaś człowiek został 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ten wzór komunikacji powinien 
być realizowany w życiu ludzi: „istnieje pewne podobieństwo między jedno-
ścią Osób Boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzić między 
sobą, w prawdzie i miłości”32.

Trójca Święta komunikuje się nie tylko wewnątrz siebie (ad intra), ale 
również na zewnątrz (ad extra). Historia zbawienia „opisuje i poświadcza ko-
munikowanie się Boga z ludźmi”33. Odwołując się do faktu stworzenia czło-
wieka na obraz i podobieństwo Boga, Jan Paweł II stwierdza, że Bóg uczynił 
tak dlatego, aby ludzie mogli się z Nim komunikować – przyjąć Jego objawie-
nie i nawiązać z Nim dialog miłości. Człowiek poprzez grzech odwraca się od 
Boga, swego Stwórcy i popada w wewnętrzny konfl ikt, a to prowadzi do wy-
obcowania i braku stałego porozumienia między ludźmi. Bóg jednak na po-
czątku historii zbawienia nawiązuje z człowiekiem kontakt, a gdy wypełniła 

27 Por. tamże, s. 38.
28 Tamże.
29 C. BARTNIK, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, s. 223–224.
30 Por. tamże, s. 224; J. SZYMIK, Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, art. cyt., 

s. 38.
31 J. SZYMIK, Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, art. cyt., s. 38.
32 KKK 1878.
33 JAN PAWEŁ II, List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu 

„Szybki rozwój”, nr 4 [dalej: SR], „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005) nr 7–8 
(275), s. 35.
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się pełnia czasów, zesłał swojego Syna (por. Hbr 1, 1–2) – Słowo, które stało się 
Ciałem (por. J 1, 14). Chrystus przez swoją śmierć uwolnił człowieka, udzie-
lając wszystkim prawdy i życia w obfi tości. Jezus przywrócił pokój i zjedno-
czenie z Bogiem, a między ludźmi utwierdził wzajemne braterstwo34. „Od 
tej pory najmocniejszy fundament i podstawowy wzorzec jedności pomiędzy 
ludźmi znajduje się w Bogu, który stał się naszym człowieczym bratem”35.

Analiza komunikowania się Trójcy Świętej ad extra, doprowadza do dru-
giego paradygmatu komunikacji – paradygmatu chrystologicznego. Wska-
zuje się w nim na Chrystusa jako Doskonałego Przekaziciela36. Jezus oddał się 
całkowicie swojemu posłannictwu. Stylem życia i głoszenia ukazuje, czym 
jest prawdziwa komunikacja. Najpierw więc realizuje w życiu to wszystko, 
czego uczy: pełni wolę swojego Ojca. Następnie kierując słowa do ludzi, 
dostosowuje je do konkretnej sytuacji. Ucząc o sprawach trudnych, używa 
prostego, codziennego języka. Uczy przez przypowieści i barwne opowia-
dania, które łatwiej trafi ały do słuchaczy. Jezus w swoim nauczaniu wyrażał 
szacunek wobec słuchających, zrozumienie ich potrzeb i sytuacji, współczuł 
ich cierpieniu. Mówił to, co potrzebowali usłyszeć, i tak, aby przyciągnąć ich 
uwagę, ale nie stosował przymusu, kompromisów, nie wprowadzał w błąd, 
nie manipulował37. Osobiste spotkanie z Jezusem nie pozostawiało słuchaczy 
obojętnymi, ale przynaglało do naśladowania Go. Wszystko co Jezus przeka-
zywał, ubogacało słuchaczy. Chrystus komunikuje najpełniej siebie i swoją 
miłość, pozostawiając Eucharystię – miejsce, w którym dochodzi do zjedno-
czenia się Nadawcy i odbiorcy. Śmierć na krzyżu jest wyrazem konsekwencji 
nauczania. Oddał swoje życia za ludzi.

Z teologicznego punktu widzenia „komunikowanie” nie jest więc tyl-
ko samym przekazywaniem idei czy wyrażaniem uczuć. Jak uczy Instrukcja 
Communio et progressio komunikowanie „to coś więcej”, to dawanie siebie: 
„przekaz jest pełny odpowiednio do jego natury, gdy dokonuje się daru 
z siebie samych w miłości, a treścią przekazu Chrystusa jest Duch i życie (J 6, 
63)”38. Prawdziwy przekaz można poznać po tym, że prowadzi on do zjedno-
czenia i postępu ludzi. Wnioski takie wynikają z dwóch doskonałych wzor-
ców komunikacji: Trójcy Świętej i Osoby Jezusa Chrystusa.

34 Por. CP 10; SR 4; J. KULIG, Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle na-
uczania Jana Pawła II, dz. cyt., s. 71.

35 CP 10.
36 Por. tamże 11.
37 Por. PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evan-

gelii nuntiandi”, Wrocław 2001, nr 12; EŚSP 32; SR 13.
38 CP 11.
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JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ 
ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU?

Ukazany negocjacyjny charakter przekazu społecznego oraz ideał ko-
munikacji społecznej wskazują na potrzebę aktywnego zaangażowania się 
odbiorców w przekaz. Należy również zwrócić uwagę, że zagrożenie wyni-
ka nie tylko z bierności odbiorców, ale także z charakteru samych mediów 
oraz celów, jakimi kierują się nadawcy. Odbiorcy więc, obok poznania ideału 
komunikacji społecznej, wezwani są do odkrywania prawdziwego obrazu 
współczesnych mediów, czyli poznania rzeczywistości. W tej kwestii zosta-
nie zwrócona uwaga na dwa zagadnienia: na natłok przekazywanych treści, 
co łączy się z tytułowym naporem, oraz na cele, jakie stawiają sobie nadawcy.

Nadmiar przekazywanych treści. W przekazie informacji, podobnie jak 
w wielu innych dziedzinach, niebezpieczeństwem są skrajności: niedobór 
i nadmiar, w tym przypadku – informacji. Są miejsca na świecie, gdzie wy-
stępuje niedobór informacji. Są to kraje, gdzie jeszcze niedostatecznie rozwi-
nęła się ta dziedzina, albo gdzie panują reżimy, które nie dopuszczają oby-
wateli do informacji. Natomiast w krajach o ustroju demokratycznym, nie 
podlega dyskusji fakt, że jest w nich tak wiele środków przekazu oraz tak 
wiele informacji, że człowiek nie jest w stanie ich przetworzyć. Ten natłok 
informacji nie do końca jest spowodowany znacznym rozprzestrzenieniem 
się mediów. Przekazywanie dużej ilości informacji, nieraz nieistotnych, jest 
też pewną metoda odciągania odbiorców od rzeczy ważnych i istotnych. Sły-
szy się nieraz o tzw. tematach zastępczych. Natłok informacji jest więc też 
pewnym sposobem dezinformacji. Odbiorcy powinni zdawać sobie sprawę 
z tego niebezpieczeństwa.

Cele nadawców. Drugim niebezpieczeństwem, które niesie przekaz, jest 
nastawienie na zysk. Przewagę w przekazie społecznym posiadają media 
o profi lu komercyjnym, które nie dbają o jakość przekazu, ale o ilość odbior-
ców. Dla osób tworzących przekaz bardzo ważne jest, do ilu odbiorców on 
dotrze. Osoby te niejednokrotnie mogą starać się wyłącznie dążyć do sukce-
su i do powiększania liczby odbiorców. Dziś istnieje bowiem taka tendencja, 
aby sukces mierzyć według kryterium zysku, a nie służby. Pokusa ta rodzi 
poważne zagrożenie, gdy chodzi o przekazywane treści39.

39 Por. JAN PAWEŁ II, Środki społecznego przekazu w służbie rodziny. Przemówienie do 
uczestników międzynarodowego sympozjum poświęconego rodzinie, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 14 (1993) nr 8–9 (155), s. 28; F. ADAMSKI, Komunikowanie masowe i jego oblicza, 
[w:] Kościół a kultura masowa, red. F. ADAMSKI, Kraków 1984, s. 9–10.



95Człowiek wobec naporu mediów

Dążenie do zysku i reklamy wywiera wtedy nadmierny wpływ na treść 
przekazu społecznego, w której popularność zaczyna górować nad jakością, 
a ta „spada do poziomu najniższego wspólnego mianownika”40. Kościół 
przestrzega odpowiedzialnych za media, aby opierali się pokusie łatwego 
zysku i zdecydowanie odmawiali udziału w produkcji programów wyko-
rzystujących ludzką słabość, obrażających sumienie czy poniżających ludzką 
godność41.

Jednak gdy przekaz ocenia się według wysokości nakładu, liczby od-
biorców, sprzedanych biletów oraz danych uzyskanych z analizy rynku, treść 
trzeba sprowadzić do najniższego wspólnego mianownika. Są to wskaźniki, 
które pozwalają zobaczyć zapotrzebowanie rynku, jednak nie mogą być je-
dynym czynnikiem kształtującym treść przekazu. Bowiem decyzje dotyczące 
treści przekazywanych przez media nie powinny być kształtowane jedynie 
przez czynniki rynkowe i ekonomiczne. Te czynniki nie będą chronić inte-
resów społeczeństwa, a szczególnie interesów mniejszości42. Doświadczenie 
pokazuje, że nie liczą się zasady i etyka, ale popularność i zysk. Taki przekaz 
biskup Lepa nazywa systemem S-M-S – sensacja, muzyka, seks43.

CO ROBIĆ? – ZADANIA ODBIORCÓW I INSTYTUCJI

Czy odbiorca może wpłynąć na nadawcę? Chociaż jest to zadanie trud-
ne, bo wymaga aktywności odbiorcy, niekiedy znacznej, jest ono możliwe. 
Twierdzącą odpowiedź uzasadniają między innymi dwa, wspominane już 
zagadnienia: negocjacyjny charakter przekazu, a także kwestia, która łączy 
się z powyższą, czyli fakt, że media dostosowują się do potrzeb odbiorców.

Dla potwierdzenia tej tezy warto zwrócić uwagę na dwie sytuacje z nie-
odległej przeszłości, kiedy media zmieniły się nie do poznania: wydarzenia 
związane z umieraniem, śmiercią i pogrzebem Jana Pawła II oraz z katastrofą 
smoleńską. Dziś możemy przecierać oczy ze zdumienia, że media, przynaj-
mniej na chwilę, zmieniły swoje oblicze. Ta zmiana oblicza przekazu wynikła 
również z tego, że odbiorcy w tych momentach nie chcieli banalnego prze-

40 AeN 5; por. A. KŁOSKOWSKA, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980, 
s. 287–288.

41 Por. JAN PAWEŁ II, Rola kaset magnetofonowych i magnetowidowych w kształtowaniu 
kultury i sumienia, [w:] Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, 
dz. cyt., s. 190.

42 Por. EŚSP 24.
43 Por. A. LEPA. Świat manipulacji, Częstochowa 1997, s. 110–120.
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kazu, lecz przekazu podniosłego, mądrego i ubogacającego. Stosownego do 
chwili i do wydarzeń.

Zadania odbiorców. Jak więc wpływać na nadawców i przekaz? Można 
zastosować metody negatywne (1) i pozytywne (2–5).

1) Bojkotowanie przekazów nieodpowiadających naszym oczekiwaniom 
i wyrażanie tego poprzez protesty i skargi.

2) Mądre rozeznawanie i wybór przekazów.
3) Dialog z nadawcami: wyrażanie opinii, pochwał, protestów – indywi-

dualnych, zbiorowych, publikowanych w innych środkach przekazu.
4) Formowanie sumienia.
5) Skonkretyzowane oczekiwanie na pomoc ze strony państwa.

Instytucje wspierające odbiorców w odpowiedzialnym korzystaniu z przekazu 
medialnego. Wobec naporu mediów człowiek potrzebuje konkretnej pomocy 
od konkretnych instytucji. Wśród instytucji wspierających odpowiedzialne 
korzystanie trzeba wymienić: same media, państwo, szkołę, kościoły i związ-
ki wyznaniowe oraz rodzinę.

Media. Jest to coś zaskakującego, by media same informowały o pew-
nych zagrożeniach, które wynikają z korzystania z nich. Jest to wymaganie 
utopijne. Bowiem jeżeli media spełniłyby to zadanie, pokazałyby, że ich ce-
lem często nie jest służba, ale zysk. Dlatego potrzebna jest czujność nad me-
diami ze strony państwa.

Państwo ma obowiązek uczenia odpowiedzialnego korzystania z prze-
kazu medialnego. W gestii państwa jest przygotowanie odpowiedniego pro-
gramu edukacyjnego do szkół w zakresie korzystania z mediów. Jak państwo 
prawnie wymogło na producentach papierosów i alkoholu umieszczanie na-
pisów o szkodliwości tych środków, tak też wymogło na mediach umiesz-
czanie znaków wskazujących jakiego rodzaju treści można się spodziewać 
po danym przekazie. W tym zakresie państwo może i powinno wiele uczy-
nić. Tym bardziej, że posiada konstytucyjny organ zajmujące się środkami 
komunikacji społecznej (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji).

Szkoła. Jest to narzędzie w rękach państwa. Dlatego w programie na-
uczania powinno znaleźć się miejsce na edukację medialną, która zwraca 
uwagę na mądre i roztropne korzystanie z przekazu, ze szczególnym zaak-
centowaniem jego aspektu etycznego.

Kościoły i związki. Szczególną uwagę powinny zwrócić na zagadnienie 
formacji sumienia w tym względzie, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Powin-
ny także angażować się w pomoc w tworzeniu organizacji prowadzących 
dialog z nadawcami.
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Rodzina. Jest ona miejscem, gdzie młody człowiek uczy się odpowie-
dzialnego życia, a więc korzystania z mediów. Można tu wskazać na dobry 
przykład rodziców w korzystaniu z mediów; poznawanie przekazów kie-
rowanych do dzieci i młodzieży; zwracanie uwagi na przekazy, z których 
dzieci korzystają; wspólne oglądanie; uczenie dzieci wybierania programów 
i ich oceniania.

ZAKOŃCZENIE

Obserwując współczesny świat mediów, można powiedzieć, że czło-
wiek jest w sytuacji zagrożenia. Rzeczywistość przekazu społecznego bo-
wiem daleko odbiega od ideału. To stwierdzenie jest pesymistyczne i będzie 
ono realne wtedy, gdy odbiorca wobec przekazu pozostanie bierny. Jednak 
rodzi się też perspektywa optymistyczna. Odbiorca wobec przekazu i jego 
wpływu nie stoi na pozycji przegranej. Angażując się w oglądanie, czyta-
nie, słuchanie, czyli w korzystanie ze środków społecznej komunikacji, może 
nie tylko wychodzić zwycięsko, ale jeszcze ubogacony, dojrzalszy w czło-
wieczeństwie. Negocjując z nadawcami, może pozytywnie wpływać na cały 
przekaz. Wymaga to pewnego wysiłku i to nie tylko odbiorcy, ale i pewnych 
instytucji, które służą dobru wspólnemu. Tak więc media, będąc darem dla 
człowieka, stają się też zadaniem.

MAN TOWARDS THE PRESSURE OF MEDIA FORMING 
FOR RATIONAL USING OF THE SOCIAL COMMUNICATION

The author refl ects on responsible use of the means of social communication. First 
points to the huge prevalence of the media with which the modern man meets. Then, on 
the basis of a theory of media effects on the human person, pointing out the importance 
of the recipient in the transmission. Specifi es what essentially should communication be, 
also the communication by the media. Against this background, shows how the reality 
differs from the ideal transfer. The last part of the article gives some tasks to the recipients 
and social institutions that should take responsibility for a man.

tłum. Krzysztof Magdij
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Z coraz większym niepokojem należy śledzić doniesienia o różnego ro-
dzaju patologiach społecznych, które dotykają współczesną rodzinę. Ma ona 
przecież być „małą ojczyzną aksjologiczną”1, bowiem jest zasadniczym ogni-
wem międzypokoleniowej transmisji wartości. A nie można zaprzeczyć te-
zie, iż „akceleracja przemian społeczno-politycznych, ekonomicznych, etycz-
no-moralnych oraz preferowanie takiego stylu życia, jaki uwidacznia się 
w skrajnie pojmowanej wolności człowieka, bez liczenia się z dobrem pań-
stwa czy narodu, widzenie ludzkiego życia jedynie w kategoriach egoistycz-
nych, wreszcie słabnąca rola rodziny, muszą rodzić, na tle troski o przyszłość 
nowych pokoleń, pytania o jakość obecnego i przyszłego wychowania, jego 
merytoryczny, aksjologiczny i metodyczny model”2.

W wielu współczesnych rodzinach rozgrywa się dramat, w którym co-
raz częściej konkretny człowiek przegrywa swoje szanse prawidłowego roz-
woju. 

Aksjologiczny chaos, który wkrada się w funkcjonowanie poszczegól-
nych wspólnot rodzinnych, sprawia, że wartości zaczynają być spychane na 

1 Por. R. SKRZYPNIAK, Rodzina małą ojczyzną aksjologiczną, Koszalin 2012, s. 33.
2 Tamże, s. 12.
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margines społecznego funkcjonowania, a codzienne wybory zdają się być 
coraz bardziej niewiadome i nieprzewidywalne. Dzieje się tak dlatego, że 
rodzina przeżywa coraz więcej porażek aksjologicznych, mających wpływ 
na jej kondycję. W. Półtawska przed kilku laty pisała, że „antycywilizacja 
z żarłoczną chęcią życia rozbija rodzinę. Zanurzona w egoizmie, w morzu 
egoizmu, nie tworzy żadnej więzi i ludzie, choć obok siebie, to przecież nie 
jednoczą się, ale dzieli ich coraz więcej i wreszcie rozstają się, bo przepaść 
wywołana egoizmem staje się między nimi coraz głębsza i nie łączy ich nic, 
co mogłoby stanowić trwały fundament, porozumienie. Zgarniają skarby 
tego świata, które wabią rozkoszą i łatwizną, i gubią samych siebie. I gdy 
rozchodzą się jak dwa w odmienną stronę płynące nurty – każdy w pogoni 
za własną przyjemnością – bywa, że między nimi porzucone zostają dzieci 
samotne, jak na bezludnej wyspie”3. W tym kontekście warto przyglądnąć się 
bliżej owym porażkom aksjologicznym, które akcelerują toksyczne zjawiska 
społeczne, zachodzące we współczesnej rodzinie. Wydaje się, że można ich 
wymienić osiem.

PORAŻKA ZWIĄZANA Z BEZSILNOŚCIĄ

A. Grün uważa, iż „być bez mocy to nie mieć możliwości, nie mieć na 
nic wpływu, nie posiadać siły, zdolności, by coś przedsięwziąć. Bezsilny nie 
jest w stanie niczego zdziałać, nie ma szans na to, żeby coś zmienić, żeby 
czemuś nadać określony kształt. Uczucie bezsilności jest istotą człowieka, tak 
jak jest nią poczucie mocy. Człowiek odczuwa zarówno moc, jak i bezsilność. 
Ma moc opanowywania świata i siebie samego. Lecz równocześnie odczu-
wa bezsilność, kiedy musi zapanować nad sobą samym, jest bezsilny wobec 
Boga. Wpisaną w swoją kondycję bezsilność człowiek odczuwa w stosunku 
do swojego życia, do ludzi z własnego otoczenia i świata, w którym przyszło 
mu wieść swój żywot. Uczucie bezsilności zależne jest z reguły od niskiego 
poczucia własnej wartości, choć nie jest z nim tożsame”4. 

Kiedy pojawia się uczucie bezsilności w rodzinie, jest to niepokojący 
symptom nieradzenia sobie z wyzwaniami. Porażki wychowawcze związa-
ne z bezsilnością rodzą pytania o skuteczność zabiegów rodziców w sferze 
moralności. We współczesnej rodzinie można coraz częściej zaobserwować 
proces rezygnacji z konsekwentnego wymagania od siebie i innych członków 

3 W. PÓŁTAWSKA, By rodzina była Bogiem silna, Częstochowa 2003, s. 82.
4 A. GRÜN, Rozwijać poczucie własnej wartości – przezwyciężać bezsilność, Kraków 2007, 

s. 9.
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rodziny, ze względu na brak rezultatów dotychczasowych starań. W per-
spektywie takiego podejścia preferowane wartości stają się nie tak ważne, 
a chwiejność zasad postępowania dekonstruuje prawidłowy proces wycho-
wania. Aksjologia zostaje zepchnięta na margines życia rodzinnego, a proces 
wychowania w jakimś sensie zahamowany. Rodzina przestaje być przestrze-
nią kształtowania dojrzałej osobowości w oparciu o trwałe wartości, będące 
fundamentem rozwoju każdego człowieka. 

Dlatego też Jan Paweł II wielokrotnie apelował do wychowawców i wy-
chowanków, podkreślając, jak „ważne są wybory oparte na wartościach. 
Wartości są bowiem podstawą, która nie tylko decyduje o Waszym życiu, 
ale także określa linie postępowania i strategie, które budują życie w społe-
czeństwie. Pamiętajcie też, że nie można oddzielać od siebie wartości oso-
bistych i wartości społecznych”5. Porażki związane z bezsilnością rodziców 
w procesie wychowania sprawiają, iż owe wybory stają się nieadekwatne, 
pełne sprzeczności, oparte niejednokrotnie na zafałszowanym obrazie świa-
ta. W konsekwencji dzieci, ale także rodzice tracą szansę na budowanie trwa-
łych więzi oraz wszechstronny rozwój. To z kolei wpływa na kondycję całego 
społeczeństwa. 

PORAŻKA ZWIĄZANA Z AKCEPTACJĄ PATOLOGII

We współczesnej cywilizacji patologia staje się normą, co sprawia, iż 
coraz większa liczba rodziców obojętnieje wobec zła, które wciska się w „do-
mowy Kościół”. Przymykanie oka na różnego rodzaje zachowania aspołecz-
ne własnych dzieci niesie ze sobą wzrost wychowawczych porażek. Trzeba 
mieć świadomość, że „cywilizacja współczesna sprzyja patologii społecznej 
jednostek, a patologiczne jednostki czynią spustoszenie w rodzinach. Z kolei 
patologiczne rodziny (a jest ich coraz więcej) wyniszczają jednostki (swoich 
członków). Patologia indywidualna i rodzinna generują, wzmacniają się na-
wzajem, a z czasem mogą uczynić chorym całe społeczeństwa, jeśli procesy 
patologizacji nie zostaną zatrzymane”6.

Akceptacja patologicznych zachowań w domu rodzinnym uczy bez-
karności, a poprzez naśladownictwo utrwala pewne toksyczne zachowania. 
W konsekwencji członkowie rodzin coraz bardziej popadają w chaos, a rela-

5 JAN PAWEŁII, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (1.01.1985), [w:] Wy jesteście 
moją nadzieją. Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 1991, 
s. 144.

6 Z. TYSZKA, Rodzina w świecie współczesnym, [w:] Rodzina polska u progu XXI wieku, 
red. H. CUDAK, Łowicz 1997, s. 24.
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cje między nimi stają się napięte, pełne agresji i nieakceptacji. To z kolei może 
prowadzić do skrajnych zachowań, które nie rozwiązują problemów. „Trze-
ba sprawować władzę rodzicielską nie popadając w autorytaryzm, ustalać 
ograniczenia nie popadając w przesadny liberalizm, szanować rytm dziecka, 
bawić się z nim i stosować kary, słowem: uszanować jego dziecięcą naturę”7. 
Ważne, by pozwolić domownikom dochodzić do pewnych prawd w takim 
czasie, jakiego oni potrzebują.

Porażki rodzinne związane z akceptacją patologii mają jeszcze jeden 
istotny skutek – generują kłamstwo. Zgoda na patologię jest ucieczką przed 
prawdą. To chęć pójścia „na skróty”. To błąd przeczekania. Rodzice wchodzą 
na „drogę przeczekania”, bowiem nie mają świadomości różnego rodzaju 
poważnych skutków swojego postępowania. Odwlekanie z interwencją wy-
chowawczą wobec dzieci w wielu przypadkach powoduje utrwalenie się ne-
gatywnych postaw, które w późniejszym (dorosłym) wieku trudno będzie 
zmienić. W wielu przypadkach czekanie, aż problem wychowawczy samo-
istnie zniknie, związane jest ze swoistym strachem rodziców przed własnym 
dzieckiem8. 

Jak więc widać, wszelki kompromis związany z przyzwoleniem i tole-
rowaniem zachowań patologicznych niesie ze sobą nieobliczalne skutki, któ-
re mają wpływ na całe życie człowieka. Porażki wychowawcze pomnażają 
się, a szanse na dojrzałe podejście do spotykanych wyzwań zmniejszają się. 
Oczywiście, największymi ofi arami tych porażek stają się synowie i córki.

PORAŻKA ZWIĄZANA Z REZYGNACJĄ 
Z CHRZEŚCIJAŃSKICH WARTOŚCI

Trudno polemizować z prawdą zawartą w dokumencie Papieskiej Rady 
ds. Rodziny, w którym można przeczytać: „Mówi się dzisiaj bezkrytycznie 
o nowych modelach rodziny, o rodzinach zamiast o rodzinie, dąży się też do 
sformułowania nowej defi nicji małżeństwa. Oddalając się od pierwotne-
go pojęcia małżeństwa, rozumianego jako związek-komunia dwóch osób 
różnych płci, które oddają się sobie nawzajem bez zastrzeżeń i ograniczeń 
w czasie, w sposób wyłączny, wprowadza się coraz więcej określeń dwu-
znacznych, defi niujących te nowe modele rodziny. Mówi się więc o rodzinach 
niepełnych, rodzinach wtórnych, o konkubinatach czy wręcz o rodzinach homosek-
sualnych. Te tak zwane nowe modele są jednak ułudą. Już w samym wyraże-

7 F. BRIERE-LOTH, Gdzie się podziały nasze dzieci, „List” 6 (2004), s. 17. 
8 Por. J. MASTALSKI, Jak dobrze wychować dziecko, Kraków 2012, s. 146.
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niu rodzina niepełna zawiera się zasadnicza sprzeczność. Dziecko ma zawsze 
dwoje rodziców. Mówiąc o rodzinie niepełnej neguje się niejako istnienie nie-
obecnego rodzica – w większości wypadków ojca – i tym samym utrwala się 
model matriarchalny, który staje się dziś coraz bardziej rozpowszechniony. 
Gdy chodzi natomiast o rodzinę wtórną, trzeba zauważyć, że choć jest ona re-
zultatem niepowodzenia, pojmuje się ją i kształtuje według modelu rodziny 
nuklearnej. W tle rodziny wtórnej znajduje się zawsze rodzina rozbita, która 
nadal istnieje i często to właśnie ona najbardziej liczy się dla dziecka”9.

Od pewnego czasu obserwuje się nasilone działania, mające na celu 
marginalizację chrześcijańskich wartości w życiu społecznym. Rodzina staje 
się wręcz przestrzenią walki światopoglądowej. To z kolei niesie ze sobą wie-
le poważnych problemów związanych z dokonywanymi wyborami. W kon-
sekwencji rodzina przestaje być „oazą” bezpieczeństwa i realizacji pragnień 
poszczególnych domowników. A przecież „nieszczęście dzieci i kobiet za-
czyna się tam, gdzie trwałość społeczności rodzinnej poddana jest kompro-
misom, nastrojom lub różnym trudnościom życiowym”10. Co więcej, powsta-
je „kompleks katolika” zawierający przesłanie, iż człowiek nowoczesny jest 
zdystansowany do religii i Kościoła. A jak pisze K. Olbrycht, może powstać 
u wychowawców przeczucie przerastających ich wartości, wielkości celów. 
Ich świadome podjęcie oznacza zgodę na przekraczanie siebie, przerastanie 
swoich racjonalnie ocenianych możliwości11. Jednak marginalizacja sfery ak-
sjologicznej generuje coraz więcej porażek wychowawczych. Rodzina staje 
się areną potyczek i ciągłych, nietrafi onych wyborów.

PORAŻKA ZWIĄZANA Z PRZYZWOLENIEM NA PRZEMOC

We współczesnej rodzinie można także odnaleźć „szarą sferę” przemocy 
i agresji, o której wiedzą tylko domownicy. Obserwuje się jednak zwiększo-
ną tolerancję na przemoc rodzinną. Wkrada się ona we wspólnoty rodzinne 
niepostrzeżenie, zadomowiając się na stałe. Na niektóre agresywne postawy 
rodzice, ale także i dzieci już nie reagują. Siła przyzwyczajenia sprawia, iż 
powstaje rodzinne przyzwolenie na subtelną przemoc w słowach, gestach 
czy postawach. Takie zjawiska dekonstruują rodzinę, w której pojawia się 
coraz więcej porażek wychowawczych. 

9 PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Wyzwania i perspektywy na początku trzeciego 
tysiąclecia (14.06.2003), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 24 (2003) nr 11–12 (258), s. 8.

10 S. WYSZYŃSKI, W światłach tysiącleci, Kraków 1981, s. 101–102.
11 K. OLBRYCHT, Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu, „Edukacja i Dialog” 

2 (2000), s. 26.
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Benedykt XVI w 2006 roku apelował: „Rodzina to instytucja pośredni-
cząca między jednostką a społeczeństwem i nic nie może jej całkowicie za-
stąpić. Jej podstawą jest przede wszystkim głęboka więź międzyosobowa 
pomiędzy mężem i żoną, oparta na uczuciu i wzajemnym zrozumieniu. […] 
Oby w życiu dzieci więcej było chwil, w których między rodzicami panuje 
harmonia i uczucie, niż momentów niezrozumienia albo obojętności, ponie-
waż miłość między ojcem i matką daje dzieciom wielkie poczucie bezpie-
czeństwa i uczy je, jak piękna jest wierna i trwała miłość”12.

W sytuacji przyzwolenia na przemoc następuje powielanie wzorców 
zachowań, które powiększają margines zachowań patologicznych. W kon-
sekwencji jest to przyzwolenie na zło, które niszczy podstawową kategorię 
społeczną, jaką jest spotkanie. J. Tischner wyjaśniał brak możliwości spotka-
nia na płaszczyźnie zła następującymi słowami: „Spotkanie jest niemożliwe, 
ponieważ płaszczyzna zła jest płaszczyzną zdrady. Spotkanie i zdrada są nie 
do pogodzenia. […] Zło niszczy. Co niszczy? Niszczy miejsca – domy, warsz-
taty pracy, unicestwia świątynie, profanuje cmentarze”13.

Przymykanie oczu na przemoc w rodzinie rodzi różnego rodzaju po-
rażki natury aksjologicznej. Pewne kwestie nie są już ważne, a niektóre za-
chowania stają się stałym elementem życia rodzinnego. Przemoc w rodzinie 
staje się zamierzonym, wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw 
członkowi rodziny, naruszającym prawa i dobra osobiste, a powodującym 
cierpienie i szkody14. Doświadczanie przez dziecko przemocy fi zycznej lub 
bycie jej świadkiem może być przyczyną problemów emocjonalnych w doro-
słym życiu. Trzeba pamiętać, iż przemoc w rodzinie narusza prawa i dobra 
osobiste. Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofi ary 
na poważne szkody. A doświadczanie bólu i cierpienia niesie ze sobą nieod-
wracalne skutki. Przyzwolenie na takie postawy jest niewątpliwie źródłem 
porażek natury aksjologicznej.

PORAŻKA ZWIĄZANA Z ULEGANIEM MANIPULACJOM

Warto przypomnieć, iż „specyfi czną cechą środowiska rodzinnego jest 
między innymi to, że jego funkcje stanowią organiczną całość, złożoną i jed-
nolitą, których nie da się w życiu codziennym spełniać oddzielnie. Dlatego 

12 BENEDYKT XVI, Homilia w czasie czuwania modlitewnego (Walencja, 8.07.2006), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) nr 9–10 (286), s. 13.

13 J. TISCHNER, Filozofi a dramatu, Kraków 1998, s. 263.
14 H. D. SASAL, Niebieskie karty, Warszawa 1998, s. 10.
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też jakiekolwiek zaburzenie utrudniające realizację którejś z podstawowych 
funkcji powoduje krótszą lub dłuższą niezdolność rodziny do jej ogólnego 
funkcjonowania”15. Takim zaburzeniem może być różnego rodzaju manipu-
lacja stosowana przez domowników. Polega ona na specyfi cznym „włamy-
waniu się” do wnętrza drugiego człowieka w celu osiągnięcia zamierzonego 
celu. 

W rodzinie można odnaleźć różnego rodzaju manipulacje. Najczęściej 
wymienia się następujące:

• Manipulacja emocjami. Manipulacje emocjami zazwyczaj mają na celu 
doprowadzenie do większej uległości strony przeciwnej bądź też do 
wywołania huśtawki emocjonalnej16.

• Manipulacja językowa. Okazuje się, że domownicy mogą sięgać do tech-
nik ingracjacyjnych, stwarzając wrażenie przyjaznego, bezinteresow-
nego człowieka. Stosują subtelną zmianę słów, przekręcając ich sens17. 

• Manipulacja prawdą. Jest to manipulacja związana z pewnym rodzajem 
kłamstw. Jest to postawa żonglowania półprawdami, a także pozoro-
wania prawdy. Manipulujący prawdą posługuje się także niedopowie-
dzeniami, przemilczaniem, skracaniem relacji lub wyrywaniem wypo-
wiedzi z kontekstu18.

• Manipulacja konfl iktu. Do manipulowania w kwestii rozwiązywania 
konfl iktów służą pewne zjawiska, jak: czarno-białe widzenie, myślenie 
życzeniowe, unikanie kontaktu, wyrażanie niechęci do porozumienia, 
eskalowanie podejrzliwości i negatywnych uczuć19. 

Manipulacje, niezależnie od ich typów, przenoszą domowników 
w przestrzeń kłamstwa. Wartość prawdy zostaje pomniejszona. Autentycz-
ność domowników staje się czymś reglamentowanym. Pojawia się coraz 
więcej porażek natury aksjologicznej. Rodzina dryfuje w kierunku mielizny 
fałszu i obłudy. A to z kolei nie sprzyja budowaniu więzi.

15 S. KAWULA, Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996, s. 149.
16 Por. A. GRZYWA, Pułapki manipulacji, Lublin 2006, s. 34.
17 Por. Z. KOSYRZ, Przejawy manipulacji, przemocy i nietolerancji w szkole, [w:] Agresja 

w szkole, red. A. REJZNER, Warszawa 2004, s. 29.
18 Por. W. CHUDY, Filozofi a kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społe-

czeństw, Warszawa 2003, s. 222-223.
19 Por. M. DEUTCH, P. COLEMAN, Rozwiązywanie konfl iktów. Teoria i praktyka, War-

szawa 2005.
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PORAŻKA ZWIĄZANA Z MEDIATYZACJĄ ŻYCIA

Jan Paweł II, pisząc w 2004 roku Orędzie na Światowy Dzień Środków Spo-
łecznego Przekazu, apelował: „Środki społecznego przekazu mają ogromny 
pozytywny potencjał, który może służyć upowszechnianiu zdrowych war-
tości humanistycznych i rodzinnych, i w ten sposób mogą przyczyniać się 
do odnowy społeczeństwa […]. Z drugiej strony, zbyt często rodzina i ży-
cie rodzinne są niewłaściwie przedstawiane w środkach społecznego prze-
kazu. Bezkrytycznie mówi się o niewierności, współżyciu płciowym poza 
małżeństwem, braku moralnej i duchowej wizji małżeńskiego przymierza, 
natomiast okazuje się akceptację takim praktykom, jak rozwód, antykoncep-
cja, aborcja i homoseksualizm. Takie wizje, szerzące postawy wrogie małżeń-
stwu i rodzinie, szkodzą wspólnemu dobru społeczeństwa”20. 

W tym kontekście niepokojącym źródłem dysfunkcji rodzinnych jest 
syndrom braku odporności na informacje. Współczesne „medialne pokole-
nie” (którym są także dorośli) narażone jest na tego typu syndrom, czyli spe-
cyfi czną formę kulturowego AIDS (Anti-Information Defi ciency Syndrome)21. 
Stąd też istnieje coraz większa krytyka owego „informacyjnego boomu” cha-
rakterystycznego dla naszych czasów, zwłaszcza technik związanych z tele-
wizją i komputerami22. 

Nie ma więc wątpliwości, iż „wpływ telewizyjnych komunikatów per-
swazyjnych na odbiorcę mnoży się, nakłada i zachodzi na wielu płaszczy-
znach. Sposób odbioru mediów i widzenia świata przez odbiorcę zmienia się 
[…] na skutek oglądania zmodyfi kowanych wpływami wideoklipu i rekla-
my wytworów kultury masowej i elitarnej. Powstaje coś w rodzaju zamknię-
tego kręgu wpływów”23. 

Mediatyzacja życia społecznego, a w tym rodzinnego staje się źródłem 
porażek aksjologicznych. Na kształtowanie postaw domowników, na ich 
dojrzewanie osobowościowe mają większy wpływ media niż rodzina. To 
powoduje sezonowość prawd i rozwiązań problemów. W konsekwencji po-
wstaje ryzyko kierowania się w życiu etyką sytuacyjną, w której nie obo-
wiązują właściwie żadne zasady. Mediatyzacja życia rodzinnego sprawia, 

20 JAN PAWEŁII, Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
2004, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 25 (2004) nr 4 (262), s. 12.

21 N. POSTMAN, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology, New York 1993, 
s. 63.

22 J. MASTALSKI, Dorosły w świetle nauk o wychowaniu – spojrzenie pedagogiczne, [w:] 
Katecheza dorosłych, red. K. MISIASZEK, J. STALA, Tarnów 2009, s. 284.

23 M. LISOWSKA-MAGDZIARZ, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – se-
miotyka, Kraków 2000, s. 60.
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że relacje i wzajemne odniesienia domowników są zdominowane trendami 
oraz poglądami zasłyszanymi w mediach. Specyfi czny socjologizm wybo-
rów wkrada się w codzienne funkcjonowanie współczesnej rodziny. 

PORAŻKA ZWIĄZANA 
Z NABYWANIEM CYWILIZACYJNYCH SYNDROMÓW

Trudno nie zgodzić się z poglądem, iż „współczesność widziana przez 
pryzmat «sezonowości» wiedzy i prawd naukowych, przez zmienność war-
tości postrzegana jest jako czas, w którym dominuje to, co zbiorowe, bez-
osobowe, czas, w którym coraz trudniej o ślad indywidualnego istnienia. 
Unifi kacja i urzeczowienie, anonimowość, utrata tożsamości, brak stabilne-
go punktu odniesienia wobec częstej rezygnacji z obiektywnych wartości 
i (choćby w wersji Rickertowskiej, zakładającej równoległość «świata ontolo-
gicznego» i «świata aksjologicznego») brak odniesienia do Boga rozumiany 
jako przyzwolenie na wszystko (patrz: Dostojewski) – oto, co staje się przy-
czynkiem do portretu jednostki, której życie dość łatwo poddaje się kryty-
ce”24. W ten sposób członkowie rodziny nabywają swoiste cywilizacyjne syn-
dromy, które w szczególny sposób dotykają rodziców, bowiem wpływają na 
proces wychowania. 

Wśród wielu syndromów wychowawczych można wyróżnić pięć pod-
stawowych: 

• syndrom wypalenia zawodowego (osoba zaangażowana w określone 
przedsięwzięcie traci motywację do działania); 

• syndrom wymuszonej agresji (dotyczy on osoby, u której może powstać 
swoisty mechanizm obronny, polegający na uprzedniej agresji wobec 
agresywnego człowieka); 

• syndrom utraconego autorytetu (w dobie „bezsilności” wychowawcy 
w procesie wychowawczym może się okazać, iż rodzic „nabywa” 
kompleks odrzucenia, czuje, że utracił autorytet); 

• syndrom „dogmatyzmu” wychowawczego (jest to przeświadczenie, że 
inna postawa jest niemożliwa, co powoduje usztywnienie i monolog); 

• syndrom zagubienia aksjologicznego (nic nie jest oczywiste, a prawdy 
obiektywne nie mają racji bytu).

W kontekście powyższych syndromów powstaje wiele porażek aksjo-
logicznych. W konsekwencji „żadna z jednostek nie posiada stałego miejsca. 

24 H. ROTKIEWICZ, O zniewoleniu technologicznym człowieka i nadziei wiązanej z wy-
chowaniem, „Seminare” 11 (1995), s. 147.
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Pozostaje niezmiennie, egzystencjalnie bez punktu zaczepienia. Jest wszę-
dzie obca, we wszystkich miejscach, bez względu na podjęte starania, by było 
odmiennie. Nie istnieje żadne miejsce w społeczeństwie, w którym czułaby 
się ona jak w domu, oferujące naturalną tożsamość”25. Rodzina przestaje wte-
dy spełniać swoje zadania.

PORAŻKA ZWIĄZANA Z ANOMIĄ RODZINNĄ

Już pod koniec XX wieku wielu naukowców dostrzegało, iż „instytu-
cja rodziny przeżywa kryzys: traci swoją moc autorytet rodziców, nasila się 
dysharmonia między rozwojem biologicznym, psychologicznym i społecz-
nym jednostki. I chociaż już Platon pocieszał, że narzekanie na młodzież 
i wspominanie dawnych dobrych czasów występuje co pokolenie, nie trzeba 
zbytniej wnikliwości, by dostrzec, że zmiany kulturowe pod koniec naszego 
wieku wywierają na rodzinę wpływ destruktywny”26. 

Miał tego świadomość Jan Paweł II, kiedy w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia apelował do młodych, mówiąc że „Światem, w którym 
żyjemy, wstrząsają rozmaite kryzysy, a wśród nich jednym z najbardziej nie-
bezpiecznych jest zagubienie sensu życia. Wielu współczesnych nam ludzi 
utraciło prawdziwy sens życia i szuka jego namiastek w niepohamowanym 
konsumizmie, w narkotykach, w alkoholu lub w erotyzmie. Szukają szczę-
ścia, a znajdują smutek, pustkę w sercu, a nierzadko rozpacz. W takiej sytu-
acji wielu młodych stawia sobie zasadnicze pytania: jak powinienem przeżyć 
swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim fundamencie powinienem je 
budować, aby było ono naprawdę szczęśliwe? Co mam czynić, aby swojemu 
życiu nadać sens? Jak mam postępować w trudnych i skomplikowanych sy-
tuacjach życiowych – w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, w pracy, w krę-
gu przyjaciół? Są to pytania niekiedy dramatyczne”27.

Anomia w socjologii oznacza stan osłabienia lub wzajemnej sprzeczno-
ści norm społecznych i może prowadzić do naruszenia równowagi społecz-
nej, głównie przez niewydolność w kierowaniu zachowaniami jednostek, 
a w skrajnych przypadkach do rozpadu danego systemu norm jako całości 
i zaniku więzi społecznej28. Zaś w psychologii oznacza ona jedną z form alie-
nacji. Może to być stan apatii, zniechęcenia, poczucia utraty celu działania 

25 Z. BAUMAN, Ansichten der Postmoderne, Hamburg 1995, s. 244.
26 B. de BARBARO, Dzieje terapeuty rodzinnego, „Znak” 10 (1997), s. 28.
27 JAN PAWEŁII, Orędzie na III Światowy Dzień Młodzieży w 1988, „L’Osservatore Ro-

mano” (wyd. pol.) 19 (1988) nr 1 (199), s. 5.
28 Por. K. OLECHNICKI, P. ZAŁĘCKI, Słownik socjologiczny, Toruń 2004, s. 20.
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i życia, wiąże się z ryzykiem samobójstwa. Jest to także brak świadomości 
obowiązków moralnych (np. u małego dziecka)29. 

Z kolei anomia rodzinna przejawia się rozpadem więzi rodzinnych oraz 
norm obowiązujących w grupie ludzi kochających się. W konsekwencji poja-
wia się zjawisko alienacji, stygmatyzacji, a w wielu przypadkach automargi-
nalizacji. Wspólnota rodzinna ulega rozpadowi, który generuje różnego ro-
dzaju dysfunkcje i patologie. Następuje konsekwentne odejście od wartości, 
które są przecież fundamentem ludzkich relacji i wyborów. To z kolei rodzi 
całą sekwencję różnego rodzaju porażek, u podstaw których stoi zlekcewa-
żona aksjologia. 

Jak więc widać, istnieje wiele zagrożeń w samej rodzinie, podstawo-
wym środowisku wychowawczym. Są to przede wszystkim różnego rodzaju 
czynniki generujące dysfunkcje rodzinne (wiele rodzajów przemocy, „ano-
mia uczuciowa”, zanik modelu rodziny tradycyjnej, liczne patologie we-
wnątrzrodzinne, lęki związane z globalizacją, narastający konfl ikt pokoleń, 
a także zaburzone relacje pomiędzy rodzeństwem oraz coraz częstszy model 
rodziny: 2+1). Następuje więc swoista dekonstrukcja rodziny zarówno od 
wewnątrz, jak i zewnątrz30. To w konsekwencji generuje wiele porażek natu-
ry aksjologicznej i wychowawczej. 

Przed paru laty ukazała się w Polsce książka J. Leite’a i J. Parrisha: Wy-
chowanie skuteczne. 10 przykazań dla rodziców. Autorzy tego poradnika spróbo-
wali podpowiedzieć rodzicom, jak unikać porażek wychowawczych:

• Ufaj swojej intuicji, ale też poznaj siebie.
• Nie rezygnuj z własnych potrzeb na rzecz dziecka.
• Znaj swoje dziecko. Słuchaj słów, wnioski wyciągaj z zachowania.
• Od samego początku dbaj o rozwój pozytywnych wartości.
• Podkreślaj znaczenie dalszych chęci, wysiłków i gotowości do emocjo-

nalnego ryzyka.
• Bądź rodzicem, a nie przyjacielem.
• Wyznaczaj granice. „Nie” jest pełnym i skończonym zdaniem.
• Utrzymuj dyscyplinę, ale nie karz.
• Rozmawiaj, a nie komunikuj.
• Zajmuj zdecydowane stanowisko w sprawach seksu i narkotyków31.

29 Por. T. ZACHARUK, Anomia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. 
PILCH, Warszawa 2003, t. 1, s. 139.

30 Por. J. MASTALSKI, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007, s. 179.
31 J. LEITE, J. PARRISH, Wychowanie skuteczne. 10 pytań dla rodziców, Warszawa 1997.
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Mając na uwadze powyższe wskazania, warto więc na koniec pokusić 
się o konkretne postulaty dotyczące przeciwdziałania niebezpiecznym zjawi-
skom dekonstruującym współczesną rodzinę.

1. Atmosfera pokoju i szczęścia w rodzinie chrześcijańskiej jest najlep-
szym podłożem wychowania. Dziecko na wzór rodziców kształtuje 
obraz Boga. Jakże więc ważne jest ciepło ogniska domowego, które po-
trzebne jest do generowania poczucia bezpieczeństwa.

2. Należy coraz mocniej popierać wszystkie organizacje i programy 
w zakresie pomocy kryzysowej. Chodzi tu przede wszystkim o centra 
i ośrodki pomocy kryzysowej, ofi arom przemocy itp. Wydaje się, że 
ciągle są one niedofi nansowane.

3. Należy włożyć więcej wysiłku w walkę z patologią. Może się to od-
bywać poprzez powoływanie świetlic terapeutycznych czy instytucji 
tzw. rodziny resocjalizacyjnej.

4. Jakże potrzebne jest upowszechnianie w szkole edukacji medialnej, 
która dotyczyłaby informatyki, ale także uczyłaby rozumienia języka 
mediów i posługiwania się nim. Konieczna jest także większa świa-
domość psychologicznych mechanizmów oddziaływania mediów, jak 
i manipulacji w tym obszarze.

5. Trzeba także nauczyć się życia w świecie mediów, co oznacza ich wła-
ściwą konsumpcję. Wiąże się z tym umiejętność wybierania progra-
mów, a nie oglądanie wszystkiego po kolei. Jest to także wykorzysta-
nie środków społecznego przekazu do pogłębienia swoich zdolności 
i zainteresowań. W odniesieniu do dzieci i młodzieży czuwać nad tym 
powinni rodzice.

6. W poszanowaniu życia drugiego człowieka istotną rolę odgrywa za-
sada, iż dobro wspólne, a nie egoistyczny interes lub zysk, stanowi 
podstawę cywilizacji miłości i godnej egzystencji. Przekaz tej prawdy 
należy przede wszystkim do rodziców.

7. Cywilizacja życia opiera się na takich wartościach, jak: szczęście, mi-
łość, wolność, szacunek dla godności człowieka, dobro czy ofi arność. 
Rodzice są odpowiedzialni za przekazanie tych wartości swoim dzie-
ciom.

8. Istnieje ogromna potrzeba tworzenia programów wychowawczo-
-profi laktycznych. Mają one kształtować umiejętność diagnozowania 
problemów, opracowania adekwatnej informacji, edukacji i ewaluacji 
działań wobec wszystkich uczestników środowiska szkolnego.
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9. W wychowaniu do wartości ważne jest przekazywanie przez rodzi-
ców wzorców osobowych. Postawa miłości, zaufania i uczciwości jest 
najlepszą formą ukazywania wartości32.

ZAKOŃCZENIE

Z coraz większym niepokojem należy śledzić doniesienia o różnego ro-
dzaju patologiach społecznych, które dotykają współczesną rodzinę. W tym 
kontekście warto przyglądnąć się bliżej wychowawczym porażkom aksjo-
logicznym, które akcelerują toksyczne zjawiska społeczne zachodzące we 
współczesnej rodzinie. Wydaje się, że można ich wymienić osiem: porażka 
związana z bezsilnością; porażka związana z akceptacją patologii; porażka 
związana z rezygnacją z chrześcijańskich wartości; porażka związana z przy-
zwoleniem na przemoc; porażka związana z uleganiem manipulacjom; po-
rażka związana z mediatyzacją życia; porażka związana z nabywaniem 
cywilizacyjnych syndromów; porażka związana z anomią rodzinną. Warto 
również pokusić się o podanie konkretnych środków zaradczych niwelują-
cych skutki owych porażek.

AXIOLOGICAL FAILURES IN A FAMILY

With greater and greater anxiety one can follow the news about various kinds of 
social pathologies that touch the contemporary family. In this context it is worthy to look 
closer at axiological failures in upbringing, which accelerate toxic social phenomena tak-
ing place in a contemporary family. It seems that eight such failures can be specifi ed: 
failure connected with helplessness; failure connected to the acceptance of a pathology; 
failure connected to ceasing to live Christian values; failure connected with consent to 
violence; failure connected with yielding to manipulations; failure connected with the 
“mediatization” of life; failure connected with the acquiring of syndromes of a civiliza-
tion; failure connected with family anomy. At the end the Author tries to give specifi c 
counter-measures that might eliminate negative effects of the above-mentioned failures.

tłum. Janusz Mastalski

32 Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, Kraków 2006. 
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W 2011 roku, dokładnie 22 listopada, minęło 30 lat od opublikowania 
przez Jana Pawła II adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijań-
skiej w świecie współczesnym Familiaris consortio. Dokument ten zawiera 
wykładnię katolickiego nauczania na temat rodziny. Odwołując się do isto-
ty sakramentu małżeństwa jako podstawy chrześcijańskiej rodziny, dotyka 
problemów związanych z zagrożeniami i potrzebami współczesnych rodzin 
oraz zajmuje się takimi znakami czasu, jak małżeństwa na próbę, wolne związ-
ki, małżeństwa złączone tylko ślubem cywilnym, osoby rozwiedzione. Ob-
chodzona rocznica stanowi dobrą okazję do refl eksji nad doniosłością tego 
dzieła, jak też sposobi do zastanowienia się nad jego aktualnością. Okazu-
je się, że przesłanie papieskiego dokumentu jest, niestety, wciąż aktualne 
i może posłużyć jako pomoc w rozwiązywaniu bolączek dzisiejszej rodziny.

ROZPOZNAĆ SYTUACJĘ WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Wszyscy szukamy szczęścia. Wielu z nas pamięta szczęście z dzieciń-
stwa, przeżytego w kochającej się rodzinie, naturalnym środowisku człowie-
ka. W nim rodzimy się, rozwijamy, doznajemy miłości. W nim poznajemy 
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świat, otrzymujemy wsparcie w trudnych sytuacjach, szukamy sensu życia. 
Dla każdego dziecka rodzina jest najlepszym „miejscem”, mogącym zapew-
nić mu prawidłowy rozwój, wychowanie i poczucie bezpieczeństwa. Rodzi-
na zatem to fundament, nadrzędna wartość, najwłaściwsze miejsce wzrasta-
nia i kształtowania człowieka1.

Trudno zrozumieć, dlaczego rodzina, pełniąca tak istotną i jedyną w swo-
im rodzaju funkcję w rozwoju i wychowaniu człowieka, a zarazem mogąca 
dać mu szczęście, jest współcześnie narażona na nieustanne ataki ze strony 
pewnych struktur cywilizacyjnych. Ataki te są tym bardziej niebezpieczne 
i podstępne, że uderzają w istotę rodziny, a nie tylko w pewne uwarunko-
wania jej egzystencji, bowiem polegają „na negacji niezastąpionej wartości 
rodziny opartej na małżeństwie”2. Kontestowane są nie tylko pewne wzory 
życia rodzinnego. Te, jak wiemy, ulegają zmianom pod naciskiem przemian 
społecznych i nowych warunków pracy. Jednakże w imię relatywistycznej 
etyki, upowszechniającej się w szerokich krę gach opinii publicznej i w prawo-
dawstwie cywilnym, atakowana jest sama koncepcja rodziny jako wspólnoty, 
której podstawę stanowi związek małżeński mężczyzny i kobiety3.

Jan Paweł II wymienia pewne zjawiska, które w ewidentny sposób za-
grażają rodzinie, a tym samym podważają ład spo łeczny. Są nimi: próby 
traktowania rodzi ny jako prywatnego związku uczuciowego, pozbawionego 
znaczenia spo łecznego; stawianie na tej samej płaszczyźnie praw jednostki 
i praw wspól noty rodzinnej zbudowanej na więzi małżeńskiej; zrównanie 
w prawach różnych form współżycia ze związkiem małżeńskim; dopuszcza-
nie aborcji, a czasem wręcz zachęcanie do zabójstwa niewinnych ludzkich 
istot przez dobrowolną aborcję; wypaczanie natural nych procesów prokre-
acji przez stosowanie metod sztucznej prokreacji4. 

Ataki na małżeństwo i rodzinę stale przybierają na sile i stają się coraz 
groźniejsze zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawo-
dawstwa. Jedną z takich niebezpiecznych form ataku na rodzinę jest pró-
ba zastąpienia małżeństwa czymś, czego nie można nazwać małżeństwem. 
Mówi się dzisiaj bezkrytycznie o „nowych modelach rodziny”, o rodzinach 
zamiast o rodzinie, dąży się też do sformułowania nowej defi nicji małżeń-

1 Por. J. ORZESZYNA, Wprowadzenie, [w:] Różne oblicza rodziny, red. A. ŚWIERCZEK, 
Kraków 2010, s. 7.

2 JAN PAWEŁ II, W obronie rodziny. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenar-
nego Papieskiej Rady ds. Rodziny, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 20 (1999) nr 11 (217), 
s. 10.

3 Por. JAN PAWEŁ II, W trosce o godność rodzin, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
21 (2000) nr 3 (221), s. 43. 

4 Por. JAN PAWEŁ II, W obronie rodziny, przem. cyt., s. 10. 
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stwa. Oddalając się od pierwotnego pojęcia małżeństwa, rozumianego jako 
związek-komunia dwóch osób różnych płci, które oddają się sobie nawzajem 
bez zastrzeżeń i ograniczeń w czasie, w sposób wyłączny, wprowadza się co-
raz więcej określeń dwuznacznych, próbując zdefi niować te „nowe modele 
rodziny”. Mówi się więc o „rodzinach niepełnych”, „rodzinach wtórnych”, 
o „wolnych związkach” i „małżeństwach na próbę” czy wręcz o „rodzinach 
homoseksualnych”. Jednakże trzeba stwierdzić, że te „nowe modele” są tyl-
ko ułudą5. 

Zbyt częste posługiwanie się terminami „rodzina niepełna”, „rodzina 
wtórna”, „wolny związek” czy „małżeństwo na próbę” oraz dążenie do okre-
ślania mianem rodziny również par homoseksualnych sprawia, że pojęcie ro-
dziny traci swoje znaczenie. Coraz rzadziej rodzina bywa określana po prostu 
jako „związek dwojga osób” bez dodatkowych określeń. W świetle wprowa-
dzania nowych terminów na określenie tzw. nowych modeli rodziny koniecz-
nością staje się bowiem doprecyzowanie, jakich „dwojga osób” i w jakich 
stosunkach pozostających. A to czyni zamęt i wzbudza wątpliwości. Konse-
kwencje tego umyślnego mieszania pojęć są bardzo poważne, zwłaszcza dla 
dzieci, które, o czym dorośli zapominają, są pierwszymi ofi arami doświad-
czającymi, niekiedy w sposób bardzo bolesny, konsekwencji tych „nowych 
modeli”, które tak naprawdę ani nie są nowe, ani nie są modelami6.

Zrównanie rodziny i związków nieformalnych (tzw. nowych modeli 
rodziny) pod względem prawnym prowadzi nieuchronnie do podważenia 
zaufania do rodziny. Rodzina bowiem nie może się realizować w nietrwałej 
relacji między osobami. Cechą zaś wolnych związków jest ich tymczasowość 
i brak nieodwołalnego zobowiązania, które jest źródłem praw i obowiązków 
i które respektuje godność mężczyzny i kobie ty. Próbuje się nadać wartość 
prawną decyzji, która daleka jest od wszelkie go ostatecznego zobowiązania. 
Próby narzuce nia omawianych rozwiązań podważają najgłębszy sens insty-
tucji rodziny i są nie do pogodzenia z etyczną strukturą małżeństwa i powo-
łaniem do rodzicielstwa, a zwłaszcza z wizją ludzkiego ojcostwa7.

Szczególnym problemem, łączącym się z zagadnieniem wolnych związ-
ków, jest żądanie prawnego uznania związków homoseksualnych. Kwestia 
ta coraz częściej staje się przedmiotem publicznej debaty. Tylko antropo-

5 Por. EUROPEJSKA KOMISJA EPISKOPATÓW ds. RODZINY I ŻYCIA, Wyzwania 
stojące przed rodziną na początku trzeciego tysiąclecia. Dokument końcowy IV spotkania przewod-
niczących europejskich komisji episkopatów ds. rodziny i życia, „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 24 (2003) nr 11–12 (258), s. 40. 

6 Por. tamże, s. 41. 
7 Por. JAN PAWEŁ II, W obronie rodziny, przem. cyt., s. 10. 
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logia, zawierająca całościową prawdę o człowieku, jest w stanie dać satys-
fakcjonującą odpowiedź na żądania nadania związkom homoseksualnym 
statusu małżeństwa. Na przeszkodzie temu stoi przede wszystkim niemożli-
wość przekazywania życia oraz brak uzupełniania się osobowego w takich 
związkach zarówno w wymiarze fi zyczno-biologicznym, psychicznym, jak 
i osobowościowym8. 

W tym miejscu koniecznie trzeba zaznaczyć, że krzywdzące dla rodziny 
jest to, że w akcjach wymierzonych przeciwko przemocy rodzina nierzadko 
jest przedstawiana jako siedlisko patologii i źródło cierpień, zwłaszcza kobiet 
i dzieci. Często i chętnie podsyca się wrogie nastawienie wobec tradycyjnej 
rodziny. Ukuto nawet termin „przemoc w rodzinie”, chociaż statystyki po-
licyjne pokazują, że takie sytuacje zdarzają się w dużej mierze w różnych 
zdegenerowanych konkubinatach. Równocześnie ze strony państwa jest zbyt 
mało działań propagujących zdrową rodzinę.

Kolejne zagrożenie dla małżeństwa i rodziny płynie ze strony ideologii 
gender, która, najogólniej mówiąc, stara się obalić stereotypy związane z mę-
skością i kobiecością i udowodnić, że zarówno tożsamość płciowa kobiety 
oraz mężczyzny, jak i w konsekwencji orientacja heteroseksualna, są zależne 
od uwarunkowań społecznych, a nie naturalnych9. Według tej teorii różnice 
między kobietami i mężczyznami nie są czymś trwałym i zdeterminowanym 
biologicznie, tylko wynikają z kontekstu kulturowego. Oznacza to, że czło-
wiek sam decyduje, czy chce żyć jako mężczyzna, czy jako kobieta, czy chce 
żyć heteroseksualnie czy też być gejem, lesbijką, biseksualnym albo transsek-
sualnym. Również miłość macierzyńska to zmienna, kulturowa naleciałość, 
a nie wpisana w naturę kobiety cecha. Zgodnie z teorią genderu można zli-
kwidować zróżnicowanie ról i praw między mężczyznami i kobietami, sko-
ro rola przypisana mężczyźnie może być równie dobrze wypełniona przez 
kobietę i odwrotnie. Prowadzi to w konsekwencji do podważenia roli rodzi-
ny, a nawet jej likwidacji. W teorii tej heteroseksualizm, który znajduje swój 
naturalny wyraz w rodzinach, pozbawiony został swej należytej pozycji, jaką 
cieszył się w kulturze tradycyjnej, dzisiaj uznanej ostatecznie za przestarzałą. 

8 Por. J. ORZESZYNA, Wprowadzenie, art. cyt., s. 10. 
9 Gender to w języku angielskim pierwotnie termin na określenie rodzaju gramatycz-

nego (por. łac. genus maskulinum, femininum, neutrum). Podczas gdy termin sex oznacza 
„płeć”, której istotą jest różnica płciowa między mężczyzną i kobietą, to termin gender 
oznacza dziś (po konferencji pekińskiej) każdy rodzaj seksualnej orientacji: hetero-, homo-, 
bi-, trans-. Gender zatem to termin o nowym znaczeniu, służący do rozmycia identyczności 
płciowej mężczyzny i kobiety. Obecnie wykorzystywany jest on do określenia tzw. płci 
kulturowej (w odróżnieniu od płci biologicznej, w języku angielskim sex). Gender oznacza 
zatem płeć kulturową.
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Ideologia gender stanowi zatem ostatni etap w procesie dekonstrukcji funda-
mentów rodziny.

WYIMAGINOWANE ZAGROŻENIA RODZINY

Tak przedstawiają się realne zagrożenie rodziny, które niepokoją i słusz-
nie mobilizują do przeciwstawienia się nim. Są jednak i tacy, którzy upatrują 
tych zagrożeń w samej istocie rodziny. W artykułach w niektórych tygodni-
kach możemy spotkać się z opinią, że, o zgrozo, najpoważniejszym zagro-
żeniem dla rodziny jest pielęgnowanie jej tradycyjnego modelu. Niektórzy 
nawet z pewną satysfakcją mówią o rozpadzie tradycyjnego modelu rodzi-
ny, jako o pozytywnym zjawisku, np. służącym przyrostowi naturalnemu10. 

Kwestionowana jest rola rodziny w wychowaniu dzieci. Niektórzy 
uważają, że czynnikiem istotnie wpływającym na osobowość dziecka jest ra-
czej grupa rówieśnicza niż rodzina. Ich zdaniem ludzie przeceniają stopień 
wpływu, jaki mają rodzice na swoje dzieci. Ten wpływ jest w gruncie rzeczy 
bardzo ograniczony. Zdrowie psychiczne czy szeroko rozumiana „normal-
ność” nie są bowiem uwarunkowane tym, czy ktoś wychowuje się w rodzi-
nie złożonej z mamy i taty11. Uważa się, że to, co tradycyjne, staje się raczej 
zagrożeniem dla rodziny. 

Możemy też spotkać się z opinią, że jednym z najpoważniejszych zagro-
żeń dla współczesnej rodziny jest zakaz rozwodów. Prof. B. Wojciszke uważa, 
że zakazanie rozwodów, czego domagają się tzw. radykalni konserwatyści, 
to postulat absurdalny i niebezpieczny. Oto dosłowny cytat jego wypowiedzi 
zamieszczonej w Newsweeku: „Jego [zakazu rozwodów] zwolennicy zdają 
się nie dostrzegać, że forsując coś takiego, uczyniliby z małżeństwa jeden 
z nielicznych obszarów ludzkiego życia, w którym nie obowiązywałaby wol-
ność. To koszmarna wizja. Byłby to doskonały sposób na zohydzenie mał-
żeństwa i utrudnienie życia dzieciom. Dzieci bowiem gorzej znoszą perma-
nentny konfl ikt w rodzinie aniżeli rozwód, który powoduje tego konfl iktu 
zanik. Na całym świecie – także w Polsce – stosunek do rozwodów staje się 
coraz bardziej permisywny”12. Poza tym, zdaniem B. Wojciszke, trudno wy-

10 Może to zakrawać na żart, ale czytałem w jednym z tygodników, że w krajach, 
w których dawno już zalegalizowano związki partnerskie i homoseksualne, w krajach, 
w których liczba małżeństw spada, a kobiety pracują i uczestniczą w życiu publicznym na 
równi z mężczyznami, liczba dzieci wzrasta. Por. Dzieci dla gejów i lesbijek, „Newsweek” 
(2011) nr 25, s. 22–23.

11 Por. Dzieci dla gejów i lesbijek, „Newsweek” (2011) nr 25, s. 23.
12 Por. tamże.
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obrazić sobie jakieś inne wyraźne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny we 
współczesnym świecie.

Podsumowując, trzeba się zgodzić, że małżeństwo czy rodzina przeży-
wa kryzys. Jedna trzecia mieszkających razem par nie ma ślubu. Co piąte 
dziecko przychodzi na świat poza małżeństwem. Ludzie nie potrzebują już 
ślubu, by być razem. Małżeństwo zaczyna być postrzegane jak uciążliwa for-
malność, którą w razie niepowodzenia trudno będzie „odkręcić”13. Nie spo-
sób jednak zgodzić się z poglądem, że skończyła się już era małżeństwa. Jest 
rzeczą wiadomą, że małżeństwa zawsze przeżywały kryzysy, ale uznanie, 
że sakrament małżeństwa jest już przeżytkiem i czymś, co zagraża swobo-
dzie życia ludzi, albo że biologiczne zróżnicowanie płci jest największym 
nieszczęściem dla człowieka – jest już niebezpiecznym zjawiskiem, wobec 
którego nie można pozostać obojętnym.

Należy bez wątpienia pomagać małżonkom odkrywać piękno i wiel-
kość ich powołania, by zapragnęli nim żyć w całej pełni, a równocześnie trze-
ba pomagać zagrożonym małżeństwom i rodzinom wrócić do pierwotnej 
miłości, a pozostałe uchronić przed niebezpieczeństwami. Trzeba wreszcie 
czynić wszystko, by przeciwstawiać się wszelkim próbom niszczenia rodzin. 

BRONIĆ ZDROWEGO ROZSĄDKU – 
NASZA EPOKA POTRZEBUJE MĄDROŚCI

Wszelkim realnym kryzysom można i trzeba przeciwdziałać oraz je 
przezwyciężać. Co jednak czynić, jeśli ktoś upatruje zagrożenia małżeństwa 
w tym, co jest jego atutem (np. nierozerwalność)? Wydaje się, że jedynym 
wyjściem jest odwołanie się do tzw. zdrowego rozsądku. Słusznie zatem 
zauważył biskup Ignacy Dec, który w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze 
podczas tegorocznych dożynek – mówiąc o konieczności obrony życia ludz-
kiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci – powiedział: „Drodzy rolnicy, 
wy to dobrze rozumiecie, bo jesteście ludźmi żyjącymi na co dzień z przyro-
dą, w której jest pełno życia. Wiecie dobrze, że żaden zwierz nie wydrapuje 
sobie płodu ze swego łona, a jeżeli czyni to człowiek, bo mu na to pozwala 
nieludzkie, hańbiące prawo, jest to znak dekadencji człowieczeństwa, deka-
dencji cywilizacji. Tym, którzy nie uznają prawa Bożego i tego nie rozumieją, 
trzeba by powiedzieć «rozważ to na chłopski rozum». Okazuje się, że dzisiaj 
przyszło nam bronić już nie tylko wiary, ale także i rozumu”14. 

13 Por. M. ŚWIĘCHOWICZ, Ślub przeceniony, „Przekrój” (2011) nr 25 (3443), s. 8. 
14 I. DEC, Homilia wygłoszona podczas Ogólnopolskich Dożynek na Jasnej Górze (04.09. 

2011), nr 2. 
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To stwierdzenie biskupa I. Deca należy odnieść także do obrony warto-
ści rodziny, zwłaszcza gdy się słyszy tak absurdalne zarzuty wobec niej, jak 
ten, że instytucja rodziny jest największym zagrożeniem dla wolności mał-
żonków, dla dzieci i dla społeczeństwa. Odnosi się niekiedy wrażenie, jakby 
współczesna nauka była w służbie głupoty. Tymczasem potrzeba mądrości, 
by uratować rodzinę.

Jakże aktualne są w tym kontekście słowa adhortacji Familiaris consor-
tio: „Niezbędne staje się zatem odzyskanie powszechnej świadomości pry-
matu wartości moralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej. 
Uświadomienie sobie na nowo ostatecznego celu życia i jego podstawowych 
wartości jest wielkim zadaniem dnia dzisiejszego, mającym na celu odnowę 
społeczeństwa. Tylko świadomość prymatu tych wartości pozwoli na takie 
wykorzystanie ogromnych możliwości, jakie nauka złożyła w ręce człowie-
ka, które będzie naprawdę nastawione na rozwój osoby ludzkiej w całej jej 
wewnętrznej prawdzie, w jej wolności i godności. Nauka winna sprzymie-
rzyć się z mądrością”15. Do problematyki rodziny można odnieść także na-
stępujące słowa Soboru Watykańskiego II: „Epoka nasza bardziej niż cza-
sy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie 
człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi 
bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi” (KDK 15). 
Wyznacznikiem zaś mądrości człowieka jest godność jego sumienia. Dlatego 
istnieje potrzeba permanentnej formacji ludzkich sumień. 

KONIECZNOŚĆ KSZTAŁTOWANIA SUMIENIA

Jakie są jednak podstawowe uwarunkowania rozwoju dojrzałego su-
mienia? Otóż sumienie jest funkcją rozumu praktycznego. Podstawą więc 
rozwoju dojrzałego sumienia jest prawidłowe funkcjonowanie rozumu. Aby 
zatem mieć dojrzałe sumienie, najpierw należy mieć sprawnie funkcjonują-
cy rozum. Wyznacznikiem poprawnego funkcjonowania rozumu jest, mó-
wiąc potocznie, tzw. zdrowy rozsądek, czyli umiejętność głębszej refl eksji 
nad zaobserwowanymi zjawiskami. Rozsądzać zdrowo to znaczy rozsądzać 
zgodnie zarówno z ogólnymi wymaganiami życia, jak też ze szczegółowymi 
potrzebami osoby, czasu i okoliczności. Na taką postawę składają się przy-
najmniej dwa czynniki: poprawność myślenia i dobra wola.  

Myślenie poprawne to myślenie logiczne. Człowiek stara się analizować 
rzeczywistość i wyciągać właściwe wnioski. Powszechnie wiadomo, że po-

15 FC 8.
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prawności myślenia sprzyja zdobywanie wiedzy z różnych dyscyplin i ucze-
nie się samodzielnego i logicznego myślenia. Również niezmiernie ważna dla 
zdrowego rozsądku jest prawość woli, inaczej dobra wola, czyli nieupieranie 
się przy swoim zdaniu, ale szukanie prawdy obiektywnej. Niestety, często 
bywa tak, że ludzie z własnego wyboru posiadają ograniczone, nieobiektyw-
ne, jednorodne spojrzenie na świat, np. przyjmując jako własne opinie poda-
wane w mediach. Musimy stwierdzić, że taki człowiek nie kieruje się zdro-
wym rozsądkiem. Nasuwa się też wątpliwość, czy tak funkcjonujący rozum 
może być podstawą dojrzałego sumienia? Trzeba odpowiedzieć, że dopiero 
wtedy, gdy mamy do czynienia z człowiekiem kierującym się w swoim życiu 
zdrowym rozsądkiem, można mówić o podstawie do formowania dojrzałe-
go sumienia16.

A zatem według Familiaris consortio dla uzdrowienia współczesnej ro-
dziny kształtowanie sumienia moralnego, które uzdalnia każdego człowie-
ka do osądzania i do rozpoznania właściwych sposobów urzeczywistniania 
siebie wedle swej pierwotnej prawdy, staje się wymaganiem nieodzownym 
i pierwszoplanowym. To właśnie przymierze z Mądrością Bożą winno być 
głębiej przywrócone dzisiejszej kulturze17.

WEZWANIE DO NAWRÓCENIA

Niezwykle istotnym warunkiem przezwyciężenia kryzysu rodziny, na 
jaki wskazuje Familiaris consortio, jest nawrócenie, czyli zerwanie z przywią-
zaniem do grzechu. Dokument stwierdza: „Niesprawiedliwości zapocząt-
kowanej przez grzech, który głęboko przeniknął w struktury dzisiejszego 
świata i często nie pozwala rodzinie na pełne urzeczywistnienie siebie samej 
i swoich podstawowych praw, musimy się przeciwstawić wszyscy przez na-
wrócenie umysłu i serca”18.

Niestety umysły i serca wielu małżonków dały się zwieść grzesznym 
strukturom. Stosowanie antykoncepcji, popieranie aborcji i in vitro, to nic 
innego, jak opowiadanie się za kulturą śmierci. Potrzebne jest zatem ciągłe, 
nieustanne nawracanie, które wymaga wewnętrznego oderwania się od 
wszelkiego zła i przylgnięcia do dobra w jego pełni. Nawrócić się, to zerwać 
z tym, co jest przejawem kultury śmierci, i opowiedzieć się za kulturą życia. 

16 Por. J. ORZESZYNA, Sumienie jako dar i zadanie, „Bielsko-Żywieckie Studia Teolo-
giczne” 3 (2002), s. 490.

17 Por. FC 8.
18 Tamże 9.
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Do przyjęcia takiej postawy zachęca św. Paweł w słowach: „Postępujcie jak 
dzieci światłości” (Ef 5, 8). Nawrócenie oznacza zatem przyjęcie nowego sty-
lu życia, którego wyrazem jest opieranie konkretnych decyzji w sferze oso-
bistej, rodzinnej, społecznej i międzynarodowej na właściwej skali wartości: 
„na prymacie być nad mieć” (KDK 35) i na prymacie osoby nad rzeczą19. Nie 
wystarczy zatem tylko przeciwstawiać się złu, np. być przeciw aborcji, ale 
trzeba kształtować w sobie i u innych wrażliwość na wartość życia ludzkie-
go, wspierając na przykład rodziny wielodzietne, czy wyrażając uznanie 
i szacunek dla matek, które są w stanie błogosławionym20.

NAWRÓCENIE A PRAWO STOPNIOWOŚCI 

Mówiąc o konieczności nawrócenia w życiu małżeńskim i rodzinnym, 
nie można nie wspomnieć o wzmiankowanym przez Familiaris consortio pra-
wie stopniowości, które ma pomóc spowiednikom rozwiązać trudne proble-
my życia małżeńskiego związane z antykoncepcją. Otóż, wielu katolickim 
małżonkom nauka Kościoła w dziedzinie moralności małżeńskiej wydaje 
się zbyt trudna. Niewątpliwie nie jest łatwa, a jej zachowanie jest możliwe 
wtedy, gdy małżonkowie będą wzrastali w życiu duchowym. Jan Paweł II 
w adhortacji Familiaris consortio wyjaśnia, iż „porządek moralny właśnie dla-
tego, że ujawnia i przedstawia zamysł Boży, nie może być czymś, co utrudnia 
życie człowiekowi i co nie odpowiada osobie; wręcz przeciwnie, odpowiada-
jąc najgłębszym potrzebom człowieka stworzonego przez Boga, służy jego 
pełnemu człowieczeństwu”21. Jednakże ten człowiek, który jest powołany do 
świadomego wypełnienia mądrego i pełnego miłości zamysłu Bożego, jest 
„istotą historyczną, która się formuje dzień po dniu, podejmując liczne i do-
browolne decyzje: dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne, odpowied-
nio do etapów swego rozwoju” 22. 

W cytowanym fragmencie adhortacji istotne jest stwierdzenie, że czło-
wiek jest „istotą historyczną”. Jako taki zatem nie dochodzi z dnia na dzień 
do dojrzałości duchowej i moralnej, ale dochodzi do niej stopniowo w czasie, 
w historii. Wraz ze wzrostem duchowym chrześcijanin lepiej poznaje dobro, 
bardziej je kocha i chętniej czyni. To co wcześniej wydawało mu się trudne, 
nieprzyjemne albo niemożliwe, z czasem okazuje się łatwe i chętnie podej-

19 Por. EV 98.
20 Por. tamże 95; JAN PAWEŁ II, Tak dla życia, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

16 (1995) nr 6 (174), s. 46.
21 FC 34.
22 Tamże. 
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mowane. Wiedza o tym, że człowiek „poznaje, miłuje i czyni dobro moralne 
odpowiednio do etapów swego rozwoju”23, chroni niewątpliwie przed ocze-
kiwaniem od wszystkich takiej samej świadomości dobra i zdolności jego 
czynienia.

W szczególnie zatem trudnych sytuacjach, gdy nie można szybko zna-
leźć żadnego idealnego rozwiązania, gdy potrzeba czasu, aby człowiek zmie-
nił swoje życie i opanował przygniatające go trudności, spowiednik winien 
odwołać się do wspomnianego już wyżej duszpasterskiego prawa stopnio-
wości, czyli postawy cierpliwości wobec dojrzewającego moralnie człowie-
ka. Prawo to zawiera się w żądaniu zdecydowanego zerwania z grzechem 
i stałego podążania ku pełnemu zjednoczeniu z wolą Boga i Jego miłosnymi 
wymaganiami24. Może ono pomóc rozwiązać dylematy moralne, z jakimi bo-
rykają się małżonkowie. 

Dla zrozumienia prawa stopniowości bardzo ważne jest następujące 
stwierdzenie, zawarte w adhortacji Familiaris consortio: „Sprawą pedagogii 
Kościoła jest, by małżonkowie przede wszystkim jasno uznali naukę za-
wartą w encyklice Humanae vitae, jako normatywną dla ich życia płciowego 
i szczerze usiłowali stworzyć warunki konieczne dla zachowania tych zasa-
d”25. Wymienione są w niej dwa istotne elementy nawrócenia małżonków. 
Pierwszym z nich jest jasne uznanie wartości życia zgodnego z naturalnym 
rytmem płodności kobiety i tym samym uznanie zła moralnego antykoncep-
cji, drugim – szczere usiłowanie stworzenia warunków do życia według tych 
zasad. 

W tekście tym nie jest powiedziane, że uznając i przyjmując zasady mo-
ralne odnośnie do życia płciowego, trzeba umieć natychmiast wprowadzić 
je w życie, ale że trzeba „szczerze usiłować stworzyć warunki konieczne 
dla zachowania tych zasad”. To właśnie bycie istotą historyczną, realizującą 
swoje życie w konkretnym czasie, sprawia, że człowiek nie zawsze jest zdol-
ny do natychmiastowego wprowadzenia w swoje życie wszystkich norm 

23  Tamże.
24 „Także małżonkowie, w zakresie swego życia moralnego, są powołani do usta-

wicznego postępu, wiedzeni szczerym i czynnym pragnieniem coraz lepszego poznawa-
nia wartości, które prawo Boże chroni i rozwija, oraz prostą i szlachetną wolą kierowania 
się nimi w konkretnych decyzjach. Nie mogą jednak patrzeć na prawo tylko jako na czysty 
ideał osiągalny w przyszłości, lecz powinni traktować je jako nakaz Chrystusa do wy-
trwałego przezwyciężania trudności. Tak samo sprawą pedagogii Kościoła jest, by mał-
żonkowie przede wszystkim jasno uznali naukę zawartą w encyklice Humanae vitae, jako 
normatywną dla ich życia płciowego i szczerze usiłowali stworzyć warunki konieczne dla 
zachowania tych zasad”. FC 34; por. VdS II/3,9. 

25 FC 34. 
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moralnych. Nawet bardzo dobra znajomość zasad Kościoła i szczera chęć 
przestrzegania przykazań Bożych nie rozwiązuje automatycznie istniejących 
problemów seksualnych, nie przekłada się w prosty sposób na wzmocnienie 
ludzkiej woli i zdolność opanowania seksualności26. Gdy zatem w życiu ka-
tolickiego małżeństwa stanie się tak, że pod wpływem lęków albo trudności 
życiowych ulegną pokusie i sięgną po antykoncepcję, to przed takim małżeń-
stwem stoi zawsze i niezmiennie kolejny wybór – powrót do życia zgodnego 
z naturalnym cyklem płodności i niepłodności27.

BOŻY ZAMYSŁ WOBEC MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Nawrócenie jako dogłębna i radykalna przemiana angażująca całego 
człowieka, choć niekiedy dokonująca się stopniowo, ale z wyraźnym dąże-
niem do realizacji nauczania Kościoła, ma objąć zarówno sposób myślenia 
człowieka, jak i sposób jego postępowania. Nawrócenie polega nie tylko na 
zerwaniu z grzechem i na pokucie, lecz także, i przede wszystkim, na zde-
cydowanym zwrocie ku Bogu, czyli na przyjęciu orientacji Chrystusowej za 
swoją własną. Kolejnym zatem elementem przezwyciężania kryzysu rodziny 
jest przyjęcie Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny. Często myśli-
my, że głoszona przez Kościół prawda o małżeństwie i rodzinie jest tylko 
pobożnym życzeniem i nie ma istotnego związku z życiem małżonków. Nie-
którym wydaje się, że we współczesnym świecie może należałoby zmienić 
stanowisko Kościoła wobec nierozerwalności małżeństwa czy antykoncepcji. 
Jeśli ktoś tak myśli, to nie zna Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny, 
o którym tak wyraźnie mówi adhortacja Familiaris consortio28.

Należy przyznać, że małżeństwo i rodzina nie są tylko czysto ludzką 
wspólnotą, ale mają głębszy sens. Bóg, który jest miłością (por. 1 J 4, 8), stwo-
rzył człowieka na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26). Powołując go 
do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. Dlatego małżeń-
stwo i rodzina ma być znakiem miłości Boga do ludzi. Bóg pragnie, by ma ł-
żonkowie i dzieci doświadczyli w rodzinie tego, że Bóg ich kocha. Można 
powiedzieć, że Bóg pragnie, aby rodzina była „skrawkiem nieba” na ziemi. 
Toteż nie może być zgody na rozpad małżeństwa, na rozwód, bo on niszczy 
wspólnotę miłości, jaką jest małżeństwo i rodzina. A miłość Boża jest prze-

26 Por. K. KNOTZ, Zasady spowiedzi małżonków według „Vademecum dla spowiedników”, 
[w:] Sztuka spowiadania, red. J. AUGUSTYN, S. CYRAN, Kraków 2005, s. 273. 

27 Por. tamże, s. 279. 
28 Por. FC 11.
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cież wieczna. I pragnie On, by Jego miłość, jaką miłuje małżonków i ich dzie-
ci, też nie miała końca. Można powiedzieć, że wolą Bożą jest, by małżeństwo 
i rodzina były znakiem, że Bóg miłuje ludzi, aby każdy mógł właśnie tam 
doświadczyć, że Bóg jest miłością. 

Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio przypomina, że człowiek 
jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało 
formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej 
właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, 
a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Oznacza to, że płciowość, poprzez 
którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wy-
łącznych aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biolo-
gicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. 
Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy sta-
nowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż 
do śmierci. Całkowity dar z ciała byłby zakłamaniem, jeśliby nie był znakiem 
i owocem pełnego oddania osobowego, w którym jest obecna cała osoba, 
również w swym wymiarze doczesnym. Jeżeli człowiek zastrzega coś dla 
siebie lub rezerwuje sobie możliwość zmiany decyzji w przyszłości, już przez 
to samo nie oddaje się całkowicie29. Zatem tzw. wolne związki, małżeństwo 
na próbę czy poszukiwanie własnego szczęścia w małżeństwie nie mają nic 
wspólnego z miłością. 

Jedynym zaś „miejscem” umożliwiającym takie oddanie w całej swej 
prawdzie jest małżeństwo, czyli przymierze miłości małżeńskiej lub świado-
my i wolny wybór, poprzez który mężczyzna i kobieta przyjmują wewnętrz-
ną wspólnotę życia i miłości, zamierzoną przez samego Boga (por. KDK 48), 
która jedynie w tym świetle objawia swoje prawdziwe znaczenie. Instytucja 
małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa 
czy władzy ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi we-
wnętrzny wymóg przymierza miłości małżeńskiej, które potwierdza się pu-
blicznie jako jedyne i wyłączne, dla dochowania w ten sposób pełnej wierno-
ści wobec zamysłu Boga Stwórcy30. 

Niezmiernie ważna jest refl eksja Jana Pawła II na temat wzajemnej za-
leżności między małżeństwem a dziewictwem. Papież przypomina, że ist-
nieją dwa sposoby urzeczywistnienia powołania osoby ludzkiej do miłości, 
a mianowicie małżeństwo i dziewictwo. Dziewictwo i celibat dla Królestwa 
Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją za-
kładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażenia 

29 FC 11.
30 Tamże.
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i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem. Bez po-
szanowania małżeństwa nie może także istnieć dziewictwo konsekrowane. 
Jeżeli płciowość ludzka nie jest traktowana jako wielka wartość dana przez 
Stwórcę, traci sens wyrzeczenie się jej dla Królestwa Niebieskiego31. Bardzo 
słusznie stwierdza św. Jan Chryzostom: „Kto potępia małżeństwo, pozba-
wia także dziewictwo jego chwały; kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo 
bardziej godnym podziwu i chwalebnym. To, co wydaje się dobrem tylko 
w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem; ale to, co jest lepsze 
od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu 
najwyższym”32. Zdaniem Jana Pawła II, człowiek bezżenny, chociaż wyrze-
ka się płodności fi zycznej, staje się płodny duchowo, staje się ojcem i matką 
wielu, współpracując w dziele kształtowania się rodziny wedle zamysłu Bo-
żego33. Małżonkowie chrześcijańscy mają zatem prawo oczekiwać od osób 
bezżennych dobrego przykładu i świadectwa dozgonnej wierności swemu 
powołaniu.

ZAKOŃCZENIE

Analizując po 30 latach treść adhortacji apostolskiej Familiaris consortio 
dochodzimy do wniosku, że jej przesłanie jest, chciałoby się powiedzieć: nie-
stety, wciąż aktualne. Zauważamy we współczesnym świecie nieprawdopo-
dobną, zorganizowaną tendencję do niszczenia rodziny. To niesłychane, że 
państwa, które są po to, by służyć dobru wspólnemu, w tym także rodzinie, 
działają przeciw swojemu celowi. Rodzi się podstawowe pytanie: kto w wa-
runkach demokracji wybiera takich ludzi do parlamentu? I jak Pan Bóg ma 
troszczyć się o nasze dobro wspólne, w tym nade wszystko o rodzinę, gdy my 
dajemy Mu jako „narzędzia” ludzi nieliczących się z Jego wolą? Świat próbu-
je dziś po swojemu, wbrew logice, nazywać małżeństwem „wolne związki” 
i „małżeństwa na próbę” czy „rodziny homoseksualne”. Aby to uporządko-
wać, trzeba odwołać się do „początku”, do Pisma Świętego. Tak jak nie moż-
na nazywać eutanazją zabójstwa ciężko chorego człowieka ani wspomaganą 
prokreacją in vitro, tak nie można nazywać małżeństwem związków homo-
seksualnych, wolnych związków czy tzw. małżeństw na próbę. 

Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio stwierdza, że lekarstwem na 
te błędne koncepcje antropologiczne, zagrażające małżeństwu i rodzinie, jest 

31 FC 16.
32 Cyt. za FC 16.
33 Por. tamże.
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powrót do Pisma Świętego, czyli do źródeł prawdy o człowieku. Jego zda-
niem przezwyciężenie współczesnego kryzysu małżeństwa i rodziny może 
dokonać się jedynie przez powrót do prawdziwej mądrości, przez dogłębne 
nawrócenie i podążanie za Bożym zamysłem wobec małżeństwa i rodziny.

CHRISTIAN FAMILY ON THE THRESHOLD OF THE 21ST CENTURY 
IN 30TH ANNIVERSARY OF THE APOSTOLIC EXHORTATION OF 

FAMILIARIS CONSORTIO

We see in today’s world the incredible, organized tendency to destroy the family. 
It’s unbelievable that the state, which are meant to serve the common good, including 
family, work against its purpose. The world today is trying in his own way, contrary to 
logic, to call „cohabitation” and „handfasting” or „homosexual families” the marriage. 
John Paul II, in the apostolic exhortation Familiaris Consortio believes that the cure for 
these anthropological misconceptions that threaten marriage and the family, is to return 
to the Bible, that is, to the sources of the truth about the man. In his opinion, to overcome 
the present crisis of marriage and family can be accomplished only by a return to the true 
wisdom, the depth conversion and follow God’s plan for marriage and the family.

tłum. Krzysztof Magdij
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Przebaczenie jest dziełem Boga, który odpuszcza ludziom grzechy i na-
leżną za nie karę. Pismo Święte zawiera wiele terminów, które ukazują głębię 
tajemnicy przebaczenia grzechów. Należą do nich: hebrajskie kipper – okryć, 
nasa – brać czyjś ciężar na siebie, salah – wybaczyć obrazę oraz greckie aphiemi 
– wypuścić, uwolnić z pęt. Istotną rolę w misterium przebaczenia pełni Chry-
stus, który wyjednuje odpuszczenie grzechów dla wszystkich ludzi. Przeba-
czenie wymaga nawrócenia człowieka. Człowiek, starając się o przebaczenie 
Boże, winien sam wybaczać swoim winowajcom. Chodzi m.in. o zmianę po-
stawy człowieka skrzywdzonego z negatywnej na pozytywne nastawienie 
wobec osoby krzywdzącej.

PRZEBACZENIE BOŻE

Stary Testament ukazuje, że Bóg wybrał sobie i ukształtował lud, by ob-
jawić mu swój plan miłości. Chcąc go wypełnić, Bóg nieustannie potwierdzał 
swoją wierność i gotowość do przebaczenia1. Bóg, który zawarł przymierze 
z narodem wybranym, jest „miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę 

1 Por. J. GRÜNDEL, Schuld und Versöhnung, Mainz 1985, s. 145.
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i wierność […], przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech” (Wj 34, 6); 
jest „Bogiem przebaczenia” (Ne 9, 17). Mimo iż grzechy ludzi są wielkie, Bóg 
nie chce śmierci grzesznika (por. Ez 18, 23), lecz jego nawrócenia, by mógł 
mu okazać miłosierdzie2. Oczyszcza go z win i napełnia radością jego skru-
szone i pokorne serce (por. Ps 51, 10–14.19). W swoim postępowaniu wzglę-
dem grzesznika kieruje się ojcowską miłością, która marnotrawnemu synowi 
zawsze daje szansę powrotu, wybacza mu wszystko, nawet najhaniebniejsze 
czyny, a nadto w swej wszechmocy obsypuje go nowymi dobrodziejstwa-
mi. Sprawia, że człowiek, który z racji popełnionych grzechów „był umarły, 
a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 11–32).

Miłość, która niesie przebaczenie, najpełniej Bóg objawił w swoim Synu, 
Jezusie Chrystusie, którego posłał na świat. Jezus naucza, że miłosierdzie Ojca 
jest niewyczerpane. Tchnące nadzieją słowa o bezgranicznej dobroci Boga 
potwierdza zaskakującymi czynami: przebacza winy nawet największym 
grzesznikom, których nadto uzdrawia i dopuszcza do przyjaźni z sobą (por. 
Mk 2, 5; Łk 7, 47). By zgładzić „grzech świata” (J 1, 29), nie waha się podjąć 
okrutnej męki i śmierci. „On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszo-
ny z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4, 25). Dokonane w ten 
sposób dzieło przebaczenia (odkupienia) ma jakby dwa etapy: śmierć Chry-
stusa, który gładzi grzechy i uwalnia człowieka spod władzy szatana, oraz 
zmartwychwstanie, które darzy nowym życiem we wspólnocie z uwielbio-
nym Chrystusem (por. Mt 26, 28; Kol 1, 13; 1 Kor 15, 17n). 

Podczas swego życia publicznego Chrystus nie tylko przebaczał grze-
chy, lecz także ukazał skutek tego przebaczenia. Włączał on bowiem ponow-
nie grzeszników, którym odpuścił grzechy, do wspólnoty Ludu Bożego, od 
której oddalili się przez grzech, a nawet zostali z niej wykluczeni3. Wyraźnym 
znakiem tego jest fakt, że Jezus sam zapraszał do swego stołu grzeszników, 
a nawet zasiadał z nimi przy stole. Ten zdumiewający gest wyraża istotnie 
przebaczenie Boże, a równocześnie powrót na łono Ludu Bożego.

Chrystus polecił, aby cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu 
był znakiem oraz narzędziem przebaczenia i pojednania, które nabył dla nie-
go za cenę swej Krwi. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powie-
rzył Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona „posługa jednania” 
(2 Kor 5, 18). Apostoł jest posłany „w imię Chrystusa”, przez niego „sam 
Bóg” wzywa i prosi: „pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

Przebaczenie jest dziełem Bożego miłosierdzia i jako takie jest głoszo-
ne przez Apostołów wszystkim ludziom „aż do skończenia świata” (Łk 24, 

2 Por. A. JASIŃSKI, Przebaczenie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, s. 603.
3 Tamże, s. 604.
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46n). Oni też otrzymują od Chrystusa władzę uobecniania dzieła odkupienia 
przez odpuszczenie grzechów i sprawowanie pamiątki Jego męki, śmierci 
i zmartwychwstania (por. J 20, 23; 1Kor 11, 24-26). Stanie się ono udziałem 
każdego człowieka, który uwierzy w imię Chrystusa i przyjmie chrzest (por. 
Dz 2, 38)4.

Zbawiciel, udzielając Apostołom swojej mocy przebaczania grzechów, 
dał im również władzę jednania grzeszników z Kościołem5. Ten eklezjalny 
wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych słowach 
Chrystusa skierowanych do Szymona Piotra: „Tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). Dar zwią-
zywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także Kolegium 
Apostołów pozostającemu w łączności z Chrystusem (por. Mt 18, 18; 28, 16-
20). Słowa „związać” i „rozwiązać” oznaczają, że ten, kto zostanie wyłączony 
z komunii z Kościołem, zostanie także wyłączony z komunii z Bogiem. Na-
tomiast ten, kto na nowo zostanie przyjęty do tej komunii, zostanie również 
przyjęty przez Boga do komunii z Nim. Pojednanie z Kościołem łączy się 
więc nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem6. 

Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników 
w Kościele, ale przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech 
ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościel-
nej. Sakrament pokuty daje im możliwość nawrócenia się i odzyskania ła-
ski usprawiedliwienia7. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako 
„drugą deskę ratunku po rozbiciu, jakim jest utrata łaski” (św. Ireneusz). 
Najcenniejszym owocem przebaczenia uzyskanego w sakramencie pokuty 
jest pojednanie człowieka z Bogiem. Ono z kolei rodzi pojednanie człowieka 
z samym sobą, pojednanie między ludźmi i wreszcie z całym stworzeniem8. 
Pojednanie z Bogiem dokonuje się w konfesjonale. Toteż nic dziwnego, że 
Jan Paweł II stwierdza: „konfesjonał to uprzywilejowane i błogosławione 

4 Por. J. GRÜNDEL, Schuld und Versöhnung, dz. cyt., s. 146.
5 Por. W. KASPER, Kościół jako miejsce przebaczenia grzechów, tłum. L. BALTER, „Com-

munio” 10 (1990) nr 1, s. 47.
6 Por. J. ORZESZYNA, Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty, Kraków 1996, 

s. 139.
7 Por. F. GRENIUK, Miłosierdzie Boże w sakramencie pojednania, [w:] Jan Paweł II. Dives 

in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. NAGY, Lublin 1983, s. 194.
8 Zatem pojednanie należy pojmować integralnie. Por. J. ORZESZYNA, Pojednanie, 

[w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 
2005, s. 394.
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miejsce, w którym, po zniesieniu podziałów, rodzi się nowy, nieskażony 
i pojednany człowiek – pojednany świat”9.

PRZEBACZENIE LUDZKIE

Miłosierdzie Boże jest centrum posługi Kościoła, które objawia się w po-
stawie przebaczenia ludziom. Przebaczenie i darowanie doznanych krzywd 
winno cechować życie każdego chrześcijanina. Istnieje ścisły związek mię-
dzy przebaczeniem, jakiego człowiek udziela człowiekowi, a przebaczeniem, 
o które sam prosi Boga. Tylko ten, kto przebacza bliźniemu, ma prawo pro-
sić Boga o odpuszczenie własnych grzechów. Głosi to już Księga Mądrości 
Syracha, która uczy: „Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać 
będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw 
drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?” (28, 2). Miłosierdzie 
Boże jest zachętą do dobrodusznego postępowania człowieka względem in-
nych, bowiem „tego, który się mści, spotka zemsta Pana: On grzechy Jego 
dokładnie zachowa w pamięci” (Syr 28, 1). Chrystus w sposób radykalny 
wymagał od swoich uczniów, by byli stale gotowi przebaczać wszystkim 
(por. Mt 18, 21n). Taka postawa jest nieodzownym warunkiem uzyskania 
przebaczenia ze strony Boga: „jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia 
i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski” (Mt 6, 14, por. 18, 23–35). Człowiek 
może oczekiwać od Boga przebaczenia na miarę („tak jak”) tego, którego sam 
udziela swoim winowajcom (por. Mt 6, 12).

Członek Ludu Bożego nawet doznając cierpień i ponosząc śmierć z rąk 
prześladowców, winien naśladować Chrystusa, który przebaczał tym, któ-
rzy Go skrzywdzili (por. Łk 23, 34). Św. Szczepan umiera ze słowami przeba-
czenia i modlitwy za swoich zabójców: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu” 
(Dz 7, 60). Chrześcijańskie przebaczenie zatem nie sprowadza się tylko do 
samych słów. Na wzór Bożego przebaczenia winno być poparte konkretny-
mi czynami10. Bóg zaś odpuszczając grzechy, nie poprzestaje na słowach, lecz 
udziela człowiekowi swych nowych darów. 

Dzięki płynącemu z miłości przebaczeniu, człowiek może odnieść zwy-
cięstwo nad złem, zgodnie z wezwaniem św. Pawła, „nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Słowa przebaczenia nie pozwalają 
człowiekowi na uczucie nienawiści; skierowane do prześladowców są naj-

9 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie „Reconciliatio et paeniten-
tia” (2.12.1984), Watykan 1984, nr 31.

10 Por. L. ACHREMOWICZ, Przebaczyć trzeba każdemu, „Więź” (2000) nr 7, s. 155–158.
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lepszym lekarstwem dla serc ogarniętych żądzą zemsty i nienawiści; zamie-
nione w modlitwę do Boga wracają w postaci łaski nawrócenia11. 

Jednym z wyrazów przebaczenia jest miłość nieprzyjaciół. Słowa Jezusa 
nie podlegają żadnej dyskusji, gdy w Kazaniu na Górze wyraźnie twierdził: 
„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzy-
jaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; dobrze czyńcie 
tym, którzy was nienawidzą, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest 
w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bo-
wiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż 
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczegól-
nego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 43–48; por. Łk 6, 27). Znajduje się 
tu wyraźny nakaz miłości nieprzyjaciół i oczywiste stwierdzenie, że chodzi 
tu o coś ponad przeciętność. Uczeń Chrystusa musi się spośród innych wy-
różniać miłością nieprzyjaciół.

Chrystusowi chodzi o ucznia, o bogactwo jego serca, o to, aby w tym 
sercu nie powstała nienawiść. Jego serce musi być wypełnione miłością 
i w ten sposób podobne do serca Ojca Niebieskiego. W przykazaniu miło-
ści nieprzyjaciół idzie zatem o własną doskonałość, aby być dzieckiem god-
nym Ojca Niebieskiego. Równocześnie Zbawiciel podaje sposób realizacji 
tego trudnego przykazania. I jak odnośnie do przykazania miłości bliźniego 
w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie ukazał, jak należy tę miłość 
praktykować: trzeba podejść, pochylić się, opatrzyć rany, pielęgnować, za-
płacić, przywrócić człowieka do pełnej sprawności, tak samo jest i tu.

Chrystus podaje trzy sposoby realizacji miłości nieprzyjaciół. Pierwszy: 
„Módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44). To jest minimum. 
Kapłan nie może w imieniu Boga udzielić rozgrzeszenia temu, kto czuje nie-
chęć lub nienawiść do drugiego człowieka, jeśli nie usłyszy, że wyznający 
grzech nie przebaczył mu. Winien także modlić się za niego. Modlitwa za 
nieprzyjaciół jest znakiem przebaczenia. Drugi sposób: „Dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą”. Trzeci, niezwykle trudny sposób, to nie odpowia-
danie „ciosem na cios”. „Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za 
ząb! A Ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu: jeśli cię kto uderzy 
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc 
kroków, idź dwa tysiące” (Mt 5, 38–41). Tego fragmentu Ewangelii wielu 

11 Por. A. KRÓL, Przebaczenie w psychologii, [w:] Encyklopedia katolicka, dz. cyt., s. 606.
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ludzi nie może zrozumieć; pytają: jak nieskończona Mądrość, sam Chrystus, 
potrafi ł powiedzieć: „Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu dru-
gi” (Mt 5, 39). O co Chrystusowi chodzi? O to mianowicie, aby sile fi zycznej 
przeciwstawić potęgę moralną człowieka. Według Zbawiciela zło zwycięża 
się dobrem, nienawiść miłością, a przemoc potęgą moralną. Stąd też zwraca 
się On do Piotra, który w Ogrodzie Oliwnym stanął w Jego obronie i uciął 
prawe ucho słudze arcykapłana: „Schowaj miecz swój do pochwy, bo kto 
mieczem wojuje, od miecza zginie” (Mt 26, 52). 

Przebaczenie jest najpiękniejszym wyrazem miłości. Gdy nie ma przeba-
czenia, człowiek staje się zgorzkniały, smutny. Bóg zwycięża w przebaczeniu 
(por. Rz 12, 17; Prz 3, 4; 1P 3, 9; Mt 6, 14; Łk 17, 3–4; Prz 20, 24). Przebaczenie 
jest szansą daną człowiekowi, by mógł ukazać, że jest dobry. Przebaczenie 
jest zdolnością świętych, a złość i gniew są domeną grzeszników. Przeba-
czając, człowiek ma udział w boskości. Wiele przykładów znajduje się w Bi-
blii: Dawid nie zabija Saula, przebacza mu; tak samo Józef swoim braciom; 
św. Szczepan w momencie kamieniowania nie przeklina swoich oprawców, 
przebacza im; Jezus do cudzołożnicy podchodzi z łagodnością, przebacze-
niem (por. J 8, 1–11). Bóg cieszy się z każdego nawróconego grzesznika. Zdej-
muje poczucie winy (por. Łk 15, 11–32). 

Bez przebaczenia drugiemu człowiekowi świat byłby jedynie miejscem 
zimnej, bezwzględnej sprawiedliwości, areną nieustannej walki jednych 
przeciw drugim12. Przebaczenie takie powinno być oparte na prawdzie, 
a tym samym nie może być rezygnacją z wymagań sprawiedliwości. Jan Pa-
weł II twierdził, że „nie istnieje żadna sprzeczność między przebaczeniem 
a sprawiedliwością. Przebaczenie bowiem nie usuwa, ani nie umniejsza ko-
nieczności naprawienia zła, będącej nakazem sprawiedliwości, lecz zmierza 
do ponownego włączenia osób i grup do społeczności, państw do wspólnoty 
narodów”13. 

Przebaczenie i pojednanie nie oznaczają jakiejkolwiek pobłażliwości wo-
bec zła, a naprawienie tego zła stanowi istotny warunek przebaczenia. Jeśli 
istotą miłosierdzia jest podnoszenie człowieka z jego wielorakich upadków, 
to nie może być ono nigdy zgodą na zło czynione przez człowieka. „W żad-
nym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie 
jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, 
wobec krzywdy czy wyrządzonej zniewagi. W każdym wypadku naprawie-
nie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynie-

12 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”, Watykan 
1980, 14 (dalej skrót: DiM).

13 JAN PAWEŁ II, Przebacz a zaznasz pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (1.01. 
1997), Watykan 1997, nr 5. 
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nie za zniewagę jest warunkiem przebaczenia”14. W tym kontekście Kościół 
podkreśla, że miłosierdzie nie oznacza rezygnacji ze stawiania wymagań 
w duchu radykalizmu ewangelicznego, nie może więc być utożsamiane z ta-
kim rodzajem tolerancji, która prowadzi do zgody na zło i grzech15. Także 
punktem wyjścia miłości nieprzyjaciół jest przebaczenie. Chrystus domaga 
się przebaczenia, które zawiera rezygnację z zemsty oraz dopuszczenie dru-
giego człowieka do spotkania16.

Aby mówić o wybaczaniu trzeba także zauważyć krzywdę człowieka17. 
Krzywda jest rodzajem cierpienia – niezasłużonego, niesprawiedliwego, 
niepotrzebnego. To rodzaj szkody wyrządzonej komuś. Szkody materialnej, 
moralnej, psychologicznej, osobistej, rodzinnej, społecznej lub innej. Rodza-
jów szkód może być wiele, ale wszystkie związane są z jakimś zniszczeniem, 
dezintegracją, destrukcją. Krzywda pozostawia poczucie utraty i pustkę, 
która wypełnia się bólem, samotnością i cierpieniem. Dlatego krzywda trwa 
znacznie dłużej, niż sam akt krzywdzenia18. Narusza coś najbardziej osobi-
stego, bo człowiek skrzywdzony doznaje straty na zewnątrz i wewnątrz sie-
bie. Krzywda jest głębokim naruszeniem integralności osoby ludzkiej.

Przebaczenie wymaga nazwania krzywdy, a nazwanie i wypowiedze-
nie jej może przynieść ulgę, przywrócić utracony porządek wewnętrzny 
i poczucie godności osobie skrzywdzonej. Ale lepiej zrobi to jej osądzenie 
i zadośćuczynienie19. Dopiero następnym krokiem może być przebaczenie. 
Sam akt przebaczenia jest głęboko osobisty i musi wynikać z autentycznej 
wewnętrznej potrzeby osoby skrzywdzonej. Niestety zdarza się tak, że prze-
baczanie staje się pewną kulturową normą i wtedy ofi ara jest do niego na-
kłaniana, a nawet zmuszana. W takim przypadku wybaczenie potrzebne jest 
społeczności, aby mogła ona uciszyć swoje poczucie winy, uznać sprawę za 
załatwioną. Taki sposób wymuszania przebaczania sprawia, że godność oso-
by skrzywdzonej zostaje pogwałcona po raz drugi, nie mniej bolesny.

W celu zrealizowania przykazania miłości nieprzyjaciół, przeciwsta-
wiając potędze fi zycznej potęgę moralną, trzeba ogromnej dojrzałości ducho-

14 DiM 14.
15 Por. J. ZABIELSKI, Miłosierdzie chrześcijańskie w służbie nowej ewangelizacji, [w:] Vive-

re in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Se-
weryna Rosika w 65. rocznicę urodzin, red. J. NAGÓRNY, A. DERDZIUK, Lublin 1996, s. 401.

16 Por. A. KRÓL, Przebaczenie w psychologii, dz. cyt., s. 606.
17 Por. J. NAGÓRNY, Miłosierdzie, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, 

dz. cyt., s. 325.
18 Por. M. NOWOSIELSKI, Przebaczenie – trudny problem widziany z perspektywy psy-

chologicznej, „AK” (2011) t. 156, z. 2, s. 223–232.
19 Por. J. NAGÓRNY, Miłosierdzie, dz. cyt., s. 325. 
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wej i odwagi20. Nie można bowiem praktykować miłości nieprzyjaciół bez 
odwagi. Jest to trudne, ale też piękne oraz możliwe do wykonania. Dowodzą 
tego ludzie na przestrzeni wieków, od św. Szczepana, którego kamieniowa-
no, podczas kiedy on modlił się: „Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu”, do 
o. Kolbego, który w Oświęcimiu umiera zagłodzony przez hitlerowców, do 
końca się modląc. Wzorem przebaczenia jest także m.in. w literaturze pięk-
nej Jurand ze Spychowa z powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”, list bisku-
pów polskich do niemieckich ze znanymi słowami: „przebaczamy i prosimy 
o przebaczenie” oraz postawa wybaczenia bł. Jana Pawła II swemu zama-
chowcy Ali Agcy.

*     *     *

Miłość, która niesie przebaczenie, najpełniej objawił Bóg w swoim Synu 
Jezusie Chrystusie. Jezus naucza, że miłosierdzie Ojca jest niewyczerpane. 
Stąd przebaczenie i darowanie doznanych krzywd winno cechować życie 
całego Ludu Bożego. Słowa przebaczenia nie pozwalają człowiekowi na 
uczucie nienawiści. Skierowane do prześladowców są najwłaściwszym le-
karstwem dla serc ogarniętych żądzą zemsty i nienawiści. Chrześcijańskie 
przebaczenie nie sprowadza się tylko do samych słów. Na wzór boskiego 
przebaczenia winno być poparte konkretnymi czynami, które potrafi ą do-
prowadzić do pojednania. Bóg, odpuszczając grzechy, udziela człowiekowi 
w tym celu nowych nadprzyrodzonych darów duchowych.

FORGIVENESS IN THE CHRISTIAN’S LIFE

Love that brings forgiveness, God most fully revealed in His Son Jesus Christ. For-
giveness is the work of God, who forgives the sins of the people, and a penalty. Forgiving 
requires converting a man. A man attempting to God for forgiveness, he should forgive 
his debtors. It is among others to change the attitude of the hurt man from negative to 
positive attitude towards the unjust. Christian forgiveness is not limited only to the words 
themselves. Following the example of divine forgiveness should be backed up by specifi c 
actions that can lead to reconciliation.

tłum. Krzysztof Magdij

20 Por. A. KŁÓŚ, Przebaczyć nieprzebaczalne, „Logos i Ethos” (2009) nr 1, s. 253–256.
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Dokument społeczny Episkopatu Polski W trosce o człowieka i dobro wspól-
ne z 13 maja 2012 roku podejmuje problematykę wartości, którymi należy się 
kierować w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Zaznacza, że 
podstawą ładu społecznego jest poszanowanie godności i praw człowieka. 
Co więcej, powołując się na słowa św. Pawła, podkreśla: „Wszystkie wasze 
sprawy niech się dokonują w miłości!” (1 Kor 16, 14). Stąd można wniosko-
wać, że również samorealizacja chrześcijańska na płaszczyźnie ekonomicz-
nej winna być motywowana miłością, w tym także miłością samego siebie1. 
Aby jednak rola godziwej miłości własnej w strukturach społecznych i eko-
nomicznych mogła stać się czytelna i zrozumiała, należy najpierw przybliżyć 
jej rozumienie w perspektywie teologicznej. Dopiero w kolejnej fazie można 
przejść do ukazania samorealizacji chrześcijańskiej w strukturach gospodar-

1 Warto podkreślić, że literatura przedmiotu stosuje klasyfi kację w defi niowaniu 
miłości swojego „ja”. Niektórzy autorzy używają terminu „miłość własna” do ukazania 
pejoratywnej strony kochania siebie, natomiast zwrot „miłość siebie” przyporządkowują 
do naturalnej i szlachetnej troski o własną osobę. W powyższym tekście oba terminy będą 
stosowane zamiennie. Czytelność wypowiedzi będzie poparta konkretnym przymiot-
nikiem, który jednoznacznie wskaże pozytywne lub negatywne oblicze samorealizacji 
chrześcijańskiej.
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czych. Oczywiście realizacja miłości samego siebie w kontekście życia spo-
łeczno-gospodarczego posiada wiele form, nie sposób zatem wszystkie je 
opisać. Zostaną przedstawione jedynie wybrane aspekty tego zagadnienia, 
a mianowicie kwestie dotyczące prawa do własności prywatnej, autokreacji 
na rynku pracy oraz dążenia do osobistego sukcesu. 

BIBLIJNE PODSTAWY GODZIWEJ MIŁOŚCI WŁASNEJ

Pismo Święte określa ramy w jakich winna być realizowana miłość sa-
mego siebie, a mianowicie w wymiarze wertykalno-horyzontalnym. Cała dy-
namika chrześcijańskiej samorealizacji za punkt wyjścia przyjmuje zależność 
człowieka od Stwórcy. Znajdujący się w Księdze Rodzaju opis stworzenia 
człowieka (na obraz i podobieństwo Boga) podkreśla niezwykłą wartość isto-
ty ludzkiej. Ta niezbywalna godność każdego człowieka stanowi fundament 
szlachetnej miłości siebie (por. Rdz 1, 27). To dzięki decyzji Boga człowiek 
może się realizować jako istota rozumna i wolna, posiadająca nieśmiertelną 
duszę. Jest istotą wyjątkową, obdarzoną przymiotami, których nie posiadają 
inne stworzenia2. Nic więc dziwnego, że miłując samego siebie, człowiek wy-
raża uznanie dla Stwórcy za Jego dzieło. Można powiedzieć, że ten akt miłości 
jest powtórzeniem wobec siebie samego opinii Stwórcy o tym, że stworzenie 
człowieka „było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Niestety, od momentu rajskiego 
upadku, szlachetna miłość własna zostaje skażona. Serce człowieka jest na-
znaczone konfl iktem między własnymi pragnieniami a wolą swego Stwórcy. 
Człowiek jako istota rozdarta pomiędzy powinnością a nieuporządkowa-
nym pragnieniem, doznaje wewnętrznej sprzeczności. Jego pragnienia by-
wają narcystyczne, a relacje międzyludzkie naznaczone pożądaniem i chęcią 
panowania3. Jezus, głosząc Dobrą Nowinę, rzuca nowe światło na miłość sie-
bie samego, która powinna być motywowana postrzeganiem siebie nie tylko 
w miłości, ale i w prawdzie o własnej ułomności i ograniczoności.

Biblijne przykazanie miłości uwzględnia nakaz miłości własnej, rządzą-
cej się swoistą logiką, a to pociąga za sobą poważne konsekwencje w zakre-
sie samoświadomości bycia dzieckiem Bożym i uczniem Chrystusa. Nakaz: 
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą 
i całym swoim umysłem […]. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego” (Mt 22, 37–39), ukazuje moralny imperatyw miłowania Boga, dru-

2 Por. BENEDYKT XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus Caritas est” (25.12. 
2005), nr 9.

3 Por. KKK 400.
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giego człowieka i siebie. W praktyce oznacza to swoistą triadę jednej chrze-
ścijańskiej miłości. 

Obserwacje psychologiczne potwierdzają znaczenie samoakceptacji 
i pokazują, że wszelkie braki w pozytywnym postrzeganiu własnego „ja” 
mogą wyzwalać destrukcyjne reakcje. Z punktu widzenia psychologii roz-
woju miłość własna jest niewątpliwie warunkiem wstępnym oraz kryterium 
postępowania z bliźnim4. Również z biologicznego punktu widzenia wszel-
kie przejawy miłości własnej związane są z naturalnym instynktem ochro-
ny siebie, jak i gatunku. Miłość własna i miłość bliźnich byłyby zatem na 
równi czymś naturalnym, gdyż pragnienie zachowania gatunku jest wspólne 
wszystkim stworzeniom5. 

Pismo Święte nakazuje kochać bliźnich nie zamiast siebie, ale jak siebie. 
Nie wymaga więc utraty i zaprzeczenia samego siebie, aby istnieć i służyć 
jedynie dla innych, całkowicie zapominając o sobie. Konstrukcja tego naka-
zu zakłada więc niejako na wstępie, że człowiek już darzy siebie miłością6. 
Istota ludzka nie ma kochać bliźniego ani mniej, ani więcej niż siebie. Tro-
ska o bliźnich i o własne dobro znajduje więc swoją naturalną równowagę 
w równych prawach i roszczeniach każdego człowieka. Skoro miłość siebie 
ma być wzorem zachowania względem bliźnich, to pamiętając, że wzór ma 
pierwszeństwo przed tym, co się na nim wzoruje, miłość siebie w pewnym 
sensie poprzedza miłość bliźniego. Równoważność obu form miłości zosta-
je tu lekko zmodyfi kowana. Pewne pierwszeństwo miłości własnej wynika 
także z tego, że przede wszystkim człowiek jest odpowiedzialny za samego 
siebie, za swoje zbawienie7. Każdy odpowiada w ostateczności tylko za siebie 
i dlatego powinien zabiegać o to, aby siebie oddać Bogu8. Pewne pierwszeń-
stwo miłowania własnego „ja” nie pozwala na przykład na poświęcenie wła-
snego zbawienia dla zbawienia bliźnich, nie zakazuje jednak poświęcenia dla 
nich wszystkich dóbr ziemskich, nie wyłączając życia doczesnego9. 

Teologiczna analiza zagadnienia miłość własnej pokazuje, że miłość sie-
bie, aby mogła pozostać poprawna i szlachetna, musi nie tylko bazować na 
akceptacji siebie i dostrzeganiu dobra, jakim się jest, ale jest niejako „skaza-

4 Por. W. TROBISCH, Pokochać siebie, tłum. R. MALINOWSKI, Częstochowa 2005, 
s. 14, 30. 

5 Por. S. POPE, Expressive Individualism and True Self-Love: A Thomistic Perspective, 
„The Journal of Religion” 71 (1991), s. 387.

6 J. E. ADAMS, The Biblical View of Self-Esteem, Self-Love, Self-Image, Eugene 1986, s. 69.
7 T. GRABOWSKI, Pokochać swoje zbawienie, „W Drodze” 10 (2008), s. 128.
8 O. O’DONOVAN, The Problem of Self-Love in St. Augustine, New Haven–London 

1980, s. 119–120.
9 BENEDYKT XVI, Encyklika o nadziei chrześcijańskiej „Spe salvi” (30. 11. 2007), nr 48.
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na” na wyrzeczenie się siebie10. Spojrzenie na własne „ja” w świetle wiary 
powinno być oparte na przeświadczeniu, że każdy człowiek powołany został 
do zbawienia jako chciany i umiłowany przez Boga. Samo powołanie czło-
wieka do życia stanowi dowód jego niezbędności w świecie. Człowiekowi 
nie wolno nienawidzić tego, co miłuje Bóg, nie może niszczyć tego, który jest 
przeznaczony do wiecznej szczęśliwości11. 

Doświadczenie ukazuje miłość siebie jako jedną z trudniejszych umiejęt-
ności w życiu człowieka. Dla wielu samo mówienie o miłości siebie wydaje się 
czymś co najmniej niestosownym lub wręcz podejrzanym, zakamufl owanym 
samolubstwem, sprzeniewierzającym się Bogu i bliźniemu12. Chrześcijańska 
miłość własna, rozumiana jako dar samego Stwórcy, nie jest i nie może być 
zła. Będąc Bożym stworzeniem, człowiek został przez Stwórcę powierzony 
sobie samemu. Św. Augustyn uważa, że dusza człowieka tak została stwo-
rzona, że nigdy nie przestaje o sobie pamiętać, rozumieć i kochać siebie13. In-
stynkt samozachowawczy i skłonność do szanowania siebie, wlane w duszę 
każdej istoty ludzkiej, są nie tylko naturalne w znaczeniu biologicznym, ale 
są znakiem ustanowionego przez Stwórcę porządku stworzenia. Pragnienie 
własnego szczęścia jest więc godziwym pragnieniem i nie powinno budzić 
lęku, a raczej motywować ku przyjmowaniu siebie z dumą i radością14. Bez 
pragnienia doskonałości i rozwoju człowiek żyłby w destruktywnym otępie-
niu. Szlachetna miłość własna pomaga w doskonaleniu siebie, stając się pod-
stawą i podporą moralności nie tylko osobistej, ale i publicznej15. 

10 O. O’DONOVAN, The Problem of Self-Love in St. Augustine, dz. cyt., s. 56.
11 K. GLOMBIK, Miłość Boga, bliźniego i samego siebie – przykazanie i postawa, „Teologia 

i Moralność” 6 (2009), s. 87–88.
12 A. MARCOL, W kręgu wartości chrześcijańskich, Opole 2006, s. 71.
13 „W momencie miłowania nieprawości, człowiek demonstruje nienawiść ku sobie 

(Ps 10, 6). Kto potrafi  należycie siebie miłować, ten także prawdziwie kocha Boga. Kto nie 
kocha Stwórcy, ten, nawet jeśli siebie darzy miłością, nie jest w stanie kochać siebie szla-
chetnie, a jedynie pozornie”. ŚW. AUGUSTYN, O Trójcy Świętej, XIV, 18, tłum. M. STO-
KOWSKA, Kraków 1996, s. 445. 

14 A. GESCHE, Człowiek, tłum. A. KURYŚ, Poznań 2005, s. 161.
15 „Jak właściwie pojęta miłość własna jest warunkiem i podstawą każdej innej for-

my miłości, tak nieuporządkowana miłość własna może stać się rywalką miłości Boga, 
która opanowując całą istotę ludzką i skłaniając ku uleganiu nieuporządkowanym przy-
wiązaniom, może stać się jedną z największych przeszkód do doskonałości. Istnieje de-
likatna, chociaż bardzo istotna granica pomiędzy miłością własną a egocentryzmem”. 
O. O’DONOVAN, The Problem of Self-Love in St. Augustine, dz, cyt. s. 42.
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MIŁOŚĆ SIEBIE A PRAWO DO WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Chrześcijańska samorealizacja na płaszczyźnie zawodowej ujawnia się 
między innymi w dążeniu do posiadania własności prywatnej. Kościół zali-
cza prawo posiadania własności prywatnej do katalogu praw naturalnych 
(por. KDK 71)16. Naucza też, że uporządkowana miłość siebie gwarantuje 
niezależność, wolność dysponowania dobrami i autonomię17. Należy pod-
kreślić, że godziwość własności prywatnej uwzględnia różne aspekty. W dia-
logu teologiczno-moralnym własność ma zarówno wymiar antropologiczny 
(panowanie człowieka nad dobrami), jak i etyczny (powszechne przezna-
czenie dóbr dla każdego) oraz społeczno-prawny (szczegółowe kwestie ob-
chodzenia się z dobrami przez człowieka)18. Bogactwa ziemi są niezbędną 
podstawą istnienia, stąd przeznaczone są na użytek wszystkich narodów 
i jednostek w słusznej mierze (por. KDK 69)19. 

Zdaniem A. Smitha w egoizmie i chęci zaspokojenia własnych pragnień 
należy szukać głównego motoru rozwoju gospodarczego. Według niego 
„nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego 
obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich hu-
manitarności, lecz do ich egoizmu i nie mówimy im o naszych potrzebach, 
lecz o ich korzyściach”20. Natomiast katolicka nauka społeczna jako istotne 
dla rozwoju gospodarczego postuluje prawo do inicjatywy gospodarczej 
i przedsiębiorczości oraz prawo do wolnego rynku i zysku. Prawa te po-
winny być równoważone przez poszanowanie godności osoby i zachowanie 
praw moralnych21. Prawo do inicjatywy gospodarczej jest ważne nie tylko 
dla poszczególnych osób, ale także dla dobra wspólnego, negowanie tego 
prawa, jego ograniczanie, niszczy przedsiębiorczość22. Jak podkreśla doku-

16 Por. LEON XIII, Encyklika „Rerum novarum” (15.05.1891), (skrót: RN), nr 4. 
17 A. ZWOLIŃSKI, Etyka bogacenia, Kraków 2002, s. 32; R. A. BLACK, What Did 

Adam Smith Say About Self-Love?, „Journal of Markets &Morality” 1 (2006), s. 9; M. WOJ-
CIECHOWSKI, Moralna wyższość wolnej gospodarki. Etyka chrześcijańska a ekonomia, Warsza-
wa 2008, s. 12.

18 J. GOCKO, Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne, Lublin 1996, 
s. 233.

19 „Normie tej trzeba podporządkować wszystkie inne prawa, jakiekolwiek by one 
były, łącznie z prawem własności i wolnego handlu”. PAWEŁ VI, Encyklika „Populorum 
progressio” (26.03.1967), nr 22; por. RN 4.

20 A. SMITH, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, tłum. G. WOLFF, 
O. EINFELD, Warszawa 1954, s. 22.

21 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum no-
varum” (01.05.1991), nr 35 (skrót: CA).

22 JAN PAWEŁ II, Encyklika, „Sollicitudo rei socialis” (30.12.1987), nr 15 (skrót: SRS).
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ment papieski: „Własność prywatna jest istotnym elementem prawdziwie 
społecznej i demokratycznej polityki ekonomicznej, a także gwarancją wła-
ściwego porządku społecznego”23. Niezależnie od rodzaju aktywności, jed-
nostka w swojej twórczości daje początek nie tylko wytworom swoich rąk, 
ale kształtuje i wyraża w nich siebie, realizuje swoją rolę jako osoby24.

Posiadanie własnej działalności w dużej mierze odnosi się do postawy 
człowieka względem bogactwa oraz moralnych implikacji przykazania nie 
kradnij. Bogactwo samo w sobie nie jest moralnie naganne, staje się niegodzi-
we w sytuacji nieuczciwego nabywania dóbr i braku dzielenia się z innymi25. 
Dobrobyt i luksus nie znajdują bezpośredniego potępienia w Ewangelii. Co 
więcej, stanowią sprzyjające środowisko utraty umiejętnego posługiwania 
się bogactwem i kontroli nad rzeczywistą hierarchią wartości w życiu czło-
wieka26. Należy zaznaczyć, że dyktatura ekonomii w dużej mierze hołduje 
materialności, preferując kult pieniądza. Według Jana Pawła II „zysk nie jest 
jedynym regulatorem życia przedsiębiorstwa; obok niego należy brać pod 
uwagę czynniki ludzkie i moralne, które z perspektywy dłuższego czasu 
okazują się przynajmniej równie istotne dla życia przedsiębiorstw”27. Nato-
miast najpoważniejszym uchybieniem względem prawa własności jest kra-
dzież, rozmyślna krzywda i świadome oszustwo. W takich sytuacjach mo-
ralna powinność domaga się restytucji i zadośćuczynienia pokrzywdzonym.

AUTOKREACJA NA RYNKU PRACY

Bycie kreatywnym, twórczym na gruncie gospodarczym jest rozumiane 
jako bycie przedsiębiorczym lub innowacyjnym28. Miłość siebie w przestrze-
ni gospodarczej uruchamia cały ciąg zachowań kreujących i wartościujących 
samorealizację. Troska o wywieranie korzystnego wrażenia stanowi niezby-
walny element interakcji społecznych. Dążenie do pełnego zrealizowania 

23 PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła, red. 
J. KUPNY, tłum. D. CHODYNIECKI i in., Kielce 2005, nr 176; T. HERR, Wprowadzenie do 
katolickiej nauki społecznej, tłum. A. MOSUREK, Kraków 1999, s. 92.

24 Por. tamże; CA 6.
25 Por. PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła,dz. 

cyt., nr 328.
26 K. G. MICHEL, Etyka konsumpcji, tłum. S. FEL, [w:] Katolicka nauka społeczna. Pod-

stawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. KUPNY, S. FEL, Katowice 2003, s. 122–123.
27 CA 35, 37; por. T. BIEDRZYCKI, Etyka i ekonomia, „Znaki Nowych Czasów” 16 

(2005), s. 76–77.
28 Por. J. VEGA, Prowizje, prezenty czy przekupstwo. Chrześcijanin a nieuczciwe wzboga-

canie się, tłum. B. JAKUBOWSKI, Ząbki 2003, s. 113. 
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swych możliwości stanowi najbardziej podstawowy cel człowieka. W tym 
ujęciu dążenie do samorealizacji jest podstawową właściwością natury ludz-
kiej. W autoprezentacji ofensywnej ludzie wielokrotnie manipulują wraże-
niami, aby pomóc swej karierze zawodowej29. W branży handlowej istnieje 
przekonanie, że każdy ma prawo dobrze się „opakować”, aby uzyskać naj-
wyższą cenę30. Jednostka w codziennym życiu „redaguje” czytelne dla oto-
czenia informacje o sobie. Chcąc wywołać określone reakcje na audytorium, 
posługuje się szeroką paletą zachowań31. Twórcza miłość własna zakłada 
koncepcję siebie w rozwoju gospodarczym. Samowiedza o umiejętnościach, 
ambicjach, kreatywności ujawnia realny obraz talentów i dyspozycji. Auten-
tyczność w życiu społecznym pomaga w dokonaniu rzeczywistej autoiden-
tyfi kacji32. Postawa asertywnej taktyki autoprezentacji charakteryzuje osoby 
o wysokiej samoocenie i mocnym przekonaniu o własnej wartości.

Współcześnie egocentryzm zdaje się być wręcz promowany, wzrasta 
liczba ludzi o ekstrawersyjnym temperamencie, zdecydowanych i śmiałych; 
typ ryzykanta i zdobywcy jest najbardziej pożądany. Człowiek o silnej oso-
bowości potrafi  swoją dynamiką wpływać na środowisko, które instynk-
townie wyczuwa siłę. Nieuporządkowana miłość własna staje się naczelną 
miłością, wszystko inne jest jej podporządkowane33. Współczesne pokolenie 
„zapatrzonych” w siebie młodych ludzi preferuje lokowanie inwestycji i „ka-
pitału” we własną osobę. Na rynku gospodarczym ceni się nie tylko dobre 
wykształcenie w danej dziedzinie, ale także dodatkowe umiejętności mene-
dżerskie, znajomości obcych języków, elastyczność i dyspozycyjność34. Pra-
gnienie sukcesu połączone jest z dążeniem do profesjonalizmu, często kosz-
tem zdrowia i relacji rodzinnych. Wysokie poczucie wartości egzemplifi kuje 
odpowiedź na wymagania XXI wieku. Priorytetem młodych, kreatywnych 

29 Manipulacja (łac. manus pellere – trzymać kogoś w swoich rękach) to tendencyj-
ne działanie, poprzez które przedstawia się nieprawdziwy obraz w celu osiągnięcia za-
mierzonych korzyści. Jej wynikiem jest przekształcenie własnej osobowości. Manipulacja 
jest zjawiskiem powszechnym, stosowanym w różnych obszarach życia. Może stanowić 
zagrożenie dla kreatywnej indywidualności, przybierając formę służebnej zależności od 
innych. Por. S. ZAWADA, Manipulacja, [w:] Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. NA-
GÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 303, 305.

30 M. LEARY, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, tłum. A i M. 
KACMAJOR, Gdańsk 1999, s. 171–172.

31 L. JABŁONOWSKA, Kreowanie własnego wizerunku, [w:] Prezentacja profesjonalna, 
teoria i praktyka, red. L. JABŁONOWSKA i in., Warszawa 2008, s. 37–42.

32 J. PAWLAK, Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju 
człowieka, Kraków 2009, s. 86.

33 P. JAROSZYŃSKI, Etyka – dramat życia moralnego, Warszawa 2002, s. 90.
34 M. MALIŃSKI, I ty jesteś biznesmenem, Kraków 2007, s. 20.
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i ambitnych staje się wysoki status materialny. Intensywne skoncentrowanie 
na sobie ilustruje wyjątkową kondycję psychiczną, stanowi niejako rękojmię 
utrzymania się na szczycie i pokonania coraz silniejszej konkurencji. Praco-
dawcy cenią łatwość nawiązywania relacji, umiejętne wywierania wpływu 
na innych. Koncentracja na efektach działania w dużej mierze pomija prze-
kraczanie granic etyczno-moralnych35. 

OSOBISTY SUKCES A ETYKA ZAWODOWA

Aktywność zawodowa w swej najgłębszej istocie wręcz „narzuca się” 
człowiekowi z mocy samego człowieczeństwa36. Istota ludzka jest czynna za-
wodowo nie tylko dlatego, że czuje presję środowiska i musi zarabiać na życie, 
ale przede wszystkim ze względu na potrzebę manifestowania samego siebie, 
swojej osoby37. Sensem godziwej miłości siebie na gruncie społecznym jest 
dążność do pełnej samorealizacji zawodowej. Doskonalenie siebie w zarzą-
dzaniu talentami motywuje osiągnięcie sukcesu38. Człowiek jako twórca i cel 
całego życia gospodarczo-społecznego, wytężając siły umysłu i woli, wzrasta, 
doskonaląc siebie (por. KDK 63)39. Kariera zawodowa jest ważnym elemen-
tem autorealizacji własnej osobowości na rynku pracy40. Posiadanie władzy 
i pieniędzy ujawnia jakość miłowania siebie oraz granice moralne, które są 
zachowywane41. Pragnienie podnoszenia kwalifi kacji, uzyskania awansu, 
uznania i podziwu otoczenia, jest zjawiskiem naturalnym, dążenie do sukce-
su stanowi wyraz „zawodowej” miłości siebie. Sukces jest zwykle wypadko-
wą starań odpowiednio przygotowanej jednostki i korzystnych okoliczności. 
„Człowiek urzeczywistnia siebie samego poprzez swoją inteligencję i swoją 

35 S. NIEDŹWIEDŹ, Samoedukacja w poszukiwaniu szczęścia, czyli droga do siebie, Wro-
cław 1997, s. 23.

36 JAN PAWEŁ II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens” (14.09.1981), nr 6; 
H. SKOROWSKI, Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej 
i politycznej, Warszawa 1996, s. 26.

37 P. TRZEBUCHOWSKI, Praca jako znak człowieczeństwa, Warszawa 1982, s. 74–76.
38 Tendencja do rozwijania się jest głęboko zakorzeniona w naturze ludzkiej. Czło-

wiek nigdy nie dochodzi do doskonałego spełniania się w ziemskim życiu, nigdy też nie 
wyczerpuje wszystkich swoich możliwości. H. ĆMIEL, Teologia moralna szczegółowa, Czę-
stochowa 2005, s. 631.

39 Por. KKK 2429; SRS 15. 
40 Por. P. TRUNK, Błyskotliwa kariera. Nowe zasady sukcesu, tłum. A. KROCHMAL, 

Warszawa 2007, s. 86–89.
41 Por. E. GORCZYCKA, Znajomość czynników psychospołecznych a sukces menedżera, 

Częstochowa 1995, s. 10; J. MAJEWSKA-OPIEŁKA, Umysł lidera, Warszawa 1998, s. 28.
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wolność”42. Wyobraźnia i intuicja twórcza, wiara we własne siły i możliwości 
połączona z wysiłkiem, uporem i pewnym ryzykiem stanowi podłoże sukce-
su zawodowego. Powodzenie życiowe, kariera zawodowa, wysoka pozycja 
społeczna stanowią spektakularne symptomy szczęścia egzystencjalnego.

Koszty ekonomiczne zawsze są także kosztami ludzkimi, te relacje są 
nierozdzielne43. Istnieją sytuacje, zarówno w ogromnych aglomeracjach, jak 
i małych biznesach, gdzie egoistyczna miłość własna zdaje się mieć przewa-
gę nad moralnymi wartościami. Niepodejmowanie odpowiedzialności po-
przez środowiska biznesu argumentowane jest wolnością, rozumianą jako 
uwolnienie od zewnętrznych ograniczeń. Wielu ekonomistów nie kwestio-
nuje fi nansowej i prawnej odpowiedzialności fi rmy, ale nie do końca chce 
akceptować moralne konsekwencje44. 

UMIAR JAKO CNOTA CNÓT

Chrześcijańska logika w dużej mierze bazuje na cnocie umiaru. Respek-
tując własne potrzeby, człowiek w uporządkowany sposób otwiera się wo-
bec różnorodnych wartości i wobec świata. Umiarkowanie (łac. temperantia), 
nazywane „cnotą cnót”, w dużej mierze jest odpowiedzialne za udoskona-
lanie samoposiadania i samoopanowania. Dzięki tej cnocie człowiek dzia-
ła zgodnie z „właściwą miarą”. Nie należy tego rozumieć jako synonimu 
oszczędnego gospodarowania, ale raczej jako roztropne utrzymanie „środka” 
w panowaniu nad ciałem i duchem45. W rzeczywistości cnota umiarkowania 
nie polega na całkowitym powstrzymywaniu się od jakichkolwiek działań, 
pomaga raczej podchodzić z rozsądkiem do wszelkich apetytów człowieka, 
a przez to warunkuje życie w harmonii46.

Umiar jest cnotą strzegącą przed postawą konsumpcyjną, jest cnotą rzą-
dzenia, moderuje i nadaje tempo, stanowi siłę w panowaniu nad dobrami. 
Osoba, składając pokłony wartościom przemijającym, sprzeniewierza się nie 
tylko swojemu Stwórcy, ale i sobie. Godziwe zaangażowanie w świecie dóbr, 
chrześcijańskie wyczucie hierarchii wartości jest nieodzowne dla pełnej re-

42 CA 43.
43 Por. BENEDYKT XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie 

„Caritas in veritate” (07.07.2009), nr 32.
44 Por. J. FILEK, Czy biznes zobowiązuje?, „Znak” 2 (1998), s. 57–58. 
45 „Umiarkowanie to taka niepozorna cnota, bez której wszelkie inne, o wiele bar-

dziej okazałe stają się karykaturą”. Por. J. KIEŁBASA, Z umiarem o umiarkowaniu. Nic ponad 
miarę, czyli cnota umiarkowania w kontekście historycznym, „Znak” 10 (1996), s. 78.

46 M. FINLEY, Siedem fi larów dobrego życia, tłum. E. KOPACZ, Kraków 2004, s. 122.
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alizacji siebie47. W szerokiej palecie możliwości egzystencjalnych „wszystko” 
człowiekowi wolno, ale nie wszystko przynosi mu korzyść (1 Kor 10, 23)48. 

ZAKOŃCZENIE

Miłość siebie samego polega na pragnieniu dobra dla siebie, zarówno 
z motywów naturalnych, jak i nadprzyrodzonych. Przejawia się ona w od-
powiednim szanowaniu swojej osoby, doskonaleniu jej oraz dbaniu o jej 
prawdziwe dobro materialne i duchowe. Nie bez znaczenia jest więc staranie 
się, by wykonywana praca zawodowa czy prowadzona działalność bizneso-
wa przynosiły korzyści materialne, a także gwarantowały integralny rozwój 
osobowy. Zatem w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, człowiek w dobrze 
pojętym własnym interesie robi rzeczy pożyteczne dla innych. Miłość sa-
mego siebie motywuje jego ekonomiczną dyspozycyjność, a także sprzyja 
poszukiwaniu sposobów na osobistą samorealizację. Inicjatywy fi nansowe 
stanowią jednak przestrzeń szczególnie podatną na rozwój uchybień moral-
nych. Dlatego szczególnie przydatną pomocą w studzeniu zachłanności po-
siadania jest cnota umiaru.

LOVE OF ONESELF 
N THE CONTEXT OF THE SOCIO-ECONOMIC LIFE

The love of oneself consists in desire for good deeds for itself, both from natural, as 
well as supernatural motives. It manifests in the appropriate respecting oneself and im-
proving the care of the true material and spiritual welfare. Not without meaning so trying 
the performed career, or the led business activity to bring fi nancial benefi ts is, as well as 
to guarantee the integral personal development. So in the socioeconomic space, the man 
in the well comprehended self-interest does useful things for other. The love of oneself 
motivates its economic fl exibility, as well as is supporting seeking ways to the personal 
self-realization. Financial initiatives, however, constitute the space particularly vulnerable 
to the development of moral failings. It is therefore the virtue of moderation particularly 
useful aid in chilling the greed of possession.

tłum. Krzysztof Magdij

47 H. SKOROWSKI, Moralność społeczna, dz. cyt., s. 21.
48 „Synu w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co jest złem dla ciebie, i tego 

sobie odmów” (Syr 37, 27).
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Zagadnieniem budzącym wiele emocji jest stosunek Kościoła do życia 
politycznego. W swoim dokumencie W trosce o człowieka i dobro wspólne Kon-
ferencja Episkopatu Polski przypomina o często pojawiającym się w różnych 
debatach sloganie o „mieszaniu się Kościoła do polityki”. Szermowanie tym 
sformułowaniem świadczy o nieznajomości misji Kościoła. Próbą odpowie-
dzi na tę kwestię jest czwarta część dokumentu Etyczne standardy w życiu po-
litycznym (nr 24–32).

DEFINICJA POLITYKI

Rozbieżności w rozumieniu terminu „polityka” przyczyniają się do 
powstawania skrajnych opinii na temat uczestnictwa w życiu politycznym. 
Ważnym jest zatem wskazanie, do jakiej defi nicji odwołuje się dokument 
Episkopatu. Zaznaczyć również trzeba, od jakich koncepcji polityki się od-
żegnuje, a które pośrednio zostają przywołane wówczas, kiedy nawiązuje do 
nauczania papieskiego.

Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens w swoich rozważaniach na 
temat działalności związków zawodowych zaznacza, iż niekiedy ich aktyw-
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ność na polu społecznym i społeczno-ekonomicznym wkracza na teren „poli-
tyki rozumianej jako roztropna troska o dobro wspólne”1. Tę defi nicję polityki 
przytacza i do niej również odwołuje się w swojej refl eksji dokument Episko-
patu. Bazuje ona na tradycji arystotelesowsko-platońskiej, która traktowa-
ła politykę jako rozważania etyczne o sprawiedliwym państwie dbającym 
o cnoty społeczne oraz refl eksję fi lozofi czną nad porządkiem społecznym. 
Dla Arystotelesa „polityka” oznaczała sztukę rządzenia państwem (πολισ), 
czyli zorganizowaną społecznością będącą pod konkretną władzą, zwłaszcza 
władzą państwową. Wolni obywatele tej społeczności z jednej strony decy-
dują o kształcie życia społecznego, z drugiej zaś wspólnie realizują ten porzą-
dek społeczny, który ma sprzyjać całościowemu rozwojowi osoby ludzkiej2. 
Kontynuacją tych poglądów są wypowiedzi Cycerona i św. Augustyna, któ-
rzy politykę wiązali z troską o sprawiedliwość i dobro wspólne3.

Episkopat przestrzega jednocześnie przed traktowaniem polityki jako 
działalności na rzecz jednej partii politycznej lub grupy interesu. Takie po-
dejście stanowi realizację idei, którą głosił Niccolo Machiavelli. Uznawał on 
bowiem, że polityka jest sztuką zdobywania i utrzymywania władzy, która 
dzięki temu może służyć jedynie samej sobie. Spadkobiercami i kontynuato-
rami jego poglądu byli Jean Bodin i Thomas Hobbes, którzy politykę trakto-
wali jako środek do realizowania planów polityków sprawujących władzę 
oraz ich zwolenników. Propagatorem i realizatorem ekstremalnej koncepcji 
polityki jako walki o władzę był Włodzimierz Lenin, który w zmierzaniu do 
tego celu dopuszczał wymordowanie przeciwników politycznych wraz z po-
pierającymi ich klasami społecznymi4.

DBAŁOŚĆ O DOBRO WSPÓLNE

Zadaniem osób uczestniczących w życiu społecznym jest troska o dobro 
wspólne. Pod tym pojęciem Gaudium et spes rozumie „sumę tych warunków 

1 LE 20.
2 Por. ARYSTOTELES, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982, s. 219–220; P. SOBUŚ, 

Uczestnictwo w polityce jako moralna powinność obywatela, „Annales. Etyka w Życiu Gospo-
darczym” 11 (2008) nr 2, s. 219.

3 Por. A. WIELOMSKI, Polityka, [w:] Encyklopedia polityczna, t. 1, Myśl polityczna: głów-
ne pojęcia, doktryny i formy ustroju, red. J. BARTYZEL, B. SZLACHTA, A. WIELOMSKI, 
Radom 2007, s. 305.

4 Por. P. B. SOBUŚ, Antropocentryczny wymiar polityki. Studium teologiczno-moralne, 
[w:] W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, t. 1, red. U. CIER-
NIAK, Częstochowa 2010, s. 64.
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życia społecznego, dzięki którym ludzie, rodziny i grupy społeczne mogą 
w pełniejszy i szybszy sposób osiągnąć swoją własną doskonałość” (KDK 
74)5. Interpretując tę myśl, Episkopat wyjaśnia, że dobro wspólne zakłada 
również „zewnętrzną i wewnętrzną pomyślność osoby ludzkiej oraz jej ze-
wnętrzny i wewnętrzny rozwój”6. Ów wielokierunkowy rozwój człowieka 
obejmujący sferę biologiczną, psychiczną, intelektualną, estetyczną i moral-
ną dokonuje się w określonym środowisku społecznym, na którym zatem 
spoczywa stworzenie odpowiednich dla niego struktur. 

Społeczeństwo jawi się więc jako ważny element budowania dobra 
wspólnego. Jan Kowalski w swoich rozważaniach nad Gaudium et spes za-
znacza, że niezbędnym elementem całkowitego rozwoju jest także obecność 
innych osób7. Natomiast Stanisław Witek podkreśla, że człowiek społeczeń-
stwu zawdzięcza istotne mutacje przypadłościowe swego bytu, chociaż 
o tym, kim będzie człowiek w swej najgłębszej istocie, nie decyduje społe-
czeństwo. Dlatego też J. Galarowicz twierdzi, że „żyć po ludzku, to żyć dzię-
ki drugiemu, z drugim i dla drugich”8. Tadeusz Ślipko mówi zaś o impera-
tywie moralnym skazującym jednostki na współistnienie i współpracę, który 
też jest „ostateczną siłą zespalającą określone grupy osób w wewnętrznie 
scalone wspólnoty, czyli społeczności”9.

Efektem owej koegzystencji i kooperacji jest także tworzenie prawa, któ-
remu wszyscy podlegają. W oparciu o ustalone normy prawne dokonują się 
konkretne procesy społeczne. Niejednokrotnie bowiem na skutek dopusz-
czalności przez prawo zmienia się sposób oceniania pewnych zdarzeń, któ-
re należy ocenić pod względem moralnym jako zło. Wiele osób uznających 
prawo za ostateczne orzecznictwo nie tylko dopuszcza pewne działania bę-
dące złem, ale nawet częstokroć uznaje je za dobre. Takie opinie pojawiają 
się choćby w sytuacji dopuszczalności aborcji, kiedy poczęcie było skutkiem 
gwałtu. Również w efekcie nieznajomości procedury in vitro i ulegania pro-

5 Por. J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1, Świat i wspólnota, Lublin 
1997, s. 188–201.

6 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, War-
szawa 1912, nr 24.

7 „Człowiek z głębi swej natury jest istotą społeczną, toteż bez stosunków z innymi 
ludźmi nie może ani żyć, ani rozwinąć swoich uzdolnień” – KDK 12; por. J. KOWALSKI, 
Człowiek jako obraz Boży w świetle konstytucji „Gaudium et spes”, „Częstochowskie Studia 
Teologiczne” 1 (1973), s. 121.

8 J. GALAROWICZ, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do fi lozofi i, Kraków 1992, 
s. 555; por. S. WITEK, Teologia moralna fundamentalna, cz. 1, Antropologia moralna, Lublin 
1974, s. 116.

9 T. ŚLIPKO, Podstawowe zasady życia społecznego, [w:] Podstawowe zasady życia społecz-
nego. Materiały studium nauki społecznej Kościoła, Warszawa 1988, s. 49.
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pagandzie przedstawiającej tę procedurę jako dobrodziejstwo dla osób stara-
jących się o posiadanie dziecka, uważają ją za dobro10.

Odwołując się do Christifi deles laici przypomniana zostaje zasada, iż 
sprawowanie władzy politycznej ma być nacechowane postawą służby dla 
każdego człowieka, rodziny, społeczeństwa i państwa. Troską rządzących 
ma być takie kształtowanie ekonomii i polityki państwa, by umożliwiały 
rozwój poszczególnym jednostkom i grupom społecznym. Winno się to ob-
jawiać przez „dbałość o dobry stan i długofalowy rozwój gospodarki, wspie-
ranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, szczególnie w ich ekspansji na rynki 
zagraniczne, ochronę własności prywatnej, dobry program polityki społecz-
nej, rodzinnej i zdrowotnej, a także sprzyjające rozwojowi relacje z innymi 
krajami”11.

Osoby zajmujące się polityką winny cechować się cnotą dalekowzrocz-
ności i perspektywicznego myślenia. Działalność polityczna nie powinna 
sprowadzać się do szukania korzyści jakiejś partii politycznej bądź grupy 
interesu, czy też zajmowania się uzyskiwaniem taniej popularności w sonda-
żach, gdyż takie postępowanie przyczynia się do biedy przyszłych pokoleń. 
Jedynie odpowiedzialne czyny polityczne mające na uwadze dobro całej spo-
łeczności, jak i przyszłych pokoleń, można uznać za aktywność polityczną 
prawdziwie służącą rozwojowi naszej ojczyzny12.

W TROSCE O „JĘZYK DEBATY POLITYCZNEJ”

W odbiorze społecznym akty wandalizmu, które miały miejsce w Czę-
stochowie w ostatnim czasie, a którymi były podpalenie drzwi kościoła na 
cmentarzu Kule oraz próba profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze, są konsekwencją powtarzających się werbalnych agresji 
wobec Kościoła w Polsce. Niejednokrotnie w wypowiedziach dla mediów, 
które „stały się […] najpotężniejszą instytucją, jaka istnieje w naszym społe-
czeństwie”13, z mównic parlamentarnych czy w kuluarach sejmowych, a tak-

10 Por. P. d’ORNELLAS, H. BRINCARD, G. DEFOIS, M. FRÉCHARD, G. THOMA-
ZEAU, N. TURINI, Bioétique. Propos pour un dialogue, Paris 2009, s. 14–15.

11 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 24; por. ChL 42.

12 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
dok. cyt., nr 24.

13 E. YANEZ ROJAS, Problemy i wyzwania etyczne związane z funkcjonowaniem środków 
masowego przekazu, [w:] Dramatyczne pytania naszego wieku, red. L. BALTER, S. DUSZA, 
A. PIĘTKA, Poznań 2006, s. 92.
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że przed kaplicą sejmową pojawiają się ataki na Kościół i jego nauczanie, 
mające na celu ośmieszenie, podważanie i umniejszenie jego autorytetu. Ma 
to prowadzić do marginalizacji obecności Kościoła w życiu społecznym, co 
stanowiłoby wygodne rozwiązanie dla pragnących odrzucać fundamentalne 
wartości bądź też je relatywizujących, gdyż wówczas mogliby bez przeszkód 
ustanawiać stojące w sprzeczności z owymi wartościami prawa odpowiada-
jące interesom poszczególnych grup społecznych14.

Takie działanie wpisuje się w występującą często napastliwość słowną 
w wypowiedziach, będących już to próbą odpowiedzi na jakieś opinie prze-
ciwnika politycznego, już to – nie mającym żadnego merytorycznego odnie-
sienia – usiłowaniem zdyskredytowania jego osoby bądź jego ugrupowania 
politycznego, czy także systemu wartości, na który się powołuje, a którego 
głosicielem jest Kościół. Powszechną praktyką bywa wzajemne oskarżanie 
się i rzucanie podejrzeń przy użyciu kpin, drwin i wulgaryzmów. Taki spo-
sób komunikowania się w życiu politycznym nie ma wiele wspólnego z de-
batą polityczną w trosce o dobro wspólne oraz nie sprzyja szukaniu i znajdo-
waniu konstruktywnych rozwiązań służących społeczeństwu.

Dlatego też Episkopat uznaje, iż „szczególny niepokój budzi język pu-
blicznej dyskusji” oraz „niepokojące zjawisko obniżenia stylu i poziomu de-
baty oraz sporu politycznego”15. Traktowanie przeciwnika politycznego jako 
wroga jest sytuacją nie do przyjęcia z etycznego punktu widzenia. Przyczy-
nia się to do występowania zniechęcenia obywateli do uczestnictwa w życiu 
politycznym na skutek znużenia nieustannymi personalnymi czy ideologicz-
nymi utarczkami nie wnoszącymi niczego pozytywnego do debaty politycz-
nej, natomiast potęgującymi antagonizmy.

W trosce o człowieka i dobro wspólne podkreśla jednocześnie, że tak spory, 
jak i konfl ikty polityczne w systemie demokratycznym są czymś typowym. 
Występują bowiem rozbieżności pomiędzy różnymi ugrupowaniami poli-
tycznymi i społecznymi co do przekonań, opinii i partykularnych interesów, 
którymi można konkurować w walce o wyborcę i które można konfronto-
wać w sporze politycznym. Ten zakłada zaś konkretne reguły dyskusji, która 
różni się tym od sprzeczek o charakterze politycznym, iż jest merytoryczną 
debatą, a nie personalną czy ideologiczną agresją wobec przeciwnika poli-
tycznego traktowanego jako wroga.

14 Por. A. GRZEŚKOWIAK, Polityka i prawo w służbie życia według encykliki „Evange-
lium vitae” Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze, red. T. STY-
CZEŃ, J. NAGÓRNY, Lublin 1997, s. 363-364.

15 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 24.
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KRYTERIA ZAANGAŻOWANIA POLITYCZNEGO

W ogłoszonym w 1972 roku liście O chrześcijańską praktykę w polityce bi-
skupi Francji krytycznie odnoszą się do opinii negujących sens zaangażo-
wania politycznego. Uważają bowiem, że „ci, którzy podejrzewają politykę 
o wszelkie zło, mają o niej dość prymitywny sąd. Pomijając wiele braków, 
a nawet nieprawości, działalność polityczna zawiera cel wprost wspania-
ły: stworzenie społeczeństwa, w którym każda istota ludzka uznawałaby 
w swym bliźnim brata i jako takiego go traktowała”16. Dlatego też Jan Pa-
weł II w Christifi deles laici zachęca do aktywności politycznej i nie lękania się 
różnorakich, niesłusznych posądzeń. Podkreśla, że „ani oskarżenia o kariero-
wiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane 
pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej 
czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi 
być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają scepty-
cyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych”17. W Sollicitudo 
rei socialis zauważa, że potrzebne jest włączenie się „poprzez obywatelskie 
uczestnictwo, poprzez swój wkład w decyzje ekonomiczne i polityczne i wła-
sne zaangażowanie w programy narodowe i międzynarodowe”18.

W opinii D. Karłowicza dla współczesnego chrześcijanina konkretnym 
wzorem zaangażowania w życie publiczne może być postawa wobec świata 
starożytnych ojców chrześcijaństwa. „To ważny element fi lozofi cznego testa-
mentu ojców. Dobrze widać go w ich postawie otwartości, która nie jest na-
iwna. To ludzie, którzy na klęczkach czytają tylko Pismo. Mają świadomość 
podobieństw, ale widzą też różnice, nie boją się zakreślić granic ortodoksji 
i granic poszukiwań, mają odwagę wchodzenia w spór, a przede wszystkim 
– co niełatwo  nazwać, a co widać na każdej napisanej przez nich stronie – 
nie brakuje im odwagi, nie wycofują się do katakumb. Jest w nich śmiałość 
i ofensywność ludzi, którzy, naśladując swego Pana, chcą przeobrazić swój 
świat. Nie chcą go ani usprawiedliwiać, ani potępiać – chcą go zbawiać”19.

Nauczanie społeczne Kościoła wskazuje, że uczestniczący w życiu poli-
tycznym powinien kierować się prawym sumieniem oraz cnotami: roztrop-
ności, męstwa, umiaru i sprawiedliwości. Proces kształtowania takiej posta-
wy dokonuje się od najmłodszych lat, poczynając od wychowania rodzinnego 

16 EPISKOPAT FRANCJI, O chrześcijańską praktykę w polityce (Lourdes, 28.10.1972), 
„Chrześcijanin w Świecie” 5 (1973) nr 4, s. 77.

17 ChL 42.
18 SRS 47; por. PP 5.
19 D. KARŁOWICZ, Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec ro-

zumu i fi lozofi i, Warszawa 2005, s. 154.
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przez środowisko szkolne aż po dorosłe życie. W formacji do prowadzenia 
odpowiedzialnej działalności publicznej uczestniczy również Kościół20. Waż-
nym kryterium zaangażowania w politykę jest wierność sumieniu. Podkre-
śla to już Gaudium et spes, kiedy mówi, że postawa taka sprzyja wspólnemu 
rozwiązywaniu w prawdzie wielu problemów moralnych występujących 
tak w życiu poszczególnych osób, jak i różnych społeczności. Żeby sumie-
nie stało się źródłem prawidłowego osądu w różnych okolicznościach, musi 
zostać najpierw prawidłowo uformowane, gdyż, jak pisze Seweryn Rosik, 
„sumienie, ponieważ jest normą subiektywną, osobistą, indywidualną, nie 
jest dyspozycją funkcjonującą od razu w sposób doskonały, idealny i nie-
omylny. Jego prawidłowe działanie uzależnione jest od właściwej informacji, 
od rzetelnej wiedzy. Samo musi się uczyć i samo musi być również pouczane 
o wartościach moralnych, o obiektywnych kryteriach i normach postępowa-
nia ludzkiego” (por. KDK 16)21.

Kolejnym kryterium jest roztropność. Wiąże się ona z poszukiwaniem 
właściwych środków umożliwiających osiąganie zamierzonych celów. Dzia-
łanie o charakterze politycznym zawsze musi mieć na względzie poszano-
wanie godności osoby ludzkiej i jej praw, a cnota roztropności ujawnia się 
w dbałości o nie. Niezbędność roztropnego doboru środków i metod działa-
nia winna mieć także miejsce w trosce o dobro wspólne.

W dobie terroryzowania społeczeństwa przez media autorytarnymi 
wypowiedziami niekompetentnych czy służalczych ludzi wykreowanych 
na autorytety przez nie same – często dla ich partykularnych, a także lukra-
tywnych interesów – niejednokrotnie należy się wykazać wielkim męstwem 
w konsekwentnym głoszeniu własnych przekonań. Zatroskanie o dobro 
wspólne wymaga bądź to propozycji rozwiązań, bądź to działań, które nie są 
popularne w społeczeństwie i wówczas trwanie przy swojej opinii łączy się 
z przeciwstawieniem się pokusie szukania popularności. Innym niebezpie-
czeństwem jest pokusa poprawności politycznej na miarę oczekiwań opinii 
publicznej czy kierownictwa ugrupowania politycznego. Przeciwstawienie 
się tym zagrożeniom stanowi przykład prawdziwego męstwa, którym powi-
nien charakteryzować się polityk.

20 „Zaangażowanie w sprawy dobra wspólnego narodu jest powinnością moralną 
każdego obywatela katolika i od kształtowania tej świadomości nie może uchylić się ża-
den odpowiedzialny duszpasterz ani moralista”. K. RYCZAN, Zaangażowanie katolików 
polskich w życie społeczno-polityczne. Próba diagnozy, [w:] Zaangażowanie chrześcijan w życiu 
społecznym, red. A. MARCOL, Opole 1994 s. 22; por. FC 37; H. NIEMIEC, „Nauczycielu 
dobry”. Dlaczego mam być dobrym nauczycielem?, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 25 
(1997), s. 176–177.

21 S. ROSIK, Wezwania i wybory moralne. Refl eksje teologicznomoralne, Lublin 1992, s. 201.
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Odwołując się do etycznej zasady: „cel nie uświęca środków”, jako ko-
lejne kryterium zaangażowania politycznego w swoim dokumencie Episko-
pat wskazuje cnotę umiaru. Wiąże się ona z rezygnacją z pewnych środków 
w sporze politycznym, jeśli pozostają one w sprzeczności z postępowaniem 
moralnym. „Cnota umiaru skłania do rozsądnego kompromisu, a nawet do 
przyjęcia propozycji konkurentów politycznych, jeśli takowe w wyniku dys-
kusji okazują się lepsze od własnych”22.

Christifi deles laici przypomina, że stałym kierunkiem postępowania 
w polityce na rzecz osoby i społeczeństwa jest obrona i promocja sprawie-
dliwości. Jednocześnie wyjaśnia, że są one rozumiane jako cnota moralna, 
w której każdy powinien być wychowywany, oraz jako siła moralna wspie-
rająca zaangażowanie na rzecz praw i obowiązków każdej osoby i całej spo-
łeczności, które wywodzą się z osobistej godności każdego człowieka. Cnota 
sprawiedliwości domaga się zatem od polityka, mając na względzie dobro 
wspólne, dostrzegania interesów innych grup społecznych, również tych nie 
posiadających własnej reprezentacji czy nie będących wystarczająco zorgani-
zowanymi, a nie jedynie realizowania interesów swoich, własnej partii oraz 
jej zwolenników23.

Episkopat zwraca uwagę na powszechne przekonanie, iż polityka 
oparta jest na kłamstwie. Opinia taka jest konsekwencją posługiwania się 
kłamstwem przez rządzących w sprawach dotyczących życia społecznego. 
Umacniana też jest przez dostrzegane przez obywateli uchylanie od reali-
zacji obietnic wyborczych, zatajanie rzeczywistych celów prowadzonej 
polityki czy manipulowanie i ukrywanie prawdy oraz celowe kłamstwo. 
O takim pisze Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 1980 r: 
„Jedno z kłamstw będących na usługach przemocy polega na tym, że dla 
samousprawiedliwienia usiłuje się systematycznie i radykalnie dyskredyto-
wać przeciwnika i jego działalność oraz struktury społeczno-ideologiczne, 
w jakich on działa i rozumuje”24. J. Nagórny podkreśla, że stosuje się per-
manentną i zręczną propagandę, która przedstawia przeciwników politycz-
nych jako wrogów społeczeństwa czy też rzekomych napastników. Takimi 
metodami próbuje się ich przynajmniej zmusić do milczenia albo całkowicie 
wyeliminować z aktywnego życia publicznego. Głoszenie kłamstw stanowi 

22 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 28.

23 Por. ChL 42.
24 JAN PAWEŁ II, Prawda siłą pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1980 [w:] PA-

WEŁ VI, JAN PAWEŁ II, Orędzia papieskie na Światowy Dzień Pokoju, Rzym 1985, s. 118.
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jeden ze sposobów niszczenia osób nie podzielających tego samego poglądu 
w sprawach życia politycznego25.

Do właściwego funkcjonowania państwa demokratycznego niezbędne 
jest zaufanie obywateli do ich politycznych przedstawicieli. Konieczne jest 
posługiwanie się prawdą, która umożliwia rzeczywisty dialog społeczny. 
Prawda posiada swój wymiar wspólnotowy i wspólnototwórczy, który wy-
nika z jej obiektywnego charakteru, a nie tylko z racji jej przyjęcia w kon-
kretnej społeczności. Dlatego Episkopat przypomina politykom, że „należy 
być prawdomównym, właściwie informować obywateli, wyborców i nie 
zwodzić ich co do faktów i prawdziwych zamiarów swoich działań” oraz 
„by odważnie podnosili standardy moralne życia publicznego i nie bali się 
wprowadzać do niego etyki cnót politycznych, [gdyż] tylko tak uprawiana 
polityka nie będzie zniechęcała obywateli do aktywnego udziału w życiu po-
litycznym”26.

To obywatele są tymi, którzy poprzez uczestnictwo w wyborach gło-
sują na konkretnych kandydatów, którzy mają stać się ich politycznymi 
reprezentantami. Stąd pojawia się apel Episkopatu o głosowanie zawsze 
na osoby szanujące zasady moralne i hołdujące cnotom politycznym. Tym 
samym można uniknąć zagrożenia związanego z pojawieniem się pośród 
sprawujących władzę osób lekceważących cnoty polityczne i zasady moral-
ne. Jeżeli okazałoby się, iż osoby rządzące nie spełniają pokładanych w nich 
oczekiwań, to na drodze demokratycznych wyborów można odsunąć ich od 
władzy. Demokracja bowiem polega nie jedynie na możliwości dokonania 
wyboru rządzących, ale także ich kontrolowania i wyciągania konsekwencji 
politycznych27.

GRANICE ZAWIERANIE KOMPROMISÓW

Istotnym zagadnieniem podjętym przez dokument W trosce o człowieka 
i dobro wspólne jest problem kompromisu. Jak uczy J. Mariański, kompromis 
to „dochodzenie do porozumienia w sprawach konfl iktowych między oso-
bami, grupami czy instytucjami dzięki obopólnym ustępstwom lub tylko 
poprzez częściową realizację stojących w konfl ikcie interesów i wartości”28. 

25 Por. J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 323. 
26 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 

cyt., nr 29; por. J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt, s. 327.
27 Por. CA 46.
28 J. MARIAŃSKI, Kompromis, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. PIWO-

WARSKI, Warszawa 1993, s. 82.
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To dochodzenie do porozumienia dokonuje się na drodze dialogu, który 
jest możliwy przy otwartości na prawdę i na drugiego człowieka. W duchu 
uczciwości i pokory wobec prawdy prowadzi to niekiedy do zakwestiono-
wania pozornych oczywistości, odrzucenia wszelkich stereotypów, uprze-
dzeń i resentymentów, jak również oznacza to zdolność do zmiany własnych 
poglądów bądź postaw po analizie cudzych argumentów29.

W sposób jednoznaczny podkreślono, iż „kompromis ma granice etycz-
ne, [a] wyznaczają je te działania, które w każdych warunkach są złe”30. Nie-
dopuszczalny jest kompromis w kwestiach wiary i prawdy. Sprzeniewie-
rzenie się wartościom i zasadom moralnym przyczynia się do powstawania 
zła. Zdrada własnych ideałów w imię pozornego rozwiązania pokojowego 
stanowi przejaw tchórzostwa i oportunizmu, a jednocześnie jest niezgodna 
z rozumieniem polityki jako troski o dobro wspólne.

Niekiedy błędnie defi niuje się politykę jako zinstytucjonalizowaną sztu-
kę kompromisu. Ma to miejsce zwłaszcza w wydaniu tych, którzy politykę 
traktują jako umiejętność uzyskiwania wszystkiego co osiągalne na drodze 
kompromisu i mediacji. Przy takim nastawieniu do polityki kategoria dobra 
wspólnego idzie w zapomnienie. Episkopat stwierdza, że logicznie i histo-
rycznie nie da się uzasadnić, że wszystkie kompromisy prowadzą do roz-
woju społecznego, albowiem doświadczenie uczy, iż stają się one częstokroć 
przyczynkiem do moralnego upadku i społecznego regresu31.

OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŻYCIU PUBLICZNYM

M. Szymonik, nawiązując do Deus caritas est Benedykta XVI, zaznacza, 
że polityka nie sprowadza się do prostej techniki w odniesieniu do spraw 
publicznych, gdyż trzeba uwzględnić jej naturę etyczną, ponieważ jest re-
alizacją sprawiedliwości. Zetknięcie się polityki i fi lozofi i moralnej posiada 
kontekst moralny i społeczny, stając się tym samym miejscem spotkania po-
lityki i wiary. Nie następuje tu wejście wiary w kompetencje państwa, lecz 
rola wiary sprowadza się do uwolnienia rozumu od zaślepienia i pomocy 

29 Por. H. SKOROWSKI, Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refl eksje o postawach 
moralno-społecznych, Warszawa 1994, s. 100–102; J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan 
w świecie, dz. cyt, s. 333–334.

30 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 30.

31 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
nr 30; R. MATYJA, Polityka w służbie wspólnoty, [w:] Moralne aspekty przemian cywilizacyj-
nych, red. J. NAGÓRNY, A. DERDZIUK, Lublin 2001, s. 151–52.
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mu w wyjściu poza zakresy jego horyzontów oraz do wspierania rozumu we 
właściwym rozpoznaniu i realizowaniu tego, co sprawiedliwe32.

Rada Kościoła Ewangelickiego w Niemczech wraz z Konferencją Epi-
skopatu Niemiec wyjaśniają, że chrześcijańskie nauczanie społeczne stanowi 
wynik refl eksji nad doświadczeniem człowieka w historii i dobie współcze-
snej w świetle chrześcijańskiego obrazu człowieka. Nie oferuje technicz-
nych rozwiązań czy konkretnych działań, natomiast wskazuje perspektywy, 
orientacje aksjologiczne, formułuje kryteria osądu i działania. Pełni funkcję 
prorocko-krytyczną, jak też mobilizującą, jednoczącą i uzdrawiającą33.

Niektóre osoby czy ugrupowania próbują zawęzić obecność Kościoła 
w przestrzeni publicznej do sfery religijnej, natomiast religijność zamknąć 
w sferze życia prywatnego. List Episkopatu podaje pewne przykłady dys-
kryminacji ludzi wierzących jak „kwestionowanie nauczania religii w szko-
le, brak tolerancji dla symboli religijnych w miejscach publicznych, ciągłe 
ataki na krzyż w szkole, szpitalu, a teraz w Sejmie”34. Dokonuje się to „pod 
hasłami świeckości państwa i jego instytucji oraz wolności twórczej świata 
artystycznego”35.

W sposób jednoznaczny biskupi przypominają o prawie ludzi wie-
rzących do wyznawania własnej religii tak indywidualnie, jak i zbiorowo, 
prywatnie, jak i publicznie. Dla katolika wiara nie jest sprawą prywatną, 
ale publiczną, albowiem jest on zobowiązany do jej wyznawania przez po-
stępowanie według jej zasad. W życiu politycznym ma się to manifestować 
w konkretnych postawach i wyborach. Nie idzie on zatem na kompromis, 
jeżeli proponowane rozwiązania są sprzeczne z jego sumieniem, jak choćby 
w kwestii ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci36.

Gaudium et spes wskazuje, że podobnie Kościół jako wspólnota ma pra-
wo do obecności w życiu publicznym w ramach społeczeństwa pluralistycz-
nego. Zadaniem jego jest „głoszenie wiary z prawdziwą wolnością, poucza-

32 Por. DCE 28; M. SZYMONIK, W kierunku demokracji personalistycznej, Warszawa 
2010, s. 142–143.

33 Por. RADA KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W NIEMCZECH, KONFERENCJA 
EPISKOPATU NIEMIEC, O przyszłość w solidarności i sprawiedliwości. Słowo na temat sytu-
acji gospodarczej i społecznej w Niemczech, „Społeczeństwo” 7 (1997) nr 3, s. 431.

34 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 31; por. W. FERFECKI, Kaplica w Sejmie będzie wielowyznaniowa?, [w:] (Internet, 
2012.12.10 http://tvp.info/informacje /polska/kaplica-w-sejmie-bedzie-wielowyznanio-
wa/7119493.

35 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 31.

36 Por. J. MARIAŃSKI, Kompromis, dz. cyt., s. 82–83.
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nie na temat swojej doktryny społecznej, efektywne wykonywanie swojego 
zadania wśród ludzi, a także wydawanie osądu moralnego, również o spra-
wach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego 
fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz, przy zastosowaniu tych 
wszystkich środków pomocniczych, które zgodne są z Ewangelią i z dobrem 
wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków” (KDK 76).

W taki formacyjny sposób w życie polityczne powinni włączać się du-
chowni, którzy nie mogą angażować się aktywnie w działalność ugrupowań 
politycznych. Mają nie tylko nawoływać świeckich do uczestniczenia w ży-
ciu politycznym, lecz przez przypominanie społecznego nauczania Kościoła 
przygotowywać ich do kompetentnej obecności w dbałości o dobro wspólne37.

ZAKOŃCZENIE

W ramach społeczeństwa pluralistycznego istniejącego w państwie 
o ustroju demokratycznym pojawiają się różne propozycje co do jego funk-
cjonowania. List Konferencji Episkopatu Polski W trosce o człowieka i dobro 
wspólne stanowi czytelny głos w dyskusji na temat obecności Kościoła w prze-
strzeni publicznej państwa. Czwarty rozdział podejmuje problem etycznych 
standardów życia politycznego. Przypomniane zostało, że niezbędne jest 
oparcie demokracji na poszanowaniu praw człowieka i wartościach, ponie-
waż one stanowią podstawę oceny wszelkiego zaangażowania politycznego 
oraz postępowania sprawujących władzę, a ponadto stwarzają ograniczenie 
w realizacji partykularnych interesów czy to jednostek, czy całych grup spo-
łecznych, chroniąc dobro wspólne.

37 Por. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Tota Ecclesia, 33. „Sprawdzianem 
świadomego zaangażowania katolików w sprawy społeczne jest frekwencja wyborcza, 
szczególnie podczas wyborów do parlamentu. Niewzięcie udziału w wyborach i to w cza-
sie klarowania się areny politycznej w Polsce jest jednoznacznym wskaźnikiem braku 
świadomości społecznych zagrożeń i szans dla Ojczyzny i Kościoła. Pozostawanie hie-
rarchii i duchowieństwa na obrzeżach toczącej się dyskusji tylko z tego powodu, by nie 
zarzucono duchowieństwu mieszania się do polityki, może okazać się poważnym zanie-
dbaniem misji ewangelizacyjnej, do której są zobowiązani z urzędu jako pasterze Kościoła 
oraz obowiązków budowania dobra ojczyzny, do czego są zobowiązani jako obywatele”. 
K. RYCZAN, Zaangażowanie katolików polskich, dz. cyt., s. 21–22.
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ÉTIQUE EN POLITIQUE
LES INDICATIONS DES EVEQUES POLONAIS 

COMME L’EXPRESSION DE LEUR SOUCI POUR LA PATRIE

La lettre des éveques polonais Le souci pour l’homme et le bien commun est une partici-
pation dans une discussion sur la présance de l’Église dans la société. Le quatrième chapi-
tre présente des standards des étiques de la vie politique. On souligne que la démocratie 
doit être fondée sur la base du respect pour la dignité de l’homme et les valeurs qui donne 
des instruments d’évaluation de l’engagement politique et du travail du gouvernement. 
Ces éléments protègent le bien comme contre les intérêts particulières des individus et des 
groupes sociales.

tłum. Paweł Sobuś
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Globalisierung

Dokument Konferencji Episkopatu Polski, przygotowany przez Radę 
ds. Społecznych, zatytułowany W trosce o człowieka i dobro wspólne, zauważa, 
że dzisiaj, w epoce globalizacji, istnieje nagląca potrzeba kształtowania sto-
sunków prawdziwie ludzkich, przyjaźni, solidarności w obrębie całej dzia-
łalności ekonomicznej. Nawiązuje tym do wypowiedzi Benedykta XVI, który 
stwierdza, że „z powodu kryzysu ekonomiczno-fi nansowego prawdziwym 
wyzwaniem jest wprowadzenie w stosunki rynkowe zasady bezinteresow-
ności oraz logiki daru”1. 

Słowo kryzys już od dłuższego czasu odmieniany jest niemal przez 
wszystkie przypadki. Kryzys, który dotyka ogólnoświatową gospodarkę, 
niejako zmusza do przemyślenia na nowo dotychczasowej drogi jej rozwoju. 
Wzywa też do „przyjęcia nowych reguł i znalezienia nowych form zaangażo-
wania, do korzystania z pozytywnych doświadczeń, a odrzucania negatyw-
nych”2. Benedykt XVI, podejmując problem globalizacji i aktualnego kryzy-

1 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, War-
szawa 2012, nr 40; por. BENEDYKT XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 38 (2009) nr 9 (316), s. 18 (dalej CV).

2 CV 21; por. V.  PINTADO, Ekonomia u progu tysiąclecia, „Communio” 17 (1997) nr 6 
(102), s. 5. 
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su, zwraca uwagę, że dokonująca się w świecie globalizacja nie jest wynikiem 
ślepych mechanizmów. Jest ona wywołana przez zamierzoną ludzką dzia-
łalność i dlatego też człowiek jest odpowiedzialny za jej przebieg i stan ogól-
noświatowej gospodarki. W tym też kontekście trzeba widzieć podjętą przez 
papieża próbę rozeznania sytuacji i zarysowania nowego projektu. Z takim 
zatem nastawieniem, raczej ufności niż rezygnacji, należy stawić czoło obec-
nym trudnościom. Wymaga to jednak głębszego pochylenia się nad suge-
stią Benedykta XVI odnośnie do zasady bezinteresowności. Zagadnienie to 
jest tym bardziej ważne, że postulowana przez papieża zasada może wywo-
łać wrażenie jakoby wolny rynek winien zaprzestać zajmować się kreowa-
niem dobrej produkcji i zająć się rozdawnictwem kapitału. M. Zięba uważa 
bowiem, iż wolnego rynku nie można budować wyłącznie na logice daru. 
Trudno też nie przyznać mu racji, że „wolny rynek musi kierować się zasa-
dą sprawiedliwości wymiennej, a logiką daru silne społeczeństwo obywa-
telskie”3. Stąd też wydaje się słuszną jego obawa, że przedsiębiorstwo, które 
lekceważy kategorię zysku, po prostu zbankrutuje.

W celu ukazania istoty zasady darmowości nieodzownym będzie rozpa-
trzenie trzech aspektów. W pierwszej kolejności postawione będzie pytanie 
o dotychczasową wystarczalność zasady sprawiedliwości. Dopiero na tym tle 
usprawiedliwione będzie pochylenie się nad próbą ontologicznego określenia 
zasady darmowości. I wreszcie trzeci akcent położony zostanie na czynniki, 
które sprzyjać będą praktycznemu stosowaniu zasady darmowości. 

NIEWYSTARCZALNOŚĆ ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI

Obok znanych już zasad społecznych, jakimi posługuje się społeczna 
nauka Kościoła w dziedzinie ekonomii, takich jak subsydiarność, solidar-
ność, dobro wspólne czy sprawiedliwość, Benedykt XVI w encyklice Caritas 
in veritate proponuje nową zasadę, którą nazywa zasadą darmowości. Chodzi 
w niej o wprowadzenie w stosunki rynkowe zasady większej bezinteresow-
ności, co określane jest mianem „logiki daru”. Analiza sytuacji gospodarczej 
w świecie na początku XXI wieku bez wątpienia dopomina się respektowa-
nia wartości etycznych w dziedzinie fi nansów i ekonomii4. Pozytywną reak-

3 O mocnych i słabych stronach encykliki z dominikaninem o. Maciejem Ziębą rozmawia 
ks. Tomasz Jaklewicz, [w:] (Intermet, 31.12.2012) http://gosc.pl/doc/803069.Encyklika-bar-
dziej-duszpasterska-niz-spoleczna/2.

4 „Cała ekonomia i całe fi nanse, a nie tylko ich niektóre sektory, powinny jako na-
rzędzia być wykorzystane w sposób etyczny, by stworzyć w ten sposób odpowiednie 
warunki do rozwoju człowieka i narodów” – CV 65.
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cją w tym zakresie winno być dążenie do zaistnienia tego, co mieści się pod 
pojęciem nowej ekonomii, otwartej na wpływy etyczno-moralne. 

Zauważyć jednak trzeba, że zanim Benedykt XVI podjął tę inicjatywę, 
były już próby uzdrowienia życia ekonomicznego. Już Pius XI, w celu złago-
dzenia restrykcyjnego stosowania sprawiedliwości, był zwolennikiem połą-
czenia zasady sprawiedliwości ze słusznością. Pisze on, że „gdy kierownicy 
głównych państw przystąpili po straszliwej wojnie do przywrócenia poko-
ju przez gruntowne odnowienie stosunków społecznych, wówczas wśród 
uchwał, które miały regulować pracę robotników w duchu sprawiedliwości 
i słuszności, znalazło się wiele takich, które wykazują tak uderzające podo-
bieństwo do zasad i wskazówek Leona XIII, iż wydaje się, jak gdyby z całą 
świadomością z nich były wyjęte”5. Zwracając się zaś do katolickich związ-
ków zawodowych, wzywał ich, by „zawsze wyznawały zasady sprawiedli-
wości i słuszności”6.

Pius XI, wskazując na niewystarczalność zasady sprawiedliwości, za-
uważa, że nie każdy podział dóbr materialnych i bogactw między ludzi jest 
odpowiedni do tego, aby za jego pomocą dał się osiągnąć cel przez Boga za-
mierzony. Stąd też postuluje, aby „udział jednostek i klas społecznych w bo-
gactwach […] gwarantował przestrzeganie zasady dobra wspólnego”. Uwa-
ża on bowiem, że na mocy zasady sprawiedliwości społecznej „nie wolno 
jednej klasie wykluczać drugiej od udziału w korzyściach”. Pisze on wprost: 
„gwałci ją klasa bogatych, kiedy, beztroska z powodu posiadania bogactw, 
taki ustrój uważa za słuszny, który jej zapewnia wszystko, a robotnikowi 
nie daje nic”, lecz zarazem dodaje, że „gwałci ją niemniej i proletariat, kie-
dy przejęty jest wielkim oburzeniem z powodu naruszenia sprawiedliwości 
i zbyt skłonny do jednostronnego dochodzenia swego prawa, którego jest 
świadom”7. 

Godnym zauważenia i przypomnienia jest odniesienie się Piusa XI do 
słów Apostoła „jeśli kto nie chce pracować, niech też nie je” (2 Tes 3, 10). 
Ojciec Święty interpretując ten tekst, pisze, że Apostoł co prawda „potępia 
tu tych, którzy powstrzymują się od pracy, choć pracować mogą i powinni, 
i napomina, że należy wykorzystywać pilnie czas, jak też siły ciała i ducha, 
i że nie powinno się obarczać innych, jeżeli sami możemy zaspokoić swo-

5 PIUS XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i o udoskonaleniu go według nor-
my prawa Ewangelii „Quadragesimo Anno”, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. 
M. RADWAN, Rzym–Lublin1987, cz. 1, s. 73 (dalej QA).

6 QA 35.
7 QA 57; por. J. SCHASCHING, Życie ekonomiczne w społecznym nauczaniu Soboru Wa-

tykańskiego II, „Communio” 17 (1997) nr 6 (102), s. 127–136.
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je potrzeby”, to jednak „nie twierdzi, jakoby praca stanowiła jedyny tytuł 
do otrzymywania środków do życia albo do dochodu” (por. 2 Tes 3, 8–10). 
Papież wyraźnie opowiada się za tym, aby „każdy posiadał swój udział 
w bogactwie”. Stąd też wskazuje on na cel, do którego należy dążyć, a jest 
nim „przywrócenie i dostosowanie podziału dóbr stworzonych do norm do-
bra wspólnego, czyli sprawiedliwości społecznej”. Zagadnienie to jest tym 
bardziej palące, że, jak zauważa Pius XI, „z powodu olbrzymiej przepaści 
między garstką przebogatych a nieprzeliczoną rzeszą biednych podział ten 
cierpi na bardzo poważne braki”8. Stan ten dowodzi, iż „bogactwa, tak ob-
fi cie w naszym okresie «industrializmu» wytwarzane, nie są sprawiedliwie 
rozdzielane i nie według zasad słuszności przydzielane poszczególnym kla-
som społecznym”9.

Podobnym torem idzie nauczanie Jana XXIII. W encyklice Mater et Ma-
gistra w zasadniczy sposób przynajmniej dziewięć razy odwołuje się do za-
sady sprawiedliwości i słuszności10. Czyni to tam, gdzie porusza problem 
udziału pracownika w wytwarzanym dochodzie i jego podziale. Papieżowi 
bowiem chodzi nie tylko o sprawiedliwość typu arytmetycznego, tzn. o rów-
ność wzajemnych świadczeń, ale taką, która uwzględniać będzie racje dobra 
wspólnego. Papież ten przez „słuszność” w życiu społecznym rozumie zasa-
dę dostosowywania decyzji do indywidualnych sytuacji ludzi w warunkach, 
kiedy stosowanie ogólnych zasad prawa, ściśle wedle ich litery, mogłoby 
przynieść szkodę niektórym osobom lub utrudnić ich rozwój11. J. Majka pi-
sze, że „sprawiedliwość społeczna domaga się nie tylko zachowania zasady 
równowagi wzajemnych świadczeń, ale także wzięcia pod uwagę proporcji 
do dobra wspólnego, czyli szczególnej roli, jaką dany podmiot życia społecz-
nego, w tym wypadku pracownik, odgrywa, względnie powinien odegrać 
w realizacji dobra wspólnego. Należy mianowicie stworzyć mu możliwości 
wypełnienia tych zadań społecznych”12.

Z kolei zaś zasada słuszności wprowadza nowy element, który nakazu-
je uwzględnić sytuacje wyjątkowe, w których zasada ścisłej sprawiedliwości 
stawiałaby poszczególnych ludzi wobec zbyt wielkich trudności. Bylibyśmy 

8 QA 57; por. RN 35.
9 QA 60; por. tamże, 142.
10 JAN XXIII, Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześci-

jańskiej „Mater et Magistra”, Paris 1965, nr 17, 20, 30, 70, 72, 83, 123, 133, 136.
11 J. MAJKA, Wprowadzenie do encykliki „Populorum progressio”, [w:] PAWEŁ VI, Ency-

klika o popieraniu rozwoju ludów „Populorum progressio”, Paris 1968, s, 40 (dalej PP).
12 J. MAJKA, Komentarz do Encykliki „Mater et Magistra”, [w:] JAN XXIII, Encyklika 

o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej „Mater et Magistra”, 
Paris 1965, s. 130.
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wówczas zobowiązani ograniczyć wymagania, do jakich upoważniałaby nas 
ścisła sprawiedliwość, albo też rozszerzyć świadczenia ponad jej miarę. Z dru-
giej zaś strony zastosowanie ścisłych miar sprawiedliwości w stosunku do 
niektórych osób mogłoby u nich wywołać poczucie krzywdy i odczucie zło-
śliwości prawa. Odstępstwo od tych zasad jest wtedy nie tylko uzasadnione, 
ale nawet konieczne. I to jest postulat słuszności. J. Majka pisze wprost, że jest 
to „odstępstwo od ogólnej zasady w indywidualnym wypadku z uwagi na 
dobro indywidualnego człowieka, dla zachowania jego praw osobowych”13. 

PRÓBA ONTOLOGICZNEGO OKREŚLENIA 
ZASADY DARMOWOŚCI

Autor Caritas in veritate, wskazując na potrzebę oparcia życia społeczno-
-ekonomicznego na nowej zasadzie, ma zapewne na uwadze społeczną formę 
braterstwa i miłości bliźniego. Sensem jej istnienia jest bowiem przekraczanie 
czy też uzupełnianie zasady sprawiedliwości. Świadczy to o głębokim prze-
konaniu papieża o konieczności wprowadzenia w obręb gospodarki, opiera-
jącej się do tej pory na zasadzie maksymalnego zysku, zasady darmowości. 
Podkreślić jednak trzeba, że jest to zachęta szczególnie delikatnego rodzaju. 
S. Sowiński pisze, że Benedykt XVI w tym miejscu „stąpa po niezwykle cien-
kim lodzie i łatwo narazić się może na zarzut oderwania od rzeczywistości, 
angelizmu czy utopii”14. Autor Encykliki tymczasem jest wolny od tego typu 
obaw. Podejmuje to ryzyko i stawia tym samym zdecydowany akcent na an-
tropologiczny charakter i wymiar ekonomii. 

Nie ulega wątpliwości, że ekonomia winna być „uszyta” na miarę czło-
wieka. Winna brać pod uwagę jego godność i umożliwiać jego pełną samo-
realizację. Nie bez znaczenia jest także jego dążenie do szczęścia i kroczenia 
drogą powołania do świętości. Skoro tak rzecz się ma, to musi on niejako 
doświadczyć z jednej strony tego, że żyje po coś więcej niż dla zysku, a z dru-
giej strony tego, że to on panuje nad mechanizmami ekonomii, a nie odwrot-
nie. Oznacza to, że „sfera ekonomiczna nie jest ani etycznie neutralna, ani ze 

13 Tamże, s. 131.
14 S. SOWIŃSKI, Ekonomia i rynek w służbie człowieka. Kilka uwag o wizji współczesnej 

ekonomii w encyklice „Caritas in veritate” papieża Benedykta XVI, „Studia Bydgoskie” (2010) 
nr 4, s. 336–337; por. CA 42. „Benedykt XVI świadomie wpisuje się w istniejącą już trady-
cję katolickiej nauki społecznej. Nikt jednak dotychczas nie podkreślał – tak jak on – roli 
miłości w stosunkach ekonomicznych. Fakt ten sprawia, że momentami encyklikę Caritas 
in veritate czyta się jak utopię” – A. DRAGUŁA, Ekonomia nie z tej ziemi, [w:] ( Internet, 
31.12.2012) ttp://tygodnik.onet.pl/1,30037,druk.html.
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swej natury nieludzka i antyspołeczna. Należy ona do działalności człowieka 
i właśnie dlatego, że jest ludzka, jako struktura i instytucja musi mieć charak-
ter etyczny”15. 

Dla Benedykta XVI upowszechnienie demokracji społecznej i systemów 
zabezpieczenia społecznego oznacza m.in. globalizację szerokiego pojęcia 
pracy, pojęcia personalistycznego z rysem braterstwa i darmowości16. Takie 
jej rozumienie domaga się właściwej komunikacji między właścicielami ka-
pitału a tymi, którzy pragną wypełniać rynek pracy. Trzeba tu zatem mó-
wić o komunikacji międzypodmiotowej, która ze swej natury jest nie tylko 
wzajemnym odniesieniem się osób do siebie, przekazem czy też wymianą 
czegoś. Jest ona procesem zawierającym elementy daru, do którego trzeba 
zaliczyć m.in. „charakter samego aktu darowania, intencję i motywację prze-
kazu, otwartość i wolność przyjęcia daru, szeroko rozumianą wzajemną afi r-
mację”17. Stąd też kategoria daru jest nie tylko skutkiem komunikacji, ale jawi 
się jako jej warunek. Punktem zaś wyjścia procesów komunikacji jest zawsze 
otwarcie się na drugą osobę. Od strony ofi arującej chodzi o okazanie wstęp-
nej wiarygodności, odpowiedzialności na komunikowane dobra, o gotowość 
akceptacji drugiej osoby, zaufanie do niej. 

Z kolei zaś ze strony obdarowywanej ważna jest gotowość przyjęcia 
ofi arowanych jej wartości, niekwestionowanie dobrych intencji i motywacji 
komunikacji. Wszystkie te elementy są już „pierwszym darem wzajemnym 
osób uczestniczących w komunikacji”. Innymi słowy, „warunkiem zaistnie-
nia komunikacji jest wzajemne otwarcie się, zorientowanie się osób na sie-
bie, które nosi znamiona pierwszej fazy wzajemnego darowania się osobo-
wego”18. Owo dawanie nie może być jedynie „ustawowym minimum”, ale 
winno być „autentycznym wejściem w społeczność, aby czynić świat lep-
szym miejscem”. Nie chodzi tu zatem o pytanie, „ile musimy”, ale raczej, 
„ile możemy dać”19. S. Olejnik uważa, że właściwe rozumienie daru pozwa-
la człowiekowi „niejako przekroczyć siebie, przezwyciężyć egocentryzm, 

15 CV 36; por. M. SILVA, Czy istnieje etyka ekonomii?, „Communio” 17 (1997) nr 6 
(102), s. 53–63.

16 M. TOSO, Kościelna i świecka recepcja encykliki „Caritas in veritate”, „Społeczeństwo” 
21 (2011) nr 4, s. 47–48.

17 M. DROŻDŻ, Aksjologia daru w komunikacji, „Forum Teologiczne” (2011) nr 12, 
s. 87; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, Wrocław 1988, nr 40.

18 M. DROŻDŻ, Aksjologia daru, art. cyt., s. 91; por. A. SZOSTEK, Wokół godności, 
prawdy i miłości, Lublin 1995, s. 230–250.

19 PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Powołanie lidera biznesu. Refl eksja, Kraków 
2012, s. 53; por. H. Urs von BALTHASAR, The Christian State of Life, San Francisco 1983, 
s. 48.
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wyjść z siebie ku innym tak, by ich traktować jako cel, a nie korzystać z nich 
jako ze środków do własnych celów; pozwala traktować ich życzliwie i ob-
darzać bezinteresownie dobrem, którego potrzebują”20. Taka zatem postawa 
domaga się wyjścia poza logikę równowartościowej wymiany oraz zysku 
jako celu samego w sobie. „Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, 
którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (KDK 24). Trzeba za-
tem stwierdzić, że „logikę darmowości” Benedykt XVI wyprowadza z „logi-
ki daru”, który ostatecznie wszyscy otrzymaliśmy od Boga. Jezus wysyłając 
swoich uczniów w świat jako swoich świadków, stawia przed nimi zadanie: 
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Stąd też życie chrześcija-
nina winno nosić znamię „darmowości”. W tym też kontekście godne przy-
pomnienia są będące pytaniem retorycznym słowa św. Pawła: „Cóż masz, 
czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7).

Dla Benedykta XVI niewątpliwie istotnym fundamentem ładu społecz-
nego jest sprawiedliwość. Sam bowiem stwierdza: „Przede wszystkim spra-
wiedliwość. Ubi societas, ibi ius, ale wobec jej niewystarczalności zaraz też 
dodaje, że konieczna jest także miłość, która „przewyższa sprawiedliwość, 
ponieważ kochać to znaczy darować, ofi arować coś mojego drugiemu”. Pa-
pież uważa, że skoro sprawiedliwość jest cnotą, „która skłania, by dać drugie-
mu to, co jest jego, co mu się należy z tej racji, że jest i działa”, to od niej trzeba 
zacząć dawanie drugiemu tego, co mu się słusznie należy. W ten sposób jest 
ona „pierwszą drogą miłości, jak powiedział Paweł VI, jest jej najmniejszą mia-
rą”. Skoro rzecz tak się ma, to staje się zrozumiałym wołanie papieża o „mia-
rę większą”. Sprawiedliwość bowiem „nie jest obca miłości, nie tylko nie jest 
drogą alternatywną albo paralelną w stosunku do miłości: sprawiedliwość 
jest nieodłącznie związana z miłością, jej towarzyszy” (por. KDK 69)21. W ten 
sposób „miłość przewyższa sprawiedliwość i uzupełnia ją zgodnie z logiką 
daru i przebaczenia”, a co w tym wypadku najistotniejsze, buduje społeczeń-
stwo w oparciu o „relacje bezinteresowności, miłosierdzia i komunii”22. Stąd też 
postulowana przez Benedykta XVI zasada bezinteresowności ma stanowić 
istotną przeciwwagę dla zasady maksymalnego zysku, interesu i tym samym 
winna położyć kres wszelkiej niesprawiedliwości, dyskryminacji, wyzyskom 
i krzywdom (por. KDK 83).

20 S. OLEJNIK, Dar. Wezwanie. Odpowiedź, Warszawa 1988, t. 1, s. 244. 
21 CV 6; PP 22.
22 CV 6; por. Cz. STRZESZEWSKI, Miłość jako zasada życia społeczno-politycznego, 

„Chrześcijanin w Świecie” 18 (1986) nr 11–12 (158–159), s. 136–137.
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WSKAZANIA ODNOŚNIE DO STOSOWANIA 
ZASADY DARMOWOŚCI

Benedykt XVI jest świadom tego, że w dobie globalizacji istnieje wzajem-
na zależność ludzi i narodów, która „nie zawsze odpowiada etycznemu 
współoddziaływaniu sumień i umysłów”. Zmiana tej sytuacji mogłaby dać 
w rezultacie „początek rozwojowi naprawdę ludzkiemu”. Ma on na myśli 
„osiągnięcie celów rozwoju bardziej godnych człowieka i go afi rmują cych”. 
Te zaś możliwe są „dzięki miłości, oświeconej światłem rozumu i wiary”23. 
Chodzi tu o możliwość podziału dóbr i zasobów umożliwiających autentycz-
ny rozwój. Sam bowiem postęp techniczny i oparte jedynie na korzyściach 
relacje nie są w stanie zapewnić właściwego rozwoju. 

Widzimy zatem, że Kościół nie proponuje technicznych rozwiązań, lecz 
wypełnia misję prawdy na rzecz społeczeństwa na miarę ludzkich możliwości, 
jego godności i powołania. Wierność człowiekowi wymaga bowiem wierno-
ści prawdzie, któ ra jako jedyna gwarantuje wolność (por. J 8, 32) i możliwość 
integralnego rozwoju ludzkiego. Bez prawdy o człowieku i jego przeznacze-
niu wizja życia, zdaniem Benedykta XVI, staje się „empiryczna i sceptyczna, 
niezdolna wznieść się ponad praxis, ponieważ nie szuka wartości – a czasem 
nawet znaczenia, które pozwoliłyby ją ocenić i ukierunkowywać”24.

W praktyce oznacza to, że liderzy biznesu mogą wcielać swoje aspiracje 
w życie wówczas, gdy działają w zgodzie ze swoim powołaniem i kierują 
się głębszą motywacją niż tylko osiągnięciem sukcesu fi nansowego. Papieska 
Rada Iustitia et Pax stwierdza bowiem, że jeśli wcielają oni w swoim życiu tak 
prywatnym, jak i zawodowym dary życia duchowego, cnoty i etyczne zasa-
dy społeczne, mogą wówczas przyczynić się do przezwyciężenia istniejących 
podziałów i „otrzymać łaskę wspierania integralnego rozwoju wszystkich 
interesariuszy”. Są oni zatem wezwani do „przyjmowania z pokorą tego, co 
Bóg dla nich uczynił – a także do dawania, czyli wchodzenia w bliski kontakt 
z innymi, aby uczynić świat lepszym miejscem”25.

Aby jednak tak się stało, ich decyzje biznesowe winny być zakorzenio-
ne w fundamentalnych zasadach, takich jak szacunek dla ludzkiej godności 
i służenie dobru wspólnemu. Przedsiębiorstwo zaś ma być traktowane jako 
społeczność ludzka. Do tego winno dojść skupienie się lidera na wytwarzaniu 

23 CV 9; por. S. ZAMAGNI, Globalizacja jako rys specyfi czny ekonomii po-przemysłowej, 
„Communio”17 (1997 nr 6 (102), s. 33–52. 

24 CV 9.
25 PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Powołanie lidera biznesu. Refl eksja, Kraków 

2012, s. 11.
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tych towarów i usług, które będą zaspokajały prawdziwe ludzkie potrzeby. 
Jednocześnie winien on być świadom odpowiedzialności „za społeczne i śro-
dowiskowe koszty produkcji, sieci dostaw i łańcuchy dystrybucji”. Chodzi tu 
o „służenie wspólnemu dobru i szukanie okazji, aby służyć ubogim”, a także 
o „organizowanie wydajnej i znaczącej pracy, uznając ludzką godność pra-
cowników oraz ich prawo i obowiązek rozwoju w pracy […], jak również 
organizowaniu miejsc pracy według zasady pomocniczości”. Tak rozumiana 
organizacja miejsc pracy pozwoli pracownikom wykonywać pracę w godny 
człowieka sposób oraz wyposaży ich w niezbędne ku temu środki. Sprzyjać 
też będzie „mądremu używaniu zasobów, tak by tworzyć zarówno zyski, jak 
i dobrobyt, aby wytwarzać trwałe bogactwo i sprawiedliwie je dzielić”. Owa 
zaś sprawiedliwość swym zakresem objąć winna płace dla pracowników, 
ceny dla klientów i dostawców, oraz podatek dla społeczności i godziwe zy-
ski dla właścicieli26. 

Można zatem powiedzieć, że dochód społeczny może być uznany za 
sprawiedliwy, jeżeli odpowiada dwom zasadniczym wymogom moralnym: 
po pierwsze – muszą być osiągnięte cele działalności gospodarczej i zacho-
wana jej ciągłość i rozwój, i po drugie – muszą być zachowane podstawowe 
prawa osoby ludzkiej. Już bowiem Paweł VI zauważył, że społeczna funkcja 
przedsiębiorcy nie polega jedynie na tym, by produkować „więcej i lepiej”27, 
czy też jak to wcześniej określił Jan XXIII, „więcej i bardziej racjonalnie”28. 
Spoczywa na nim również troska o relacje międzyludzkie, o to, by zakłady 
pracy nie stały się miejscami konfl iktów29. Zawsze jednak chodzi o to samo, 
o dobro człowieka, które musi stanąć przed bezosobowym dobrem rynku.

ZAKOŃCZENIE

Trzeba zgodzić się z Benedyktem XVI co do niewystarczalności logi-
ki wymiany kontraktowej, którą rządzi się wolny rynek. Jej celem jest bo-
wiem nastawienie na zysk, gdzie człowiek jest dla pracy, a nie praca dla 
człowieka. W tej logice nie ma miejsca na wpływy o charakterze moralnym. 
Ekonomia w tym wypadku kieruje się bezwzględną autonomią. Można by 
tę logikę uzupełnić „logiką państwa”, która stawia sobie za cel „osiąganie 

26 Tamże, s. 10; por. P. GÓRALCZYK, Etyka w ekonomii?, „Communio” 17 (1997) nr 6 
(102), s. 89–102.

27 PP 48.
28 MM 168.
29 J. HÖFFNER, Chrześcijańska nauka społeczna, Warszawa 1999, s. 162.
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sprawiedliwości przez redystrybucję dóbr”30. Chodzi tu o wymierną inge-
rencję państwa w struktury wolnorynkowe. W ten sposób celem działalności 
ekonomicznej człowieka nie będzie jedynie wytwarzanie bogactw, ale także 
sprawiedliwy ich podział. Jest to postulat godny podkreślenia i to z dwóch 
przyczyn. Pierwsza, wynikająca z mądrości i roztropności, by nie pozosta-
wiać rynku samemu sobie. Druga, aby „nie ogłaszać nazbyt wcześnie końca 
roli państwa”31. Papież bowiem, odwołując się do racji wynikających z mą-
drości i roztropności, uważa, że „w odniesieniu do rozwiązania obecnego 
kryzysu, rola państwa wydaje się wzrastać, odzyskując wiele ze swych kom-
petencji”32. Postulat ten wydaje się jak najbardziej zgodny z zasadą pomoc-
niczości.

Benedykt XVI idzie jednak jeszcze dalej. Opowiadając się za wprowa-
dzeniem do ekonomii kategorii miłości, daje do zrozumienia, że ani logika 
rynku, ani logika państwa nie są wystarczająco silne, by sprostać potrzebom 
współczesności. One bowiem trwając na swych pozycjach, „usiłują zacho-
wywać monopol swoich własnych obszarów kompetencji”33, nie są w stanie 
tchnąć w stosunki między obywatelami ducha solidarności, uczestnictwa 
i poparcia, oraz bezinteresownego działania. Te bowiem są obce logice wy-
miany do ut des i zachowaniom publicznym narzuconym przez prawo pań-
stwowe. Stąd też rzeczą zrozumiałą jest to, że Benedykt XVI odwołuje się do 
„logiki daru bez rekompensaty”34, której elementem jest zasada bezintere-
sowności. 

Zasada bezinteresowności wynikająca z logiki daru nie jest jedynie tym, 
co może poczekać aż zostanie spełniona powinność wynikająca ze sprawie-
dliwości. Papież jest zdania, iż „bez bezinteresowności nie można realizować 
również sprawiedliwości”35. Dlatego też w obliczu kryzysu ekonomiczno-fi -
nansowego trapiącego naszą współczesność „zasada bezinteresowności oraz 
logika daru jako wyraz braterstwa mogą i powinny znaleźć miejsce w obrę-
bie normalnej działalności ekonomicznej. Są to wymogi człowieka w obecnej 
chwili, ale także wymogi samej racji ekonomicznej”36. Oznacza to, że istnie-
jące już przedsiębiorstwa, rządzące się logiką zysku lub logiką redystrybucji 
dóbr, mogłyby dać początek „przedsiębiorstwu trzeciego typu”, które łączy-
łoby te dwie istniejące już logiki z logiką daru bezinteresownego. Papież ma 

30 CV 36.
31 Tamże 41.
32 Tamże.
33 Tamże 39.
34 Tamże 37.
35 Tamże 38; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus”, Watykan 1991, nr 35. 
36 CV 36.
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tu na uwadze takie inicjatywy, które „nie negując zysku, mają zamiar wykraczać 
poza logikę równoważnej wymiany oraz zysku jako celu samego w sobie”37. Taką 
zatem formę działalności ekonomicznej charakteryzującej się elementami 
bezinteresowności i komunii, przełamującej „wyłączne binomium rynek-pań-
stwo”38, papież nazywa „poszerzaniem znaczenia przedsiębiorczości”39. Pozwala 
ona bowiem tak „urzeczywistnić gospodarkę”, by ta „w najbliższej przyszłości 
była zdolna służyć dobru wspólnemu krajowemu i światowemu”40. To w konse-
kwencji sprawi, że trudniej będzie można mówić o przedsiębiorczości mają-
cej na celu profi t lub non profi t. Osiągany zaś zysk z prowadzonej działalności 
nie byłby celem samym w sobie, lecz między innymi narzędziem do huma-
nizacji rynku i społeczeństwa. 

I wreszcie trzeba stwierdzić, że Caritas in veritate jest odpowiedzią na 
pytanie o humanistyczny wymiar stosunków gospodarczych. Pamiętać też 
trzeba, że Benedykt XVI jest nauczycielem wiary i jego nauczanie oparte jest 
na teologicznych założeniach. Stąd nie dziwią nas słowa: „Bez Boga człowiek 
nie wie, dokąd zmierza, i nie potrafi  nawet zrozumieć tego, kim jest”. Nie godzi się 
on z próbami negowania prawa do publicznego wyznawania własnej wiary 
i do działania zgodnego z jej naturą. Broni on prawd wiary kształtujących ży-
cie społeczne i tym samym przeciwstawia się negatywnym konsekwencjom 
prawdziwego rozwoju, konsekwencjom wynikającym z odrzucenia tejże na-
uki. Nie godzi się też na zubożenie z motywacji życia publicznego i na polity-
kę stosującą ucisk i agresję. Humanizm wykluczający Boga jest humanizmem 
nieludzkim41. Stąd też wprowadzenie w horyzont społeczno-ekonomiczny 
kategorii miłości staje się nader uzasadnione.

37 CV 38. „Kościół uznaje pozytywną rolę zysku jako wskaźnika dobrego funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa: gdy przedsiębiorstwo wytwarza zysk, oznacza to, że czyn-
niki produkcyjne zostały właściwie zastosowane a odpowiadające im potrzeby ludzkie 
— zaspokojone. Jednakże zysk nie jest jedynym wskaźnikiem dobrego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Może się zdarzyć, że mimo poprawnego rachunku ekonomicznego, 
ludzie, którzy stanowią najcenniejszy majątek przedsiębiorstwa, są poniżani i obraża się 
ich godność. Jest to nie tylko moralnie niedopuszczalne, lecz na dłuższą metę musi też 
negatywnie odbić się na gospodarczej skuteczności przedsiębiorstwa” – CA 35.

38 CV 39.
39 CV 41.
40 Tamże.
41 CV 78.
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DAS PRINZIP DER UNENTGELTLICHKEIT IN DER SOZIALLEHRE BENEDIKT XVI

Die Grundlage der Betrachtung bildet die Enzyklika Caritas in veritate, in der 2009 
Benedikt XVI. an dies bezügliche Verlautbarungen seiner Vorgänger: Paul VI. (Populorum 
progressio) und Johannes Paul II (Centesimus annus) anknüpft. Um das Wesen des Prinzips 
der Unentgeltlichkeit zu erläutern, verweist der Verfasser auf die Ausführungen Benedikt 
XVI über die Unzulänglichkeit der Gerechtigkeit allein im sozialen Bereich. Während 
man früher der Ansicht sein konnte, dass man zuerst für Gerechtigkeit sorgen müsse und 
dass die Unentgeltlichkeit danach als ein Zusatz hinzukäme, muss man heute festhalten, 
dass ohne die Unentgeltlichkeit auch die Gerechtigkeit nicht erreicht werden kann. Ein 
nächster Schritt führt den Verfasser zum Versuch, dass Wesen der Unentgeltlichkeit, des 
Geschenks ohne Gegenleistung, zu beleuchten. Schließlich werden Elemente hervorgeho-
ben, die eine praktische Anwendung der Prinzips Unentgeltlichkeit fördern. 

tłum. Andrzej Szafulski   
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„Nasza poli,teuma jest w niebie” (Flp 3, 20) 
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Przeżywany obecnie w Kościele Rok Wiary zaprasza wierzących w Je-
zusa Chrystusa do otwarcia na nowo podwojów wiary (Dz 14, 27). Do tych 
drzwi wiary z wielkim zaangażowaniem misjonarskim umiał doprowadzić, 
pomóc otworzyć i przekroczyć Apostoł Narodów, św. Paweł. Jego niestru-
dzona działalność apostolska gromadziła i zachęcała ludy basenu Morza 
Śródziemnego do życia we wspólnocie z Bogiem i była dla wielu początkiem 
wejścia i budowania wspólnoty rodzącego się Kościoła. W swojej szeroko 
rozwiniętej działalności apostolskiej, niekiedy narażonej na prześladowanie, 
Apostoł miał świadomość, że „próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone 
jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która prze-
mienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa 
całe życie”1.

Przekroczenie podwoi wiary to wyruszenie w drogę, to podążanie w kie-
runku ojczyzny nieznanej na wzór Abrahama, który „wyszedł ze swojej 
ziemi rodzinnej, z domu swego ojca” (Rdz 12, 1). To zdecydowanie się na 
opuszczenie – jak to uczynił ojciec wielu narodów – bezpiecznej kryjówki i bez-
piecznego stanu dotychczasowego bytowania i posiadania (ojczyzna, ziemia, 

1 BENEDYKT XVI, List Apostolski „Porta Fidei”, (11.10.2011), 1. 
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dom). To zdecydowanie się na pielgrzymkę niełatwą. To zdecydowanie się 
na trud poszukiwania i podążania w kierunku nowej ziemi – Ziemi Obieca-
nej, owocnej i „obfi tującej w potoki, źródła i strumienie [...] ziemi pszenicy, 
jęczmienia, winorośli” (Pwt 8, 7–11). Krótko mówiąc, „ziemi żyznej i prze-
stronnej, ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 3, 8; por. 3, 17). 

Wielkie samozaparcie i głębokie zawierzenie stoją u podstaw takiej 
odważnej decyzji i autor Listu do Hebrajczyków nie omieszkał tego nie za-
uważyć, kiedy pisał, że „Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, 
usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w po-
siadanie. Wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie” (Hbr 11, 8). On nie tyle nie 
udał się w nieznane, co raczej pełen ufności miał ukierunkowaną świado-
mość i utkwione „oczy w prawdziwą ojczyznę, którą Bóg miał mu ukazać 
w czasie wypełnienia”2. Bez wątpienia takim odważnym decyzjom zawsze 
towarzyszy pewna niewiadoma i ryzyko, ale z drugiej strony jest mocne 
zapewnienie, iż los udającego się w drogę wędrowca jest w rękach Boga, 
który tak wiele może uczynić i zawsze pospieszy ze swoim wsparciem (por. 
Rdz 12, 2–3). Ów klimat niewiadomej i losu niepewnego, który towarzyszy 
poszukującym ojczyzny, znany jest w historii człowieka. Znają go rzesze 
uchodźców, deportowanych bądź uciekinierów, którzy muszą opuszczać 
dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu nowej swojej wyspy, aby godnie 
bytować. Zna go nasza polska historia, szczególnie po okresie powstań czy 
też po II wojnie światowej, kiedy to świadomość utraconej wolności kazała 
zastanowić się nad sensem ojczyzny i nad tym, dlaczego została ona utra-
cona albo zatopiona, jak to w swoich Kazaniach sejmowych dawał do zrozu-
mienia ks. Piotr Skarga. O szacunek i miłość do własnej Matki Ojczyzny 
wielokrotnie apelował Jan Paweł II, świadom tego, że Chrystus jest kluczem 
do zrozumienia rzeczywistości, jaką jest człowiek: bez Chrystusa nie da się 
zrozumieć dziejów tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty [tj. Polski], która miała 
„przeszłość zarówno wspaniałą, jak i trudną”3. 

O miłości do Ojczyzny jako nakazie sumienia od dawna w swoim na-
uczaniu mówił Kościół, Jan Paweł II4, a ostatnio przypomnieli biskupi polscy. 

2 A. PACIOREK, List do Hebrajczyków. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1998, 
s. 130. 

3 JAN PAWEŁ II, Dzieła zebrane, t. IX, Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa, 
część 1, Polska, Kraków 2008, s. 31–32. 

4 Będąc w Skoczowie 22.05.1995 r., Jan Paweł II zaakcentował potrzebę w pol-
skiej przestrzeni społeczno-religijnej tzw. ludzi sumienia: „Być  człowiekiem sumienia, 
to znaczy angaż ować  się  w budowanie królestwa Boż ego: królestwa prawdy i ż ycia, 
sprawiedliwoś ci, miłoś ci i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznoś ciach, w których 
ż yjemy, i w całej Ojczyź nie; to znaczy takż e podejmować  odważ nie odpowiedzialnoś ć  za 
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W Dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt. W trosce o człowieka i dobro 
wspólne padły jakże ważne stwierdzenia, wciąż aktualne w przestrzeni spo-
łecznej i religijnej: „Patriotyzm nie jest nienawiścią do innych narodów, lecz 
miłością, która zapewnia w naszym sercu pierwsze miejsce naszemu krajowi 
i naszym rodakom, taki jest bowiem porządek ustalony przez Opatrzność Bo-
żą”5 oraz: „Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięcz-
ności i porządku miłości”6. Powyżej wspomniany Dokument Episkopatu 
Polski oraz tzw. dziejowe znaki czasu są punktem wyjścia do przeanalizo-
wania znanej Pawłowej deklaracji, że „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 
20) i zastanowienia się jaka jest idea ojczyzny w kontekście chrześcijańskiego 
nauczania Apostoła Narodów i jego środowiska społeczno-religijnego. 

KONTEKST LITERACKO-TEMATYCZNY LISTU DO FILIPIAN 
(Flp 3, 1–21)

List do Filipian to szczególny tekst Apostoła Narodów, albowiem z jed-
nej strony jest to tzw. list więzienny (por. 1, 12–13.17; 4, 22), a z drugiej stro-
ny „jest to właściwie jedyny i niepowtarzalny wzór bezpośredniej katechezy 
apostolskiej opartej na modelowej strukturze”. W tej modelowej strukturze 
Chrystus jest dla Pawła Pramodelem, z którym z jednej strony Apostoł identy-
fi kuje się (1, 20–21), a z drugiej pragnie, aby Chrystus – Pramodel – dla którego 
on „wyzuł się ze wszystkiego i wszystko uznał za śmieci” (3, 8)7, stał się także 
udziałem wiernych (4, 7.19)8. 

Interesujący nas werset znajduje się w rozdziale trzecim Listu do Filipian. 
Przez niektórych komentatorów perykopa 3, 1 – 4, 9 jest nazywana listem po-

sprawy publiczne: troszczyć  się  o dobro wspólne i nie zamykać  oczu na biednych i potrze-
by bliź nich, w duchu ewangelicznej solidarnoś ci: «Jeden drugiego brzemiona noś cie»” 
(Ga 6, 2)”. JAN PAWEŁ II, Dzieła zebrane, t. IX, dz. cyt., s. 639. 

5 Miłość do Ojczyzny i patriotyzm są to wartości, których człowiek uczy się w domu 
rodzinnym. Te wartości zawsze były obecne w nauczaniu Jana Pawła II, a jego pielgrzy-
mki do Polski to w większości manifestacja nauki o patriotyzmie i znak jego synowskiego 
przywiązania do ojczystego kraju; por. W trosce o człowieka i dobro wspólne. Dokumenty Kon-
ferencji Episkopatu Polski, Tarnów 2012, III, 18. 

6 KKK 2239.
7 Mając do wyboru Prawo Mojżeszowe i zbawcze dzieło Chrystusa, Apostoł doko-

nuje porównania pomiędzy tym co mniej doskonałe, a tym co doskonalsze ,odrzucając 
sprawiedliwość pochodząca z Prawa, a wybierając tę otrzymaną dzięki wierze w Jezusa Chrystusa 
(Flp 3, 9). 

8 H. LANGKAMMER, List do Filipian. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 2001, s. 5. 
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lemicznym lub listem walki9 z fałszywymi nauczycielami. Apostoł pragnie tutaj 
wskazać prawdziwą drogę zbawienia chrześcijańskiego, tocząc ostrą polemi-
kę, najpierw z Żydami, którzy chytrze i niebezpiecznie zagrażali suwerennej 
działalności ewangelizacyjnej Apostoła. Oni to, w poszukiwaniu nowych 
wyznawców judaizmu, domagali się, aby pogano-chrześcijanie przyjęli juda-
izm (3, 2–11). Przed ich podstępną działalnością Apostoł przestrzega bardzo 
ostrym i wymownym językiem epitetów: „Strzeżcie się psów, złych pracow-
ników i okaleczeńców” (3, 2)10. 

Niejako drugim zagrożeniem Pawłowej posługi ewangelizacyjnej w Fi-
lippi byli Rzymianie, którzy tolerowali wierzenia ludów podbitych, niemniej 
jednak starali się wprowadzać nowe formy religijne, jak np. boski kult ce-
sarza. Ich to Apostoł generalnie nazywa przeciwnikami (tw/n avntikeime,nwn), 
którym wierzący nie powinni dać się zastraszyć (1, 28)11. Poza wyżej wy-
mienionymi zagrożeniami w gminie chrześcijańskiej w Filippi pojawiały się 
grzechy egoizmu, lenistwa i próżności oraz brak posłuszeństwa, które nie-
jednokrotnie wypaczały jedność wspólnoty. Dlatego Apostoł, świadom sytu-
acji i nasilającej się działalności wrogów krzyża Chrystusowego (3, 18), wzy-
wa do jedności i naśladowania (3, 16–17). Za wzór do naśladowania stawia 
siebie i swoich współpracowników. Oni są tymi, którzy potrafi li stawić czoła 
niszczycielskiej działalności fałszywych nauczycieli. Natomiast na wrogach 
krzyża Chrystusowego nie zostawia tzw. suchej nitki i piętnuje ich dobitnie: 

9 Na temat podziału i dyskusji egzegetów co do integralności Listu do Filipian por. 
J. FLIS, List do Filipian. Wstęp. Przekład z orginału. Komentarz, Częstochowa 2011, s. 55–59. 
338–342; H. LANGKAMMER, List do Filipian, dz. cyt., s. 65–66.  

10 W tych złośliwych epitetach kryje się ironiczna ocena żydowskich wrogów Apo-
stoła. Strzeżcie się psów: Apostoł „mówi tutaj o psach, których należy się wystrzegać, 
a którymi są oczywiście Żydzi, jako zwolennicy uczynków Prawa. Oni to opierają swoje 
życie wyłącznie na czynieniu uczynków, nie znają Boga i oczekują swojego zbawienia 
na podstawie wypełnionych uczynów [...]”. „Strzeżcie się okaleczeńców” czyli tych, któ-
rzy „kaleczą wstydliwą część ciała”. Natomiast tak naprawdę obrzezani są ci, „którzy 
duchem służą Bogu” (Flp 3, 3), a nie ci, którzy kaleczą ciało. Dlatego należy „oddzielić 
wszelką wiedzę od nauki żydowskiej, od uczynków Żydów, od żydowskiego obrzeza-
nia, a przyjąć obrzezanie serca, aby służyć Bogu za pośrednictwem ducha i radować się 
w Chrystusie”. M. WIKTORYN, Dzieła egzegetyczne. Komentarz do listów do Efezjan, do Gala-
tów i do Filipian, przekł. wstęp, objaśnienia i indeks A. BARON, Kraków 1999, s. 277. 

11 Czasownik avntike,imai tutaj użyty w formie participium wskazuje na tych, którzy 
sprzeciwiają się bądź utrudniają np. jak w 1 Kor 16, 9, wejście przez bramę. Czasownikiem 
tym można określać przeciwników Jezusa (Łk 13, 17), jak i Antychrysta (2 Tes 2, 4). W Flp 
1, 28 termin ten określa pogan i jest odniesiony do wrogiej postawy względem Pawła, 
o której jest np. mowa w Dz 16, 16–40 (zob. Flp 1, 7.30); por. M. VINCENT, A Critical and 
Exegetical Commentary on the Epistles to the Philippians and to Philemon, Edinburgh 1985, 
s. 34–35. 
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„Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni 
się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna 
jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pan Jezusa Chrystusa” 
(3, 19–20). 

To, co uderza w perykopie Flp 3, 1 – 4, 9 i w wersetach poprzedzających 
(3, 18) i następujących (3, 21) po tekście z Flp 3, 20, to dwie kwestie, któ-
re tworzą przejrzysty kontrast tematyczny12. Z jednej strony Paweł opisuje 
i poddaje ostrej krytyce wrogów krzyża Chrystusowego (3, 19), a z drugiej, 
niejako wyznacza kierunek postępowaniu chrześcijańskiemu (3, 20–21). 

STATUS QUO WROGÓW KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO (Flp 3, 19)

Apostoł Narodów bliżej nie określa wrogów (tou.j evcqrou.j) krzyża Chry-
stusowego, a raczej opisuje ich w sposób enigmatyczny, dając do zrozumie-
nia, że są to błądzący nauczyciele i fałszywi apostołowie (por. 1 Kor 15, 15; 
2 Kor 11, 13), którzy – jak to już miało miejsce w przypadku Galatów – „chcie-
liby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7). Chociaż określeni są przez 
Pawła bardzo ogólnikowo, to dość mocny kontekst judaistyczny (por. Flp 
3, 2.4–12) zdaje się przemawiać za tym, iż są to Żydzi13, ,,chociaż nie jest do 
wykluczenia teza, iż mogą to być libertyni o tendencjach epikurejskich lub 
niemoralni chrześcijanie14. Jakbyśmy na to nie patrzyli, są to heretycy i apo-
staci, których działalność jest przewrotna. 

Ich zachowanie negatywne, styl życia i fatalny koniec, Apostoł opisuje 
językiem dosadnym i literacko interesującym: „Ich losem – zagłada, ich bo-
giem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić”. W drugiej części 
wersetu natomiast pojawia się zdanie nawiązujące do ich stylu życia: To ci, 
których dążenia są przyziemne. Całość tworzy sześć terminów antytetycznych 
i cztery równoważniki zdania, gdzie pierwszy i trzeci są nawiązaniem do 

12 Antyteza tematyczna jest tutaj bardzo wyraźna. Z jednej strony mamy wielu (polloi.) 
wrogów (tou.j evcqrou.j) krzyża Chrystusowego (3, 18), a z drugiej strony wierzący mają Jednego 
Zbawcę (swth/ra) Pana Jezusa Chrystusa (3, 20). Cele działalności są też przeciwstawne: 
wrogowie krzyża Chrystusa dążą do tego co przyziemne (ta. evpi,geia w 3, 19), a chrześci-
janie do tego co w niebie (3, 20). Wrogowie zmierzają na zagłądę (avpw,leia), a wierzący 
dostępują obywatelstwa (to. poli,teuma) w niebie. W tych wersetach można dostrzec swoiste 
napięcie między tym, co ma miejsce w teraźniejszości, a tym co się wydarzy w przyszłości. 

13 Por. J. GNILKA, La Lettera ai Filippesi, Brescia 1972, s. 336–338, 345–356. 
14 Na temat możliwych interpretacji i szerszego wyjaśnienia tego zagadnienia zob. 

R. FABRIS, Lettera ai Filippesi. Lettera a Filemone, Bologna 2000, s. 222–223; J. B. LIGHT-
FOOT, Saint Paul’s Epistle to the Philippians, London 1927, s. 154–155; M. R. VINCENT, 
A Critical and Exegetical, dz. cyt., s. 116. 
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przyszłości, a drugi i czwarty są aluzją do niewłaściwej postawy życiowej 
wrogów krzyża w obecnym czasie15. Stwierdzeniem „ich losem – zagłada 
(avpw,leia)16”, Apostoł chce wskazać na kres, koniec, na śmierć jako fi nalny 
rezultat ich postępowania. Termin avpw,leia u Pawła ma znaczenie eschatolo-
giczne. Wrogowie krzyża zmierzają w kierunku wiecznego potępienia. Oni 
poprzez swój styl życia wydali na siebie wyrok i pozbawili siebie radości 
życia wiecznego (Rz 6, 21–22). 

Postępowanie fałszywych nauczycieli jest bardzo zmysłowe cieleśnie, 
czego dowodem jest drugie określenie: „ich bogiem – brzuch (h` koili,a)”. Ter-
min h` koili,a (jama brzuszna, wnętrzności) tak naprawdę nie ma w Listach Paw-
łowych znaczenia negatywnego (Ga 1, 15). Niemniej jednak w 1 Kor 6, 13 
(por. Mk 7, 19; Mt 15, 17) w polemice z Koryntianami na temat cielesności 
w kontekście życia chrześcijańskiego, Paweł daje do zrozumienia, że pokarm 
i żołądek podlegają unicestwieniu, natomiast ciało nie jest przeznaczone do 
rozpusty, ale na zmartwychwstanie (wskrzeszenie: 1 Kor 6, 14). Natomiast 
w Rz 16, 18 Apostoł mówi o ludziach służących nie Chrystusowi, „ale wła-
snemu brzuchowi”. A zatem, nacisk Pawłowej polemiki antytetycznej w Flp 
3, 19 jest odniesiony do człowieka jako stworzenia pysznego, lubiącego ucie-
chy cielesne (np. obżarstwo i rozpasanie), zadufanego w sobie i pogardzają-
cego bliźnim17. 

Trzeci równoważnik zdania jest odniesiony do negatywnie pojętej 
chwały: „a chwała (h` do,xa) – w tym, czego winni się wstydzić (th/ aivscu,nh)”. Nor-
malnie chwała jest przeznaczona dla sprawiedliwych i postępujących zgod-
nie z wolą Bożą, natomiast urągający Bogu, Jezusowi Chrystusowi i Jego 
krzyżowi są uważani za bezbożnych i powinni swojego postępowania się 
wstydzić18, albowiem są bluźniercami. 

15 Por. J. FLIS, List do Filipian, dz. cyt., s. 338–389. 
16 Por. H.-Ch. HAHN, Perdizione – Corruzione / avpo,llumi, [w:] Dizionario dei concetti 

biblici del Nuovo Testamento, red. L. COENEN, E. BEYREUTHER, H. BIETENHARD (dalej 
cyt. DCBNT), Bologna 1976, s. 1265-1267; A. OEPKE, avpw,leia, [w:] Grande Lessico del Nu-
ovo Testament, red. G. KITTEL, G. FRIEDRICH (dalej cyt. GLNT), vol. I, Brescia 1965, kol. 
1059–1061; R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną 
lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warsza-
wa 1994, s. 70. 

17 Por. R. FABRIS, Lettera ai Filippesi, dz. cyt., s. 223–224. 
18 Wrogowie krzyża Jezusa Chrystusa „nauczają, iż nie można uzyskać zbawienia, 

nie żyjąc według zasad Prawa. Żydzi bowiem szczególną wagę przywiązują do jedzenia, 
za szczyt sprawiedliwości uważają wystawność w szabat, a za powód do chwały uznają 
to, czego się powinni wstydzić”. TEODORET z CYRU, Komentarz do Listów Świętego Pawła 
do: Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan, przekł. i przyp. S. KALINKOWSKI, Kraków 1999, 
s. 99. 
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Zestawienie chwała – wstyd (por. Oz 4, 7) wskazuje, że heretycy nie tyl-
ko że pobłądzili, to przede wszystkim pomieszali skalę wartości (por. 2 Kor 
5, 9). To, co ma wartość w oczach Boga, dla nich stało się obrzydliwością (por. 
Łk 16, 15), a to, co dla Boga jest grzechem i przejawem doczesności, dla nich 
staje się czymś ważnym (por. 1 Kor 6, 12–20). Uważają oni, że osiągnęli pełnię 
doskonałości i dobrze postępują, a tak naprawdę podążają na zgubę i zatra-
cenie (por. 2 Kor 2, 15–16; 1 Tm 6, 9–10). Stali się przyziemni (ta. evpi,geia)19, 
nie „dążą do tego co w górze” (Kol 3, 2), ale „dążą do tego, czego chce ciało, 
[...] a dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci” (Rz 8, 5–6). Nie postępu-
ją według Ducha, ale według ciała20, nie do końca świadomi tego, że ciało 
dąży do czego innego niż duch (Ga 5, 17). Wrogów krzyża, którzy odrzucali 
zbawienie i wieczną przyszłość, interesuje tylko to, co doczesne i czasowe, 
natomiast Pawłowa Ewangelia oparta jest na krzyżu Chrystusowym i taką 
drogę Apostoł proponował Filipianom (por. Flp 3, 13–16). 

„NASZA poli,teuma JEST W NIEBIE” (Flp 3, 20)

Po krótkim przedstawieniu stylu i kresu życia wrogów krzyża Chrystu-
sowego, Apostoł przechodzi do omówieniu status quo tych, którzy są wier-
nymi wyznawcami Jezusa Chrystusa i podporządkowują się logice krzyża. 
W imieniu swoim i wierzących Paweł oświadcza: „Nasza bowiem ojczyzna 
(to. poli,teuma) jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy (swth/ra) wyczekujemy 
(avpekdeco,meqa) Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci (metaschmati,sei) na-

19 Myślenie o rzeczach przyziemnych jest kontrastem wobec myślenia o rzeczach 
niebieskich (1 Kor 15, 40; 2 Kor 5, 1), dlatego przymiotnik ta. evpi,geia posiada znaczenie 
moralnie negatywne (Jk 3, 15) i demaskuje czysto ziemskie postępowanie niegodne wy-
znawcy Jezusa Chrystusa; por. A. JANKOWSKI, Listy wię zienne świę tego Pawła: do Filipian 
– do Kolosan – do Filemona – do Efezjan. Wstę p – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań  
1962, s. 162. 

20 Przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa rodzaj ludzki został wyzwolony z jarzma 
grzechu, czyli grzesznej cielesności. Dzięki zbawczemu dziełu człowiek jest w stanie po-
stępować według Ducha, ale natura ludzka jest ułomna i „ci, którzy poddają się pokusom 
ze strony ciała, dążą do tego, czego chce ciało”. Tak postępują ludzie cieleśni (sa,rkinoj; 
por. Rz 7, 14; 1 Kor 3, 1). Natomiast ludzie duchowi (pneumatiko,j; por. 1 Kor 2, 13; 3, 1; Ga 6, 
1) „są to ci, którzy podeptali pożądliwości ciała zwyciężywszy błąd; którzy wzgardziw-
szy światem, mimo iż żyją w ciele, walczą nie według ciała, a chwała ich nie pochodzi od 
ludzi, lecz od Boga. Wytrwali w tego rodzaju uczynkach duchowych, które są przejawem 
ducha Bożego i chodzą w Jego przykazaniach i tak też rozumują”. AMBROZJASTER, Ko-
mentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłum. J. SULOWSKI, wstęp J. ŻELAZNY, Kraków 
2000, s. 113. 
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sze ciało poniżone (th/j tapeinw,sewj) w podobne do swego chwalebnego ciała 
tą mocą, jaką może On wszystko, co jest, sobie podporządkować” (3, 20–21). 
Powyższa deklaracja o charakterze eschatologicznym, jest ewidentną antyte-
zą do postępowania błądzących nauczycieli i zawiera w sobie trzy stwierdze-
nia: chrześcijanie są obywatelami nieba, z którego przyjdzie Zbawiciel Jezus 
Chrystus, aby zmienić ziemską egzystencję człowieka. 

ETYMOLOGIA I ZNACZENIE TERMINU poli,teuma (Flp 3, 20)

Zacznijmy od przybliżenia etymologii i znaczenia teologicznego termi-
nu poli,teuma. Rzeczownik poli,teuma jest jakby końcowym efektem tworzenia 
się dość szerokiej greckiej rodziny leksykalnej wywodzącej się od formy pod-
stawowej po,lij21, co z reguły tłumaczymy jako miasto, kraj, gmina (Mt 4, 5; 9, 
1; Dz 13, 50; 16, 12.39 [o Filippi], 17, 16; Rz 16, 23; Hbr 11, 10.16; 12, 22 [o nie-
bieskim Jeruzalem]). To od terminu po,lij bierze początek rzeczownik poli,thj 
(obywatel, ziomek), który wskazuje na mieszkańca jakiegoś miasta, krainy lub 
gminy (por. Łk 15, 15; Dz 21, 39; Hbr 8, 11). Z czasem od rzeczownika poli,thj 
utworzona została forma czasownikowa politeu,w (być obywatelem, żyć w wol-
nym państwie), która w NT pojawia się, tylko dwukrotnie, w formie medialnej 
jako politeu,omai (żyję, postępuję jako obywatel: Dz 23, 1; Flp 1, 27). Ona to z kolei 
leży u podstaw powstania dwóch form rzeczownikowych politei,a (obywatel-
stwo, prawa obywatelskie, styl życia obywatelskiego; Dz 22, 28; Ef, 2, 12) i poli,teuma 
(państwo, ojczyzna). 

W grece klasycznej22 rzeczownik poli,teuma posiada bardzo szerokie spec-
trum znaczeniowe. Może wskazywać na „aktywność polityczną, sprawy lub 

21 Powstawanie po,lij (miasta-państwa) w Grecji jest logicznym fenomenem historycz-
nym i typowo greckim. Proces przekształceń od ustroju rodowego, gdzie decydujące zda-
nie miał lokalny monarcha lub przywódca wojskowy ma miejsce w Grecji w okresie od 
XII-VIII w. p.n.e. Po,lij powstawały na zasadzie połączenia kilku gmin w jeden organizm 
państwowy, stając się tym sposobem centrum handlowym, politycznym, kulturalnym 
i siedzibą władz. Do społeczności po,lij należeli wszyscy wolni obywatele zdolni bronić jej 
w czasie wojny czy też w czasie jakiegokolwiek jej zagrożenia. Społeczność po,lij zbierała 
się na zgromadzeniach, na których każdy obywatel miał prawo zabierać głos i decydo-
wać o życiu politycznym i społecznym swojego miasta-państwa. Walka klas dość często 
decydowało o ustroju danego po,lij. Miasta-państwa łączyły się w związki miast zwane 
amfi ktionami. Największy rozwój po,lij przypada na V w. p.n.e.; por. Z. PISZCZEK (red.), 
Mała Encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 604–605.

22 Oprócz wymienionych wyżej terminów w grece klasycznej spotykamy jeszcze 
następujące terminy z tej rodziny leksykalnej: po,lisma (miasto, gród), polismo,j (budowanie 
miasta), polissno,moj (rządzący miastem), polisso,oj (osłaniający, ocalający miasto), polita,rchj 
(urzędnik miejski), politiko,j (odnoszący się lub należący do obywatela, obywatelski); por. Z. 
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interesy polityczne, organizacje rządowe, rząd, władze państwowe, ustrój 
czy też, co jest rzadkością, obywatelstwo lub prawo obywatelskie”23. Omawiany 
termin posiada zakończenie na -ma, a w grece takie rzeczowniki wskazują 
na czynność, posiadają charakter dynamiczny i opisują czynność polityczną 
wykonywaną przez człowieka (obywatela) w określonym miejscu (ojczyzna) 
i kontekście historycznym. W Nowym Testamencie poli,teuma pojawia się 
jako hapax legomenon wyłącznie w Flp 3 20, natomiast w Starym Testamencie 
występuje w 2 Mch 12, 7 i wskazuje na „wszystkich obywateli Jafy”. 

Jakie jest znaczenie rzeczownika poli,teuma w Flp 3, 20? W grece klasycz-
nej rzeczownik poli,teuma najczęściej pojawia się w liczbie mnogiej i wskazu-
je na ludzi mieszkających w koloniach, którzy zachowywali zwyczaje kraju 
ojczystego. Tak o Żydach żyjących w diasporze pisze m.in. Józef Flawiusz 
w Antiquitates Iudaicae 12, 108 oraz w Contra Apionem II 164–165. Flawiusz 
wyraźnie daje do zrozumienia, że choć „istnieje niezmierzona rozmaitość, 
jeśli chodzi o szczegóły w obyczajach i prawach ludzkich na świecie”, to nie-
mniej jednak Żydzi, gdziekolwiek zamieszkują, wybrali i zachowują ustrój 
teokratyczny i powierzyli „w ręce Boga najwyższe zwierzchnictwo i wła-
dzę”, albowiem On jest „sprawcą wszelkich dóbr, zarówno tych, które są 
wspólne całej ludzkości, jak i tych, które Żydzi sami wymodlili w trudnych 
chwilach dziejowych”24. 

Rzeczownik poli,teuma może też wskazywać na władze administracyjne, 
które sprawują swój autorytet względem obywatela, a co za tym idzie, ter-
min poli,teuma wskazywałby na rząd, który prawnie i konstytucyjnie sprawu-
je swój autorytet władzy. Takie znaczenie pojawia się np. u Platona w Leges 
12, 945 i u Arystotelesa w Politica 3, 6 1278b, gdzie ten fi lozof i mędrzec w in-
nym miejscu dodaje, że jeśli państwo (ojczyzna) ma istnieć, to musi to być 
„wspólnota szczęśliwego życia, obejmującego rodziny i rody”. I dodaje, że 

ABRAMOWICZÓWNA, Słownik grecko-polski, Warszawa 1962, s. 575–576; L. ROCCI, Voca-
bolario greco-italiano, Roma 1989, s. 1525–1526. 

23 Por. G. ABBOTT-SMITH, A Manual Greek Lexicon of the New Testament, Edinburgh 
1986, s. 370–371; W. ARNDT – F. GINGRICH, Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature, Chicago–London 1979, s. 685–686; H. BIETENHARD, 
Popolo / po,lij, DCBNT, dz. cyt., s. 1328–1330; R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski 
Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 511–512; H. STRATHMANN, po,lij, GLNT, dz. cyt., vol. X, 
Brescia 1975, kol. 1273–1328. 

24 Cyt. za J. FLAWIUSZ, Przeciw Apionowi. Autobiografi a, przeł. J. RADOŻYCKI, War-
szawa 1996, s. 84–85. 
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„celem państwa jest szczęśliwe życie” i jest to „wspólnota rodów i miejsco-
wości dla doskonałego i samowystarczalnego bytowania”25. 

Jakie jest zatem znaczenie terminu poli,teuma w Flp 3, 20? Z kontekstu 
poprzedzającego w. 20. wynika, że Apostoł ostrzega wyznawców Chrystu-
sa w Filippi przed błędnym przyziemnym myśleniem (ta. evpi,geia) wrogów 
krzyża Chrystusowego. Skutkiem ostatecznym takiego myślenia i postępo-
wania jest zagłada (avpw,leia), albowiem dla innowierców, czyli dla nieidących 
drogą Chrystusa, w niebie nie ma miejsca. Z kontekstu następującego po w. 
20. wynika, że ojczyzna, o której mówi Paweł, to niebo, skąd należy spodzie-
wać się ponownego przyjścia Pana. Apostoł nic nie mówi o czasie paruzji, 
a raczej skupia się na tym, że zarówno innowiercy, jak i chrześcijanie są piel-
grzymami w obecnej chwili. Zarówno jedni, jak drudzy są pielgrzymami na 
ziemi i choć właściwą ojczyzną dla człowieka odkupionego jest niebo, to są 
też i tacy (fałszywi nauczyciele), którzy poprzez swoje bluźnierstwa, pychę 
i grzechy z takiej nagrody dobrowolnie rezygnują i z niej (tj. z nieba) się wy-
kluczają. Poli,teuma jest ważna, ale nie wszyscy są tego świadomi. 

Ojczyzną chrześcijan jest niebo. Taka myśl nie jest nową. Pojawiła się już 
nieco wcześniej w Fil 1, 27. Tam Paweł, zachęcając Filipian do godnego życia 
w oparciu o Ewangelię, pisze tak: „Tylko żyjcie jako wspólnota obywateli 
(politeu,esqe) w sposób godny Ewangelii Chrystusowej”. Niestety tzw. Biblia 
Tysiąclecia, Biblia Poznańska i Biblia Paulińska ignorują obecność czasownika 
w trybie rozkazującym politeu,esqe, który oznacza „żyć jak obywatel konkret-
nego miasta (po,lij)”. A szkoda, albowiem termin po,lij wskazuje na partner-
stwo ludzi wolnych w budowania wspólnoty zmierzającej ku dobru26. 

25 Cyt. za ARYSTOTELES, Polityka, przeł. i oprac. L. PIOTROWICZ, Wrocław 1953, 
s. 96. 

26 O po,lij jako wspólnocie dobra pisał m.in. Arystoteles: „Skoro każde państwo 
przedstawia się nam jako pewna wspólnota, a każda wspólnota powstaje dla osiągnięcia 
jakiegoś dobra [...], to jasną jest rzeczą, że wszystkie wspólnoty dążą do pewnego dobra. 
Lecz w pierwszym rzędzie czyni to najprzedniejsza z wszystkich, która ma najważniej-
sze z wszystkich zadanie i wszystkie inne obejmuje. Jest nią tzw. państwo i wspólnota 
państwowa”; cyt. za ARYSTOTELES, Polityka, dz. cyt., s. 5. Po linii Arystotelesa idzie też 
św. Tomasz, mówiąc: „Człowiek jest z natury stworzeniem społecznym i politycznym, 
żyjącym w gromadzie [...]. Wynika to z naturalnej konieczności” (O władzy [De regno], [w:] 
Dzieła wybrane, opr. J. SALIJ, Warszawa 1999, s. 225–226). Na innym miejscu dodaje: „czło-
wiek jest z natury istotą społeczną, albo inaczej wspólnotową” (Summa contra gentiles, III, 
85, 10). Wobec piętrzących się zadań wynikających z tzw. codzienności (pokarm, ubranie, 
obrona) musi to wszystko zapewnić sobie pracą własnych rąk i dlatego został obdarzony 
rozumem. „Ale jeden człowiek do tego nie wystarcza, gdyż nie zdoła on samodzielnie 
przejść przez życie. Jest więc dla niego czymś naturalnym, że żyje w licznej wspólnocie”; 
Św. TOMASZ, O władzy (De regno), dz. cyt., s. 226. 
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Idąc tym tokiem rozumowania, to Apostoł Paweł pragnie pouczyć, że 
chrześcijanin powinien postępować godnie jako obywatel wspólnoty zwa-
nej Kościołem. Powinien być świadom nie tylko swoich praw wynikających 
z Ewangelii, ale także i odpowiedzialności, której Dobra Nowina domaga się 
od wierzącego. Filipianie i Paweł doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co to 
znaczy być obywatelem rzymskim. Również chrześcijanin powinien zdawać 
sobie sprawę z tego, co to znaczy być wyznawcą Jezusa Chrystusa. Jeśli nie 
było wolno w żaden sposób plamić dobrego imienia Rzymu i cesarza, to przez 
analogię – chrześcijanin nie może plamić Kościoła, Jezusa Chrystusa i Jego 
krzyża, jak to czynili heretycy. A zatem, skoro obywatel rzymski był wierny 
i lojalny wobec Rzymu i swojego władcy, to również chrześcijanin powinien 
być takowym względem Boga, Jego Syna i Ewangelii przez Niego głoszonej27. 

Apostoł Paweł pisząc, że „Nasza ojczyzna (to. poli,teuma) jest w niebie” 
(Flp 3, 20), na pewno miał na uwadze „królestwo, gdzie Chrystus jest Kró-
lem, Ewangelia prawem, a chrześcijanin obywatelem”28. Apostoł nie mówi 
wprost, że chrześcijanie tutaj na ziemi tworzą kolonię obywateli nieba. Jako 
wyznawcy Chrystusa już przynależą do niebieskiej ojczyzny, ale jeszcze nie 
w pełni. Oni jako wierzący są obywatelami nieba i posiadają obywatelstwo nieba, 
ale żyją na ziemi. Chrześcijanie są obywatelami będącymi w drodze i zmierza-
jącymi ku niebieskiej ojczyźnie (por. Flp 3, 14; Kol 3, 2)29. Oni nie są na wła-
snym terenie – są obcymi na tej ziemi (Ef 2, 19). Przebywają czasowo tutaj (na 
ziemi), ale zmierzają tam (do nieba), aby w Królestwie Bożym żyć wiecznie. 
Choć żyją tutaj, to jednak nie przynależą do tego co nietrwałe, przelotne i cza-
sowe, ale zmierzają ku górze. Idąc po tej linii interpretacji, należy rzeczownik 
poli,teuma nie tyle rozumieć i tłumaczyć jako ojczyzna, co jako obywatelstwo, 
albowiem takie rozumowanie „ma tę przewagę, że nie skupia się na wymia-
rze oddalenia w czasie i przestrzeni, lecz podkreśla obecną przynależność do 
rzeczywistości niebieskiej”30. Chociaż może sprawiać pewną trudność w tłu-

27 Por. R. FABRIS, Lettera ai Filippesi. Lettera a Filemone, dz. cyt., s. 110–111; J. FLIS, List 
do Filipian. dz. cyt., s. 182–185, 338–342; J. GNILKA, La Lettera ai Filippesi, dz.cyt., s. 181–
184, 338–340. H. LANGKAMMER, List do Filipian, dz. cyt., s. 38–39. 

28 A. JANKOWSKI, Listy wię zienne świę tego Pawła, dz. cyt., s. 103. 
29 Wobec rzeczywistości jaką jest Chrystus, Apostoł Paweł posługuje się terminolo-

gią sportową (zob. 1 Kor 9, 24–27; Ga 2, 2; Flp 2, 16) i zachowuje się jak biegacz na bieżni, 
który ma jasno wytyczony cel: „pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie”. Kierunek biegu wytycza meta i ona jest celem. 
Z metą powiązana jest też nagroda, która nadaje całemu biegowi sens. Na temat metafor 
sportowych w tekstach Pawłowych zob. J. URBAŃSKI, Język metafor i dyscyplin sportowych 
w Tradycji Pawłowej, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 5 (2004), s. 263–278.

30 W. RAKOCY, Chrześcijanin mieszkańcem ziemi, „Scripturae Lumen” 1 (2009), s. 291; 
por. H. STRATHMANN, po,lij, GLNT, dz. cyt., vol. X, kol. 1326–1328. 
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maczeniu, to jednak właściwą treścią semantyczną i teologiczną terminu 
poli,teuma jest obywatelstwo. Paweł, używając rzeczownika to. poli,teuma (por. 
politeu,esqe w Flp 1, 27), dokonał pewnej „chrystianizacji” tej „politycznej” 
grupy leksykalnej dla potrzeb swojej myśli chrystologicznej i eschatologicznej. 

PARUZJA I CHWALEBNA PRZEMIANA

Chrześcijanie są nie tylko pielgrzymami na ziemi i tworzą ziemską 
wspólnotę ludzką, ale z racji swojej wiary są zakotwiczeni w Bogu i w Jego 
Królestwie. Choć żyją w świecie, to są ludźmi nieba. Po wskazaniu wierzą-
cym w Chrystusa statusu transcendentnego i eschatologicznego, Apostoł 
przechodzi do stwierdzenia o charakterze soteriologicznym i chrystologicz-
nym, nawiązującym do paruzji Zbawiciela: „Stamtąd (tj. z nieba) jako Zbaw-
cy (swth/ra) wyczekujemy (avpekdeco,meqa)31 Pana Jezusa Chrystusa” (3, 20b). 

Paweł dokonuje tutaj swoistego powiązania pomiędzy poli,teuma (obywa-
telstwo, ojczyzna) chrześcijan a paruzją Jezusa Chrystusa. To, co jest linią mety 
lub punktem dojścia dla chrześcijan, staje się jednocześnie punktem wyjścia 
dla paruzji Jezusa Chrystusa. Jeżeli w terminie poli,teuma można doszukać się 
pewnego wydźwięku politycznego (obywatel, obywatelstwo, ojczyzna), to ocze-
kiwanie Jezusa Chrystusa też można rozumieć w tym kontekście. Dlaczego? 
Dlatego, że On przychodzi jako król i władca, aby defi nitywnie rozpocząć 
swoje panowanie. Zbawiciel przychodzi „z nieba na hasło i na głos archanio-
ła, i na dźwięk trąby Bożej” (1 Tes 4, 16)32, aby sądzić (por. Rz 2, 16), panować 
(por. Łk 1, 33) i rządzić w świecie (por. Rz 15, 12). 

31 Czasownik złożony avpekde,comai (wyczekiwać na kogoś lub na coś, co się wydarzy przy 
końcu) pojawia się ośmiokrotnie w Nowym Testamencie i może wskazywać na czynność 
Boga (por. 1 P 3, 20) lub człowieka (por. Rz 23.25; 1 Kor 1, 7; Ga 5, 5). Szczególnie jako czyn-
ność człowieka nabiera znaczenia bardzo intensywnego czekanie albo wręcz wzdychania 
na eschatologiczny czas zbawienia, w którym to przybrane synostwo Boże chrześcijan 
doczeka się pełnej realizacji. J. FLIS, List do Filipian. dz. cyt., s. 390; W. GRUNDMANN, 
avpekde,comai, GLNT, dz. cyt., vol. II, kol. 881–884. 

32 W 1 Tes 4, 16 jest mowa o pierwszym akcie paruzji: zstąpienie Pana. Ten opis jest 
mocno zakorzeniony w kosmologii czasów Pawłowych i ukazuje nam model ówczesne-
go wszechświata, gdzie niebo znajduje się u góry. W tym to czasie na nieboskłonie „Pan 
wszechrzeczy ukaże się pierwszy, zstępując z niebios, a poprzedzać Go będą niewidzial-
ne moce; na Jego rozkaz archanioł zawoła i umarli zmartwychwstaną, trąby zaś zabrzmią 
wszędzie potężnym i cudownym dźwiękiem. Natomiast wyrażenie: na hasło i na głos 
archanioła, wskazuje, że jeden z archaniołów otrzyma polecenie, aby wezwać umarłych 
do zmartwychwstania. Oni zaś zmartwychwstaną natychmiast, tak szybko, że wyprzedzą 
tych, którzy w owym czasie jeszcze żyć będą”. TEODORET z CYRU, Komentarz do Listów 
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Ten, który ma przyjść i którego chrześcijanie wyglądają z utęsknie-
niem, jest określony terminem swth,r czyli Zbawiciel. On to jako Zmartwych-
wstały, choć obecnie siedzący po prawicy Ojca, swoją mocą przekształci 
(metaschmati,sei)33 grzeszne i poniżone ciało człowieka (sw/ma th/j tapeinw,sewj) 
w ciało chwalebne (sw/ma th/j do,xhj), podobne do swojego. To On wyzwoli 
ludzkie ciało z zagłady i przyozdobi je nieśmiertelnością34. 

Celem zbawienia przyniesionego przez Zbawiciela jest przekształcenie 
ciała człowieka (sw/ma) i odzyskania przez niego obrazu Bożego. Rzeczownik 
sw/ma wskazuje tutaj na cielesność człowieka i na jego przemijalność. Wyraże-
nie ciało poniżone (sw/ma th/j tapeinw,sewj) nawiązuje do takich sformułowań 
Pawłowych jak ciało grzeszne (por. Rz 6, 6) i ciało śmiertelne (6, 12; 7, 24) i jest 
wyobrażeniem słabości natury ludzkiej podatnej na grzech i śmierć35. Ponad-
to nawiązuje do zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, który „uniżył samego 
siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). 

Zwroty ciało poniżone i ciało chwalebne nie tylko są w opozycji do sie-
bie, ale pomiędzy nimi istnieje swoiste napięcie jakościowe. Te zwroty ja-
kościowe przywołują na pamięć stwierdzenie Pawłowe dotyczące dwóch 
przeciwstawnych sobie form egzystencji ludzkiej. „Zasiewa się zniszczalne 
– powstaje niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sie-
je się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało 
duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe (sw/ma yuxiko,n), jest też ciało duchowe 
(sw/ma pneumatiko,n)” (1 Kor 15, 42–44). Jeżeli ciało zmysłowe przywołuje na pa-

Pawłowych: do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona i Hebrajczyków, przeł. S. KALIN-
KOWSKI, Kraków 2001, s. 113.

33 Czasownik złożony metaschmati,zw (zmienić kształt, przemienić) w Nowym Testa-
mencie pojawia się pięć razy i to zawsze w tekstach Pawłowych i może wskazywać na 
czynność dokonaną przez Jezusa (por. Flp 3, 21), człowieka (por. 1 Kor 4, 6), czy też przez 
szatana (por. 2 Kor 11, 14). 

34 Kiedy Apostoł mówi o przekształceniu i nieśmiertelności egzystencji człowieka, to 
„[…] dotyka tu tajemnicy zmartwychwstania. Dzieło, jakie wypełnił Wcielony Chrystus, 
aby zbawić dusze, i aby poprzez zmartwychwstanie także ciału dana została nieśmier-
telność, zostało dokonane mocą krzyża [...]. Jak to jest możliwe? Nasze przyziemne ciało 
zmartwychwstaje i staje się lepsze, ponieważ Jezus Chrystus przemienił przyziemność 
naszego ciała, bądź nasze przyziemne ciało, w uwielbione”. WIKTORYN, Dzieła egzege-
tyczne. Komentarz do listów do Efezjan, do Galatów i do Filipian, przeł. i wstępem opatrzył 
A. BARON, Kraków 1999, s. 287. 

35 Apostoł Paweł w swoich Listach poświęcił wiele uwagi przemianie egzystencjalnej 
(por. Rz 8, 29; 1 Kor 15, 44–49; Ga 3, 27), podkreślając przede wszystkim to, że po śmierci 
człowiek odzyska obraz Boży, na który został stworzony, a który to przez grzech został 
zniekształcony; por. S. WRONKA, Upodobnienie chrześcijan do Chrystusa w Nowym Testa-
mencie, „Polonia Sacra” 14 (2004), s. 301–312.
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mięć pierwszego Adama, to ciało duchowe odwołuje się do Jezusa Chrystusa, 
który jako ostatni Adam stał się duchem ożywiającym przychodzącym z nie-
ba (por. 1 Kor 15, 45.47). 

Rodzaj ludzki w swoim spectrum historycznym został za sprawą grze-
chu pochłonięty przez człowieka ziemskiego i grzesznego, jakim był pierw-
szy Adam, ale w momencie paruzji ten sam rodzaj ludzki będzie pochłonięty 
przez Człowieka Niebieskiego, jakim jest Chrystus, który w dzień paruzji 
będzie chwalebny i zwycięski (por. 1 Tes 4, 16–18). Chrześcijanin, choć dzisiaj 
nosi „obraz ziemskiego człowieka”, to w planach Bożych jest przeznaczony, 
aby nosić „obraz Człowieka Niebieskiego” (1 Kor 15, 49). Dlatego też „z po-
wodu słabości ciała zmysłowego przygotowane zostało duchowe lekarstwo” 
dla rodzaju ludzkiego, abyśmy – pomimo uczestnictwa „w przekleństwie 
i śmierci pierwszego rodzica” – mogli „uczestniczyć w chwale Pana niebie-
skiego”36. 

ZAKOŃCZENIE

Egzystencja chrześcijan w Filippi nie należała do łatwych. Z jednej stro-
ny doświadczali oni wrogości od Rzymian, a z drugiej – od Żydów. Polemi-
ka, jaką Apostoł prowadzi w Flp 3, jest wyrazem troski o gminę, o własny 
los, a nade wszystko jest sprzeciwem wobec fałszywych nauczycieli, którzy 
zagrażali Kościołowi w Filippi. Apostoł Paweł lubuje się wzywać chrześcijan 
w Filippi do radości (3, 1; 4, 4), gdyż ona, jako dar Ducha Świętego (por. Ga 5, 
22), pociesza i umacnia wiernych, ale ostrzega też wiernych przed herety-
kami i apostatami (por. Flp 3, 2). Wobec pojawiających się błędnych nauk 
wzywa wszystkich do jedności i naśladowania, stawiając za wzór samego 
siebie i tych, którzy postępują tak jak On, idąc śladami Jezusa Chrystusa (3, 
17): „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak i ja jestem naśladowcą Chrystu-
sa” (1 Kor 11, 1). 

Wobec pojawiających się odstępstw w rozumieniu i wyznawaniu wiary, 
Apostoł przypomina wierzącym, że „nasza poli,teuma jest w niebie” (Flp 3, 
20), a nie w tym co przyziemne i czasowe, jak to uważają i czynią heretycy i ci 
wszyscy, co sprzeciwiają się krzyżowi Chrystusowemu (3, 18). Ostrzegając 
przed błędnym ziemskim myśleniem, Apostoł przypomina chrześcijanom 
w Filippi, że ich przeznaczeniem i celem jest to. poli,teuma, czyli niebo, jak 
zwykło się w tym miejscu tłumaczyć, pisać i mówić. Analiza rzeczownika 

36 TEODORET z CYRU, Komentarz do I i II Listu do Koryntian, tłum. S. KALINKOW-
SKI; wprow. i oprac. A. BARON, Kraków 1998, s. 105. 
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to. poli,teuma zdaje się sugerować, iż termin ten jest o wiele bogatszy niż po-
wszechnie się sądzi. Wskazuje on na określoną społeczność, która mieszka 
i przebywa w określonym miejscu i zachowuje pewien system postępowa-
nia, który różni się od systemu postępowania tych, którzy żyją niejako obok 
tej społeczności. 

Apostoł Paweł w Flp 3, 20 posłużył się rzeczownikiem to. poli,teuma, któ-
ry był znany w słownictwie politycznym świata greckiego (Arystoteles, Pla-
ton). Za pośrednictwem tego terminu Apostoł pragnie wyrazić podstawową 
myśl: chrześcijanie choć są obywatelami państwa ziemskiego, to w pierwszej 
kolejności są obywatelami przynależącymi do państwa niebieskiego. Ta przy-
należność wyraża się poprzez życie zgodne z Ewangelią, czyli poprzez za-
chowywanie tożsamości chrześcijańskiej pośród innych społeczności, które 
nie są chrześcijańskie. Chrześcijanie choć są obywatelami ziemskich struktur 
państwowych, to nie tylko zmierzają w kierunku ojczyzny niebieskiej, ale żyją 
w oczekiwaniu na paruzję Jezusa Chrystusa, który kiedy powróci, prze-
kształci ludzkie ciało poniżone w podobne do Chrystusowego ciała chwalebne-
go. Mówiąc inaczej: cały człowiek w swej egzystencji zostanie przekształcony 
i w zamian za ziemskie bytowanie otrzyma niebieskie w chwale. 

„OUR poli,teuma IS IN HEAVEN” (FH 3, 20). 
A CHRISTIAN IS A CITIZEN OF HEAVEN

In his widely developed apostolic activities often at risk of persecution, Apostle Paul 
was aware that crossing a threshold of faith means departing with Gospel as a tool of 
salvation. His decision to accept the apostolic mission can be compared to Abraham’s 
mission who “obeyed the call to set out for a country that was the inheritance given to him and his 
descendants, and that he set out without knowing where he was going” (Hbr 11, 8). 

Paul in his letter to Philippians endeavours to show the faithful in Philippia Christ 
as a grandmodel for whom they should „look on everything as so much rubbish if only can have 
Christ” (Ph 3, 8). When facing Jewish growing attacks, „the enemies of the cross of Christ” 
(Ph 3, 18), Apostle denounces their deceitful activities and shows the faithful the clear 
target: „Our homeland is in heaven” (Fh 3, 20) by waging ardent polemics of eschatolog-
ical character. While writing about the celestial homeland, Apostle uses a Greek noun 
to. poli,teuma which with its political tinge not only indicates homeland but also citizenship 
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and a citizen. Both the faithful and the unbelieving are pilgrims on the earth and though 
for a redeemed man the real homeland is heaven, nevertheless there are such false teach-
ers who, by their blasphemies and sins, resign from such a reward of their own free will 
and exclude themselves of it (heaven). 

Apostle Paul in Ph 3, 20 is keen on advising that a Christian should behave worthily 
as a citizen of a community called Church. He should be aware of not only his rights aris-
ing from Gospel but also his responsibilities required from him on the basis of Good Tid-
ings. By writing „Our homeland is in heaven” (Fh 3, 20) Apostle Paul means not only God’s 
Kingdom but indicates that Christ’s believers already belong to the celestial homeland, yet 
not altogether. The faithful are “citizens of heaven” and possess “citizenship of heaven” though 
they still stay on the earth. They are citizens who are “on their way” to the celestial home-
land (por. Fh 3, 14; Col 3, 2). They are not on their land. They are aliens on the earth (Ep 2, 
19). They are “here” (earth) only temporarily but they aim at „there” in order to eternally 
live in God’s Kingdom. 

tłum. Renata Piróg
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Rozwój ludzkiej społeczności „zakotwiczony” jest w człowieku, który 
jest autorem działań zmieniających świat. Jako byt osobowy – rozumny i wol-
ny – człowiek poszukuje odpowiednich form i sposobów działania, które 
rozwijają jego samego, innych ludzi oraz środowisko życia. Takie dążenie do 
realizacji potrzeb ogólnoludzkich nazywane jest „budowaniem dobra wspól-
nego”, co stanowi zadanie każdego człowieka na całym świecie i w każdym 
czasie jego istnienia. Zachowanie tej zasady wymaga od człowieka właści-
wego rozumienia siebie, celu swej egzystencji oraz istoty „wspólnego dobra” 
i sposobu korzystania z niego. W tym rozpoznawaniu siebie i świata ważną 
rolę odgrywają okoliczności ludzkiej egzystencji, zwłaszcza jej wymiar aksjo-
logiczno-normatywny. Stąd też istnieje ciągła potrzeba „uczenia się” życia, 
żeby zwłaszcza nie ulec negatywnym wpływom danego czasu. 

Taką pomocą w rozpoznawaniu zadań współczesnego człowieka jest 
dokument Konferencji Episkopatu Polski zatytułowany W trosce o człowieka 
i dobro wspólne. Motywację jego powstania ujęto następująco: „Polska znaj-
duje się obecnie w momencie przełomowym, w którym rozwojowi – mimo 
wielu godnych uznania sukcesów – zagraża poważny kryzys: kryzys warto-
ści, które spajały naród przez stulecia, pozwalając mu przetrwać w najcięż-
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szych czasach. Bez odwołania się do tych wartości postęp może okazać się 
tymczasowy i iluzoryczny, a w konsekwencji może nawet zagrozić istnieniu 
narodu”1. W analitycznej refl eksji nad treścią tego dokumentu chcemy skon-
centrować się nad aksjologią człowieka w realizacji zadania budowania do-
bra wspólnego. Całość tych analiz oscyluje wokół dwóch zagadnień: 1. Inte-
gralny obraz człowieka jako normatyw ludzkiego działania; 2. Uszanowanie 
osoby ludzkiej w budowaniu dobra wspólnego.

INTEGRALNY OBRAZ CZŁOWIEKA 
JAKO NORMATYW LUDZKIEGO DZIAŁANIA

Aksjologiczno-etyczna poprawność ludzkiego działania, zapewniająca 
ludziom szczęśliwość ich egzystencji, w zasadniczym stopniu zależna jest od 
rozumienia człowieka jako podmiotu i przedmiotu poszczególnych czynów. 
Jest to szczególnie aktualne i ważne w czasach nam współczesnych, gdy spo-
tykamy szereg form i sposobów deformacji osoby ludzkiej2. Fakt ten rodzi 
zobowiązanie stałego rozpoznawania natury człowieka, jego właściwości, 
praw i obowiązków. Poznawczy realizm jednoznacznie wskazuje, że ludz-
ką egzystencję należy „pojmować integralnie jako istnienie tożsame z całą 
realną podmiotowością człowieka, czyli jego indywidualnym konkretnym 
istnieniem. Innymi słowy, życie człowieka nie jest czymś w człowieku, ale 
jest samym żyjącym człowiekiem i przedstawia taką bytową strukturę, jaką 
reprezentuje człowiek”3. Tak rozpoznana ludzka egzystencja jawi się jako 
jakość ontyczno-moralna wpisana w bytową strukturę osoby ludzkiej, ma-
jąca charakter normatywny. Uświadomienie tego faktu pozwala stwierdzić, 
że ludzka egzystencja „jest czymś więcej niż tylko istnieniem w czasie. Jest 
dążeniem ku pełni życia; jest zalążkiem istnienia, które przekracza granice 
czasu, »bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem 
swej własnej wieczności« (Mdr 2, 23)”4.

1 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
Tarnów 2012, nr 1.

2 Por. J. ARNOLD, Le débat contemporain entre sociobiology et théologie. Quelques ele-
ments d’information pou réfl exion, „Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques” 80 
(1996) nr 2, s. 221–242.

3 T. ŚLIPKO, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994, s. 243; por. 
J. ZABIELSKI, Osoba ludzka jako normatyw ochrony życia, [w:] Otoczmy troską życie, pr. zb., 
Białystok 2011, s. 23–27.

4 EV 34.
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Wyjaśniając tę prawdę o integralności osobowego bytu człowieka, au-
torzy analizowanego dokumentu odwołują się przede wszystkim do danych 
Objawienia. „Tylko Bóg, przez swego Syna i w Duchu Świętym, objawia 
człowiekowi prawdę o tym, jaki w przedwiecznym zamierzeniu Boga miał 
być, jaki jest obecnie i jaki znów ma być po przekroczeniu granicy śmierci”5. 
Boska moc Stwórcy nadała człowiekowi osobową godność, co pozwala mu 
rozpoznać siebie i panować nad sobą, nawiązywać osobowe relacje z innymi 
ludźmi oraz rozwijać otaczający świat. Godność człowieka zakotwiczona jest 
w naturze jego bytu osobowego, co sprawia, że jest on podmiotem, „bytem 
samodzielnym, wolnym, zdolnym do poznania prawdy, górującym nad ota-
czającym światem i powołanym do miłości”6. 

Zraniona przez grzech pierworodny, osobowa godność człowieka zo-
stała naprawiona przez Jezusa Chrystusa w akcie Wcielenia i w dziele Odku-
pienia, kiedy człowiek został „stworzony na nowo”7 i zjednoczony z Bogiem. 
Stąd też: „Ostateczną podstawą godności osoby ludzkiej jest jej wejście do 
wspólnoty Boskich Osób przez Jezusa Chrystusa”8. To boskie zakotwiczenie 
osobowej godności sprawia, że człowiek przewyższa całą rzeczywistość ota-
czającego go świata. Obiektywny zaś charakter osobowej godności sprawia, 
że jest to niezniszczalna własność każdego człowieka, co stanowi podstawę 
równości wszystkich ludzi, będącą zasadniczym normatywem organizacji 
życia społecznego9. 

Zakotwiczona w stwórczo-zbawczym akcie Boga wartość i godność 
człowieka znajduje swe pogłębienie w celowości jego egzystencji – w powo-
łaniu go do szczęśliwości wiecznej. „Człowiek – uczy Jan Paweł II – jest po-
wołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego 
bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wznio-
słość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną war-
tość ludzkiego życia, także w jego fazie doczesnej”10. Poprzez dzieło zbawcze 
Boga, stwórcza doskonałość człowieka została odnowiona i utrwalona przez 
wszczepienie osoby ludzkiej w Chrystusa. Dopełnieniem tego zjednoczenia 
człowieka z Bogiem jest działanie Ducha Świętego. „Dzięki udzielaniu się 

5 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 2.

6 Tamże, nr 3.
7 RH 10.
8 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 

cyt., 3.
9 Por. tamże; R. SPAEMANN, Czy wszyscy ludzie są osobami?, „Communio” 8 (1993) 

nr 3, s. 82–83.
10 EV 34; por. J. ZABIELSKI, Życie jako wartość, „Archeus” 2 (2000), s. 15–21.
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Boga, duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z Duchem, który prze-
nika głębokości Boże, […] człowiek wchodzi w nowość życia, zostaje wprowa-
dzony w Boży i nadprzyrodzony jego wymiar”11.

W analizowanym dokumencie przypomniano, że zakotwiczona w stwór-
czo-zbawczym akcie Boga godność osoby ludzkiej „jest wartością w sobie i przez 
się i wymaga, by tak właśnie ją traktowano we wszystkich obszarach życia 
społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego. […] Ze względu na 
swoją godność żaden człowiek nie może być uważany bądź traktowany jako 
przedmiot lub narzędzie do osiągania celów, chociażby nawet szlachetnych”12. 
Takie rozumienie i traktowanie człowieka stanowi uszanowanie w człowieku 
„Bożego obrazu” i zobowiązuje do naśladowania Stwórcy poprzez rozwój na-
turalnych postaw ludzkich. Należy przy tym pamiętać, że w godności bycia 
„obrazem Boga” uczestniczy cały człowiek i każdy człowiek, będąc ukierun-
kowany na komunię interpersonalną13. Ta relacyjność ludzkiej natury szcze-
gólnie wyraża się w wezwaniu do życia społecznego, co stanowi podstawę 
moralnych zobowiązań wobec siebie samego i każdego innego człowieka. Tak 
rozumiana osoba ludzka winna wzbudzać wartościujący odzew u wszystkich 
ludzi, co stanowi życiowy imperatyw, gdyż pełnia prawdy o człowieku sta-
nowi „wielką spuściznę autentycznego humanizmu”14. 

Integralny obraz osoby ludzkiej stanowi etyczne a priori formułowania 
zasad i norm odniesień do człowieka oraz troski o jego wspólne dobro. Nor-
matywna kategoria wartości i godności odnosi się do każdego człowieka, 
co stanowi obiektywną wartość osobowego bytu. W ramach różnorodności 
bytów godność oznacza określoną kategorię obiektywną tego bytu, który 
– wobec siebie i innych – domaga się szacunku, opieki i realizacji praw15. 
We współczesnym świecie prawda ta jest różnie rozumiana i interpretowa-
na. W konsekwencji, wielu współczesnych ludzi nie uwzględnia faktu, że 
podstawową wartością ludzkiego działania jest to, że „jest się godnym być 

11 DeV 58 ; por. J. ZABIELSKI, Odpowiedzialność za życie, Białystok 2007, s. 32–38.
12 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 

cyt., nr 4; por. ChL 37; por. H. ROMANOWSKA-ŁAKOMY, Droga do człowieczeństwa. 
Usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem, Kraków 2001, s. 47–74.

13 Por. Th. WAAP, Gottebenbildlichekeit und Identität. Zum Verhältnis von theologischer 
Anthropologie und Humanwissenschaft bei Karl Barth und Wolfhart Pannenberg, Göttingen 
2008, s. 19–21.

14 J. RATZINGER, Zagrożenie życia ludzkiego, „Communio” 8 (1993) nr 3, s. 3; por. 
J. RATZINGER, Die Bedeutung religiöser Und sittlicher Werte In der pluralistischen Gesell-
schaft, „Communio” 21 (1992) nr 6, s. 500–512.

15 Por. M. VIDAL, Absolutna wartość osoby miejscem spotkania i zespolenia etyki świeckiej 
z moralnością religijną, [w:] Moralność chrześcijańska, red. S. STENCEL, Poznań–Warszawa 
1987, s. 138–140; J. ZABIELSKI, Odpowiedzialność za życie, dz. cyt., s. 11–23.



191Wartościowanie człowieka w budowaniu dobra wspólnego

poszukiwanym dla siebie samego. Otóż tylko byt będący celem samym w so-
bie może być kochany przez innych jako cel; kochać można tylko osobę”16. 
Tak pojmowany cel ludzkiego działania ukazuje osobę ludzką jako aksjo-
logiczny fundament etyki i moralności. Koncepcja ta została określona jako 
norma personalistyczna, według której „osoba jest takim dobrem, z którym 
nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot uży-
cia i w jej formie jako środek do celu. W parze z tym idzie pozytywna treść 
normy personalistycznej: osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowar-
tościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość”17.

W wymiarze normatywno-etycznym norma ta wyraża się w prawach 
człowieka, których fundamentem jest prawo naturalne. Prawdę tę eksponuje 
analizowany dokument Konferencji Episkopatu Polski, w którym traktowa-
nie praw człowieka stanowi obiektywny test poszanowania jego osobowej 
godności w życiu społecznym. Autorzy tego dokumentu podkreślają, że au-
torem praw człowieka nie jest jednostka ani społeczność ludzka, lecz sam 
Bóg – Stwórca ludzkiej natury. „Stąd też każda władza ma obowiązek szano-
wania i obrony praw człowieka. Stanowią one podstawowe kryterium oceny 
systemu politycznego, gospodarczego i programu działania państwa: wszę-
dzie tam, gdzie prawa człowieka są przestrzegane, chroniona jest także jego 
godność. I odwrotnie, tam, gdzie prawa te są naruszane, nieposzanowana 
jest również ludzka godność. Obok aspektu negatywnego (ochrona godno-
ści) prawa człowieka mają także aspekt pozytywny – tworzenie warunków 
ku pełniejszemu rozwojowi osoby ludzkiej”18.

Tak określone funkcje i cele praw człowieka są spełniane tylko wów-
czas, gdy prawa te są poprawnie rozumiane i stosowane. Autorzy owego do-
kumentu przywołują nauczanie Kościoła, w którym wielokrotnie podkreślo-
no, że prawa człowieka stanowią normatywną przestrzeń rozwoju człowieka 
i realizacji jego życiowych zadań. Należy też pamiętać, że wszystkie prawa 
człowieka stanowią jedność, która wyraża się w ich celu, jakim jest „integral-
ny i wszechstronny rozwój człowieka przez korzystanie z wszystkich tych 
praw”19. We współczesnym świecie zauważa się swoisty rozdźwięk w rozu-

16 J. GIRARDI, Diálogo, revelución y ateismo, Salamanca 1971, s. 213; S. DRELICH, In-
strumentalizacja etyki w polityce, „Ruch Filozofi czny” 68 (2011) nr 2, s. 263–281.

17 K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 42; por. J. CLEMENCE, 
L’homme surce de la morale, „Nouvelle Revue Théologie” 113 (1981) nr 3, s. 345–358.

18 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 5; por. J. ZABIELSKI, Osoba jest prawem. Personalistyczno-normatywny charakter praw 
człowieka, „Collectanea Theologica” 70 (2000), nr 4, s. 55–66.

19 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 5.
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mieniu i stosowaniu praw człowieka. Z jednej strony wzrasta świadomość 
godności osoby ludzkiej i jej praw, z drugiej zaś rozwija się niebezpieczny 
proces absolutyzacji tychże praw skupionych na ludzkiej jednostce. Bardzo 
często bowiem nie uwzględnia się ograniczeń praw jednej osoby wyznaczo-
nych przez godność i prawa innych osób, jak też zapomina się o powiązaniu 
praw z obowiązkami. W sposób szczególny uwidacznia się to w rozumie-
niu prawa do życia, które ogranicza się do decyzji jednej strony, np. prawo 
matki do aborcji, lekarza do eutanazji, bez uwzględnienia praw właściwego 
podmiotu tych praw – dziecka, chorego pacjenta itp. Takie rozumowanie 
i życiowa praktyka są wyrazem „niewłaściwej i bardzo niebezpiecznej wizji 
praw człowieka, w której w istocie nie chodzi o ochronę godności, ale o zgo-
dę na postępowanie, które nie szanuje podstawowych dóbr drugiej osoby. 
[…] W takim przypadku mamy do czynienia nie z prawem, lecz z corruptio 
legis (wypaczeniem prawa)”20. 

Błędne rozumienie praw człowieka ugruntowane jest w zdeformowa-
nym obrazie osoby ludzkiej, na co wpływa rozwijający się dzisiaj relatywizm 
etyczny. Relatywistyczne podejście do wszelkich norm i zasad pojmowa-
ne jest jako „warunek demokracji” oraz gwarancja tolerancji. Z tym wiąże 
się pozytywistyczna koncepcja prawa, według której to wyłącznie ludzie – 
zwłaszcza w swej większości – są ostatecznym źródłem prawa, jak też scep-
tycyzm przedstawiany jako główny oponent prawa naturalnego. „Tendencje 
te prowadzą do stłumienia sumienia zbiorowego, co z kolei prowadzi nie 
tylko do unicestwienia podstawowych zasad naturalnego prawa moralnego, 
ale także do naruszenia podstaw ładu społecznego”21. W tej sytuacji szcze-
gólnie aktualne i znaczące jest przywołanie prawa naturalnego jako funda-
mentu etyki uniwersalnej. Jest to odwołanie się do ogólnoludzkiego rozumu, 
co pozwala zrozumieć, że chrześcijańskie normy moralne nie są narzucone 
z zewnątrz, lecz mają swój fundament w ludzkiej naturze. Prawo naturalne 
jest też możliwe do poznania każdemu człowiekowi, co umożliwia dialog ze 
wszystkimi ludźmi dobrej woli. W uznaniu tej zasady i jej poprawnym funk-
cjonowaniu zasadniczą rolę odgrywa ludzkie sumienie, będące „wewnętrz-
nym przewodnikiem” i sędzią ludzkich czynów. Rozpoznane przez zdrowe 
sumienie prawo naturalne pozwala ludzkości uświadomić obiektywne nor-

20 Tamże, 6; por. J. ZABIELSKI, Spór o człowieka we współczesnym świecie, Białystok 
2006, s. 16–19; M. KRÓLIKOWSKI, Argumentacja bioetyczna w rozumieniu prawniczym. Teo-
logia i moralność, t. 10, 2011, s. 41–67.

21 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 6; por. BENEDYKT XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, 29–33, 43–52; por. W. GANT-
KE, Entwicklung und Paradigmen der Religionswissenschaft, „Glaube und Lernen” 24 (2009) 
nr 2, s. 129–140.
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my moralne, umożliwia osobowy rozwój, tworzenie wspólnego dobra oraz 
zjednoczenie ogólnoludzkiej społeczności22. 

USZANOWANIE OSOBY LUDZKIEJ W BUDOWANIU 
DOBRA WSPÓLNEGO

Poznanie człowieka jako bytu integralnego daje możliwość uświado-
mienia jego wartości i osobowej godności. Jest to podstawa prawidłowego 
usytuowania osoby ludzkiej w całej hierarchii bytów otaczającego nas świata. 
Nie może się to jednak skończyć na teoretycznym rozpoznaniu i tworzeniu 
pojęć aksjologicznych. Pełne uszanowanie wartości i godności człowieka wy-
raża się w ludzkim działaniu, czego szczególnym wyrazem jest budowanie 
wspólnego dobra. Zauważają to autorzy analizowanego dokumentu W trosce 
o człowieka i dobro wspólne. W ramach kształtowania dobra wspólnego pod-
dano tu analizie kilka szczególnych wymiarów owego wysiłku, w których 
podkreślono rolę i znaczenie człowieka jako podmiotu – sprawcy dobra 
wspólnego oraz jego przedmiotu – czyli adresata. Biskupi polscy zwraca-
ją tu uwagę na cztery płaszczyzny – obszary budowania wspólnego dobra, 
w ramach których winna być uszanowana osoba ludzka. Są to: kultura, życie 
polityczne, działalność gospodarcza i współczesne media23.

W różnorodności płaszczyzn i wymiarów budowania dobra wspólnego 
szczególne i wyjątkowe miejsce zajmuje kultura, która „dookreśla istnienie 
człowieka i ułatwia mu pielgrzymowanie do wieczności”24. Istotą bogatego 
w treści pojęcia kultury jest jej współuczestnictwo w tworzeniu człowieka. 
Papież Jan Paweł II na początku swego pontyfi katu w siedzibie UNESCO 
stwierdził: „Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowie-
ka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która 
z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą im więź, stanowiąc o między-
ludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania”25. Wyjaśnienie tej 

22 Por. MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, W poszukiwaniu etyki uni-
wersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, wyd. pol. Kraków 2010, 1–11; por. S. GREGG, 
Dignitas humanae i prawa człowieka, „Zeszyty Naukowe KUL” 54 (2011 nr 1(213), s. 45–59.

23 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
dok. cyt., nr 13–52; por. M. TAŃSKI, O różnicach między moralnością a moralizmem z perspe-
ktywy psychologicznej i aksjologicznej, „Ruch Filozofi czny” 68 (2011) nr 2, s. 317–326.

24 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 13.

25 JAN PAWEŁ II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO 
(02.06.1980), [w:] Nauczanie papieskie, t. III – 1, Poznań–Warszawa 1980, s. 728.  
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prawdy spotykamy w wielu dokumentach Kościoła, w których podkreśla 
się twórczy osobowo charakter kultury, gdzie człowiek jest jej podmiotem – 
twórcą oraz przedmiotem – adresatem. Kultura jest też formą komunikacji 
międzyludzkiej, wyrazem wspólnego myślenia i współdziałania ludzi. Stąd 
też, jest najbardziej znaczącym wyrazem wspólnego dobra ludzkości oraz 
fundamentalnym dobrem wszelkich ludzkich społeczności (por. KDK 53)26. 

Mając na względzie fakt, że człowiek jest twórcą i adresatem kultury, 
jej poprawność wyraża się w uszanowaniu człowieka w tych dwóch wymia-
rach. Człowiek jako twórca kultury winien uszanować siebie i innych przez 
zachowanie odpowiednich praw i norm w tym zakresie. Faktem jest, że wielu 
współczesnych ludzi uważa, że pewne formy kultury, np. „działalność arty-
styczna, nie podlega dziś żadnym prawom. Brak zakazów w tym względzie 
często jest odbierany jako przyzwolenie społeczne na traktowanie w sposób 
dowolny tego, co ma być – ze swej strony – nośnikiem dobra, piękna i prawdy. 
[…] Troska o moralność we współczesnym świecie, także w dziedzinie kul-
tury, jest wielką batalią o człowieka”27. W wymiarze społecznym ta „batalia 
o człowieka” wyraża się w uszanowaniu prawa narodów do ich istnienia, pie-
lęgnowania swej odrębności oraz zachowania własnych dóbr kulturowych. 
„W praktyce oznacza ono wolność obywateli w używaniu języka, w zacho-
waniu religii, w wychowaniu narodowym, w sztuce, literaturze itp.”28. 

Dobro każdej społeczności narodowej oparte jest na wartości osoby 
ludzkiej i wynika z relacji międzyosobowych. Prawda ta wymaga szczegól-
nej ochrony w kontekście zagrożeń współczesnej globalizacji kultury, której 
efektem jest zacieranie naturalnych zróżnicowań narodowo-religijnych i kul-
turowo-obyczajowych. Efektem tego jest zatracanie dialogu międzyludzkiego 
i oceny współczesnego świata. Proces integracyjny wymaga respektowania 
takich wartości jak: „godność i prawa człowieka, sprawiedliwość, solidar-
ność, życzliwość, unikanie przemocy, pokój między ludźmi i narodami”29. 
W integracyjnym procesie istotne jest zachowanie narodowej tożsamości, 

26 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
dok. cyt., nr 13;  JAN PAWEŁ II, Przemówienie do młodzieży (Gniezno, 03.06.1979), [w:] JAN 
PAWEŁ II, Nauczanie społeczne, t. 1, Warszawa 1982, s. 39–41. 

27 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 13; por. W. MAASER, Tugenden zwischen Sozialerziehung und Integration, „Glauben 
un Lernen” 24 (2009) nr 1, s. 21–23.

28 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 14; por. Ph. D’IRIBARNE, Conversion et résistance des cultures, „Christus. Accompa-
gner  l’homme en quête de Dieu” (2011) nr 229, s. 95–104.

29 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 17. 
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czego szkołą i wyrazem jest patriotyzm. W nauczaniu Kościoła patriotyzm 
jest wymogiem prawa naturalnego i wynika z obowiązku wdzięczności oraz 
porządku miłości30. 

Zachowanie i kultywowanie miłości Ojczyzny wymaga odpowiedniego 
wychowania do patriotyzmu. Środowiskiem tego wychowania jest przede 
wszystkim rodzina. Ważne jest tu też świadectwo narodowych przywód-
ców, w tym także postawa duchowieństwa, jak też historia i przekaz naro-
dowych wartości oraz pielęgnowanie tradycji. Zadaniem pedagogiki patrio-
tyzmu będzie więc wychowanie umysłu (przekazanie wiedzy o ojczyźnie), 
wychowanie wyobraźni (wrażliwość na symbole narodowe), kształtowanie 
uczuć (aktywność w życiu narodowym), wychowywanie woli (rozwój po-
czucia patriotycznego obowiązku), kształtowanie patriotycznego indeksu 
(unikanie zachowań antynarodowych) oraz wychowanie w szacunku do in-
nych narodów31.

Wyrazem troski o człowieka jest uznanie i stosowanie etycznych stan-
dardów w życiu politycznym. W rozumieniu Kościoła polityka jest roztrop-
ną troską o dobro wspólne. Pod pojęciem „dobro wspólne” należy rozumieć 
dobro całej społeczności aktualnej oraz dobro przyszłych pokoleń. Chodzi 
tu o zespół warunków życia społecznego umożliwiających poszczególnym 
osobom i wspólnotom ludzkim pełny rozwój prowadzący do doskonałości. 
„A to oznacza, że dobro wspólne obejmuje zewnętrzną i wewnętrzną po-
myślność osoby ludzkiej oraz jej zewnętrzny i wewnętrzny rozwój (por. KDK 
74)”32. Temu celowi winny służyć wszelkie działania społeczno-polityczne, 
za które odpowiadają rządzący danego czasu i miejsca. Stąd też, autorzy 
omawianego dokumentu zachęcają sprawujących władzę, „aby poświęcili 
tym problemom więcej uwagi i ciągle na nowo poszukiwali rozwiązań, które 
będą dobrze służyć każdej osobie, rodzinie, społeczeństwu i państwu. Spra-
wowanie władzy politycznej winna cechować postawa służby”33.

30 Por. KKK 2239.
31 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 

dok. cyt., nr 21. Arystoteles podkreśla, że „za cnotę obywatela uchodzi, gdy potrafi  
i rządzić, i słuchać dobrze”. ARYSTOTELES, Polityka, 1277 a; por. W. MAASER, Tugenden 
zwischen Sozialerziehung und Integration, art. cyt., s. 24–33. 

32 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 24.

33 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 24. Te zadania polityków rozpoznali już starożytni, stąd też Arystoteles podkreśla, 
że państwo jako wspólnota polityczna powstaje „dla umożliwienia życia, a istnieje, aby 
życie było dobre”. ARYSTOTELES, Polityka, 1252 b.
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Służebna postawa w życiu politycznym wyraża się w angażowaniu się 
w wysiłkach na rzecz wzrastania dobra wspólnego, co stanowi wymóg spra-
wiedliwości i miłości. Przypominając tę powinność, papież Benedykt XVI 
stwierdza: „Tym bardziej skutecznie kochamy bliźniego, im bardziej anga-
żujemy się na rzecz dobra wspólnego, odpowiadającego również na jego rze-
czywiste potrzeby. Każdy chrześcijanin wezwany jest do miłości zgodnie ze 
swoim powołaniem i swoimi możliwościami oddziaływania”34. W poszuki-
waniu zaś konkretnych metod i środków realizacji celów tego zaangażowa-
nia należy kierować się polityczną roztropnością, która „bierze pod uwagę 
godność osoby ludzkiej i jej prawa. Miarą etycznej jakości polityki jest troska 
o dobro wspólne wszystkich obywateli, przy roztropnym doborze środków 
i metod politycznego działania”35. 

Drugą cnotą wymaganą od polityka jest cnota umiaru, która „skłania do 
rozsądnego kompromisu, nawet do przyjęcia propozycji konkurentów poli-
tycznych, jeśli takowe w wyniku dyskusji okazują się lepsze od własnych”36. 
Kościół apeluje, aby do życia politycznego wybierać tylko osoby kierujące 
się cnotami politycznymi i zasadami moralnymi, sami zaś politycy winni an-
gażować się w podnoszenie moralnych standardów życia publicznego. Nie 
należy mieszać kompromisu politycznego z kompromisem religijno-moral-
nym. Episkopat Polski przypomina chrześcijańskim politykom, że „porzu-
canie wartości i zasad nie prowadzi do postępu. Jest to tylko zamazywanie 
różnic i markowanie porozumienia z powodu oportunizmu lub tchórzostwa. 
Kompromis ma granice etyczne. Wyznaczają je te działania, które w każdych 
warunkach są złe”37. Warunkiem zachowania tego wymogu jest uszanowa-
nie prawa do czynnego udziału Kościoła i poszczególnych ludzi wierzących 
w życiu publicznym.

Jednym z podstawowych zagadnień i powinności życia społeczno-
-politycznego jest działalność gospodarcza. Wyrazem uszanowania osoby 
ludzkiej w tym zakresie jest uznanie człowieka jako podmiotu i celu ży-
cia gospodarczego. Człowiek bowiem jest wartością „w sobie i przez się” 
i z tego względu winien być tak traktowany w teorii i praktyce wszelkich 
form gospodarowania. Współczesnym zagrożeniem w tym względzie jest 
szerząca się radykalna ideologia wolnorynkowego kapitalizmu, w ramach 

34 BENEDYKT XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie.„Cari-
tas in veritate” (29.06.20097), nr 7.

35 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 27.

36 Tamże, nr 28.
37 Tamże, nr 30; por. W. MAASER, Tugenden zwischen Sozialerziehung  und Integration, 

„Glaube und Lernen”, 24 (2009) z. 1, s. 21–33.
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której centralną pozycję w życiu gospodarczym – w miejsce człowieka – zaj-
muje pieniądz. Stąd też Kościół apeluje, aby państwo chroniło prawa ludz-
kie w dziedzinie gospodarczej. Domaga się tego centralna pozycja człowieka 
w życiu gospodarczym. Stąd też cała ekonomia, fi nanse winny być kierowa-
ne i wykorzystywane zgodnie z zasadami etyki. Należy zachować zgodność 
prawych intencji z przejrzystością i poszukiwaniem dobrych wyników eko-
nomicznych38. 

Szczególnym wyrazem szacunku wobec człowieka w życiu gospodar-
czym są relacje między pracodawcą i pracownikiem. Na podkreślenie za-
sługują pracodawcy kierujący się zasadami etycznymi, starający się uszano-
wać godność podlegających im pracowników. „Świat pracy oczekuje dzisiaj 
przedsiębiorców, których cechuje społeczna odpowiedzialność. Takiego 
przedsiębiorcę cechuje dbałość o poszczególnego człowieka, o dobrą orga-
nizację pracy, współpracę między ludźmi, słowem – tworzenie dobrego kli-
matu w przedsiębiorstwie. […] Pracownicy ze swej strony zobowiązani są do 
uznania autorytetu władzy swoich przełożonych oraz do lojalnej i czynnej 
współpracy”39. Pracodawcy i pracownicy winni kierować się zasadą posza-
nowania godności człowieka, co stanowi podstawę osobowych relacji mię-
dzy kierownictwem przedsiębiorstw i pracownikami.

Charakterystycznym znakiem – „krwioobiegiem” – współczesnej cywi-
lizacji są media, obejmujące wszystkie sektory życia: kulturę, politykę, go-
spodarkę, sport, naukę i religię. Rozwijający się „świat mediów” domaga się 
zachowania norm etycznych, co stanowi warunek uszanowania człowieka 
jako twórcy i odbiorcy środków przekazu. Każda dziedzina ludzkiej aktyw-
ności dzięki mediom winna ułatwiać realizowanie powszechnego powołania 
do dobra. Zagrożeniem w tym względzie są różnego rodzaju manipulacje, 
w których fałszuje się i gubi prawda. W ten sposób media szkodzą człowie-
kowi – odbiorcy, który ma prawo do poznania obiektywnego obrazu rzeczy-
wistości, a nie jej karykatury. Z tym wiąże się szerząca się dzisiaj brutalizacja 
medialnego przekazu, zwłaszcza w postaci przemocy i tzw. kultury pansek-
sualizmu. Stad też Kościół apeluje, aby w realizacji mediów zachowana była 
prawda oraz dobro konkretnych osób i dobro wspólne jako fundamentalna 
zasada przekazu treści. W ramach tej troski biskupi protestują przeciwko 
nasilającym się przejawom pogańskiej a nawet satanistycznej nieobyczajno-

38 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
dok. cyt., nr 33; CA 48; BENEDYKT XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, nr 65.

39 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 36; por. S. GREGG, Nauczanie społeczne Kościoła. Powrót do źródeł w dobie ekonomii 
globalnej, „Ethos” 24 (2011) nr 4 (96), s. 39–55.
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ści w postaci publicznych bluźnierstw wobec symboli religijnych, co godzi 
w uczucia religijne osób wierzących i stanowi pogwałcenie prawa do wol-
ności religijnej. W tej sytuacji należy wzmóc wysiłki o odpowiedzialność 
w świecie szeroko rozumianej kultury i polityki. Odpowiedzialność w tym 
względzie jest wyrazem uszanowania wartości i godności osoby ludzkiej 
w jej wymiarze indywidualnym i społecznym40.

*     *     *

Reasumując przeprowadzone analizy, raz jeszcze należy podkreślić, że 
dobro i złączone z nim szczęście stanowią fundamentalny przedmiot ludz-
kich pragnień. Poświadcza to zakotwiczone w sercu i w umyśle człowieka 
pragnienie, które w różny sposób wyrażamy w odniesieniu do siebie i in-
nych. Uświadomienie tego faktu stanowi podstawę moralnego imperatywu 
troski o wspólne dobro i jego budowanie w różnych formach ludzkiej aktyw-
ności. Skuteczność tych ludzkich wysiłków uzależniona jest od poprawnego 
rozumienia człowieka – jego natury i celu egzystencji. Błędne rozpoznania 
w tym względzie skutkują zaniedbaniami wobec ludzi i deformacją ich za-
chowania. Autorzy analizowanego dokumentu stwierdzają: „Istotą braku 
wrażliwości na potrzeby bliźniego jest niepełna wizja człowieka, sprowadza-
jąca się do roli zwykłego elementu i cząstki organizmu społecznego. Dlatego 
promocję integralnego obrazu człowieka uważamy za istotny element budo-
wy ładu społecznego odpowiadającego jego godności”41. Właściwa promo-
cja człowieka sprowadza się do miłości, gdyż: „Kochać, znaczy dostrzegać 
pospołu z drugim człowiekiem wspólne ludzkie przeznaczenie. Jedynie tam, 
gdzie przeznaczenie człowieka jest pojmowane jako sprawa wspólna, może 
miłość działać, a prawo kwitnąć”42. 

40 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
dok. cyt., nr 52; J. JOBLIN, Identité chrétienne dans un monde global multicultural et pluraliste, 
“Gregorianum” 93, 2 (2012), s. 333–347.

41 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 
cyt., nr 53.

42 W. PANNENBERG, Kim jest człowiek, tłum. E. ZWOLSKI, D. SZUMSKA, Paryż 
1978, s. 117.
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MENSCHENWERTSCHÄTZUNG 
IN BILDUNG DES GEMEINSCHAFTLICHEN GUTES

Verwirklichung unserer allgemeinmenschlichen Bestrebungen kann man als “Bil-
dung des gemeinschaftlichen Gutes” bezeichnen, was ist unsere menschliche besondere 
Aufgabe. Realisierbarkeit des Prinzips fordert von Menschen Selbstwert und Lebens-
zweck zu verstehen. Unsere Hilfe ist hier das Lehren der Kirche, u. a. das Dokument 
der polnische Bischofskonferenz “In der Sorge um des Menschen und gemeinschaftlich-
es Gute”. Die Untersuchung des Dokuments in dem Beitrag konzentriert sich auf zwei 
Punkten: 1) Das genauses Menschbild als Normativ der menschlichen Handlung; 2) Die 
Ehrerbietung des Menschen in Bildung des gemeinschaftlichen Gutes.

tłum. Józef Zabielski
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Życie społeczne winno być kształtowane przez sprawności duchowe, 
czyli cnoty, które stanowią siłę konstruktywną w przeciwieństwie do wad, 
które prowadzą do destrukcji nie tylko osoby, ale także tworzonej przez nią 
kultury. Jedną z takich cnót – być może dzisiaj nieco zapomnianą – jest mę-
stwo. W języku polskim kojarzy się ono z postawą typowo męską. Inne języ-
ki jednak nie wiążą jej z płcią (gr. andreia; łac. fortitudo). Wskazują one raczej 
na istotę tej cnoty, która oznacza siłę, moc1. Biblia zresztą w wielu miejscach 
chwali męstwo kobiet2. Pismo Święte przypisuje poszczególne cnoty różnym 
grupom ludzi. I tak np. od sędziów wymagane jest poczucie sprawiedliwo-
ści, od władców roztropność, a od wojowników właśnie męstwo. Nie ulega 
wątpliwości, że do tej postawy są zobowiązani wszyscy, niezależnie od płci 
i pełnionych funkcji.

1 Por. E. KACZYŃSKI, Fortezza, [w:] Nuovo dizionario di teologia morale, red. F. COM-
PAGNONI, G. PIANA, S. PRIVITERA, Cinisello Balsano 1990, s. 459.

2 Księga Judyty wysławia męstwo i odwagę słabej niewiasty, która dzięki swej ufności 
w Bogu okazała się mężniejsza od młodzieńców, tytanów i olbrzymów (por. 16, 6). Szcze-
gólnie wymowny pod tym względem jest jednak Poemat alfabetyczny o mężnej niewieście 
z Księgi Przysłów (31, 10–31).
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Czym zatem jest męstwo? Już fi lozofowie greccy (Arystoteles, Platon, 
stoicy) zaliczali je do grupy czterech cnót, zwanych później kardynalny-
mi i utożsamiali je z ogólną postawą ducha; postawą siły i hartu w obliczu 
wszelkich niebezpieczeństw, trudności życiowych i przeszkód w działaniu3. 
Według św. Tomasza jest ono cechą człowieka, który gotów jest stawić czoło 
niebezpieczeństwu lub znosić przeciwności dla słusznej sprawy, dla prawdy, 
dla sprawiedliwości itp. Cnota ta zdaje się być konieczna także w dzisiejszych 
czasach. Na jej potrzebę zwracają uwagę biskupi polscy w dokumencie spo-
łecznym pt. W trosce o człowieka i dobro wspólne z 13 marca 2012 r. Wprawdzie 
samo słowo „męstwo” pojawia się tam jedynie kilka razy, jednakże można 
stwierdzić, że całe to przesłanie jest wielkim wezwaniem do praktyki tej cno-
ty w życiu społeczno-politycznym oraz w debacie publicznej. Współczesna 
polska rzeczywistość obfi tuje bowiem z jednej strony w szereg postaw, które 
zewnętrznie mogą przypominać postawę męstwa, jednakże w rzeczywisto-
ści są jej zaprzeczeniem, z drugiej zaś w liczne przejawy rezygnacji z męstwa 
na rzecz konformizmu i obojętności. Dlatego aby lepiej zrozumieć samą isto-
tę męstwa oraz specyfi czne obszary dla praktyki tej cnoty, należy przyjrzeć 
się współczesnej sytuacji, która zdaje się stanowić szczególne wezwanie do 
prezentowania tej właśnie postawy. 

WSPÓŁCZESNA SYTUACJA JAKO WEZWANIE DO MĘSTWA

Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę 
ds. Społecznych posiada nade wszystko inspirację biblijną. Rozpoczyna się 
on wezwaniem św. Pawła skierowanym do Koryntian: „Czuwajcie, trwajcie 
mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy 
niech się dokonują w miłości” (1 Kor 16, 13–14)4. Ten fragment wskazuje na 
kilka postaw, które winny kształtować całe życie społeczne. Należą do nich: 
wiara, miłość oraz męstwo. Postaw tych zresztą nie można od siebie oddzie-
lać. Przeciwnie, wiara może być traktowana jako źródło męstwa, natomiast 
miłość jako jego wypełnienie. Dokument – w duchu biblijnym – wskazuje 
także na związek męstwa z nadzieją, miłosierdziem oraz innymi postawami 
moralnymi.

3 Por. A. GAUTHIER, Męstwo, [w:] Wprowadzenie do zagadnień teologicznych, Poznań–
Warszawa–Lublin 1967, s. 919–925; A. RRIEDL, Mut, [w:] Lexikon der christlichen Ethik, red. 
G. W. HUNOLD, J. SAUTERMEISTER, Freiburg–Basel–Wien 2003, kol. 1245. 

4 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
Tarnów 2012, nr 1.
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To biblijne wezwanie do męstwa nabiera szczególnej aktualności w dzi-
siejszym świecie, ogarniętym przez kryzys wartości, które – jak piszą biskupi 
– przez stulecia spajały naród, pozwalając mu przetrwać w najcięższych cza-
sach5. Współczesny kontekst dla praktyki tej postawy wyznaczają najpierw 
pewne zjawiska o charakterze ogólnym. Wydaje się, że najgłębszym z nich 
jest samo pojmowanie oraz wykorzystanie wolności. To ono bowiem rodzi 
liczne formy odwagi, śmiałości, które jednak dotyczą czynienia zła i jego 
promocji. Tak rozumianej odwadze towarzyszy zarazem strach przed po-
dejmowaniem czynów odważnych w zakresie dobra, a tym bardziej czynów 
heroicznych. Współczesny chrześcijanin jest więc narażony na ataki, zasadz-
ki i pokusy świata. Tym „odważnym” atakom, płynącym z zewnętrz, towa-
rzyszą jednak zagrożenia o charakterze wewnętrznym. Utrata nadziei wobec 
ogromu zła, pokusa konformizmu, odstąpienia od wzniosłego powołania, 
odejścia od logiki łaski, którą człowiek otrzymuje na chrzcie św., to tylko nie-
które zagrożenia dla praktyki cnoty męstwa. Życie i kierowanie się męstwem 
utrudniają także źle rozumiana tolerancja oraz pluralizm6.

Szczególne wezwanie do praktyki cnoty męstwa płynie również ze 
współczesnych koncepcji praw człowieka, których autorstwo próbuje się 
przypisać człowiekowi, państwu, władzy politycznej lub jakiejś grupie 
społecznej. Biskupi zauważają, że „w naszym społeczeństwie wzrasta stan 
świadomości zarówno godności osoby ludzkiej, jak i praw człowieka, i jest 
to proces zasługujący na uznanie”7. Ich niepokój budzi jednak „praktyka 
absolutyzacji praw bez uwzględnienia ograniczeń, jakie prawu osoby wy-
znacza godność i prawo innej osoby, oraz zapominanie, że każdemu prawu 
odpowiada obowiązek”8. Utylitarny legalizm, relatywizm etyczny, toleran-
cja, pozytywistyczna koncepcja prawa, sceptycyzm, to tylko niektóre, choć 
pewnie najważniejsze zjawiska, które, niszcząc podstawowe zasady natural-
nego prawa moralnego, prowadzą także do naruszenia podstaw ładu demo-
kratycznego9.

5 Por. tamże.
6 Por. tamże, nr 16; E. KACZYŃSKI, Fortezza, dz. cyt., s. 464–467.
7 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 

dok. cyt., nr 6.
8 Tamże. Jako przykład takiej absolutyzacji biskupi podają przeciwstawianie prawu 

do życia tzw. prawa kobiety do decydowania o usunięciu dziecka poczętego ze względu 
na wolność do decydowania o sobie. Przykładem manipulowania prawami człowieka jest 
również sytuacja, gdy prawo do wolności wyznawania i praktykowania, także publicz-
nego, własnej religii uznaje się za podrzędne w stosunku do prawa do wolności słowa.

9 Por. tamże, nr 7.
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Wezwanie do męstwa człowiek odczytuje najpierw we własnym sumie-
niu, którego głos jest nieraz trudny i wymagający. Gdy jednak jego sądy są 
oparte na prawdzie i dobro nazywają dobrem, a zło złem, należy zaangażo-
wać się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie. Nade wszystko jednak 
nie wolno godzić się na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21)10. Dzisiaj istnieje wiele obszarów, 
gdzie – kierując się męstwem – należy bronić człowieka i wartości, bez któ-
rych życie społeczne nie jest w pełni możliwe. Wśród tych obszarów biskupi 
wymieniają najpierw rodzinę, której wartość jest podważana przez współ-
czesną kulturę i przez społeczeństwo11. Atak na samą koncepcję rodziny jako 
wspólnoty osób opartej na małżeństwie jednego mężczyzny i jednej kobiety, 
otwartej na przekazywanie życia ludzkiego, oraz na jej przymioty jest nie 
tylko owocem kryzysu moralnego dzisiejszego społeczeństwa, ale także jego 
źródłem. Drugim obszarem, gdzie trzeba wykazać się szczególnym męstwem 
jest kwestia obrony życia ludzkiego oraz wychowania12. Poza tymi dwiema 
płaszczyznami współczesna kultura posiada wiele cech, które wołają o męż-
ne zaangażowanie chrześcijan. Kultura ta banalizuje nie tylko wartość rodzi-
ny i wartość życia, ale także ludzką płciowość, która została w dużej mierze 
podporządkowana działaniom o charakterze komercyjnym13. Specyfi czną 
cechą współczesnego życia społecznego jest także podejście do wszelkiego 
rodzaju kompromisów. Przypisuje się im tak wielkie znaczenie, że nie tylko 
politykę próbuje się określać jako „zinstytucjonalizowaną sztukę kompromi-
su”, ale miesza się kompromis politycznie konieczny w praktyce pokojowe-
go współżycia obywateli z kompromisem w kwestiach wiary i prawdy14.

Okoliczności te wskazują na potrzebę takiego męstwa, które można 
określić męstwem chrześcijańskim, gdyż nie każda odwaga, nie każda śmia-

10 Por. tamże.
11 Por. tamże, nr 8; J. NAGÓRNY, Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej, [w:] 

Ks. Janusz Nagórny. Płciowość – miłość – rodzina, red. K. JEŻYNA, J. GOCKO, W. RZEPA, 
Lublin 2009, s. 324–330.

12 Por. JAN PAWEŁ II, Cnota męstwa, [w:] JAN PAWEŁII, Dzieła zebrane, t. 6: Kate-
chezy, cz. 1, red. P. PTASZNIK i in., Kraków 2007, s. 24; J. NAGÓRNY, Ewangelia życia 
wobec kultury śmierci, [w:] Ks. Janusz Nagórny. Wartość życia ludzkiego, red. K. JEŻYNA, 
J. GOCKO, W. RZEPA, Lublin 2009, s. 93–94; J. ORZESZYNA, Promocja wartości moralnych 
we współczesnym świecie, [w:] Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu, red. 
J. GOCKO, Lublin 2007, s. 44–45.

13 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
dok. cyt., nr 12.

14 Por. tamże, nr 30; M. LIZUT, Dialog w kontekście konfl iktów społecznych, [w:] Ksiądz 
Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950–2006), red. K. JEŻYNA, J. GOCKO, W. RZE-
PA, Lublin 2010, s. 461.
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łość, nie każdy brak strachu zasługuje na to miano. Istnieje zatem koniecz-
ność określenia męstwa chrześcijańskiego. Wprawdzie biskupi w omawia-
nym dokumencie nie podają takiej defi nicji, jednakże można w tym miejscu 
odwołać się do słów Jana Pawła II, który w jednej ze swoich katechez, w ści-
słym powiązaniu ze współczesnym kontekstem, tak mówi o istocie i potrze-
bie męstwa: „Ludziom współczesnym, szczególnie narażonym na ataki, za-
sadzki i pokusy świata, potrzeba daru męstwa, a więc odwagi i wytrwałości 
w walce z duchem zła, który osacza ludzi żyjących na ziemi, by ich zwieść 
z drogi do nieba. Zwłaszcza w chwilach pokusy lub cierpienia wielu może 
się zachwiać i ulec. Również chrześcijanom grozi zawsze niebezpieczeństwo 
odstępstwa od ich wzniosłego powołania, odejścia od logiki łaski, którą 
otrzymali wraz z chrztem jako zadatek życia wiecznego”15.

ISTOTA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MĘSTWA

W zachęcie Jana Pawła II do męstwa zawarte jest również jego określe-
nie. Męstwo to „odwaga i wytrwałość w walce z duchem zła, który osacza 
ludzi żyjących na ziemi, by ich zwieść z drogi do nieba”. Papież wskazuje 
też na pewne szczególne okoliczności, w których postawa ta ma się wyra-
żać: „Zwłaszcza w chwilach pokusy lub cierpienia wielu może się zachwiać 
i ulec. Również chrześcijanom grozi zawsze niebezpieczeństwo odstępstwa 
od ich wzniosłego powołania, odejścia od logiki łaski, którą otrzymali wraz 
z chrztem jako zadatek życia wiecznego”. Najogólniej więc można powie-
dzieć, że męstwo objawia się w sytuacjach trudnych, a jego istotą jest opano-
wanie strachu, jak i nieroztropnego zuchwalstwa16. Najważniejsze postacie 
męstwa to bohaterstwo, heroizm, męczeństwo, zaś wady mu przeciwne to 
tchórzostwo i zuchwalstwo. Nie można go jednak utożsamiać z odwagą17.

By nieco dokładniej określić samą istotę chrześcijańskiego męstwa, war-
to sięgnąć do Biblii. Już w Starym Testamencie można znaleźć liczne świa-
dectwa działania Ducha Bożego, który wspierał pojedyncze osoby, ale także 
cały lud w trudnych sytuacjach dziejowych. Prorocy (zwłaszcza Jeremiasz, 

15 JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem chrześcijańskiego męstwa (26.06.1991), 1, [w:] 
Jan Paweł II. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, red. S. DZIWISZ i in., Città del 
Vaticano 1992, s. 383.

16 Por. KKK 1808; Męstwo, [w:] Nowy leksykon teologiczny. Wiara – Objawienie – Dogmat, 
red. H. VORGRIMLER, tłum. T. MIESZKOWSKI, P. PACHCIAREK, Warszawa 2005, 
s. 190; A. DERDZIUK, Męstwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, kol. 752.

17 Por. M. POKRYWKA, J. NAGÓRNY, Męstwo, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia naucza-
nia moralnego, red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 314.
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Izajasz, Amos, Daniel) przedstawiani są jako wzory męstwa w cierpieniu 
(por. Mt 5, 12; 23, 34; Łk 11, 49; Dz 7, 52; Hbr 11, 32–40). Szczególną wymo-
wę posiada w tym względzie historia Machabeuszy: „Machabeusz natomiast 
z niezachwianą ufnością wierzył, że Pan ześle mu pomoc. Dodawał odwagi 
swoim żołnierzom, aby nie przerazili się ataku pogan, lecz by pamiętali o po-
mocy, jaką już nieraz przedtem otrzymywali z nieba. I teraz powinni ufać 
w zwycięstwo, które ześle im Wszechwładny. Zagrzewał ich przykładami 
z Prawa i Proroków, a także przypomniał stoczone już walki. Tak utwierdzał 
ich w męstwie. Budząc ich zapał, wskazywał równocześnie na niestałość po-
gan, na łamanie [przez nich] przysiąg. Każdego z nich uzbroił nie tyle w po-
czucie bezpieczeństwa, jakie dają tarcze i włócznie, ale raczej w pewność pły-
nącą z dobrych słów” (2 Mch 15, 7–11).

Dopiero jednak Nowy Testament objawia w sposób szczególny moc 
Ducha Świętego i przynosi wierzącym obietnicę Jego obecności i działania 
w każdej walce aż do ostatecznego zwycięstwa. Szczególny pod tym wzglę-
dem jest fragment z Ewangelii według św. Mateusza, który w Biblii Tysiąc-
lecia został opatrzony nagłówkiem Męstwo w ucisku: „Uczeń nie przewyż-
sza nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego 
nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, 
to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich! Nie 
ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, 
o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powta-
rzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie 
się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej 
Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch 
wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie 
na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego 
nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się 
przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 24–33).

Męstwo jest więc darem Boga. Biblia łączy je z działaniem Ducha Świę-
tego w człowieku. Nie jest ono zatem wyłącznie owocem ludzkiego wysiłku. 
Już w Zwiastowaniu Duch Święty został objawiony i udzielony Maryi jako 
„moc Najwyższego”, która swym działaniem ukazuje, że „dla Boga […] nie 
ma nic niemożliwego” (Łk 1, 35–37)18. Także w dniu Pięćdziesiątnicy Duch 
Święty, objawiwszy swą moc w znaku „gwałtownego wichru” (Dz 2, 2), na-
pełnia apostołów i innych, którzy „znajdowali się […] na tym samym miej-

18 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem chrześcijańskiego męstwa, przem. cyt., 2.
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scu” (Dz 2, 1), nową mocą obiecaną przez Jezusa w mowie pożegnalnej (por. 
J 16, 8–11) i na krótko przed Wniebowstąpieniem: „gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc” (Dz 1, 8; por. Łk 24, 49)”19. To z jerozolimskie-
go Wieczernika – mówi Jan Paweł II – wyszli apostołowie, którzy zebrani 
byli na modlitwie z Maryją, Matką Chrystusa (por. Dz 1, 14) – wyszli peł-
ni męstwa, które zstąpiło do ich serc jako szczególny dar Ducha Świętego. 
Stamtąd wyszli – a potem wyruszyli w świat, aby wypełnić Chrystusowe 
zlecenie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem” (Mt 28, 19–20)20. W innym zaś miejscu papież podkreśla: 
„Tak więc od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty objawia się jako Ten, który 
daje moc wewnętrzną (dar męstwa), a równocześnie jako Ten, który pomaga 
podejmować właściwe decyzje (dar rady), i to decyzje o znaczeniu przełomo-
wym, jak np. w sprawie setnika Korneliusza, pierwszego poganina, któremu 
Piotr udzielił chrztu, czy też na soborze jerozolimskim, odnośnie do wszystkich 
chrześcijan, którzy nawracali się z pogaństwa21. 

Męstwo chrześcijańskie jest więc udziałem w „mocy Boga”. Wymaga 
ono jednak współpracy człowieka. Obrazem tej współpracy jest postawa Ma-
ryi: Św. Jan w czwartej Ewangelii mówi, że „obok krzyża Jezusowego stały: 
Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” 
(J 19, 25). Używając czasownika stać, który dosłownie oznacza stać na nogach, 
ewangelista zamierza prawdopodobnie uwydatnić godność i męstwo oka-
zane w cierpieniu przez Maryję i pozostałe kobiety. W szczególności stanie 
Dziewicy obok krzyża przypomina o Jej niezłomności i niezwykłej odwadze, 
jakie wykazuje wobec cierpienia. W dramacie rozgrywającym się na Kalwa-
rii oparciem dla Maryi jest wiara, która umocniła się w czasie wydarzeń Jej 
życia, a przede wszystkim podczas życia publicznego Jezusa. Sobór przy-
pomina, że „Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary 
i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża”22. Dlatego nade 
wszystko Duchowi Świętemu należy przypisywać wiarę, nadzieję i miłość, 
które ożywiały serce Najświętszej Dziewicy; siłę umacniającą Jej posłuszeń-

19 Por. tamże.
20 Por. JAN PAWEŁ II, Świadectwo wiary św. Stanisława. List apostolski do Kościoła 

w Polsce z okazji 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława „Rutilans agmen” (12.05.1979), 
[w:] Nauczanie papieskie II, 1 (1979), Poznań 1990, nr 2.

21 JAN PAWEŁ II, Płodność Pięćdziesiątnicy, dz. cyt., s. 128.
22 JAN PAWEŁ II, Pod Krzyżem Maryja uczestniczy w dramacie odkupienia (2.04.1997), 

3, [w:] Jan Paweł II. Katechezy maryjne, tłum. J. PACH, red. L. DUDKIEWICZ, K. KLAUZA, 
Częstochowa 1998, s. 209; por. T. ZADYKOWICZ, Maryjność moralności chrześcijańskiej, 
Lublin 2009, s. 103.
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stwo woli Bożej; męstwo, które podtrzymywało Ją cierpiącą pod krzyżem23. 
Dar ten jednak zostaje powierzony wolnej współpracy człowieka.

Nic więc dziwnego, że od początku prośba o dar męstwa stanowiła 
przedmiot modlitwy, prośby zanoszonej do Boga. Św. Paweł – jak pisze do 
wiernych Efezu – „zgina swoje kolana przed Ojcem, od którego bierze na-
zwę wszelki ród na niebie i na ziemi”, a więc modli się, aby Ojciec „według 
bogactwa swej chwały sprawił […] przez Ducha swego wzmocnienie siły 
wewnętrznego człowieka” (Ef 3, 16). Modli się ponadto do Ojca o to, by adre-
satom jego Listu dał ową moc z wysoka, którą tradycja chrześcijańska zalicza 
do darów Ducha Świętego, nawiązując do tekstu Izajasza, który wymienia 
je jako cechy Mesjasza (por. Iz 11, 2 n.). Duch Święty, pośród innych darów 
przepełniających Jego najświętszą istotę, udziela także męstwa wyznawcom 
Chrystusa, który był najdoskonalszym wzorem tej cnoty w swoim życiu 
i śmierci. Można powiedzieć, że chrześcijanin toczący duchowe zmaganie 
otrzymuje udział w męstwie Krzyża24.

Modlitwa o siłę wewnętrzną, moc wewnętrznego człowieka, kierowana 
jest zawsze w konkretnych okolicznościach życiowych poszczególnego czło-
wieka, jak i całego Kościoła. Prośba o dar męstwa pojawia się zwłaszcza wte-
dy, gdy nasila się zło i nieposłuszeństwo Przymierzu z Bogiem. Już w Starym 
Testamencie prorok Ezechiel ogłaszał ludowi Bożą obietnicę: „Ducha mojego 
chcę tchnąć w was”, by skłonić lud do wierności w Nowym Przymierzu (por. 
Ez 36, 27). Podobnie gdy w życiu chrześcijańskim brak konsekwencji, Bóg 
jest postrzegany jako źródło wytrwałości. W Liście do Galatów wśród owo-
ców Ducha Świętego św. Paweł wymienia cierpliwość, wierność i opanowa-
nie (por. Ga 5, 22–23). Są to cnoty niezbędne w konsekwentnym życiu chrze-
ścijańskim. Wśród nich wyróżnia się „cierpliwość”, która jest cechą miłości 
(por. 1 Kor 13, 4), rozlaną w duszy przez Ducha Świętego wraz z samą miło-
ścią (por. Rz 5, 5), i stanowi element męstwa, które należy okazywać w zma-
ganiu ze złem i znoszeniu utrapień życia i śmierci. Cierpliwość idzie w parze 
z „wytrwałością”, która oznacza ciągłość w spełnianiu dobrych uczynków 
i pozwala pokonać trudność, jaką stanowi długa droga do przebycia. Podob-
na do niej jest „stałość”, która pozwala trwać w dobru wbrew wszystkim 
zewnętrznym przeszkodom. Wszystkie te cnoty są owocami łaski, która po-
zwala człowiekowi iść przez całe życie drogą dobra25.

23 Por. PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu 
Najświętszej Maryi Panny „Marialis cultus” (02.02.1974), nr 26.

24 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem chrześcijańskiego męstwa, przem. cyt., 3.
25 Por. tamże, 4.
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Szczególną okolicznością, w której pojawia się modlitwa o dar mę-
stwa, jest świadomość obowiązku podejmowania misji wobec świata. Tak 
było w pierwotnym Kościele, gdy to Duch Święty dawał moc spełniania 
apostolskiej misji powierzonej wybranym głosicielom Ewangelii, a w pew-
nym stopniu także wszystkim chrześcijanom. Dlatego Jezus, pozostawiając 
swoim uczniom misję do spełnienia, każe czekać na dzień Pięćdziesiątnicy, 
kiedy to otrzymają moc Ducha Świętego: „gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc” (Dz 1, 8). Dopiero dzięki tej mocy będą mogli stać się 
świadkami Ewangelii aż po krańce ziemi, zgodnie z wolą Jezusa26. Także 
dzisiaj Dawcą daru męstwa jest Duch Święty, a miejscem jego udzielania 
sakrament bierzmowania. „Łaska udzielona w sakramencie bierzmowania 
jest, bardziej szczegółowo, darem męstwa. Mówi Sobór, że przez sakrament 
bierzmowania ochrzczeni «otrzymują szczególną moc Ducha Świętego». Ten 
dar odpowiada potrzebie specyfi cznej energii dla podjęcia duchowej walki 
wiary i miłości, dla odrzucania pokus i dawania w świecie świadectwa sło-
wem i życiem chrześcijańskim – z odwagą, zapałem i wytrwałością. Energii 
tej udziela w sakramencie Duch Święty”27.

Jezus wspomniał o niebezpieczeństwie wstydzenia się wiary: „Kto się 
bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się bę-
dzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów” 
(Łk 9, 26; por. Mk 8, 38). Wstydzenie się Chrystusa przyjmuje dzisiaj często 
formy „tolerancji”, która polega na ukrywaniu własnej wiary i godzeniu się 
na kompromisy niedopuszczalne dla tego, kto chce być Jego prawdziwym 
uczniem. Iluż ludzi – pyta Jan Paweł II – również pośród chrześcijan, godzi 
się dziś na kompromisy28. Poprzez sakrament bierzmowania Duch Święty 
udziela człowiekowi odwagi potrzebnej do wyznawania wiary w Chrystusa. 
Zgodnie z wypowiedzią Soboru, wyznawanie tej wiary oznacza „szerzenie 
jej słowem i uczynkiem i bronienie jej (por. KK 11)29. Już od średniowiecza 
teologia, która rozwijała się w kontekście wielkodusznego zaangażowania 
w „duchową walkę” dla Chrystusa, nie wahała się podkreślać, że w sakra-
mencie bierzmowania chrześcijanie – powołani do „podjęcia walki w służbie 

26 Por. tamże 5.
27 JAN PAWEŁ II, Bierzmowanie w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej 

(1.04.1992), 7, [w:] Jan Paweł II. Wierzę w Kościół Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski, red. 
S. DZIWISZ, H. NOWACKI, S. RYŁKO, Città del Vaticano 1996, s. 127–128; por. R. RAK, 
Duch Święty jako dar i Jego dary, [w:] Jan Paweł II. Dominum et Vivifi cantem. Tekst i komentarze, 
red. A. L. SZAFRAŃSKI, Lublin 1994, s. 143.

28 Por. JAN PAWEŁ II, Bierzmowanie w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramental-
nej, przem. cyt., 7.

29 Por. tamże.
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Bogu” – otrzymują specjalną moc. Dostrzegła również w tym sakramencie 
wartość ofi ary i konsekracji, która wywodzi się z „pełni łaski” Chrystusa30.

Podsumowując ten biblijny przekaz na temat męstwa, istotę tej postawy 
można sprowadzić do kilku stwierdzeń. Jest to postawa człowieka wobec 
różnego rodzaju niebezpieczeństw, a zwłaszcza niebezpieczeństwa śmierci. 
Dla chrześcijanina główne znaczenie mają niebezpieczeństwa związane z za-
chowaniem wiary i miłości względem Boga. Wobec tych niebezpieczeństw 
należy wykazać się wewnętrzną mocą, stałością, wiernością, cierpliwością. 
Męstwo nie jest zatem jakąś jedną cnotą, ale raczej ich zespołem, konglome-
ratem. W odróżnieniu od różnych koncepcji niechrześcijańskich, męstwo 
dziecka Bożego i ucznia Chrystusa jest darem nadprzyrodzonym; udziela 
go Bóg przez swego Ducha. A skoro jest darem, należy o niego prosić. Prze-
świadczenie, że to Duch Święty daje chrześcijaninowi moc wierności i cier-
pliwości, wytrwania na drodze dobra i w walce ze złem, prowadzi nie tyl-
ko do radosnego uwielbienia Boga: „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! 
Jemu zawdzięczam moje ocalenie” (Wj 15, 2), ale także do podejmowania 
czynów inspirowanych męstwem. 

PRZEJAWY MĘSTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM 
ORAZ W DEBACIE PUBLICZNEJ

Już pierwsi uczniowie Chrystusa, współpracując z darem Ducha Świę-
tego, poświęcali wszystkie zdolności i zasoby otrzymanej misji. Angażowali 
w nią wszystkie talenty ze świadomością jednak, że to Duch Święty dokonu-
je cudów poprzez ich apostolskie dzieła. On też zapewnia skuteczność tych 
dzieł bez względu na własne możliwości powołanych. Mówi o tym św. Pa-
weł w Pierwszym Liście do Koryntian, określając swoje głoszenie nauki jako 
ukazywanie ducha i mocy (por. 1 Kor 2, 4), a więc jako apostolat spełniany 
„mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego” (Rz 15, 19). Wartość swoje-
go ewangelizacyjnego dzieła przypisuje on mocy Ducha Świętego. Ta świa-
domość jest szczególnie potrzebna ze względu na trudności, jakie napotyka 
praca apostolska. To właśnie pośród tych trudności Duch Święty daje moc 
wytrwania, przywraca odwagę i wspomaga tych, którzy doznają pokusy, 
by zrezygnować z wypełnienia swej misji. Doświadczyła tego już pierwsza 
wspólnota chrześcijańska, kiedy bracia prześladowani przez przeciwników 
wiary modlili się: „A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim 
głosić słowo Twoje z całą odwagą. […] Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na 

30 Por. tamże 8.
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którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili 
odważnie słowo Boże” (Dz 4, 29.31)31.

Pierwszym zatem przejawem męstwa chrześcijańskiego jest głoszenie 
Ewangelii. Św. Paweł przypomina Tymoteuszowi, aby rozpalił na nowo 
charyzmat Boży, który jest w nim od nałożenia rąk, albowiem – jak mówi – 
nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. 
I w związku z tym daje mu jasne polecenie: „Nie wstydź się zatem świadec-
twa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i prze-
ciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał 
świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do 
własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie 
przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie 
się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie 
i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem 
i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to 
obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu za-
wierzyłem, i jestem pewny, że mocen [On] jest ustrzec mój depozyt aż do 
owego dnia” (por. 2 Tm 1, 6–12).

Męstwo jest tożsame ze świadectwem, które niekiedy przybiera formę 
męczeństwa. Jako szczytowa forma męstwa jest ono współpracą człowieka 
z łaską, która uzdalnia go do heroicznego świadectwa. „W męczeństwie – 
uczy Jan Paweł II – Kościół widzi «wspaniały znak» swojej świętości. Znak 
cenny dla Kościoła i dla świata, ponieważ pomaga uniknąć najgroźniejszego 
niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka: niebezpieczeństwa zatar-
cia granicy między dobrem a złem, co uniemożliwia budowę i zachowanie 
porządku moralnego jednostek i społeczności. To właśnie męczennicy, a wraz 
z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przy-
kładowi życia, budują zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają 
się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią prawo”32. „Patrząc na przy-
kład męczenników – zachęca papież – nie bójcie się dawać świadectwa. Nie 
lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowie-
czeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali!”33. 

Sobór Watykański II określił męczeństwo jako „dar szczególny i naj-
wyższą próbę miłości” (KK 42). Jest ono także heroicznym aktem męstwa, 

31 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem chrześcijańskiego męstwa, przem. cyt., 5.
32 VS 93; por. R. CESSARIO, Le virtù, Lugano 1994, s. 182.
33 Por. JAN PAWEŁ II, Homilia podczas Liturgii Słowa (Gorzów Wielkopolski, 2.06. 

1997), [w:] Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki Apostolskiej Ojca 
Świętego do Polski w 1997 roku, Ząbki 1997, s. 56.
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inspirowanym przez Ducha Świętego. Taka inspiracja do odwagi i męstwa 
zawarta jest także w tych fragmentach Ewangelii, które mówią o prześlado-
waniach ze względu na Chrystusa34. Poparte wymową Zmartwychwstania 
dają one jednocześnie pewność zwycięstwa. 

Męstwo rodzi się z miłości do wartości, którą pragnie się obronić w so-
bie, dla siebie i dla innych. Tą wartością jest dzisiaj samo człowieczeństwo. 
Prawda o człowieku jako istocie stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, 
powołanej do pełni, jest dzisiaj zagrożona przez różnorakie tendencje kwe-
stionujące jego przyrodzoną godność, zdolność poznania oraz powołanie 
do wspólnoty z innymi osobami oraz z samym Bogiem35. Obrona ludzkiej 
godności we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego, gospo-
darczego i kulturalnego wymaga dzisiaj postawy męstwa. Trzeba bowiem 
odważnie sprzeciwić się wszelkim działaniom, które ją umniejszają, okale-
czają lub wręcz niszczą, czyniąc z człowieka przedmiot lub „narzędzie” do 
osiągania celów36.

Męstwo przejawia się w umiłowaniu prawdy oraz w zdolności do po-
święceń w imię jej obrony. Oznacza ono wytrwałość w przeciwnościach 
i stałość w dążeniu do dobra. Takie określenie pozwala dostrzec jego zwią-
zek z inną cnotą – mianowicie z nadzieją37. Współczesne nauczanie Kościoła 
często wiąże cnotę męstwa z nadzieją. Męstwo bowiem wyrasta z nadziei. 
Ona jest jego źródłem. Wezwanie do nadziei jest jednocześnie wezwaniem 
do męstwa („Nie lękajcie się”). Jednocześnie pewność nadziei chrześcijań-
skiej stanowi umocnienie męstwa. Wezwanie do męstwa ma swoje oparcie 
w zwycięstwie Chrystusa. Ponieważ On przezwyciężył śmierć, piekło i sza-
tana, możliwe jest zwycięstwo człowieka nad każdą formą zła. Trzeba zatem 
zauważyć, że nie każda nadzieja owocuje męstwem. Aby tak się faktycznie 
stało, człowiek musi określić przedmiot swojej nadziei oraz właściwą hie-
rarchię swoich celów. Musi także zdać sobie sprawę z istnienia przeszkód 

34 Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvi-
fi ci doloris” (11.02.1984), nr 25.

35 Wśród tych zagrożeń dla godności człowieka dokument W trosce o człowieka i dobro 
wspólne wymienia aborcję, eutanazję, sztuczne zapłodnienie, wykorzystywanie komórek 
macierzystych z embrionów ludzkich oraz klonowanie (por. nr 4).

36 Por. tamże, nr 3; J. NAGÓRNY, Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w ży-
ciu społecznym, [w:] Ks. Janusz Nagórny. Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym, red. 
K. JEŻYNA, J. GOCKO, W. RZEPA, Lublin 2010, s. 232–233.

37 Por. J. NAGÓRNY, Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności, [w:] Na-
dzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, red. J. NAGÓRNY, M. POKRYWKA, Lublin 2003, 
s. 88–89.
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w osiąganiu przedmiotu nadziei. To oznacza, że musi podjąć walkę ze złem 
w sobie i w świecie.

Wezwanie do męstwa jest wezwaniem do życia zgodnego z prawdą 
odkrywaną w sumieniu. Prawda ta nie ma jednak charakteru indywiduali-
stycznego. Trzeba ją zachować i obronić także dla innych. Św. Piotr w swoim 
Pierwszym Liście wzywa, by zachować pokój i męstwo we wrogim środowi-
sku: „I któż wam zaszkodzi, jeżeli gorliwie zabiegać będziecie o dobro? Lecz 
jeślibyście nawet doznali jakiegoś cierpienia dla sprawiedliwości, to szczę-
śliwi jesteście! A groźby ich się nie lękajcie ani nie poddawajcie się trwodze, 
lecz Pana – Chrystusa pobożnie czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi 
do obrony przed każdym, kto żąda od was uzasadnienia waszej nadziei. Ale 
[czyńcie to] z łagodnością i z szacunkiem. Zachowujcie czyste sumienie, aby 
ci, którzy obrzucają obelgami wasze uczciwe życie w Chrystusie, musieli się 
wstydzić swoich oszczerstw. Lepiej bowiem cierpieć – jeśli taka byłaby wola 
Boża – dobrze czyniąc, niż [cierpieć] za złe postępowanie” (1 P 3).

Męstwo oznacza bycie „znakiem sprzeciwu” dla innych, pójście pod 
prąd obiegowych opinii, mówienie „nie”, gdy prawda o człowieku zostaje 
zagrożona bądź zafałszowana. Być mężnym to znaczy także posiadać od-
wagę sprzeciwu. Postawa męstwa w życiu społecznym oznacza sprzeciw 
wobec wszystkiego, co to życie niszczy i mu zagraża. Od strony pozytywnej 
oznacza zaś zaangażowanie na rzecz wszystkiego, co je buduje. Są to takie 
wartości, jak: godność osoby ludzkiej, sprawiedliwość, solidarność, życzli-
wość, unikanie przemocy, pokój między ludźmi i narodami38. Tak rozumia-
ne męstwo jest wyrazem swego rodzaju bezkompromisowości w kwestiach 
wiary i prawdy. Natomiast porzucenie wartości i zasad jest tylko zamazy-
waniem różnic i markowaniem porozumienia z powodu oportunizmu lub 
tchórzostwa39.

Męstwo wyraża się w wielu konkretnych przejawach. Oznacza ono 
wierność przekonaniom w zmiennych okolicznościach życia; cierpliwość, 
dzięki której zostaje opanowane zniechęcenie powstałe na skutek długotrwa-
łego działania zła; długomyślność związaną z dalekowzrocznością poczynań 
i stałością przekonań pomimo braku rezultatów oczekiwanych w podjętym 
działaniu; wytrwałość charakteryzującą się nieustępliwością wobec od-
działywania czasu osłabiającego siłę ducha i postanowień. Wezwaniem do 
męstwa są także specjalne okoliczności, niekiedy skrajne trudności, jak np. 
wspomniane już prześladowania czy choroba i cierpienie.

38 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
dok. cyt., nr 17.

39 Por. tamże, nr 30.
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Mężne zaangażowanie chrześcijan w obronę moralności życia publicz-
nego ma bogatą tradycję40. Chrześcijanin winien zawsze starać się szerzyć 
wiarę z całą ufnością i męstwem apostolskim aż do wylania krwi (por. DWR 
14). Z takim samym męstwem winien także głosić prawdę o człowieku i jego 
niezbywalnej godności, o zasadach życia społecznego, które czynią to ży-
cie bardziej ludzkim. Pozbawiony męstwa człowiek nie znalazłby w sobie 
dość sił, by stawić czoła trudnościom, jakie niesie świat. W encyklice Veri-
tatis splendor Jan Paweł II, cytując św. Grzegorz Wielkiego, mówi, że czło-
wiek wspierany cnotą męstwa może nawet „kochać trudności tego świata 
w nadziei wiecznej nagrody”41. Wezwany do męstwa człowiek nigdy nie jest 
pozostawiony wyłącznie swojej sile. Prawdziwą siłę stanowi łaska, pomoc 
Boża. Dopiero współpraca z tą łaską owocuje nadzieją i męstwem, a w kon-
sekwencji dynamizuje wszelkie działania podjęte w trosce o człowieka i na 
rzecz dobra wspólnego.

Niektóre przejawy męstwa łączą się z pewnym rozgłosem (żołnierze, 
ludzie dokonujący spektakularnych akcji ratunkowych), inne zaś są mniej 
znane, choć niekiedy wymagają większego męstwa niż tamte (wierność su-
mieniu, własnym przekonaniom)42. Natomiast nie do pogodzenia z prawdą 
chrześcijańską jest postawa fanatyzmu czy fundamentalizmu, która w imię 
ideologii uważanej za naukową lub religijną czuje się uprawniona do narzu-
cania innym własnej koncepcji prawdy i dobra. Metodą Kościoła jest posza-
nowanie wolności przy niezmiennym uznawaniu transcendentnej godności 
osoby ludzkiej43. Męstwo nie zwalnia więc z ewangelicznej wrażliwości, któ-
ra chroni przed sprowadzeniem go wyłącznie do emocji i wzburzenia, które 
łatwo mogłyby prowadzić je na drogi ksenofobii czy nietolerancji.

Przed takimi wypaczonymi formami męstwa przestrzegają biskupi, 
gdy mówią o „traktowaniu konkurentów politycznych jak wrogów, których 
należy zwalczać za pomocą wszystkich możliwych środków”44. Niestety, 
w Polsce staje się to niemal standardem życia politycznego. Szczególny nie-
pokój autorów dokumentu budzi także język publicznej dyskusji politycznej, 
pełen agresji i wzajemnych oskarżeń, nierzadko posługujący się kpiną, drwi-
ną, a także wulgaryzmami. Moralna dyskredytacja przeciwników, rzucanie 
podejrzeń, brak szacunku dla przeciwnika politycznego staje się powszechną 

40 Por. tamże, nr 13.
41 Por. tamże, nr 93.
42 Por. JAN PAWEŁ II, Cnota męstwa, dz. cyt., s. 24.
43 Por. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do nauczycieli i katechetów (Włocławek, 6.06.1991), 

[w:] Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 683–684.
44 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o człowieka i dobro wspólne, dok. 

cyt., nr 25.
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praktyką. Podobnie do rangi męstwa bywa podnoszony wzmagający się atak 
na Kościół w celu zbicia kapitału politycznego. Ośmieszanie Kościoła, jego 
nauki moralnej i działalności, niesprawiedliwe oskarżanie to działania nie-
etyczne, budzące zdecydowany sprzeciw, podobnie jak niepokojące i szko-
dliwe jest szerzenie antyklerykalizmu45.

Prawdziwe męstwo winno stać się postawą każdego wierzącego. 
Zwłaszcza politykowi pomaga ono przezwyciężać pokusę myślenia o dobru 
jedynie własnej partii i troski o popularność w sondażach. Wysokie wyma-
gania etyczne stawiane uczestnikom sceny politycznej, zgodnie z katolicką 
nauką społeczną wymagają od polityka kierowania się prawym sumieniem 
i cnotami: roztropności, męstwa, umiaru i sprawiedliwości46. Miejsce cnoty 
męstwa w działalności politycznej biskupi opisują w następujący sposób: 
„Wiadomo jednak, że wysiłki polityków i proponowane przez nich określo-
ne rozwiązania, uważane za niezbędne dla interesu dobra wspólnego, na-
potykają opór. Jest to najczęściej opór tych, którzy nie są zainteresowani do-
brem ogółu, ale dobrem własnym, dobrem własnej partii, grupy społecznej 
czy zawodowej. Ponadto rozwiązania, które wymagają wyrzeczeń, nigdy nie 
są popularne w oczach opinii publicznej. W tej sytuacji wierność podstawo-
wym przekonaniom i walka o ich wprowadzenie wymagają od polityka cno-
ty męstwa. Zwłaszcza że pokusa popularności, zgodności z poprawnością 
polityczną oraz dopasowywania się do oczekiwań opinii publicznej i kierow-
nictwa partii zawsze jest bardzo silna”47.

Dla chrześcijanina niezbędne jest nieustanne wzrastanie w męstwie. Ko-
nieczne do tego jest wytrwałe ćwiczenie charakteru, ale konieczne są również 
środki nadprzyrodzone (asceza, modlitwa). Jeśli męstwo – jak już podkreśla-
no – jest nade wszystko darem Ducha Świętego, to o ten dar trzeba prosić. 
Tylko wtedy bowiem może ono umocnić wolę człowieka tak, aby potrafi ł 
oprzeć się pokusom, zwyciężać w walkach wewnętrznych i zewnętrznych, 
pokonywać moce zła, a zwłaszcza szatana. Ważnym czynnikiem kształtu-
jącym postawę męstwa są także wzory, przykłady osób. Biskupi zwracają 
uwagę, że w dziejach Polski jest wiele takich przykładów wierności cnotom 
chrześcijańsko-narodowym, walki o byt narodowy i państwowość48. Przy-
kłady te są ważnym elementem w kształtowaniu postawy patriotyzmu, któ-
ra musi odnaleźć adekwatne do dzisiejszej sytuacji formy męstwa.

45 Por. tamże.
46 Por. tamże, nr 26.
47 Tamże, nr 28.
48 Por. tamże, nr 20.
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Biblijny Mędrzec mówi: „Mój synu, jeśli chcesz służyć Panu, przygotuj 
się na doświadczenia: umocnij swoje serce, uzbrój się w męstwo, a w czasie 
przeciwności nie poddaj się zniechęceniu; złącz się z Nim i nie odstępuj, abyś 
w końcu osiągnął wielkość; znieś wszystko, co ci się przydarzy, w poniżeniu 
i w nieszczęściu bądź wytrwały. Bo złoto bywa próbowane w ogniu, a ludzie 
bogobojni w piecu utrapienia. Zaufaj Mu, On cię podtrzyma, wyrównaj swe 
drogi, w Nim złóż nadzieję” (Mdr 2, 1–6). W świetle tych słów można by 
dopowiedzieć: „jeśli chcesz służyć człowiekowi i społeczności, przygotuj się 
na doświadczenia i uzbrój się w męstwo”. Kiedy bowiem człowiekowi bra-
kuje sił, ażeby „przerosnąć” siebie samego dla rzeczy wyższych – dla praw-
dy, dla sprawiedliwości, dla powołania, dla wierności małżeńskiej – trzeba 
ażeby ten dar z wysokości – dar męstwa, uczynił każdego mężnym, ażeby 
w odpowiedniej chwili, od wewnątrz powiedział: odwagi49. Działanie z taką 
odwagą jest tożsame z podejmowaniem wyzwań współczesnego świata, 
z kroczeniem pod prąd, nie poddawaniem się opinii publicznej, roztropnym 
wymaganiem, co stanowi istotę troski o człowieka i o dobro wspólne.

ZAKOŃCZENIE

Życie każdej wspólnoty winno opierać się na cnotach, wśród których 
ważne miejsce zajmuje męstwo. Oznacza ono siłę i moc ducha w obliczu 
wszelkich przeciwności. Współcześnie przeciwności te dotyczą zarówno 
głoszenia wiary, jak i pełnej prawdy o człowieku. Sprzeciw wobec tych war-
tości przybiera niekiedy pozory męstwa, gdyż cechuje się niezwykłą wręcz 
odwagą. Sama odwaga nie jest jednak męstwem. Na to miano zasługuje jedy-
nie odważna obrona dóbr obiektywnych. Tak rozumiane męstwo jest darem 
Ducha Świętego oraz owocem współpracy człowieka. Do takiej postawy za-
chęcają biskupi polscy w dokumencie społecznym W trosce o człowieka i dobro 
wspólne. Powodem tej zachęty jest współczesna sytuacja domagająca się męż-
nego wkładu chrześcijan w obronę praw i wartości oraz dość powszechne 
postawy konformizmu i obojętności.

49 JAN PAWEŁ II, Cnota męstwa, dz. cyt., s. 25.
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BRAVERY OF CHRISTIANS IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE 
AND IN THE PUBLIC DEBATE REFLECTION ON THE CANVAS OF 

THE EPISCOPATE OF POLAND BASED DOCUMENT IN THE INTERESTS OF 
THE MAN AND THE COMMON WEALTH

The life of a community should be based on the virtues, among which the brav-
ery takes an important place. It means strength and power of the spirit in the face of 
any adversity. Today adversity concern both proclamation of the faith, as well as the full 
truth about man. Opposition to these values   sometimes takes the appearance of bravery, 
as characterized by unusual even courage. However the courage isn’t a bravery. Only 
a brave defence of objective goods is deserving this name. I this way of understanding 
the bravery is a gift of the Holy Spirit and the fruit of human cooperation. Polish bishops 
are encouraging for such an atitude in the public document “In the interests of the man 
and the common wealth”. The reason for this incentive is the contemporary demanding 
the brave contribution of Christians valiant contribution to the defense of the rights and 
values and attitudes rather widespread conformism and indifference.

tłum. Krzysztof Magdij
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Formacja intelektualna człowieka wpisuje się w integralny proces jego 
rozwoju. Rozwija się on i dojrzewa we wszystkich wymiarach swej egzysten-
cji, także w sferze poznawczej. Wie coraz więcej, wzbogaca się ciągle nowymi 
treściami, tworząc z nich, cenne dla siebie i społeczności w której żyje, treści 
i przekazy. Jeden z mędrców Kościoła, Pseudo-Makary, zauważył, że „cała 
walka człowieka dokonuje się w myślach i polega na wyeliminowaniu ma-
terii złych myśli”1. A Orygenes, komentując Ewangelię św. Mateusza (rozdz. 
15), twierdził, iż „źródłem i początkiem wszelkiego grzechu są złe myśli”2. 
Z kolei św. Tomasz z Akwinu uczy, że „tylko wówczas wola ludzka jest od-
porna na grzech, gdy rozum człowieka nabierze odporności na niewiedzę 
i błąd”3. Natomiast Maksym Wyznawca, zgodnie z tradycją, stwierdził: „Nie 
nadużywaj swej myśli, w przeciwnym bowiem razie z konieczności będziesz 
nadużywał także rzeczy. Natomiast jeśli kto nie grzeszył w myślach, to ni-
gdy nie zgrzeszy w uczynkach”4. Intelektualne zmagania mają bowiem swe 

1 PSEUDO-MAKARY, Homilia 6, 3, PG 34, 520 b.
2 ORYGENES, Komentarz do Ewangelii według świętego Mateusza, Kraków 1998, s. 230.
3 TOMASZ z AKWINU, Summa contra Gentiles IV, 70.
4 MAKSYM WYZNAWCA, Księga miłości, [w:] Dzieła, Poznań (b. d.), 2, 78, s. 294.
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konkretne odniesienie w życiu jednostki, społeczeństw i świata. Dlatego też 
problem kształtu i formy rozwoju intelektualnego człowieka należy do tak 
bardzo istotnych dla współczesnej kultury. Także dla Kościoła i Jego misji.

MĄDROŚĆ WEDŁUG BIBLII

Człowiek zawsze wyciągał wnioski ze swoich doświadczeń, gromadził 
je i przekazywał następnym pokoleniom, aby w ten sposób pomnażać wie-
dzę, chronić siebie i innych przed zagrożeniami zewnętrznymi, zaspokajać 
różnorodne potrzeby, zdobywać potrzebne mu dobra i żyć szczęśliwie. Fun-
damentalną kwestią starożytnej mądrości było poszukiwanie tego, co dobre. 
Wiązało się to z koniecznością odpowiedzi na pytanie, co jest naprawdę do-
bre dla człowieka. Kohelet wyraził to pytaniem: „Cóż przyjdzie człowiekowi 
z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem?” (Koh 1, 3). W swoim na-
uczaniu kładł nacisk nie na samo poszukiwanie, wysiłek i trud, ale na jego 
celowość, „korzyść”, tj. znalezienie odpowiednich środków dla osiągnięcia 
właściwego celu. Sam przyznawał, że poświęcił swe „serce” poszukiwaniu 
mądrości – odwołując się do symbolu „serca” jako siedziby świadomości i in-
teligencji (leb – serce = człowiek rozumny).

Biblia, mówiąc o mądrości, często stosuje termin hokmach (gr. sofi a, łac. 
sapientia), będący bardzo ogólną nazwę mądrości – odnoszącą się bowiem 
zarówno do mądrości Boga, jak i mądrości człowieka. Według Księgi Izaja-
sza i Jeremiasza mądry był każdy, kto był biegły w swoim zawodzie (por. Iz 
40, 20; Jr 9, 16). Mądrość wyrażała się też uzdolnieniami wszelkiego rodzaju, 
np. sztuką budowniczą (por. Wj 28–36), żeglarską (por. Ps 107, 27), a nawet 
wojenną (Iz 10, 13). Z czasem przypisano jej także znaczenie umiejętności 
dotyczących różnych dziedzin życia społecznego i politycznego – zręczności 
w obcowaniu z innymi ludźmi, umiejętności udzielenia rozumnych rad kró-
lowi czy władcy (por. Rdz 41, 8; Iz 50, 35; 51, 57), znajomości sztuki rządzenia 
(por. Prz 20, 26). Określenie mędrca przypisywano szczególnym osobom (np. 
Józefowi – Rdz 41, 33.39), jak i grupie „mędrców”, którzy obok kapłanów 
i proroków istnieli w tamtej społeczności jako ofi cjalna grupa. Według Biblii 
mędrzec to ktoś, kto rozumie „znaczenie rzeczy” (por. Koh 8, 1), „pamięta 
o czasie i sądzie” (por. Koh 8, 5). To także nauczyciel i wychowawca (por. 
Koh 12, 9). Mądrość rodziła się z wysiłku, była rodzajem ruchu, zmierzania 
w ściśle określonym kierunku, chociaż bez pewności osiągnięcia celu. A cel 
był osiągnięty tylko wówczas, gdy człowiek rozpoznawał porządek Boży, 
który panuje w świecie, i go przestrzegał.
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Mądrość jest adresowana do wszystkich i do każdego człowieka. Biblia 
czyni z niej kluczowe pojęcie teologii, które zajęło nawet miejsce prorockie-
go przepowiadania i określiło koncepcję historii zbawienia. Jest ona bowiem 
przedstawiona jako działanie mądrości. Sam Jahwe przemawia przez nią – 
jest zaadresowana do władz poznawczych człowieka i staje się pośredniczką 
objawienia. Naucza na drogach i placach (por. Prz 1, 20), jest dana Izraelo-
wi jako Tora i może w nim zamieszkać (por. Syr 24, 8). Pozostaje w ścisłym 
związku ze stworzeniem – została stworzona przed wszystkimi stworzenia-
mi jako ulubienica Boża (por. Prz 8). Przypisuje się jej szczególne działanie 
– ma udział w stworzeniu świata, przenika wszechświat, prowadzi ludzi. 
Jest „tronową” towarzyszką Boga i ma udział w Jego naturze (por. Mdr 7, 22 
– 8, 1). Ta poetycka personifi kacja mądrości w księgach Starego Testamentu 
ma ogromne znaczenie dla zrozumienia pojęcia Logos z Ewangelii św. Jana.

Nie można zdobyć mądrości z wykluczeniem Boga, gdyż ona od Nie-
go pochodzi (por. Mdr 8, 21) i to On daje zdolność rozróżniania dobra od 
zła (por. 1 Krl 3, 9). Zatem zdanie się tylko na ludzką mądrość jest złudze-
niem, bo jak uważał Izajasz: „uważają się za mądrych i są sprytni we wła-
snym mniemaniu” (Iz 5, 21). Podstawową dyspozycją człowieka, który chce 
osiągnąć mądrość, jest więc bojaźń Boża – „Początkiem mądrości jest bojaźń 
Pana” (Hi 28, 28). Wyraża ona pokorę, czyli właściwe zrozumienie stosunku 
człowieka do Boga. Mądrość jest ponadto „szafarką” wszelkich dóbr: życia 
i szczęścia, bezpieczeństwa, bogactwa, sprawiedliwości. Jest więc dla ludzi 
skarbem cenniejszym od wszystkiego (por. Mdr 8, 7–14).

W Nowym Testamencie mądrość przedstawiona jest jako wypełnienie 
należnych człowiekowi obowiązków, o czym świadczy np. postawa św. Jana 
Chrzciciela, a jeszcze bardziej samego Jezusa. A Jego „mądrością” jest wy-
pełnić wolę Ojca. Nauka ta jest niezwykle przejrzysta, wolna od jakichkol-
wiek niejasności, wyraźnie stawiająca wymagania i określająca priorytety. 
Nie stawia hipotez, nie przedstawia opinii, nie lansuje modnych treści i nie 
uprawia oderwanej od rzeczywistości kazuistyki: nazywa rzeczy po imieniu, 
nie kryje konsekwencji, które wynikają z braku przyjęcia prawdy. To Jezuso-
we przepowiadanie ma głęboki wymiar pedagogiczny – słuchacze bez trudu 
rozumieją, że muszą podjąć konkretne działania. Jezus nigdy nie ucieka się 
do fałszywego uspokojenia sumień, lecz napomina i zadaje pytania, na które 
każdy człowiek dobrej woli jest w stanie sobie odpowiedzieć. I za głoszenie 
prawdy jest gotów zapłacić. Aż w końcu daje największe świadectwo mądro-
ści, którą głosił, płaci za nią swym życiem. Nie ma doskonałej mądrości, do 
której człowiek może dojść sam. Psalmista modli się: „Kto jednak dostrzega 
swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną” (Ps 19, 19). 
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A deklaracja Koheleta: „Chciałbym być mądry!” (Koh 7, 23) w rzeczywistości 
– o czym on dobrze wie – jest tęsknotą i przede wszystkim kierunkiem dążeń 
i pragnień każdego człowieka.

KOŚCIÓŁ I NAUKA

Proces poznawania, zdobywania mądrości wymaga wysiłku. Nauka 
wymaga namysłu, refl eksji i sięgnięcia do źródeł poznania. W procesie tym 
musi wziąć udział cały człowiek: jego rozum, zmysły, wola, a nawet emocje. 
Te wszystkie sfery życia ludzkiego wymagają zdyscyplinowania i otwarcia 
się na to, co jest treścią prawdziwej mądrości.

Od samego początku Kościół był wierny duchowi Bożego rozumienia 
mądrości i m.in. związanego z tym zrozumienia wartości ziemskich. Pod-
kreślał np. właściwy dla ludzkiego życia sens spraw ziemskich, aby czło-
wiek mógł odczuwać potrzebę szukania w tym obszarze nowych rozwiązań, 
stosownie do czasów, w których przyszło mu żyć. Zachęcał ludzi do samo-
dzielności duchowej, zgodnie z nauką św. Tomasza z Akwinu, że Bóg dał 
człowiekowi inteligencję i cieszy się, gdy ten używa jej do poznania świata. 
Jan Paweł II przypomniał o tym, gdy goszcząc na Uniwersytecie Katolickim 
w Waszyngtonie, powiedział, że „Kościół może słusznie chlubić się tym, że 
jest w pewnym sensie matką uniwersytetów. […] Cele katolickiego kształce-
nia wyższego wykraczają poza kształcenie dla samej produkcji, zawodowej 
kompetencji naukowej i technicznej; leżą one w ostatecznym przeznaczeniu 
osoby ludzkiej”5.

Pierwsza chrześcijańska instytucja kształcenia wyższego w Imperium 
Rzymskim powstała w połowie drugiego wieku i została założona przez fi lo-
zofa Pantaenusa (zm. przed 200), dawnego stoika. Następnie – z wielkim po-
wodzeniem – prowadzili ją: Klemens ALeksandryjski (150–213) i Orygenes 
(185–254), którzy swobodnie korzystali z greckich metod interpretacji tekstu 
i z greckiej fi lozofi i. Orygenes żądał nawet od studentów, by żadna ścieżka 
mądrości nie była im obca i aby przykładali się do studiowania geometrii, 
astronomii i wszystkich tekstów religijnych i fi lozofi cznych kultury pogań-
skiej. Z czasem zaczęły także powstawać „didascaleia” dla nauczania mą-
drości chrześcijańskiej, która zawsze winna przepajać życie i obyczaje ludzi. 
W tych przybytkach chrześcijańskiej mądrości czerpali swą wiedzę najwy-

5 JAN PAWEŁ II, Przemówienie na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie, „L’Osse-
rvatore Romano” (wyd. pol. ) (1983) nr 4, s. 17.
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bitniejsi Ojcowie i Doktorzy, Nauczyciele i Pisarze Kościoła6. Potem zaczę-
ły powstawać szkoły przy kościołach katedralnych i klasztorach mniszych, 
w których kultywowano zarówno doktrynę kościelną, jak i naukę świecką, 
które zespalały się w jedną całość. Z nich wyłoniły się uniwersytety7. I tak 
w średniowiecznej Europie historię niezależnych uniwersytetów, cieszą-
cych się wolnością nauki i nauczania, otwiera Uniwersytet Boloński (1088) 
– pierwsza uczelnia nosząca ofi cjalnie tę nazwę. A potem powstaje cała sieć 
ośrodków naukowych, które przez całe wieki kształtowały oblicze duchowe 
Europy: Paryż (ok. 1100), Oksford (1167), Modena, Cambridge, Salamanka, 
Padwa, Neapol, Tuluza, Siena, Paryż (Sorbona), Rzym, Florencja, Piza, Pra-
ga, Kraków (1364), Wiedeń, Heidelberg, Kolonia i wiele innych.

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że uniwersytet, zwłaszcza euro-
pejski, ma „genealogię wspólną z Kościołem”. Jednak rozróżniał między po-
rządkiem nauki i wiary, przypominając: „Celem uniwersytetu jest wiedza, 
jest mądrość. Celem Kościoła jest zbawienie, jest Ewangelia, jest porządek 
miłości, porządek nadprzyrodzony. Te dwa porządki św. Tomasz doskonale 
rozróżniał. One się nie utożsamiają, one się dopełniają”8.

Już II Sobór Watykański podkreślił tę prawdę o dopełnieniu porządków, 
z której wynika owo zainteresowanie Kościoła nauką. Uczył, że Kościół po-
winien być „ludzki i jednocześnie Boski; widzialny i wyposażony w dobra 
niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, 
a zarazem pielgrzymujący. To jednak, co w Kościele jest ludzkie, nastawione 
jest na to, co Boskie, i temu podporządkowane; to, co widzialne, prowadzi do 
rzeczywistości niewidzialnej; życie czynne wiedzie do kontemplacji, a to, co 
doczesne, jest drogą do przyszłego miasta, którego szukamy” (KL 2).

Zachodzi bowiem, jak to podkreśla wielu teologów, ścisły związek mię-
dzy „kulturą” (której częścią jest nauka), a „kultem”, które wiąże wspólne 
łacińskie słowo: „colere”, oznaczające „pielęgnować”, „uprawiać”, „czcić”. 
„Cultura” dotyczyła głównie uprawy ziemi, ale ten, kto ją uprawia, odnosi 
się do niej z czcią i należnym szacunkiem. W ten sposób swoją pracą wyraża 
szacunek wobec Boga i Jego praw, które objawiają się w naturze. Zagubienie 
istoty kultury wiąże się z odejściem od kultowej świadomości, a w praktyce 
oznacza to zepchnięcie na margines religijnego elementu kultury.9

6 PIUS XI, Deus Scientiarum Dominus, „Prooemium”, „AAS” (1931), t. 23, s. 24.
7 JAN PAWEŁ II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach i wydziałach kościelnych „Sa-

pientia christiana” (15.04.1979), II, „AAS” (1979), s. 473.
8 JAN PAWEŁ II, Spotkanie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (Jasna Góra, 06.06. 

1979), [w:] Nauczanie papieskie II, 1 (1979), Poznań 1990, s. 667.
9 Por. H. WALDENFELS, Kontextuelle Fundamentaltheologie, Padeborn 1985, s. 403.
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Kościół od początku zabiega o szacunek dla nauki i w swoim nauczaniu 
podkreśla jej rolę w zrozumienia przez człowieka swego miejsca w świecie. 
I Kościół nie boi się nauki, od zawsze pilnuje tylko, by nie wypaczała obra-
zu świata i człowieka oraz nie sprzeniewierzała się prawdzie, chce dialogu 
między nauką a wiarą. Aby uniwersytety, zwłaszcza katolickie, mogły le-
piej podejmować zespołowy wysiłek badawczy, 27 lipca 1949 roku Pius XII 
listem apostolskim powołał do istnienia Federację Uniwersytetów Katolic-
kich10. Z kolei w Papieskiej Akademii Nauk (powołanej jeszcze w 1847 roku 
przez Piusa IX), na zaproszenie papieża zasiada grupa najwybitniejszych 
uczonych z całego świata. Było w niej blisko 60 noblistów, w tym grupa ate-
istów, muzułmanów i buddystów (m.in. trzech Polaków). Są oni naukowym 
zapleczem dialogu w Kościele.

KONDYCJA WSPÓŁCZESNEJ NAUKI

„Nie ma nic lepszego dla człowieka, niż cieszyć się swoimi dziełami” 
(Koh 3, 22), twierdził Kohelet, prawdopodobnie jeden z najbardziej praco-
witych ludzi swoich czasów. Bo praca czyni człowieka prawdziwym gospo-
darzem świata. Ale nie jest tak, jak zapowiadali fi lozofowie np. Oświecenia, 
którzy szczerze wierzyli, że proces poznania ma swój szczęśliwy cel, a zdo-
byta w jego trakcie wiedza o świecie pozwoli zbudować doskonałe społe-
czeństwa, czyli Nowy Raj. To pycha rozumu jest początkiem wielkiego za-
mętu idei, jak nazywał to Kohelet: „Słowa z ust mędrca są przyjemnością, 
lecz usta głupca gubią jego samego. Początek słów jego to głupstwo, a koniec 
jego mowy to wielkie szaleństwo. A głupiec mnoży słowa” (Koh 10, 12–14).

W historii myśli ludzkiej pojawiały się w związku z tym różne deforma-
cje pojęcia mądrości. I współcześnie jesteśmy świadkami czasów, w których 
nastąpiło nawet zjawisko nazywane „rebelią przeciw nauce”, „odrzuceniem 
rozumu i porządku jako więzienia dla ducha” czy nawet „antynauką”11. Po-
czątek tego procesu, nazywanego też „detronizacją prawdy”, upatruje się już 
we wprowadzeniu niebezpiecznej dla nauki kategorii „postulatu”, zastępu-
jącego „prawdę”. I dlatego pewne metafi zyczne fakty nie są odtąd akcepto-
wane z powodu ich prawdziwości, lecz z powodu ich niezbędności12. 

10 PIUS XII, List apostolski, (27.07.1949), „AAS” (1950) t. 24, s. 387.
11 Por. G. HOLTON, Einstein, History and Other Passions. The Rebellion against Science 

at the End of the Twentieth Century, Reading (Mass.) 1996; Tenże, Science and Anti-science, 
Cambridge (Mass.), 1993.

12 D. HILDEBRANDT, The New Tower of Babel, Chicago 1977, s. 74.
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Konsekwencją tego pojęcie prawdy i samo jej istnienie są w naszych cza-
sach poddawane szczególnej obróbce ideologicznej, na wzór sceptycyzmu 
Piłata wyrażonego w słowach: „Cóż to jest prawda?” To pytanie zderza się 
z Jezusowym twierdzeniem: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32), które z jednej 
strony piętnuje wszelkie formy fałszu, a z drugiej wiąże się z Jego wyzna-
niem: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Prawda wyzwala, bo po-
zwala uniknąć zwodniczego przecenienia, tak samo jak i niedocenienia swo-
jej osoby. A prawda człowieka o sobie jest jedną z istotnych podstaw nauki. 
I miłość do prawdy we wszystkich swoich przejawach znajduje powabnego 
wroga w „relatywizmie”, który sprowadza się do negowania istnienia praw-
dy absolutnej, zastępując ją licznymi punktami odniesienia zmieniającymi 
się w zależności od okoliczności, konwenansów i dominacji większości, które 
jednak nigdy nie mogą być kryterium prawdy. Benedykt XVI demaskuje ten 
relatywizm jako jedno z istotnych współczesnych zagrożeń dla wiary chrze-
ścijańskiej. Jest to również zagrożenie dla właściwego rozumienia człowieka: 
staje się on rodzajem tworu podatnego i giętkiego, którego strukturę można 
dowolnie modyfi kować, by odpowiadała wskazanym doraźnym celom go-
spodarczym, politycznym czy kulturowym13. A ta intelektualna „giętkość” to 
także groźba dla właściwego rozumienia roli nauki we współczesnym świe-
cie oraz jej istoty. Brak właściwego dojrzewania intelektualnego prowadzi 
do zamazania obrazu siebie, świata i Boga. W tym przypadku – jak uczył 
Jan Paweł II – „dochodzi do głosu swoista pycha fi lozofi czna, która chciałaby 
nadać własnej wizji, niedoskonałej i zawężonej przez wybór określonej per-
spektywy, rangę interpretacji uniwersalnej”14.

Przykładem takiej postawy intelektualnej może być wąsko rozumiany 
racjonalizm, który skierowuje poznanie człowieka jedynie na to, co może 
osiągnąć rozum, odwracając od wszelkiej tajemnicy i niezrozumiałej dla sie-
bie prawdy o Bogu; rozkoszując się sprawami ziemskimi, wprowadza nawet 
nienawiść do Boga jako „konkurenta”, którego Objawienie uważa za zwo-
dzenie i urojoną prawdę. I tak sztuczne zacieśnianie granic rozumu prowa-
dzi w praktyce, np. w szkolnictwie czy mediach głównego nurtu do uka-
zywania religii czy tematyki kościelnej w formie czysto faktografi cznej czy 
historiografi cznej. Podobnie pojęcia rozumu czy obiektywności utożsamiono 

13 H. JUDSON, Postęp nauki - groźba czy nadzieja?, „Dialoque” (1977) nr 2, s. 76–87.
14 JAN PAWEŁ II, Encylika o relacjach między wiarą a rozumem „Fides et ratio” (14.09. 

1998), nr 4.
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z naukami przyrodniczymi – w czym tkwi główny błąd naturalizmu, który 
zapomina także o transcendentalnych funkcjach umysłu ludzkiego15.

E. Husserl (1859–1938) upatrywał źródeł kryzysu europejskiej kultury 
w „zbłąkanym racjonalizmie” – gdy procedury badawcze właściwe dla nauk 
przyrodniczych zaczęto traktować jako synonim naukowości. A na tej bazie 
powstała ideologia „czystej nauki”. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ec-
clesia in Europa (28.06.2003) wskazuje, że problemem współczesnego Europej-
czyka jest wypaczona nadzieja, ograniczona jedynie do przestrzeni ziemskiej, 
zamkniętej na transcendencję, nadprzyrodzoność, którą często utożsamia się 
z rajem obiecywanym przez technikę i naukę16. Naraża ona ludzi na skost-
nienie i zjawiskowość, postrzeganie rzeczy jedynie w sferze objawowej, na 
ubóstwienie częściowych wartości i selektywnie dobieranych dóbr. Kryzys 
kultury pokazuje, że metodyka nauk przyrodniczych ma ograniczony zasięg 
w wyjaśnianiu całej rzeczywistości, rodzi nieufność i podejrzenie wobec każ-
dego pytania przekraczającego granice doświadczenia oraz empirycznej pra-
widłowości procesu poznawczego.17 Jan Paweł II mówił wprost o panującym 
współcześnie w nauce klimacie dechrystianizacji18. Jednocześnie przypo-
mniał w encyklice Fides et ratio, że wiara jest zarazem myślą i stąd tak ważny 
jest także jej wymiar rozumowy, czego wyrazem jest nauka – teologia.

OTWARCIE DZIEDZIŃCA POGAN

Kościół z wielka troską obserwuje próby marginalizowania chrześcijań-
stwa w kulturze współczesnej Europy. A od stuleci wyróżnikiem tej właśnie 
części świata było poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność sumienia 
i wyznania oraz respektowanie wartości wynikających z biblijnego myślenia 
o człowieku i świecie. Bez tego aspektu, uciekając od najobfi tszego źródła swej 
wielowiekowej historii, Europa gubi dorobek pokoleń i traci fundamenty.

Współczesne przemiany w świecie i na kontynencie europejskim naj-
częściej określane terminem „sekularyzacja”, w istocie polegają na redukcji 
chrześcijaństwa tylko do kultury, struktur społecznych czy politycznych, 
tj. jedynie wymiaru instytucjonalnego – opisywanego jako „zbiurokratyzo-
wane chrześcijaństwo Zachodu”. Następuje w ten sposób „urzeczowienie 

15 Por. E. HUSSERL, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a fi lozofi a, tłum. J. SIDOREK, 
Warszawa 1993, s. 9–51. 

16 EE 10.
17 Por. J. ALFARO, Teologie und Lehramt, [w:] Probleme und Aspekte der Fundamental-

theologie, Leipzig 1985, s. 400–418.
18 Por. EE 67.
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wiary” i jej ideologizacja. Świadomość oraz aktywność religijna przybierają 
postać zewnętrzną, przynosząc w konsekwencji odwrót od pracy duchowej 
i formacyjnej oraz od transcendentalnego myślenia. Powstaje także nowy typ 
zagrożenia: odejście nauki od swego istotnego powołania wnoszenia prawdy 
we współczesną kulturę. A poddanie się także teologii tendencjom sekulary-
zacyjnym, powoduje, że również współczesne środowiska nauki katolickiej 
swoją działalnością naukową mogą naruszać ewangeliczną wizję Królestwa 
Bożego, redukując jego fenomen jedynie do spraw czysto społecznych, eko-
nomicznych i politycznych. I w tej nowej – „naukowej” misji wspierają one 
rozwój społeczny, wyzwolenie od niesprawiedliwości i nierówności, wzy-
wają do braterstwa całą ludzkość, a umniejszają rolę zbawczą Chrystusa, nie-
kiedy nawet przemilczają metafi zyczny wymiar osoby ludzkiej i marginali-
zują jego tęsknoty duchowe. I chociaż teologia przybiera wówczas bardziej 
kształt romantycznego socjalnego humanizmu, to jako taka zyskuje akcepta-
cję niemal wszystkich środowisk. Bo jest dzisiaj powszechna zgoda na to, by 
służyć uniwersalnym wartościom Królestwa Bożego, jak pokój, solidarność, 
walka z głodem, godność jednostki, ale bez potrzeby budowania wspólnoty 
Chrystusowej, która od razu oskarżona jest o to, że hamuje swobodne dzia-
łanie Boga w świecie. Bo celem każdej „nowoczesnej” nauki nie powinno 
być wzmacnianie „starych, duchowych tradycji”, lecz kreowanie „nowego 
człowieka”, który stworzy epokę post-religijną, post-kościelną. A w tej epoce 
nie trzeba już głosić Ewangelii, a słowo „misja” staje się podejrzane. Deklara-
cja Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”, podpisana 6 sierpnia 2000 roku 
przez kardynała Josepha Ratzingera, dostrzegała to zagrożenie zaniechania 
misji „przez teorie relatywistyczne, które usiłują usprawiedliwić pluralizm 
religijny nie tylko de facto (jako stan rzeczy), lecz także de iure (jako coś obo-
wiązującego). W konsekwencji uznaje się za przestarzałe takie na przykład 
prawdy, jak prawda o ostatecznym i całkowitym objawieniu Jezusa Chrystu-
sa [...]”19.

Tak powoli, ale dramatycznie skutecznie, zniekształceniu ulega treść 
powołania chrześcijańskiego i rozumienie miejsca i roli Kościoła we współ-
czesnym świecie. Ten stan rodzi potrzebę nowej ewangelizacji, czyli powrotu 
do Ewangelii i jej nauki, by doprowadzić do „ponownych narodzin” praw-
dziwej pobożności. Ewangelizacja bowiem, rozumiana jako misja skierowa-
na do tych, którzy nie znają Chrystusa (missio ad gentes), czy jako zwykła 
praca duszpasterska, nie wystarcza, gdy chodzi o rzeszę tych, którzy zanie-
chali praktyk chrześcijańskich, zagubili raz przyjęte prawdy wiary czy je 

19 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej 
Jezusa Chrystusa i Kościoła „Dominus Iesus” (06.08.2000), nr 4.
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zniekształcili20. Ale nawet gdy Kościół imponuje zbudowanymi przez wieki 
strukturami, to niekiedy kryje się za nimi „głęboki kryzys wiary”21.

Ewangelizacja, która należy do podstawowych obowiązków Kościoła, 
wymaga nie tylko tego, by Ewangelia była ustawicznie głoszona w coraz 
to nowych granicach geografi cznych, coraz liczniejszej grupie ludzi. Nowa 
ewangelizacja wskazuje na potrzebę, aby treści tejże Ewangelii przeniknę-
ły kategorie myślenia, stawały się kryteriami ocen i normami działania. Tak 
więc dążyć trzeba do tego, aby cała kultura została przesiąknięta Ewangelią22.

Pod koniec 2009 roku Benedykt XVI, odwołując się do praktyki Świątyni 
Jerozolimskiej, zaproponował Kościołowi i światu otwarcie „dziedzińca po-
gan, gdzie ludzie nieznający Boga mogliby w jakiś sposób zetknąć się z Nim, 
jeszcze zanim znaleźliby dostęp do Jego tajemnicy”. A w ślad za tą myślą 
pojawiły się wezwania, by uczeni i akademicy szli także do ludzi wykształ-
conych i zainteresowali się ich wątpliwościami23. W tym działaniu Kościo-
ła uniwersytety katolickie mają do odegrania bardzo ważną rolę. Mogą być 
środkiem do wyzwalania gubionego coraz częściej współcześnie człowie-
czeństwa, są bowiem – jak mówił Jan Paweł II – „jednym z arcydzieł kultu-
ry”. Jednocześnie papież obawiał się, „czy to arcydzieło nie ulega w dzisiej-
szej epoce odkształceniu, i to w wymiarze globu”24.

NAUKOWIEC JAKO ŚWIADEK

Od wieków trwa wysiłek ludzi, by pilnować prawdy. Jak pisał C. K. 
Norwid: „Nie dość prawdy się dorobić, trzeba ją jeszcze obrobić, i obronić, 
i piersiami zastawić i pieczęć swoją położyć na jej piersiach”25. Trwanie przy 
prawdzie, a więc wszelka mądrość, wymagają nieustannej pracy i ewange-
licznego czuwania, by nie uległy wypaczeniu z powodu różnych mód tego 
świata. Wśród najważniejszych narzędzi ewangelizacji wymienia się świa-
dectwo, jako konkretne przedstawienie swoim życiem przez chrześcijanina 

20 Por. BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska „Africae minus”(20.11.2011), 160; Nota 
doktrynalna Kongregacji Doktryny Wiary na temat pewnych aspektów ewangelizacji (3.12.2007). 

21 BENEDYKT XVI, List apostolski motu proprio „Porta fi dei” ogłaszający Rok Wiary 
(11.10.2011), nr 2.

22 Por. PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evan-
gelii nuntiandi” (08.12.1975), nr 19–20 (skrót: EN).

23 Por. V. POSSENTI, Ateiści i wierzący na dziedzińcu pogan, „Społeczeństwo” (2011) 
nr 2, s. 37.

24 JAN PAWEŁ II, Spotkanie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, przem. cyt., s. 668.
25 C. K. NORWID, Pisma wszystkie, t. VIII, s. 133.
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istoty Ewangelii. A należą do niej m.in. ubóstwo, powściągliwość i umiarko-
wanie, wolność wewnętrzna, czyli to wszystko co składa się na chrześcijań-
skie rozumienie świętości. Świadectwo jest też punktem wyjścia do dialogu 
ze światem. Z kolei zarówno dialog, jak i świadectwo, opierają się na poko-
rze, która jest związana z poszukiwaniem prawdy o sobie i świecie, która ma 
swe źródło w posłuszeństwie woli Bożej26. Ta sama zasada rządzi udziałem 
wierzącego człowieka nauki w nowej ewangelizacji. Dietrich Bonhoeffer za-
uważył, że „zmierzamy w kierunku epoki bezreligijnej”27.

Opowiedzenie się wielu za „antynauką” – wiąże się z wymaganiem 
od naukowców jedynie odpowiedzialności za metodologiczną poprawność 
uzyskanych wyników, a nie za ich moralny wymiar. Wzywa się nawet do 
uprawiania tzw. „nowoczesnej” nauki, czyli „wolnej od wartościowań”, jak 
gdyby sądom wartościującym nie przysługiwała klasyfi kacja prawdy lub 
fałszu. Tego typu dylematy nauki uświadomiły pilną potrzebę świadectwa 
ludzi nauki. Mogli oni godzić się na ataki na styl jej uprawiania lub zapro-
testować przeciw postawieniu ich w sytuacji wydawania rzekomo subiek-
tywnych i nieuzasadnionych sądów wartościujących. Ale zgadzając się na 
taki model bycia naukowcem, musieliby przyznać, że nauka jest u samych 
swych podstaw subiektywna i irracjonalna, a to wiąże się z odrzuceniem jej 
poznawczych aspektów28.

„Epoka bezreligijna” spotkała się z „antynauką”. I obie sfery egzystencji 
i rozwoju człowieka, wiara i nauka, zaczęły wymagać odnowienia. Infl acja 
norm etycznych wiąże się z nieprawdziwym myśleniem (tzw. myślenie sło-
wami). A pojęcia pozbawione atrybutów prawdy przestały nieść z sobą istot-
ne treści. W konsekwencji myślenie przestało być wartością, co z kolei zostało 
przeniesione na proces wychowania. Stało się ono niewyraźne, „elastyczne”, 
bez określonego celu. Edukacja zaś przypomina hybrydę: mieszankę chrze-
ścijaństwa i wolnego rynku, porządku hierarchicznego i liberalnego agnosty-
cyzmu. W chaosie słów i „postulatów” ginie to, co jednoznaczne i „święte”.

Świadek prawdy przypomina swą postawą o ładzie i konsekwencji, 
porządku i stałości. I czyni to bez względu na to, że jego przyszłość może 
okazać się trudna, że Kościół – jak powiedział Benedykt XVI – może stać pod 
znakiem „ziarna gorczycy i skupiać się w niewielkich grupach pozornie nie-
mających wielkiego znaczenia, które jednak z całą mocą wystąpią przeciwko 

26 EN 41.
27 Por. D. BONHOEFFER, Widestand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der 

Haft, Gütersloh 1997, s. 138–139.
28 Por. B. GLASS, The Ethical Basic of Science, [w:] The Ethical Dimension of the Biological 

Sciences, ed. R. BULGER, E. HEITMAN, S. REISER, Cambridge 1993, s. 43–55.
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złu i wniosą dobro w świat – które wprowadzą weń Boga”. Zatem chociaż 
współczesny świadek Ewangelii często chodzi w cieniu tego świata, to jed-
nak wie, że światło istnieje. Pamięta, że Chrystus jest z nami „przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). I to do niego również odnoszą 
się słowa Jezusa: „Nie bój się, mała trzódko” (Łk 12, 32). Nie może ulec po-
kusie zniechęcenia, pomimo to, że jest świadomy wielkości zadań i własnych 
ograniczeń.

Bycie świadkiem nowej ewangelizacji wymaga heroizmu. Trudno ewan-
gelizować człowieka wewnętrznie rozbitego, który zadowala się banalnymi 
pragnieniami, jeśli nie powróci sie do istoty wiary. Humanizm rozumiany 
subiektywnie – jak uczył Paweł VI – wyjałowił współczesną kulturę, ukształ-
tował postawy antyheroicznego stosunku do życia, przyniósł łatwe poczucie 
spełnienia i banalność prawdy. Dlatego nowa ewangelizacja potrzebuje nie-
zwykłych świadków. Jest możliwa tam, gdzie to, co ludzkie, dotknie tego, co 
boskie29. Taką rolę może także spełnić uniwersytet, jako społeczność ludzi 
nauki i wspólnota akademicka. Bo może ona poprzez specyfi czną posługę 
naukową „zanosić Dobrą Nowinę do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, 
aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość”30.

PRAEPARATIO EVANGELICA

Uniwersytet, jako ogół nauczycieli i studentów charakteryzujący się 
wolnością akademicką, czyli wolnością nauki i nauczania, powinien być 
ośrodkiem poszukiwania Prawdy i przeciwstawiania się Jej deformacji. 
W tym też znaczeniu może być narzędziem nowej ewangelizacji. Jego wszel-
kie działania, wraz ze sztuką, czy dyskursem fi lozofi cznym, traktowane są 
bowiem jako tzw. pre-ewangelizacja.

Kardynał Karol Wojtyła w rozprawie Osoba i czyn przypomniał o ści-
słej zależności jaka zachodzi między myślą człowieka, a jego działaniem. 
Owocami twórczości człowieka są dobra, które zaspokajają potrzeby życia 
ludzkiego, czyli wartości, lub też ułatwiają osiągnięcie prawdy, dobra i pięk-
na. „Przystęp do nich człowiek posiada poprzez myśl, a w ślad za myślą 
poprzez czyn. W tym ujęciu czyn służy również realizacji prawdy, dobra 
i piękna”31. A jako Jan Paweł II w przemówieniu w UNESCO przypomniał, 
że ta realizacja wyraża pewne uduchowienie materii będącej tworzywem 

29 V. POSSENTI, Ateiści i wierzący, dz. cyt., s. 40–42.
30 EN 18.
31 K. WOJTYŁA, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 162.
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kultury, a równocześnie pewną materializacją wytworów ducha ludzkiego: 
„z jednej strony dzieła kultury materialnej świadczą zawsze o jakimś «udu-
chowieniu» materii, o poddaniu tworzywa materialnego energiom ludzkie-
go ducha: inteligencji, woli – z drugiej strony zaś dzieła kultury duchowej 
świadczą na odwrót o swoistej materializacji ducha i tego co duchowe. Oba te 
ciągi wytworów zdają się w dziełach kultury być równie pierwotne i równie 
odwieczne”32. Praca umysłowa, a także jej owoc jakim jest nauka, może po-
służyć za przygotowanie do Ewangelii. Papież na pytanie, czy nauka dyspo-
nuje warunkami do otwartego, przyjaznego, pozbawionego uprzedzeń przy-
jęcia chrześcijaństwa, w encyklice Fides et ratio daje odpowiedź pozytywną. 
Opiera ją na doświadczeniu pierwszych wieków chrześcijaństwa, powołując 
się zwłaszcza na św. Justyna i św. Klemensa Aleksandryjskiego, którzy pa-
trzyli na dorobek myśli ludzkiej w perspektywie „praeparatio evangelica”. 
Zdaniem św. Klemensa, fi lozofi a grecka była drogą przygotowującą do przy-
jęcia Ewangelii, swego rodzaju Testamentem dla pogan. Świadczy o tym fakt, 
że Grecy w jakiś sposób przeczuwali dwie fundamentalne prawdy: o Bogu 
stwarzającym i Bogu odpłacającym.33

Już dwa tysiące lat temu pogańscy Grecy prosili apostoła Filipa podczas 
Paschy w Jerozolimie: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21). Jednak „pokazać” 
Chrystusa światu – według Jana Pawła II – może jedynie taka wspólnota, 
która naprawdę Go zna i taka teologia, która naprawdę Chrystusa sama „wi-
dzi i rozpoznaje”.34 Tak więc odkrycie własnej tożsamości jest warunkiem 
podjęcia preewangelizacji, ewangelizacji i nowej ewangelizacji. Podobny 
warunek terapii duchowej dla myśli europejskiej podawał Edmund Hus-
serl, gdy kreślił sposób wyjścia z kryzysowej sytuacji fi lozofi i: „Duch będzie 
mógł uczynić sobie zadość dopiero wtedy, gdy przestanie zwracać się na ze-
wnątrz, powróci do siebie samego i tylko przy sobie pozostanie”35. Nie poje-
dyncza prawda, wyizolowana i absolutyzowana, lecz najszerzej rozumiana 
samoświadomość, która staje się ponownie źródłem działania i poznawania, 
jest nową wartością w odniesieniu do autentycznego człowieczeństwa. Tylko 
w ten sposób, przez odbudowanie własnej tożsamości, refl eksyjność myśli-
ciela może na nowo stać się poznaniem uniwersalnym.

32 JAN PAWEŁ II, Przemówienie w UNESCO (2.06.1980), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) (1980) nr 6, s. 4.

33 KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Kobierce zapisków dotyczących prawdziwej wiedzy, I, 
V [28, 1], tłum. J. NIEMIRSKA-PLISZCZYŃSKA, t. 1, Warszawa 1994, s. 20.

34 JAN PAWEŁ II, List apostolski „Novo millennio ineunte” (06.01.2001), nr 23.
35 E. HUSSERL, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. 

S. WALCZEWSKA, Kraków 1987, s. 40.
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Prawda o człowieku, gdy zostanie przez niego trafnie – aktem własne-
go rozumu – odczytana, może być przez niego wybrana i stać się prawdą 
jego czynu. W ten sposób zostaje też prawdą jego działania na co dzień urze-
czywistnianą. A wówczas taki czyn może być zaczynem, który przemienia 
życie innych. Rodzą się oni na nowo jako ludzie. W ten sposób dobry czło-
wiek działa jak „akuszerka”, którą to rolę przypisywał mu już Sokrates36. Bez 
odkrycia własnej tożsamości nie jest możliwy też dialog naukowy, którego 
początkiem jest pluralizm. To monolit myśli, znany z okresu totalitaryzmu, 
wykluczał jakiekolwiek spotkanie. A bez odmienności, spotkania różnych 
tez i twierdzeń, nie ma dialogu. Benedykt XVI jako jeszcze kard. J. Ratzinger 
twierdził, że to właśnie Kościół ma „wielką i istotną misję sprzeciwu wobec 
mód, wobec władzy faktu, wobec dyktatury ideologii”37.

Zsekularyzowany świat cechuje „ateistyczna nuda” i jałowość. A seku-
laryzowana kultura, która nie posiada transcendentalnego punktu odniesie-
nia dla ludzkiego myślenia i działania, jest nieprzyjazna dla wolności czło-
wieka, a nawet dla demokracji, która ostatecznie oparta jest na przekonaniu 
o niezbywalnej godności i wartości człowieka, wykraczającej w swych pod-
stawach poza to, co ziemskie38. Religia nie dzieli rzeczywistości, nie ma dla 
niej rzeczywistości na marginesie. Natura i nadprzyrodzoność są elementa-
mi dopełniającymi się. Dlatego też wiara i rozum, odnosząc się do każdej ze 
sfer, muszą nawzajem się uzupełniać w nieustannie trwającym dialogu39.

W obszarze nauki, przy zachowaniu zdolności rozróżniania i zachowa-
niu zasady tożsamości każdej z dyscyplin, dialog między rozumem a wiarą 
okazuje się naprawdę płodny, sprzyja twórczej wymianie myśli, bez ryzyka 
pomieszania pojęć lub wypaczenia prawdy. Jest odpowiedzialnym i dojrza-
łym poszukiwaniem odpowiedzi na najważniejsze pytania, a nie naiwnym, 
emocjonalnym, przypadkowym chodzeniem jak dzieci – odwołując się do 
słów św. Pawła – „którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na 
skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manow-
ce fałszu” (Ef 4, 14)40.

36 ARYSTOTELES, Etyka nikomachejska, 9, 4(2); por. T. STYCZEŃ, Sumienia a Europa, 
„Ethos” (1991) nr 15–16, s. 156–158.

37 J. RATZINGER, Bóg i świat. Z kard. Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia 
Peter Seewald, tłum. G. SOWIŃSKI, Kraków 2005, s. 230.

38 Por. G. WEIGEL, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, 
tłum. I. i P. ZARĘBSCY, Warszawa 2005, s. 178–179.

39 Por. H. de LUBAC, Le mystere du Surnaturel (Theologie), Paris 1965, s. 60–61.
40 Por. JAN PAWEŁ II, Otwarcie teologii w odniesieniu do innych nauk. Spotkanie z pro-

fesorami i studentami Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (Rzym, 15.12.1979), [w:] Na-
uczanie papieskie II, 2 (1979), Poznań 1992, s. 686.
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UNIWERSYTET A NOWA EWANGELIZACJA

Integralna wizja człowieka zobowiązuje do tego, by w każdym działa-
niu, które go dotyczy, odnieść się do wszystkich wymiarów jego egzystencji. 
Także gdy to działanie związane jest z formacją intelektualną. I wszystko, 
cokolwiek stanowi o szczęściu człowieka, jego doskonaleniu się, wzroście 
ku pełni człowieczeństwa, staje się celem edukacji. W sferze formacji chrze-
ścijańskiej przypomina o tym m.in. powtarzana podczas modlitwy i liturgii 
prawda: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”. Kościół 
nie jest społecznością czysto ludzką, strukturą władzy czy siłą polityczną, 
ale instytucją Boską, zarówno w swym pochodzeniu, jak i w swej istocie. Ma 
nadprzyrodzony cel doprowadzenia do chwały Bożej i zbawienia wszyst-
kich, pełniąc misję powierzoną przez Chrystusa Apostołom: „Idźcie na cały 
świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). 
To przesłanie zbawienia. A jego sensem jest odrodzenie wszystkiego w Chry-
stusie. Ta misja, jak pisał św. Pius X, „jest tym prawdziwsza, tym trwalsza, 
tym płodniejsza w cenne owoce, im bardziej jest chrześcijańska; przeciwnie 
zaś jest tym bliższa upadku, na nieszczęście dla społeczeństwa, im bardziej 
oddala się od chrześcijańskiego ideału”. Powtarzając tę prawdę wobec uni-
wersytetu katolickiego trzeba powiedzieć, że odgrywa on rolę ożywiciela 
ducha społeczeństwa i ma szansę brać twórczy udział w nowej ewangelizacji 
o tyle, na ile jest „katolicki”, bliższy Ewangelii. Uniwersytetowi przypada 
rola szczególna, a jest nim realizacja powołania do służby człowiekowi jako 
osobie, bez uciekania się do podstępu, manipulacji, mody itp. Ewangelizacja, 
a tym bardziej nowa ewangelizacja, zwrócona jest właśnie ku człowiekowi 
w całym bogactwie jego treści. Chrześcijańska myśl, wychodząc od źródła 
człowieczeństwa, tj. wymiaru religijnego, bierze pod uwagę całego człowie-
ka. Nie ma bowiem innej drogi dla autentycznej „ewangelizacji kultury”, 
gdyż ostatecznie bowiem to człowiek jest pierwszym twórcą i użytkowni-
kiem kultury41.

Tylko w ten sposób, prowadząc go do poznania samego siebie w świe-
tle Ewangelii, uniwersytet może wskazywać Prawdę jaką jest orędzie Chry-
stusa dla każdego człowieka i każdej społeczności. Tak też może realizować 
misyjny cel Kościoła, jakim jest droga do ludzkiego braterstwa, do pokoju, 

41 Por. JAN PAWEŁ II, Powołanie uniwersytetu jako służba człowiekowi. Spotkanie z profe-
sorami i studentami Katolickiego Uniwersytetu w Santiago (Chile, 3.04.1987), 7, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) (1987) nr 4, s. 22.
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w sprawiedliwości i prawdzie42. Uniwersytet włącza się w dzieło nowej 
ewangelizacji, czyli współczesnej misji Kościoła, poprzez wszystkie, zwykłe 
swe działania, naznaczone uczciwością intelektualną, powagą akademicką, 
umiłowaniem prawdy i rzetelna pracą badawczą. Ta misja ewangelizacyjna 
zmierza do tego, ażeby „sposób myślenia, kryteria oceny i normy działania 
były zakorzenione w duchu Ewangelii”43.

Kościół zaprasza współcześnie uniwersytety, szczególnie katolickie, do 
dzieła nowej ewangelizacji. I czyni to zawsze, gdy odwołuje się do ich osią-
gnięć i wyników badań, ale też wykazując konieczność współpracy z sze-
roko rozumianym światem kultury, a szczególnie nauki. Praktykuje to od 
wieków, w przekonaniu, że „w nauce chrześcijańskiej prawdziwa mądrość 
ludzka znajduje wzbogacenie, rozwój i pewne wyjaśnienie. Nic co prawdzi-
wie ludzkie nie pozostaje zamknięte dla chrześcijaństwa i nic co autentycznie 
chrześcijańskie nie przynosi uszczerbku temu co ludzkie”. Jan Paweł II, któ-
ry wypowiedział te słowa do profesorów i studentów Uniwersytetu Katolic-
kiego w Mediolanie 22 maja 1983 roku, powiedział też swoim słuchaczom: 
„Jesteście awangardą ludzkości na drogach historii. Do was należy badanie 
dróg, którymi inni pójdą jutro. Niech was nie zrażają trudności. Niech was 
nie zniechęca brak zrozumienia. Niech was nie zatrzymują niepowodzenia. 
Prowadźcie w dalszym ciągu swe poszukiwania, nigdy nie rezygnując, ni-
gdy nie tracąc ufności w prawdę”44. Te słowa można i trzeba traktować także 
jako zaproszenie współczesnych uniwersytetów do włączenia się w nową 
ewangelizację XXI wieku.

ZAKOŃCZENIE

Formacja intelektualna człowieka wpisuje się w integralny proces jego 
rozwoju. Rozwija się on i dojrzewa we wszystkich wymiarach swej egzy-
stencji, także w sferze poznawczej. Wie coraz więcej, wzbogaca się ciągle 
nowymi treściami, tworząc z nich, cenne dla siebie i społeczności, w której 

42 Por. JAN PAWEŁ II, Realizujcie wskazania soborowe w życiu Kościoła. Audiencja dla 
studentów katolickich (Rzym, 16.01.1981), [w:] Nauczanie papieskie IV, 1 (1981), Poznań 1989, 
s.  46.

43 JAN PAWEŁ II, Konstytucja apostolska „Sapientia christiana”, Wstęp, I; por. TENŻE, 
Misja wyższych uczelni katolickich. Wizyta w Katolickim Uniwersytecie Portugalskim (Lizbona, 
14.05.1982), Nauczanie papieskie V, 1 (1982), Poznań 1993, s. 726.

44 JAN PAWEŁ II, Ukierunkować wysiłek poszukiwania ku prawdziwego dobra człowieka. 
Do wykładowców uniwersyteckich w uczelni Najświętszego Serca (Mediolan, 22.05.1983), Na-
uczanie papieskie VI, 1 (1983), Poznań 1998, nr 4.6.
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żyje, treści i przekazy. Proces poznawania, zdobywania mądrości wymaga 
wysiłku. Nauka wymaga namysłu, refl eksji i sięgnięcia do źródeł poznania. 
W procesie tym musi wziąć udział cały człowiek: jego rozum, zmysły, wola, 
a nawet emocje. Te wszystkie sfery życia ludzkiego wymagają zdyscyplino-
wania i otwarcia się na to, co jest treścią prawdziwej mądrości.

Kościół z wielką troską obserwuje próby marginalizowania chrześcijań-
stwa w kulturze współczesnej Europy. Trwanie przy prawdzie, a więc wszel-
ka mądrość, wymaga nieustannej pracy i ewangelicznego czuwania, by nie 
uległo wypaczeniu z powodu różnych mód tego świata. Uniwersytet włącza 
się w dzieło nowej ewangelizacji, czyli współczesnej misji Kościoła, poprzez 
wszystkie swoje zwykłe działania, naznaczone uczciwością intelektualną, 
powagą akademicką, umiłowaniem prawdy i rzetelną pracą badawczą.

THE CONCERN OF THE CHURCH FOR THE CULTURE OF THE LEARNING

The intellectual background of the man is becoming part of an integral process of 
his development. He is developing and maturing in all dimensions of his existence, also 
in the cognitive sphere. The process of getting to know, getting the wisdom takes effort. 
Learning requires thinking, refl ection, and to refer to sources of knowledge. The entire 
man must take part in this process: his intellect, senses, desire, and even emotions. These 
all spheres of human life requires discipline and openness to what is the content of true 
wisdom.

Church observes with great concern attempts to marginalize Christianity in the cul-
ture of modern Europe. Lasting at the truth, that is all wisdom, requires constant work 
and evangelical stand-by, so that it would not have been distorted due to the different 
fashions of the world. The University shall be included in the new evangelization, the 
Church’s mission today by all, his normal activities, marked by intellectual integrity, aca-
demic dignity, love of the truth and honest research.

tłum. Krzysztof Magdij
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Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym 
Dei Verbum podkreśla, że Pismo Święte ma podstawowe znaczenie w życiu 
Kościoła. Przedstawiane wraz ze świętą Tradycją uważane jest za „najwyż-
szą regułę wiary”, gdyż przekazuje „słowo Boże” i sprawia, że „rozbrzmiewa 
głos Ducha Świętego”(por. KO 21). Słowo Boże jest źródłem, z którego kate-
cheza czerpie swoje orędzie. Jak podkreśla adhortacja apostolska Catechesi 
tradendae, „katecheza będzie zawsze czerpać swoją treść z żywego źródła 
słowa Bożego, przekazywanego przez Tradycję i Pismo Święte, gdyż święta 
Tradycja i Pismo Święte stanowią jedyny depozyt słowa Bożego powierzo-
ny Kościołowi”1. Ten „depozyt wiary” jest skarbem, z którego współczesny 
młody człowiek winien korzystać, ilekroć szuka odpowiedzi na nurtujące go 
pytania, szczególnie te dotyczące powołania. Katecheza szkolna jest czasem, 
w którym słowo Boże jest medytowane, celebrowane i pogłębiane, by ukazać 
autentyczne wartości religijne i moralne.

Powołanie, jako wezwanie Boże i jako osobista odpowiedź człowieka, 
będąca echem owego wołania, powraca jak refren na kartach Pisma Święte-
go. Od pierwszej do ostatniej księgi. Od pierwszego do ostatniego rozdziału. 
Od: „po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i roz-

1 CT 27.
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mnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 
panowali na rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszyst-
kimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1, 28), aż po apokaliptyczne: 
„a Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech 
przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie” (Ap 22, 17). Skoro 
na początku i na końcu Pisma Świętego Bóg umieścił wymowne przesłanie 
o powołaniu, wniosek nasuwa się sam: powołanie odgrywa bardzo istotną 
rolę w dziele objawienia Boga i w dziele zbawienia człowieka. Powołanie jest 
zawsze darem Boga, wobec którego człowiek staje w całej prawdzie, bojaźni 
i wielkoduszności. Dzisiaj młody człowiek również może przeciwstawić się 
Bogu lub przyjąć Boże zaproszenie. Szkolna katecheza ma pomóc w udziele-
niu pozytywnej odpowiedzi na Boże powołanie. 

Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce w części dla 
szkół ponadgimnazjalnych Katecheza świadectwa wiary, określa rozmaite cele 
katechezy, zadania nauki religii, treści i osiągnięcia. Podkreśla, że nauka reli-
gii ma prowadzić do odkrycia przez uczniów powołania do właściwego wy-
boru drogi życia2. Założonym zadaniom nauki religii towarzyszą określone 
treści: biblijna teologia powołania, droga wiary osób powołanych w Biblii, 
powołania w Kościele i sposoby ich realizacji, przykłady osób realizujących 
swe powołanie w Kościele lokalnym. Optymalna realizacja zaplanowanych 
treści prowadzi każdego katechizowanego do zdobycia konkretnych osią-
gnięć: odkrywanie zamysłu Bożego, tego, co Bóg chce powiedzieć człowie-
kowi, odnalezienie swojego miejsca w stworzonym świecie, odczytanie osta-
tecznego powołania chrześcijanina3.

W diecezji sosnowieckiej w roku szkolnym 2010/2011, w którym pro-
wadzono badania, nauczyciele katecheci korzystali z dwóch programów 
nauczania religii rzymskokatolickiej zatwierdzonych przez Konferencję 
Episkopatu Polski: AZ-1-04/2: Żyć, aby wierzyć i kochać i AZ-4-01/1: Świa-
dek Chrystusa, wykorzystując podręczniki ucznia i przewodniki metodyczne 
przygotowane przez Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Wydawnictwo WAM i Księ-
garnię św. Wojciecha4.

2 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy Ko-
ścioła katolickiego w Polsce, Kraków 2001, s. 75.

3 Por. tamże, s. 72.
4 W czasie prowadzonych badań rozdano 49 ankiet skierowanych do katechetów 

uczących w publicznych liceach ogólnokształcących diecezji sosnowieckiej. Okazją był 
coroczny adwentowy Dzień Skupienia, który w roku szkolnym 2010/2011 odbył się 18 
grudnia w budynku Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Do auto-
ra niniejszej rozprawy wróciły 42 ankiety, z czego 26 wypełnili księża diecezjalni i zakon-
ni, a 16 świeccy katecheci.
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Działalność katechetyczna na różnych poziomach edukacyjnych po-
budziła mnie do refl eksji na temat, jakie miejsce zajmuje Biblia w procesie 
nauczania wiary oraz na ile lekcje religii, opierając się na Piśmie Świętym, 
pomagają katechizowanym w odszukaniu ostatecznego powołania. Jak pi-
sze T. Panuś, „katechizowanie […] rozpoczyna się od serca (przeżycie) po-
przez głowę (analiza, rozważanie) do ręki (działanie, czyn). Przekazywane 
w katechezie treści biblijne winny być przez ucznia przeżywane; aby się to 
mogło stać, należy zaangażować całą osobę katechizowanego: czytanie słów 
Biblii, patrzenie na obrazy biblijne, odtwarzanie ich, rozumowanie, dotyka-
nie”5. Powyższe zdanie warto zestawić z deklaracjami nauczycieli religii ma-
turalnych klas sosnowieckiej diecezji, którzy w skierowanej do nich ankiecie 
zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy prowadzą lekcje katechezy, 
opierając się na Piśmie Świętym, by pomóc uczniom w odszukaniu odpo-
wiedzi na pytanie o ich powołanie. Nauczycielskie odpowiedzi prezentuje 
tabela 1. i wykres 1.

Tabela 1. Częstotliwość prowadzenia katechez wspomagających uczniowskie poszuki-
wania własnych powołań

Odpowiedzi
katecheci świeccy

(n=16)
księża
(n=26)

liczba % liczba %

bardzo często 0 0,0 6 23,1

często 6 37,5 6 23,1

czasami 6 37,5 6 23,1

bardzo rzadko 4 25,0 6 23,1

nigdy 0 0,0 2 7,6

Źródło: badania własne

5 Por. T. PANUŚ, Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków 2001, s. 101.
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Wykres 1. Częstotliwość prowadzenia katechez wspomagających uczniowskie poszuki-
wania własnych powołań

Źródło: badania własne

Przedstawione wyniki badań wskazują, że spośród  katechetów świec-
kich 37,5% (6 osób) „często” i 37,5% (6 osób) „czasami” prowadzi zajęcia z ka-
techezy oparte na Biblii, która pomaga licealistom w szukaniu odpowiedzi 
na pytanie o ich życiowe powołanie. Satysfakcjonuje również poziom dekla-
racji księży katechetów w tej sprawie. Taki sam procent dla wszystkich od-
powiedzi – 23,1% (6 osób) spośród nich deklaruje, że „bardzo często” i „czę-
sto” oraz „czasami” przygotowuje biblijne katechezy w celu poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie o powołanie. Spośród ankietowanych katechetów 
tylko 2 księży (7,6%) przyznało, że „nigdy” nie prowadzi katechez na opi-
sywany temat w oparciu o Pismo Święte. Zastanawia, że wśród ankietowa-
nych nauczycieli religii maturalnych klas liceów ogólnokształcących diecezji 
sosnowieckiej lekcje katechezy w oparciu o Pismo Święte, które wspierałyby 
uczniów w odszukaniu odpowiedzi na pytanie o wybór drogi życia, w naj-
mniejszym procencie prowadzą młodzi katecheci, jak również ci, którzy pra-
cują w edukacji więcej niż 15 lat. Szczegóły prezentuje tabela 2. i wykres 2.
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Tabela 2. Częstotliwość prowadzenia katechez wspomagających uczniowskie poszuki-
wania powołań z uwzględnieniem stażu pracy katechetów

Odpowiedzi

Staż pracy katechetów
1 rok
(n=2)

od 2 do 5 lat 
(n=8)

od 6 do 10 
lat (n=10)

od 11 do 15 
lat (n=14)

powyżej
15 lat (n=8)

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

bardzo często 0 0,0 2 25,0 0 0,0 2 14,3 2 25,0

często 0 0,0 0 0,0 8 80,0 4 28,6 2 25,0

czasami 0 0,0 2 25,0 2 20,0 6 42,8 2 25,0

rzadko 2 100,0 4 50,0 0 0,0 2 14,3 0 0,0

nigdy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 25,0

Źródło: badania własne

Wykres 2. Częstotliwość prowadzenia katechez wspomagających uczniowskie poszuki-
wania powołań z uwzględnieniem stażu pracy katechetów

Źródło: badania własne

Nauczyciele, którzy rozpoczęli pierwszy rok pracy z młodzieżą matu-
ralną w szkole, „bardzo rzadko” wykorzystują Pismo Święte, by na lekcjach 
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religii, w oparciu o to źródło, pomagać uczniom w wyborze życiowego po-
wołania. Niepokoi, że aż 25,0% (2 osoby) maturalnych katechetów ze stażem 
powyżej 15 lat pracy, nigdy nie prowadzi opisywanych katechez biblijnych. 
Słabe zainteresowanie młodych nauczycieli katechezami biblijnymi jest być 
może wynikiem braku doświadczenia i powolnym wchodzeniem w reali-
zację posługi katechetycznej w szkole. Należy zostawić im czas, aby mogli 
spokojnie odkryć wartość katechez przygotowywanych w oparciu o Pismo 
Święte. Wtedy maturzyści otrzymają sugestię, jak szukać odpowiedzi na py-
tania o ich powołanie. Doświadczonych nauczycieli należy uwrażliwić na 
konieczność wspólnego poszukiwania z młodymi ludźmi życiowych dróg 
i powołania, czemu służyć będzie dobrze przygotowana w oparciu o Pismo 
Święte katecheza.

Niewielki wpływ katechezy szkolnej na kształtowanie uczniowskich 
postaw potwierdzają odpowiedzi respondentów na pytanie o to, czy lek-
cje katechezy w oparciu o Pismo Święte pomagają w szukaniu odpowiedzi 
na pytanie o ich powołanie6. Warto zwrócić uwagę na tabelę 3. i wykres 3.

6 Badania zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2011 r. wśród maturzystów 
szesnastu publicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie diecezji sosno-
wieckiej. Kwestionariusz ankiety dla ucznia został przetestowany w listopadzie 2010 r. 
Po naniesieniu koniecznych poprawek stał się podstawą badań przeprowadzonych wśród 
licealnych trzecioklasistów. Do badań wybrano uczniów klas maturalnych ze względu na 
posiadaną wiedzę, nabyte w czasie katechezy ponadgimnazjalnej umiejętności oraz w peł-
ni wykształconą dojrzałość postaw i zachowań wypracowanych przez lata katechizacji 
szkolnej. We wszystkich objętych badaniami publicznych liceach ogólnokształcących roz-
dano 369 zestawów ankiet dla ucznia, na które odpowiedziało 214 dziewcząt i 128 chłop-
ców, czyli 342 uczniów. 158 dziewcząt biorących udział w badaniach mieszka w mieście, 
a 56 na wsi. Natomiast 96 chłopców mieszka w mieście, a 32 na wsi. Większa ilość młodzie-
ży miejskiej, która wzięła udział w badaniach, w stosunku do rówieśników mieszkających 
na wsi, jest odzwierciedleniem miejskiego charakteru diecezji sosnowieckiej, w granicach 
której znajduje się 12 dużych miast. Trzy z nich to miasta liczące ponad 100 tys. miesz-
kańców (Sosnowiec 259 tys., Dąbrowa Górnicza 139,2 tys., Jaworzno 100 tys.). Ludność 
miejska stanowi aż 84,27% wszystkich mieszkańców diecezji, a ludność gmin wiejskich 
jedynie 15,73% (na podstawie danych statystycznych parafi i za 2010 r. dostępnych w Wy-
dziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu). Warto zwrócić uwagę 
na ciągłą migrację mieszkańców diecezji z obszarów wiejskich do miasta. W 1999 roku lud-
ność miejska stanowiła 83,2% wszystkich mieszkańców diecezji, a ludność gmin miejskich 
16,8%. CZ. TOMCZYK, Katalog Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec 1999, s. 56.
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Tabela 3. Rejestr odpowiedzi maturzystów na pytanie o pomoc katechez w poszukiwa-
niu własnych powołań

Odpowiedzi
dziewczęta, 

miasto (n=155)
dziewczęta, 
wieś (n=52)

chłopcy, miasto 
(n=92)

chłopcy, wieś
(n=31)

liczba % liczba % liczba % liczba %

bardzo często 7 4,5 8 15,4 5 5,4 2 6,5

często 23 14,8 3 5,8 3 3,2 3 9,7

czasami 44 28,4 8 15,4 16 17,4 13 41,9

rzadko 28 18,1 11 21,2 34 37,0 8 25,8

nigdy 53 34,2 22 42,2 34 37,0 5 16,1

Źródło: badania własne

Wykres 3. Rejestr odpowiedzi maturzystów na pytanie o pomoc katechez w po-
szukiwaniu własnych powołań

Źródło: badania własne

Maturzystki mieszkające w mieście w 18,1% (28 osób) „rzadko” 
i w 34,2% (53 osoby) „nigdy” – podkreślają, że katecheza szkolna oparta na 
Piśmie Świętym nie pomaga w szukaniu odpowiedzi na pytanie o życiowe 
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powołanie. Zbliżony procentowo poziom tych samych odpowiedzi udzieliły 
pozostałe grupy respondentów. Dziewczęta, wieś – 21,2% (11 osób) „rzad-
ko”, 42,2% (22 osoby) „nigdy”; chłopcy, miasto – 37,0% (34 osoby) „rzadko”, 
37,0% (34 osoby) „nigdy”; chłopcy, wieś – 25,8% (8 osób) „rzadko”, 16,1% 
(5 osób) „nigdy”. 

Powyższą analizę warto uzupełnić odpowiedziami maturzystów na 
pytanie, w którym poszukiwano ewentualnych osób czy środowisk, które 
wspierałyby respondentów w rozpoznaniu własnego powołania. Szczegóły 
prezentuje tabela 4. i wykres 4.

Tabela 4. Rejestr odpowiedzi maturzystów na pytanie o wsparcie w rozpoznawaniu 
własnego powołania

Odpowiedzi
dziewczęta, 

miasto (n=249)
dziewczęta, 
wieś (n=105)

chłopcy, miasto 
(n=156)

chłopcy, wieś
(n=53)

liczba % liczba % liczba % liczba %

dziadkowie 27 17,1 12 21,4 12 12,5 6 18,8

rodzice 59 37,3 27 48,2 38 39,6 15 46,9

rodzeństwo 14 8,9 14 25,0 12 12,5 1 3,1

nauczyciele 18 11,4 7 12,5 15 15,6 3 9,4

katecheci 33 20,9 14 25,0 20 20,8 10 31,3

rówieśnicy 35 22,2 12 21,4 22 22,9 5 15,6

nikt 63 39,9 19 33,9 37 38,5 13 40,6

Źródło: badania własne
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Wykres 4. Rejestr odpowiedzi maturzystów na pytanie o wsparcie w rozpoznawaniu 
własnego powołania

Źródło: badania własne

Zaprezentowane wyniki wskazują na zupełne osamotnienie maturzy-
stów w kwestii poszukiwań i wyboru drogi życia. 40,6% (13 osób) matu-
rzystów mieszkających na wsi, 38,5% (37 osób) ich miejskich rówieśników, 
33,9% (19 osób) licealistek reprezentujących środowisko wiejskie oraz 39,9% 
(63 osoby) ich miejskich koleżanek zadeklarowało, że „nikt” nie pomaga im 
w rozpoznawaniu własnego powołania. Pocieszający jest fakt dużego wpły-
wu rodziców w opisywanej kwestii na uczniów klas maturalnych. W opinii 
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46,9% (15 osób) chłopców mieszkających na wsi, 39,6% (38 osób) licealistów 
pochodzących z miasta, 48,2% (27 osób) dziewcząt mieszkających na wsi 
i 37,3% (59 osób) ich miejskich rówieśniczek to właśnie „rodzice” w stopniu 
największym wpływają na życiowe decyzje respondentów. Oto kilka przy-
kładowych uzasadnień maturzystów:

• Moi rodzice posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie życiowe, rozmowy 
z nimi wiele dla mnie znaczą. Bez trudności mogę konsultować z nimi własne 
pomysły co do mojej przyszłości (DzW 6)7.

• Rozmawiam z rodzicami o wszystkim. Również o wyborze drogi życia, bo 
wiem, że chcą dla mnie jak najlepiej (ChW 30).

• To rodzice od najmłodszych lat próbowali pokierować mnie na dobrą drogę, 
drogę do Boga. Liczę się z ich sugestiami, bo wiem, że mogę na nich liczyć 
(DzM 30).

• Wiem, że rodzicom zależy na tym, abym dokonała właściwego wyboru odno-
śnie mojego powołania. Są dla mnie autorytetem (DzM 12).

• Rodzice rozmawiają ze mną, pomagają mi w trudnych decyzjach oraz nama-
wiają do udziału w życiu Kościoła (DzM 141).

• Rodzice są moimi przewodnikami w życiu. Rówieśnicy nie mają żadnego 
wpływu na moje życie chrześcijańskie, nie są dla mnie przykładem w tej kwe-
stii (DzM 50).

• W rozpoznaniu mojego powołania pomagają mi najbliżsi, a więc rodzice. Dają 
mi przykład swoim zachowaniem, rozmawiają, dzielą się doświadczeniami, 
opowiadają o naszej wierze, więc pomagają mi w odnalezieniu własnego po-
wołania (DzM 17).

• Rodzice są dla mnie wzorem, dużo z rodzicami o tym rozmawiam, czerpię 
z ich doświadczenia. Rodzicom najbardziej ufam (ChM 49).

Najmniejszy wpływ na decyzje uczniów klas maturalnych mają dziad-
kowie i rodzeństwo. Ci pierwsi w: 18,8% (6 osób) – chłopcy, wieś; 12,5% 
(12 osób) – chłopcy, miasto; 21,4% (12 osób) – dziewczęta, wieś i 17,1% 
(27 osób) – dziewczęta, miasto. Ci drudzy zaledwie w: 3,1% (1 osoba) – li-
cealiści, wieś; 12,5% (12 osób) – maturzyści, miasto; 25,0% (14 osób) – ma-
turzystki, wieś i 8,9% (14 osób) – respondentki, miasto. Niepokoi niewielkie 
oddziaływanie licealnych nauczycieli w tej kwestii: dziewczęta, miasto – 
11,4% (18 osób); licealistki, wieś – 12,5% (7 osób); maturzyści, miasto – 15,6% 
(15 osób) i maturzyści, wieś – 9,4% (3 osoby). 

7 Od tego miejsca będą stosowane następujące skróty: DzM – dziewczyna miesz-
kająca w mieście; DzW – dziewczyna mieszkająca na wsi; ChM – chłopiec mieszkający 
w mieście; ChW – chłopiec mieszkający na wsi. Liczba oznacza kolejny numer ankiety 
w danej grupie.
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Lepiej w opiniach maturzystów wypadli sami katecheci, choć ich udział 
w wyborach życiowych dróg przez licealistów jest wciąż niewystarczający: 
maturzystki, miasto – 20,9% (33 osoby); licealistki, wieś – 25,0% (14 osób); 
chłopcy, miasto – 20,8% (20 osób) i maturzyści, wieś – 31,3% (10 osób). Intere-
sująco przedstawia się rozkład opinii na ten temat ze względu na płeć i miej-
sce zamieszkania respondentów. Szczegóły przedstawia tabela 5. i wykres 5.

Tabela 5. Opinie maturzystów na temat udziału katechetów w wyborach ich dróg ży-
ciowych

Płeć Miejsce zamieszkania

dziewczęta
(n=354)

chłopcy
(n=209)

mieszkańcy miasta 
(n=405)

mieszkańcy wsi
(n=158)

liczba % liczba % liczba % liczba %

47 13,3 30 14,4 53 13,1 24 15,2

Źródło: badania własne

Wykres 5. Opinie maturzystów na temat udziału katechetów w wyborach ich dróg ży-
ciowych

Źródło: badania własne
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Zastanawiające, że to mieszkańcy wsi (15,2% – 24 odpowiedzi) i chłopcy 
(14,4% – 30 odpowiedzi) wyżej cenią rolę katechetów w wyborach życiowych 
dróg. Warto w związku z tym rozważyć omawianą kwestię z punktu widze-
nia katechetów, którzy w skierowanej do nich ankiecie zostali zapytani, czy 
modlą się z uczniami na katechezie o łaskę rozpoznania powołania. Szczegó-
ły odpowiedzi prezentuje tabela 6. i wykres 6.

Tabela 6. Częstotliwość modlitw katechetów z uczniami o łaskę rozpoznania powołania

Odpowiedzi
katecheci świeccy

(n=16)
księża
(n=26)

liczba % liczba %

bardzo często 0 0,0 4 15,4

często 4 25,0 6 23,1

czasami 12 75,0 8 30,8

bardzo rzadko 0 0,0 6 23,1

nigdy 0 0,0 2 7,6

Źródło: badania własne

Wykres 6. Częstotliwość modlitw katechetów z uczniami o łaskę rozpoznania powołania

Źródło: badania własne
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Większość katechetów pozytywnie odpowiada na postawione pytanie. 
Tylko 7,6% (2 osoby) katechizujących kapłanów twierdzi, że „nigdy” nie mo-
dli się z uczniami w tej intencji. Jednocześnie 15,4% (4 osoby) spośród nich 
deklaruje, że „bardzo często” modli się z uczniami na katechezie o łaskę roz-
poznania powołania. Na uwagę zasługuje wysoki procent katechetów świec-
kich, którzy „często” (25,0% – 4 osoby) i „czasami” (75,0% – 12 osób) modlą 
się z uczniami o łaskę rozpoznania życiowych dróg powołania.

Efektywne uczenie religii w maturalnych klasach i trwałe kształtowa-
nie założonych umiejętności jest możliwe dzięki znajomości hermeneutyki 
biblijnej oraz właściwego korzystania z metod służących interpretacji Biblii8. 
Należy zwrócić uwagę na potrzebę uwzględniania przy korzystaniu z Pisma 
Świętego w katechezie okoliczności powstawania ksiąg natchnionych, cza-
su, kultury oraz rodzajów literackich używanych w danej epoce. Katecheta 
i katechizowany muszą obecnie zadawać sobie trud przezwyciężania poku-
sy odczytywania tekstu biblijnego w duchu własnego czasu. Katecheza wy-
korzystująca podstawowe źródło Objawienia, jakim jest Pismo Święte, musi 
uwzględniać różne rodzaje literackie9. Katecheta powinien szukać sensu, jaki 
hagiograf wyraził w konkretnym kontekście historyczno-kulturowym za po-
mocą rodzajów literackich używanych w tym czasie.

Przedstawione wyniki badań zwracają uwagę na konieczność uwzględ-
niania przy korzystaniu z Pisma Świętego w katechezie treści i jedności całe-
go Pisma Świętego10. Stary Testament staje się zrozumiały w świetle Nowego, 
a Nowy Testament tkwi w Starym. Oba Testamenty łączy wewnętrzna więź. 
Stary Testament poprzedza, zapowiada i przygotowuje Nowy. Kryterium to, 
które na nowo trzeba odkryć w katechezie licealnej diecezji sosnowieckiej, 

8 Por. T. PANUŚ, Główne kierunki katechetyczne XX wieku, dz. cyt., s. 103; A. DŁU-
GOSZ, B. STYPUŁKOWSKA, Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, Kraków 2000, s. 14; 
J. SZPET, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 103; W. PIKOR, Hermeneutyka biblijna w kate-
chezie. Interpretacja Pisma Świętego w świetle polskich opracowań katechetycznych, „Katecheta” 
(2007) nr 6, s. 3–11.

9 Por. A. KLICH, Gatunki literackie w Biblii zadaniem dla katechezy, „Katecheta” (2006) 
nr 9, s. 46–51; Z. MAREK, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Kraków 2007, 
s. 58; B. POLOK, Zasady interpretacji Pisma Świętego, [w:] Wokół katechezy posoborowej. Księga 
pamiątkowa dedykowana Ks. Biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin, red. R. CHAŁUPNIAK, J. KOCHEL, 
J. KOSTORZ, W. SPYRA, Opole 2004, s. 441–442; R. SAREK, Wymiar biblijny w kateche-
zie, [w:] Katechetyka materialna, red. J. STALA, Tarnów 2002, s. 47–48; J. CHARYTAŃSKI, 
W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992, s. 45.

10 Por. R. SAREK, Wymiar biblijny w katechezie, art. cyt., s. 26; J. SZPET, Treść i źródła 
katechezy, [w:] Dydaktyka katechezy, cz. I, red. J. STALA, Tarnów 2004, s. 101.
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znajduje swoje potwierdzenie w nauczaniu Soboru Watykańskiego II: „Bóg, 
sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postano-
wił, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł 
wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił Nowe Przymierze we krwi swojej, 
wszakże księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do nauki ewangelicz-
nej, w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens i nawzajem 
oświetlają i wyjaśniają Nowy Testament” (KO 16).

W świetle powyższych badań widać wyraźnie potrzebę aktualizacji 
orędzia biblijnego11. Uczniowie klas maturalnych liceów ogólnokształcących 
diecezji sosnowieckiej, przeżywając aktualizację słów, które kieruje do nich 
Chrystus, będą w stanie utożsamiać się z konkretnymi biblijnymi bohaterami, 
by w kontekście swojego życia podejmować Boże wezwanie. Tak rozumiana 
aktualizacja może dokonać się na lekcjach katechezy poprzez czytanie Pisma 
Świętego w żywej Tradycji całego Kościoła12. Z tej racji nie można interpreto-
wać i aktualizować Biblii bez uświadamiania sobie tego związku, który ma 
źródło w objawiającym się Bogu. Ojcowie Kościoła mówili, że Pismo Święte 
jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie13. Pismo Święte 
jest księgą Kościoła. Oznacza to, że należy je czytać zgodnie z tym, jak je 
rozumie Kościół. Potwierdza to św. Piotr słowami, iż „żadne proroctwo Pi-
sma nie jest dla prywatnego wyjaśniania” (2P 1, 20) i Sobór Watykański II, 
który naucza, że „Oblubienica Słowa Wcielonego, czyli Kościół, przez Ducha 
Świętego pouczony, usiłuje coraz głębsze osiągnąć zrozumienie Pisma św., 
by dzieci swoje bezustannie karmić słowami Bożymi” (KO 23).

W biblijnych katechezach, które podejmują konsekwentnie problema-
tykę powołania, konieczne jest również zwracanie uwagi na uwzględnianie 
w interpretacji Pisma Świętego całokształtu wiary. Przekazywane przez ka-
techetę tezy, prawdy i wiadomości muszą harmonizować z całokształtem 
wiary i nauczania Kościoła. W  języku teologów mówi się, że w wyjaśnia-
niu Biblii trzeba uwzględniać tzw. analogię wiary14, przez którą rozumiemy 

11 Por. J. SZPET, Treść i źródła katechezy, dz. cyt., s. 106–108; A. DŁUGOSZ, Jak dziś 
głosić Jezusa Chrystusa?, „Katecheta” (2002) nr 9, s. 61; J. KOCHEL, Prymat Słowa Bożego 
w katechezie, „Katecheta” (2009) nr 12, s. 7–8; M. CZAJKOWSKI, Pismo Św. w katechezie, [w:] 
Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. MURAWSKI, Warszawa 1989, s. 292.

12 Por. S. HARĘZGA, Biblia w Kościele, Kraków 1998, s. 34–37; J. KOCHEL, Zasady wy-
chowania biblijnego, „Katecheta” (2011) nr 7–8, s. 6–7, J. RYDZEWSKI, Podstawy komunika-
tywności języka przepowiadania chrześcijańskiego w nauczaniu religii i w katechezie pozaszkolnej. 
Z badań nad językiem religijnym, Białystok 2008, s. 119–125.

13 Por. KKK 113.
14  T. PANUŚ, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. 

Studium w świetle Ramowego Programu Katechizacji funkcjonującego w latach 1971–2001, Kra-
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wzajemną spójność prawd wiary oraz ich zgodność z  całym Objawieniem 
Bożym. Prawdę tę akcentuje również Sobór Watykański II, zwracając uwagę, 
iż „należy, celem wydobycia właściwego sensu świętych tekstów, nie mniej 
uważnie także uwzględniać treść i jedność całej Biblii, mając na oku żywą 
Tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary” (KO 12). 

Jak zauważa J. Mastalski, „katecheza, która ma być narzędziem Kościoła 
nauczającego musi być ciągle doskonalona”15. Mam nadzieję, że powyższe 
wskazówki pomogą w ponownym odkryciu przez katechetów wartości Pi-
sma Świętego. Biblia jest narzędziem w poszukiwaniu odpowiedzi na pyta-
nie o ostateczne powołanie katechizowanych.

ków 2001, s. 200; R. SAREK, Wymiar biblijny w katechezie, art. cyt., s. 45; M. KONDZIOR, 
Dlaczego młodzieży należy tłumaczyć teologiczne zasady interpretacji Biblii?, „Katecheta” 
(2007) nr 1, s. 60–63; P. SKUCHA, Żydzi i judaizm w przepowiadaniu i katechezie posoborowego 
Kościoła. Potrzeba i konieczność dialogu, [w:] Uwierzcie Ewangelii. Księga Jubileuszowa księdza 
biskupa Piotra Skuchy w 25. rocznicę sakry biskupiej, red. M. KARAŚ, Sosnowiec 2012, s. 481.

15 J. MASTALSKI, Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków 2002, s. 351–352.
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THE CATECHESIS IN JUNIOR HIGH SCHOOLS IN THE SEARCH OF 
THE ANSWER TO THE QUESTION OF A CHRISTIAN’S VOCATION

Vocation, as God’s call and a man’s personal response which is the echo of the voca-
tion, returns like a refrain on the pages of the Holy Bible. From the fi rst page to the last 
one. From the fi rst chapter to the last one. Since at the beginning and at the end of the 
Holy Bible God placed a meaningful message about vocation, the conclusion arises itself: 
vocation plays a very important role in the  work of God’s revelation and in the work of the 
man’s salvation. Vocation is always God’s gift which a man faces in the whole truth, fear 
and magnanimity. Nowadays a young man can oppose God or accept God’s invitation. 
The school catechesis is to help fi nd a positive answer to God’s invitation.

The catechesis activity on various educational levels has provoked refl ection in me 
about the place of the Holy Bible in the process of teaching the faith and how well the re-
ligious lessons based on the Holy Bible help the students fi nd the fi nal vocation. Effective 
teaching of religion in the fi nal classes of high schools and permanent shaping of intended 
skills is possible thanks to the knowledge of the Bible hermeneutics and using proper 
methods helping interpret the Bible.

The results of the research presented in the text draw our attention to the fact that 
it is necessary to include the contents and unity of the Holy Bible while using It in the 
catechesis. In the light of the research it is vividly seen that the Bible address should be 
updated. In the Bible catechesis, which deal consequently with the issue of vocation, it is 
necessary to include the entirety of the faith while interpreting the Holy Bible. I hope that 
the above hints will help the religious teachers discover the values of the Holy Bible again. 
The Bible is a tool in the search of the answer to the question of the fi nal vocation of the 
educated students.

tłum. Michał Borda 
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Wśród wielu znaków czasu, które można obserwować w zmieniają-
cym się świecie, Sobór Watykański II podkreślił dążność do emancypacji 
kobiet, zarazem w pełni ją popierając (por. KDK 9; 52; 60). Umysły wierzą-
cych oświecone światłem Bożego Ducha dostrzegają w tym społecznym fak-
cie szczególną inspirację do pomnożenia dobra, a jednocześnie nawrócenia. 
Wielokrotnie opinię publiczną, a także samą wspólnotę kościelną, bombar-
dowano pomysłami proponującymi zmianę statusu kobiet. Wydaje się jed-
nak, że niektóre rozwiązania nie uwzględniają dotychczasowego wkładu 
chrześcijaństwa w promocję kobiet1. 

Ważność tematu podkreśla fakt rosnącej ilości wypowiedzi Magiste-
rium Kościoła, od czasu publikacji listu apostolskiego Mulieris dignitatem 
w 1988 roku, dotykających tych aktualnych zagadnień. W niniejszym arty-
kule padnie propozycja powrotu do starożytnej tradycji kościelnej. Drogą do 
tego stanie się odkrycie na nowo daru macierzyństwa duchowego od stro-
ny korzyści, jakie niesie on dla wszystkich członków wspólnoty eklezjalnej, 

1 W sprawie zgłaszanych obiegowych tez na temat przejawów wiary i działalności 
kobiet – zob. A. KAROŃ-OSTROWSKA, Czy kobiety są bardziej pobożne?, [w:] Duchowość 
kobiety, red. J. AUGUSTYN, Kraków 2007, s. 132–145.
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nie wyłączając samych kobiet. Pozwala to na nowe odczytanie kobiecości 
w perspektywie wiary. Macierzyństwo duchowe domaga się naświetlenia 
z różnych stron nauki. Ukazana zostanie zatem nade wszystko perspektywa 
teologiczno-duchowa. Artykuł niniejszy zwróci uwagę na świadectwa histo-
ryczne, które pomogą lepiej zrozumieć doniosłość tego powołania. Zwień-
czeniem będzie spojrzenie pastoralne na konkretne możliwości wykorzysta-
nia macierzyństwa duchowego w praktyce życia eklezjalnego, co uwypukli 
jego aktualność. 

MACIERZYŃSTWO DUCHOWE A TAJEMNICA KOBIECOŚCI

Jan Paweł II uczy, że „kobieta jest tą, w której znajduje pierwsze za-
korzenienie porządek miłości w stworzonym świecie osób. Porządek miło-
ści należy do życia wewnętrznego Boga samego, do życia Trynitarnego”2. 
Skoro pierwszorzędnym zadaniem matki jest dać tę miłość, to na tej drodze 
dokonuje się objawienie i zbliżenie do Boga. Zdaniem papieża „kobieta jest 
powołana od początku, aby być miłowaną i miłować”3. Bliskie doświadcze-
nie Bożej miłości pozwala zatem dzielić się jej tym skarbem. Kobieta-matka 
staje się kanałem Bożej miłości. Wrażliwość na sprawy Boże otwiera ją na 
służbę drugiemu człowiekowi4. Macierzyństwo duchowe staje się wówczas 
wyjątkowym polem do dzielenia się przyjętą od Boga miłością. Kobieta dzie-
li się w ten sposób najcenniejszym skarbem duchowym. Szczególny rodzaj 

2 JAN PAWEŁ II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety „Mulieris dignitatem” 
(15.08.1988), 29 (dalej: MD). 

3 Tamże 20.
4 Por. M. CHMIELEWSKI, Odkryć geniusz kobiety. Synteza myśli Jana Pawła II na te-

mat kobiety, [w:] Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. PASZKOWSKA, Lublin 
2009, s. 47. Anna Karoń-Ostrowska potwierdza z punktu widzenia neurologii i psycho-
logii zachowań ową kobiecą wrażliwość: „Z natury kobieta jest bardziej niż mężczyzna 
otwarta na relacje z innymi ludźmi, na wejście w doświadczenie innego, próbę zrozumie-
nia go, wsłuchania się. To otwarcie na drugiego człowieka, przez fi lozofów dialogu zwa-
ne otwarciem na ty, może też dotyczyć Boga”. Czy kobiety są bardziej pobożne?, [w:] Ducho-
wość kobiety, dz. cyt., s. 134–135. Podobne spostrzeżenia na gruncie dialogu antropologii 
chrześcijańskiej z socjobiologią przedstawia E. Kowalska: „Zagadnienie płciowości […] 
unaocznia pewna zależność, która wynika z odmienności kobiety i mężczyzny, a która to 
predestynuje ich do pełnienia właściwych sobie funkcji. Płeć żeńska jest determinowana 
do odgrywania ról związanych z macierzyństwem, co przejawia się w charakterystycznej 
anatomii, fi zjologii i behawiorze”. Socjobiologiczne ujęcie zróżnicowania płciowego człowieka, 
„Seminare” 25 (2008), s. 253.



257Nieprzemijająca aktualność macierzyństwa duchowego

otwartości na to, co nadprzyrodzone, powoduje wychodzenie od Boga ku 
człowiekowi5. 

Zdaniem Jana Pawła II „macierzyństwo w sensie osobowo-etycznym 
oznacza bardzo doniosłą twórczość kobiety, od której w zasadniczej mie-
rze zależy samo człowieczeństwo nowego człowieka”6. U podstaw wzrostu 
życia Bożego leży więc świadectwo matki. Wychowanie do życia z Bogiem 
stanowi konkretną formę rodzicielstwa. Działalność kobiety, co zwłaszcza 
widać w sfeminizowanych zawodach, jest ukierunkowana wtedy na formo-
wanie wnętrza człowieka. Papież wskazuje, że do istoty bycia kobietą nale-
ży ukierunkowanie na dobro konkretnego człowieka7. Tę zdolność potęguje 
macierzyństwo. 

E. Adamiak twierdzi, że nauczanie Jana Pawła II identyfi kuje kobiecość 
z powołaniem do macierzyństwa. Kobieta jest potencjalnie matką. Wszelka 
jej działalność znajduje odniesienie do macierzyństwa. Teolożka przytacza 
wypowiedź papieską, w której pojawiają się surowe sformułowania pod ad-
resem kobiet odsuwających realizację macierzyństwa. Papież twierdzi, że 
takie działanie to „wypaczenie osobowości kobiety”, zarazem pochwalając 
kobiety doświadczające „rozkwitu w macierzyństwie”8.

Macierzyństwo charakteryzuje się niezwykłą odwagą przezwyciężenia 
trudności zagrażających życiu. Zakres tych przeciwności będzie dotyczył za-
równo warunków materialnych, jak i klimatu wzrostu moralno-duchowego. 
Siła wewnętrzna zabiegania o dobro drugiego winna być wzmocniona Bo-
żym imperatywem, że Bóg „zawierza jej człowieka”9. W. Półtawska rozwija 
tę myśl w oparciu o biblijny opis rajskiej sytuacji. Pokazuje kobietę-matkę jako 
wezwaną do walki, stawiającą opór Złemu. „Przez kobietę ma zwyciężyć do-
bro”. Kobiecość jest dla W. Półtawskiej Bożym obdarowaniem, które w pełni 
odkryte przyczynia się do walki ze Złym samą sobą i tym, co czyni. Domaga 
się jednak zintegrowanej postawy duchowej na wzór Maryi. Autorka snu-
je interesującą refl eksję, że dojrzałe przyjęcie powołania do macierzyństwa 
umieszcza kobietę po stronie Maryi. Macierzyństwo bowiem wprowadza ją 
w światło Bożego działania. Kreuje ją na współpracownicę Boga. Głęboko 

5 A. Nowak dopowiada: „Kobiety natomiast idą za Jezusem z własnej inicjatywy. 
Być może dlatego, że kobieta jest bardzo wrażliwa na wsłuchiwanie się w życie, a Chry-
stus jest Życiem (por. J 11, 25)”. Kapłaństwo kobiety – tak i nie, Lublin 1998, s. 39.

6 MD 19.
7 Por. tamże.
8 Por. E. ADAMIAK, Nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach. Ujęcie dogma-

tyczne, [w:] Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach w Pol-
sce w latach 1978–2005, red. E. ADAMIAK, M. CHRZĄSTOWSKA, Poznań 2008, s. 34–35.

9 Por. MD 30.
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przeżyte macierzyństwo staje się rękojmią nawiązania kontaktu z Bogiem, 
gdyż każda matka jest w „stanie błogosławionym”. Dotykamy tutaj sfery 
sacrum, sprzężenia Bożej i ludzkiej aktywności, która podkopuje działanie 
Złego10. W macierzyństwie zatem kobiecość osiąga wyjątkową siłę do walki 
o dobro człowieka. 

Stolica Apostolska, analizując zagadnienie macierzyństwa, podkreśla, 
że nie można go sprowadzić jedynie do sfery prokreacji biologicznej. Sztu-
ką jest bowiem wychowanie człowieka. Stąd „macierzyństwo może znaleźć 
swoje formy pełnej realizacji także tam, gdzie nie ma fi zycznej prokreacji”11. 
Dokument używa sformułowania o „pełnej realizacji” macierzyństwa także 
poza znaczeniem biologicznym. Wynika to z przeświadczenia, że żeńskość 
„jest więcej niż tylko prostym atrybutem płci żeńskiej. Słowo to oznacza 
w rzeczywistości fundamentalną zdolność ludzką do życia dla drugiego 
i dzięki drugiemu”12. Zdolność do przekazu życia i jego ochrony jest gruntem 
dla formowania się osobowości kobiecej. Dotyczy to również sfery ducho-
wej. Kobieta patrzy dalej, posiada – jak to ujmuje Kongregacja Nauki Wia-
ry – „odważne poczucie przyszłości” i zdolność „rozpamiętywania ze łzami 
wartości każdego życia ludzkiego”13. Patrząc z nadzieją na człowieka jeszcze 
duchowo nieukształtowanego, odkrywa coś z tajemnicy samego Boga, który 
jest cierpliwy. 

Należy zauważyć, że tajemnica macierzyństwa duchowego jaśnieje naj-
pierw na obliczu Kościoła-Matki. Jest to macierzyństwo w odniesieniu do 
nadprzyrodzonego rodzenia do łaski, ważniejsze niż więzy biologiczne14. 
Termin macierzyństwo duchowe przynależy do języka eklezjologii. Podkreśla, 
w opozycji do przedchrześcijańskich wizji kobiety-matki, jej zaangażowa-
nie duchowe w dorastanie człowieka do pełni. Nabiera ono szczególnego 
znaczenia jako misja, tam gdzie odczuwa się prymat godności osoby i życia 

10 Por. W. PÓŁTAWSKA, Kobieta w walce ze złym, [w:] Mulieris dignitas, dz. cyt., s. 19–
20, 21.

11 KONGREGACJA NAUKI WIARY, List do Biskupów Kościoła katolickiego o współdzia-
łaniu mężczyzny i kobiety w świecie (31.05.2004), 13.

12 Tamże 14.
13 Tamże 13.
14 J. Bolewski tłumaczy: „Jak w Starym Testamencie Jerozolima była nazywana matką 

wierzących w Boga, tak w Nowym Testamencie zaszczytne miano przechodzi na nową 
wspólnotę wierzących w Jezusa, czyli na Kościół-Eklezję. Dopiero później uczniowie 
Jezusa rozpoznali, że czystym uosobieniem Eklezji jest Maryja. Dla Jezusa liczą się nie 
więzy ciała i krwi, które łączą go z rodziną, tylko nowa wspólnota wierzących jako dzieci 
Bożych, otwartych na wolę Boskiego Ojca; ta właśnie wspólnota zaczątek Eklezji, zasłu-
guje na miano matki”. Teologiczne tropy tajemnicy kobiecości, [w:] Godzina kobiet?, dz. cyt., 
s. 139–140. 
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w opozycji do cywilizacji śmierci. T. Paszkowska ujmuje ją jako powszechne 
powołanie kobiet15. 

Konsekracja dziewic oddanych Bogu poszerza zakres macierzyństwa, 
które może przybierać różne kształty, w tym duchowe16. Każde z ich zadań, 
niezależnie od tego, czy przybiera formę aktywności zewnętrznej, czy cią-
ży w kierunku kontemplacji, jest przestrzenią do okazywania czułej troski 
Boga o człowieka. Ich modlitwa wstawiennicza inspirowana miłością bliź-
niego prowadzi do ochrony życia duchowego w ludziach im powierzonych. 
Rozumiała to dobrze matka Teresa z Kalkuty, polecając swoim siostrom nie 
tylko pracę opiekuńczo-medyczną, ale równocześnie radosne świadectwo 
Ewangelii.

Kobieta jest tą, która ochrania życie, także to Boże, i zarazem patrzy dalej. 
Dostrzega w człowieku potencjał. Nie przekreśla, nie odrzuca. Stąd, jak to ujął 
aforystycznie P. Evdokimov, doktryna o predestynacji nie mogła się zrodzić 
w umyśle kobiety17. Wytrwała miłość, która czeka na owoce i nie rezygnuje 
z człowieka, jest ważnym znakiem dla współczesnego duszpasterstwa i życia 
rodzinnego. Płeć jest czynnikiem oddziałującym na kształt ludzkiej duchowo-
ści. Pozwala na swoiste ujmowanie i przeżywanie kontaktu z Bogiem18. Musi 
więc nadawać charakterystyczne rysy również kierownictwu (towarzysze-
niu) sprawowanemu przez kobiety. Tej naturalnej różnorodności nie można 
przeoczyć, lecz wykorzystać stosownie do sytuacji podopiecznych. 

Termin duchowego macierzyństwa jest równie doniosły jak duchowego 
ojcostwa, dlatego nie należy pochopnie obdarzać tym zaszczytnym tytułem 
jakiejś osoby prowadzącej kierownictwo duchowe. Macierzyństwo duchowe 
to niezwykła relacja, w której ktoś zawdzięcza matce bardzo wiele: rozpozna-
nie obecności Boga na drodze swojego życia. Stąd matka duchowa może być 
tylko jedna19. Matka duchowa pełni rolę mistagoga, wprowadza w relację do 
samego Boga. W ten sposób pełni najwyższą i najbardziej potrzebną rolę wy-
chowawczą, ukierunkowując na ostateczne spełnienie dziecka duchowego 
w Chrystusie. Spełnia tym samym zadania kierownictwa duchowego, które 
służy wypracowaniu metod kontaktu z Bogiem bliskim. 

15 Por. T. PASZKOWSKA, Macierzyństwo duchowe, [w:] Leksykon teologii duchowości, 
red. M. CHMIELEWSKI, Lublin–Kraków 2002, s. 475. 

16 Por. MD 21.
17 Por. P. EVDOKIMOV, Kobieta i zbawienie świata, przeł. E. WOLICKA, Poznań 1991, 

s. 169.
18 Por. M. CHMIELEWSKI, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości ka-

tolickiej, Lublin 2003, s. 99.
19 Por. T. PASZKOWSKA, Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin 2007, s. 47.
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Macierzyństwo duchowe funkcjonuje w łączności z tajemnicą paschalną 
Chrystusa20. Jest z nim związany swoisty ból rodzenia, ofi ara z własnego ży-
cia, smutek z powodu odejść. Stąd macierzyństwo duchowe w jakiś sposób 
odbija uczucia Serca Chrystusa, gdy ten płacze nad Jerozolimą, marnującą 
czas swego nawiedzenia (por. Łk 19, 41–42). Dokonuje się w ten sposób chry-
stoformizacja apostołki, która współodczuwa z Chrystusem, żywiąc te same 
pragnienia. Nierzadko naznaczona niepowodzeniami i trudem posługa ma-
tek duchowych czerpie swą owocność z tajemnicy Pańskiego krzyża i staje 
się dla nich przedmiotem zasługi na wieczność. Najdobitniejszym tego przy-
kładem stała się św. Monika. W takim podejściu do macierzyństwa mieści 
się również rezygnacja z macierzyństwa fi zycznego, by stać się matką wielu. 
Macierzyństwo duchowe może być nawet traktowane jako forma ekspiacji 
za grzechy i ofi ary z siebie dla ratowania innych. A. Derdziuk dobitnie ko-
mentuje ten fakt: „Ewangelia życia w szczególny sposób została powierzona 
kobietom, które bardziej gotowe są umierać, by życie mogło królować. Przyj-
mując w siebie ziarno życia, kobieta jest niejednokrotnie okładana nawozem, 
by w całej swej pokorze wykorzystać do wywyższenia życia to, co ją poniża. 
[…] Będąc gotowa płacić cenę obumierania dla rodzenia życia, kobieta ma 
wpisaną w swoje powołanie zdolność obmywania win innych przez branie 
na siebie konsekwencji pokonywania ich ofi arną i wierną miłością”21.

Nie można jednak zapominać o rezurekcyjnym wymiarze tej tajemni-
cy. Owoce, choć będą odkryte w czasie dnia sądu, niejednokrotnie stają się 
widoczne już teraz. Radość powołanych do bliskości z Bogiem, uratowani 
przed bezsensem, są źródłem wzmocnienia wiary, a także motywem podej-
mowania odważnych prób ratowania dusz na przyszłość. Istotnym faktem 
jest to, że kobieta sama podlega procesowi rozwojowemu poprzez macie-
rzyństwo. Obcując z dzieckiem, osiąga pewną pełnię ludzką i uczy się kon-
taktu. Spotkanie z człowiekiem, w wypadku macierzyństwa duchowego nie 
zawsze młodym, winno owocować rozwojem, wzrastaniem w dojrzałości 
ludzkiej z uwzględnieniem relacji do Boga. Spotkanie z ty zawsze ubogaca. 
Dopuszczenie do świadomości, że matka jest również obdarowywana doma-
ga się pewnej otwartości i przekroczenia wad oraz stereotypów22. 

Kobieta koniecznie potrzebuje, by w swej naturalnej konstrukcji płcio-
wej doświadczyć pomocy Bożej. Macierzyństwo fi zyczne czy duchowe nie 
poddane łasce rodzi bowiem konkretne zagrożenia. Może się zdarzyć, że ko-

20 Por. MD 19.
21 A. DERDZIUK, Kobieta pod pręgierzem opinii publicznej z grzechem nie tylko „swoim” 

(MD 14–15), [w:] Mulieris dignitas, dz. cyt., s. 285.
22 Por. E. POHORECKA, Macierzyństwo, [w:] Duchowość kobiety, dz. cyt., s. 150.
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bieta będzie zawłaszczać w swoją orbitę emocjonalną ludzi jej powierzonych, 
dokona ich reizacji, uniemożliwiając rozwój i nie spełniając swojego wznio-
słego posłannictwa23. Ważnym zadaniem staje się więc wychowanie kobiety 
do macierzyństwa24. Szczególnie w matce duchowej musi następować kenoza 
egoistycznych pragnień. Nawrócenie pozwala na odkrycie pełni daru kobie-
cości i jego realizację w matczynej trosce o drugiego. „Także kobieta, ze swej 
strony, musi pozwolić się nawrócić i rozpoznać szczególne charakterystycz-
ne wartości wielkiej zdolności miłości drugiego, jakich jej kobiecość jest no-
sicielką”25. 

Macierzyństwo duchowe stanowi szansę realizacji tajemnicy kobieco-
ści, pozwalając na osobisty rozwój. Wydobywa z kobiety potencjał miłości, 
empatii i odwagi, by walczyć o dobro drugiego człowieka. Domaga się likwi-
dacji wad często związanych z konstrukcją psychofi zyczną kobiety. Zarazem 
stanowi bezcenny dar dla tych, którzy z kobietą się stykają, nierzadko pro-
wadząc do spotkania ze światem wartości duchowych.

PRZYKŁADY DUCHOWYCH MATEK

Rozważania teoretyczne należy zakorzenić w doświadczeniu Kościoła, 
szukając w jego historii przykładów macierzyństwa duchowego. Prezento-
wane kobiety pokazują, że jest to powołanie stale aktualne w łonie wspól-
noty eklezjalnej, choć przybierające różne formy. Posługa macierzyństwa 
duchowego znana jest doskonale w rzeczywistości pustyni. Zwykło się mó-
wić o ojcach pustyni, tymczasem w gronie starców znajdowały się także ko-
biety. Cieszyły się one w społeczności eremickiej autorytetem równym męż-
czyznom, mimo że przekaz Księgi Starców wspomina z imienia tylko trzy: 
Ammę, Synkletykę i Teodorę. Wśród pism hagiografi cznych funkcjonowały 
także w większej liczbie biografi e świętych kobiet26. 

Na pustyni na dalszy plan schodziła kwestia płci. J. Chryssavgis wręcz 
stwierdza, że „kobiety były na ogół mile widziane na pustyni, sprawując 
funkcje kierowników i mistrzyń duchowych”27. Ojcowie udawali się do ko-
biet po wsparcie duchowe. Niejednokrotnie to one okazywały się bardziej 
wypróbowane w życiu duchowym, o czym świadczą choćby ironiczne po-

23 Por. T. PASZKOWSKA, Macierzyństwo duchowe, dz. cyt., s. 476.
24 Por. E. POHORECKA, Macierzyństwo, dz. cyt., s. 154.
25 KONGREGACJA NAUKI WIARY, List do Biskupów Kościoła katolickiego, dok. cyt., 17.
26 Por. J. CHRYSSAVGIS, W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, przeł. 

M. CHOJNACKI, Kraków 2007, s. 84.
27 Tamże, s. 85.
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wiedzenia28. Zawarcie w Gerontikonie wypowiedzi najwybitniejszych kobiet 
pustyni jednoznacznie wskazuje na ich powagę, możliwość sprawowania 
posługi kierownictwa duchowego oraz przydatność rad dla mieszkańców 
pustyni. 

Pustynia stawała się przestrzenią wolności od konwenansów społecz-
nych. Instytucja kierownictwa duchowego stworzona przez eremitów i ere-
mitki, była wyrazem przekreślenia wszelkiej dominacji obecnej w świecie. 
Mnich czy mniszka reprezentowali tych, którzy przeszli już pewną drogę 
duchową i mogli dzielić się doświadczeniem. Posiadanie przewodnika było 
warunkiem postępu. Skłaniało do unikania zasadzek szatańskich i głębokie-
go rozumienia roli wspólnoty. Nie prowadziło to jednak do tworzenia bo-
żyszcz autorytetów. Każdy bowiem musiał być komuś posłuszny, a przed-
miotem troski miała być wyłącznie chwała Boża. Zależność rodziła zależność, 
odsyłając wszystkich do Boga. Na dalszy plan usuwała się więc kwestia płci, 
hierarchii i innych uwarunkowań. Mnisi i mniszki mieli reprezentować swo-
im zachowaniem niegasnące walory pustyni: milczenie i umartwienie, a nie 
skupiać zainteresowanie na sobie 29. 

Działalność matek duchowych nie różniła się zasadniczo od działalno-
ści ojców. Obowiązywały te same zasady rozeznawania duchowego. Tytuł 
matka duchowa odnoszono do dwóch grup kobiet: jedną stanowiły przeło-
żone wspólnot, a więc swoiste matki duchowe klasztorów, druga skupiała 
jednostki uzdolnione charyzmatycznie do posługi kierownictwa, które były 
w sposób wolny wybierane za przewodniczki życia wewnętrznego. Bywały 
przypadki, że matką duchową stawała się osoba zmarła (np. św. Maria Egip-
cjanka) oddziałująca przykładem na następne pokolenia ascetów pustyni30.

Świetlanym przykładem matki pustyni pozostaje Amma Synkletyka 
(380-ok. 460). Odbierając nauki w pobożnej rodzinie, poszła za wskazaniami 
pism Ewagriusza z Pontu. W swojej doktrynie duchowej podkreślała znacze-
nie cnót cierpliwości i uprzejmości. Nie stawiała nieprzekraczalnej granicy 
między żyjącymi w mieście a eremitami, twierdząc, że „wielu ludzi żyjących 
w świecie żyje tak, jakby mieszkali na pustyni, i vice versa”31. Wielką zasługą 
świadczącą o geniuszu jej kobiecego serca jest nawoływanie do odkrycia rze-
czywistego sensu ascezy, do umiarkowania w stosowaniu pokut. Wniosła 
w życie eremickie złagodzenie radykalizmu, dostosowując umartwienia do 

28 Amma Sara: „Ja jestem mężczyzną, wy jesteście kobietami”, cyt. za: J. CHRYSSA-
VGIS, W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, dz. cyt., s. 86.

29 Por. J. NAUMOWICZ, Matki pustyni, [w:] Duchowość kobiety, dz. cyt., s. 60–62.
30 Por. tamże, s. 54–57.
31 J. CHRYSSAVGIS, W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, dz. cyt. s. 28–29.
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sytuacji człowieka. Z matczyną troską czuwała nad stanem osób chorych. 
Rozróżniała zło od grzesznika, zbrodnię od zbrodniarza. Reprezentuje więc 
postawę miłości przygarniającej, nacechowanej miłosiernym spojrzeniem na 
osobę ludzką. Podobną rolę, w warunkach pustelni domowej, pełniła też św. 
Makryna stając się wychowawczynią w wierze dla św. Grzegorza z Nyssy 
i św. Bazylego Wielkiego32.

Postacią, która w naszych czasach przeżywa swoisty renesans, jest św. 
Hildegarda z Bingen (1098–1197). Pojawia się wiele popularnonaukowych 
publikacji analizujących jej kunszt muzyczny czy przepisy lekarskie. Naj-
głębsze spojrzenie przedstawia jednak Benedykt XVI w katechezie środowej 
z 8 sierpnia 2010 r., gdy omawia jej życie mistyczne33. W średniowiecznej 
mniszce odkrywamy bogactwo talentów, mądrości mistycznej, ale też mi-
łość do Kościoła w pobudzaniu go do zrywu reformatorskiego. Klasztor be-
nedyktynek stał się dla niej okazją do rozwijania intelektualnych aspiracji. 
Analiza jej biografi i i pism wskazuje na szeroką wiedzę: od zielarstwa aż po 
teologię. Do ważniejszych dzieł związanych z mistycznymi wizjami należą: 
Poznaj drogi Pana, Księga o życiu zasług, Księga Boskich dzieł34. W pismach Hilde-
gardy odnajdujemy urywki z Biblii, traktatów Ojców Kościoła, jak i pisarzy 
średniowiecza35. Jej dorobek został poddany ocenie papieża Eugeniusza III, 
spotykając się z jego aprobatą i, co więcej, stanowiąc natchnienie dla ojców 
synodu w Trewirze (1147–1148). 

Hildegarda przedstawia się jako promotorka zdrowego feminizmu. 
Wybiega tym samym kilka wieków do przodu. Alfreda Walkowska, ba-
daczka jej życia, zauważa: „[…] choć sława Hildegardy była korzystna dla 
klasztoru benedyktynów, jej nauka budziła niepokój w sercu opata Kuno. 
Zamiast wdrażać mniszki do poczucia niższości, jakie przystoi kobiecie, Hil-
degarda w swoich wizjach i pouczeniach przedstawiała kobiecość jako dobrą 
i w stosunku do mężczyzn równowartościową formę człowieczeństwa. Za-
miast przygnębiać świadomością grzechu, uczyła mniszki radości płynącej 
z triumfu Boga”36.

Dostrzegamy w jej osobie niezwykły dynamizm. Stała się pierwszą 
kobietą średniowiecza, która z Bożego natchnienia samodzielnie założyła 

32 Por. J. NAUMOWICZ, Matki pustyni, dz. cyt., s. 62–65.
33 Por. http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=34214&s=opoka. 
34 Por. A. BLASUCCI, Duchowość późnego średniowiecza, [w:] Historia duchowości, t. 4: 

Duchowość średniowiecza, red. B. CALATI, R. GRÉGOIRE, A. BLASUCCI, przeł. K. FRAN-
CZYK, J. SERAFIN, Kraków 2005, s. 361.

35 Por. A. WALKOWSKA, Życie i działalność św. Hildegardy z Bingen (1098–1197), 
„Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2 (2005), s. 206–207.

36 Tamże, s. 210.
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klasztor żeński, w atmosferze niechęci ze strony mnichów benedyktyńskich. 
Oddziaływała na wpływowe osobistości średniowiecza. „W zbiorze zacho-
wano około 300 listów, zarówno jej autorstwa kierowanych do papieża, ce-
sarza Fryderyka Barbarossy, biskupów, jak i pisanych do niej. Są także listy 
pisane do teologów: Hugona ze Świętego Wiktora, Gerhoha z Reichersbergu, 
Ruperta z Deutz”37. Znana jest również teologiczna korespondencja Hildegar-
dy ze św. Bernardem z Clairvaux. Zabierała głos w sprawach społecznych, 
wskazując, że Kościół winien być źródłem reformy przez stawianie wysokich 
wymagań moralnych. 

Ewenementem jest działalność kaznodziejska Hildegardy. Odbywała się 
ona zarówno w placówkach klasztornych, jak i publicznie na placach miast. 
W tym celu święta podjęła cztery podróże kaznodziejskie. Nauki mobilizo-
wały duchownych i świeckich do nawrócenia, skłaniały cesarza do jedności 
z Kościołem, postulowały zgodę społeczną oraz reformy kościelne38. Hilde-
garda nadzorowała także proces uwolnienia od szatana kobiety o imieniu 
Segezwize. Znany jest fakt sporu o pochówek ekskomunikowanego rycerza 
na cmentarzu klasztornym. W tej sytuacji Hildegarda, idąc za głosem sumie-
nia, nie podporządkowała się woli biskupa Moguncji, ściągając na klasztor 
interdykt zakazujący sprawowania liturgii, w tym śpiewów ku czci Boga. 
Była w swej postawie nieprzejednana i doprowadziła do cofnięcia kary39. 

Doświadczenia duchowe Hildegardy wyznaczają potomnym drogę do 
Boga. Święta notuje swoje wizje w celu pastoralnym. Na podstawie swoich 
duchowych przeżyć konstruuje przewodnik dla tych, którzy chcą postępo-
wać Bożymi drogami, wskazując na pięć istotnych elementów: przebudzenie 
wiary, wołanie do Boga, walkę duchową, nawrócenie, współpracę z łaską 
Boga. Znamienne, że mniszka ma świadomość kondycji ludzkiej i redaguje 
swe wskazówki dla zwykłych ludzi, dla grzeszników. Pisma, choć w ręko-
pisie łacińskie, zostały przetłumaczone na języki nowożytne. Dostrzegamy 
w nich rysy prorockie; wizje nie są sprawą prywatną, ale zostały dane dla 
ogółu wiernych, więc ogłasza to, co widziała40. Nie były powodem do chluby, 
lecz motorem do służby, leczenia ciał i dusz.

A. Walkowska podsumowuje: „Całe jej życie świadczy o dobroci i rado-
ści, jakie cechowały tę świętą kobietę, ale też o jej żelaznej woli i konsekwen-
cji w dążeniu do celu. Dzięki tym cechom miała posłuch, ludzie szukali u niej 

37 Tamże, s. 214.
38 Por. A. BLASUCCI, Duchowość późnego średniowiecza, dz. cyt., s. 360.
39 Por. A. WALKOWSKA, Życie i działalność św. Hildegardy z Bingen (1098–1197), art. 

cyt., s. 217–218.
40 Por. A. BLASUCCI, Duchowość późnego średniowiecza, dz. cyt., s. 361.
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rad i pomocy. Nie znała strachu. Pocieszała, opiekowała się, niosła radość. 
Ostre słowa kierowała do wielkich tego świata, na co dzień nie było w niej 
srogości. Ze ślubów zakonnych swoich mniszek na pierwszym  miejscu sta-
wiała prawa, potem obowiązki. Każda siostra miała prawo do jej opieki i nie 
tylko one, także każdy słaby, bezradny, dlatego broniła heretyków, kobiet, 
żywych i umarłych”41. W tej postawie najpełniej dostrzegamy jej duchowe 
macierzyństwo, niezwykle silne dążenie do dobra każdego człowieka.

Kobietą wartą przywołania w kontekście duchowego macierzyństwa 
jest także służebnica Boża Marta Robin (1902–1982). Historia jej życia jest po-
ruszająca. Przy bliższym poznaniu mistyczki dotyka ogrom jej niewinnego 
cierpienia, oblubieńcza głębia związku z Chrystusem, jak i paramistyczne fe-
nomeny inedii, stygmatów oraz czytania w sercach nawiedzających ją gości. 
Ból Marty rodzi życie duchowe. Apogeum bycia całopalną ofi arą w intencji 
nawrócenia zabłąkanych grzeszników stanowi akt oddania się Bogu w nocy 
z 4 na 5 grudnia 1928 roku. Hasło Marty: „Bogu trzeba oddać wszystko” 
porywa bezgranicznym zaufaniem. Mamy do czynienia z wyjątkowo pra-
cowitą córką Kościoła, która z bezsilności choroby potrafi  uczynić narzędzie 
upodobnienia do Chrystusa i wspomożenia braci42.

Świadkowie zaznaczają, że spotkania z Martą były konkretne. Zadawa-
ła pytania istotne, na podstawie których poznawała wnętrze człowieka i jego 
sytuację. W jej słowach nie było krytykanctwa, lecz pozytywne nastawienie. 
Pamiętała poszczególne osoby i ich sprawy. Jean Guitton przyznaje: „Byłem 
zaskoczony szybkością, z jaką, pozornie bez wysiłku, Marta dostosowywała 
się do tak różnych problemów osób, które przychodziły prosić ją o radę: lu-
dzi obciążonych urzędami w Kościele lub w państwie, księży, robotników, 
pracodawców, bogatych i ubogich – przede wszystkim ubogich – osób zma-
gających się z nierozwiązywalnym, istot naznaczonych strapieniem, kuszo-
nych przez samobójstwo lub też niewolników nałogu. Znała ona i przyjęła 
u siebie cały wachlarz ludzkich trudności. I za każdym razem kiedy przyj-
mowała kogoś, dawała rozwiązanie przez bardzo proste słowa”43. Znany fi -
lozof zaświadcza o rozmowach, które prowadził ze stygmatyczką. Dotyczyły 
one zarówno poważnych spraw duchowych, nawet eschatologicznych, ale 
były też nierzadko nacechowane wewnętrznym ciepłem, gdy pytała o stan 
zdrowia, pracę zawodową, czy spożyte posiłki. Wszystkie te konwersacje 

41 A. WALKOWSKA, Życie i działalność św. Hildegardy z Bingen (1098–1197), art. cyt., 
s. 219.

42 Por. R. PEYRET, Życie Marty Robin, przeł. D. ŚLIWA, Warszawa 1994, s. 25–26.
43 J. GUITTON, Marta Robin. Mistyczka. Wizjonerka. Stygmatyczka, przeł. P. TROJ-

NIAR, Częstochowa 1990, s. 56.
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odbywały się w swobodnej atmosferze, gdyż „Marta była raczej wesoła niż 
radosna”, „miała duże poczucie humoru”. Interesowały ją ludzkie sprawy 
i te wielkie, i te prozaiczne.

Wszystko dokonywało się w niej w prawdzie i miłości. Biografowie 
przytaczają przypadki, że strofowała rozmówców za grzeszne życie, bądź in-
spirowała ich do działania. Zanurzała wszystkich spotkanych w swoich mo-
dlitwach, a także kontynuowała duchową korespondencję. Honorowe miej-
sce w tej formie kontaktu mieli cierpiący. W ich stronę płynęło współczucie. 
Nadawała sens ludzkim doświadczeniom przez odniesienie ich do tajemnicy 
Pańskiego krzyża. Czuła się odpowiedzialna za ludzi. Marta towarzyszyła 
swą modlitewną i ofi arniczą obecnością nie tylko poszczególnym osobom, 
ale również wspierała tak wielkie sprawy Kościoła jak Sobór Watykański II44. 
Kierowała jednocześnie subtelne rady do papieża Pawła VI niczym św. Ka-
tarzyna ze Sieny45. Mistyczka nie narzucała rozwiązań, lecz skłaniała do re-
fl eksji. Nierzadko jej wypowiedzi były prowokacyjne, podpowiadały trudne 
drogi wbrew ludzkiej logice. Szczególnym polem rozmów było rozeznawa-
nie powołania życiowego i posługi w Kościele46. 

Marta nie chciała tworzyć doktryny czy szkoły duchowości, choć jej 
misję przedłużają ogniska miłości, powstałe dla rozszerzania królestwa Boże-
go, odnowy świata i przyjmowania wszystkich zranionych przez życie. Ich 
działalność to spojrzenie na człowieka z nadzieją, profetyzm miłości, wia-
ra, że z Bożą pomocą każdy może się podnieść47. Wymownym przykładem 
otwartości jest przyjaźń stygmatyczki z ateistą – prof. P. L. Couchaudem. Jej 
wpływ doprowadził do jego nawrócenia przed śmiercią48. Znamienny jest 
fakt, że dla służebnicy Bożej ostatnie słowo należało do miłości. Zapowia-
dała Pięćdziesiątnicę miłości jako historiozbawcze spełnienie losów Kościoła. 
Pośród oczyszczającej kenozy dziejów chrześcijaństwa dostrzegała nieza-
spokojony głód Boga i wybuch nowego fermentu życia duchowego49. Nie 
ma w tych zapowiedziach nic z fatalistycznego jasnowidzenia. Marta kwitu-
je pytanie o przyszłość krótkim świadectwem nadziei: „Naszą przyszłością 
jest Jezus”50. Podsumowując jej apostolstwo, wybitny teolog prawosławny 
Olivier Clément nazwał ją „matką laikatu” i „najpełniejszą istotą ludzką”51. 

44 Por. BRAT EFRAIM, Marta Robin. To, co o niej wiem…, przeł. M. DOBIECKA, Kra-
ków 2004, s. 108. 

45 Por. J. GUITTON, Marta Robin. Mistyczka. Wizjonerka. Stygmatyczka, dz. cyt., s. 59–80.
46 Por. BRAT EFRAIM, Marta Robin. To, co o niej wiem…, dz. cyt., s. 137.
47 Por. R. PEYRET, Życie Marty Robin, dz. cyt., s. 60–64.
48 Por. B. PEYROUS, Życie Marty Robin, przeł. M. ŻUROWSKA, Łódź 2008, s. 243–248.
49 Por. BRAT EFRAIM, Marta Robin. To, co o niej wiem…, dz. cyt., s. 97–100.
50 R. PEYRET, Życie Marty Robin, dz. cyt., s. 45.

51  Por. BRAT EFRAIM, Marta Robin. To, co o niej wiem…, dz. cyt., s. 76.
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MACIERZYŃSTWO DUCHOWE 
W SŁUŻBIE WSPÓLNOTY EKLEZJALNEJ

Papież Jan Paweł II stawia przed kobietami pilne zadanie: „W tym sen-
sie przede wszystkim nasze czasy oczekują na objawienie się owego «geniu-
szu» kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: 
dlatego, że jest człowiekiem! I dlatego, że «największa jest miłość»”52. W ten 
sposób wypełnią postulat ratowania świata. Świadomość zawierzenia ko-
biecie człowieka może wyzwolić u niej duchową moc. Jan Paweł II wiąże 
kobiecość z powołaniem do ocalenia człowieka. W ten sposób kobieta staje 
się „niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla innych, którzy 
odczuwają w niej wielkie energie duchowe”53. 

Papież uwypuklił charakterystyczne cechy apostolstwa kobiety: „ini-
cjatywa połączona z pokorą,  szacunek dla innych i brak chęci narzucenia 
własnego punktu widzenia, dzielenie się własnymi przeżyciami i zaprosze-
nie do udziału w nich, by nabrać pewności w kwestiach wiary”54. Te cechy 
sprawiają, że w wielu sytuacjach misja ewangelizacyjna kobiet staje się szcze-
gólnie pożądana. Nie zatrzymuje się ona jednak na ogłoszeniu kerygmatu 
czy pogłębiającej katechezie, ale może również przybrać formę głębokiego 
kierownictwa duchowego. Łatwość nawiązywania kontaktu czyni z tej for-
my apostolstwa kobiecego szczególnie owocne narzędzie. 

Odkrycie duchowego macierzyństwa staje się szczególnym polem do 
promocji kobiet w strukturze wspólnoty kościelnej. Chrześcijańska pedago-
gia ma swoje zwieńczenie nie w jurydycznie postrzeganej moralności, lecz 
głębokiej duchowości. Kobiety otwarte na dar macierzyństwa duchowego 
mogłyby w tym względzie pełnić niebagatelną rolę, z racji na szczególną 
wrażliwość biorącą się z obcowania ze światem osób bardziej niż ze świa-
tem rzeczy. Duchowa matka stanowiłaby wrota do świata ponadczasowych 
wartości. W ten sposób realizuje się postulat, by chrześcijańskie wychowanie 
prowadziło do wypracowania w człowieku duchowych postaw.

Ciągle aktualne pozostaje wołanie św. Pawła zawarte w Pierwszym Li-
ście do Tesaloniczan: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszyst-
ko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5, 19–21). To imperatyw 
do budowania społeczności eklezjalnej w oparciu o dary duchowe, poddane 
rozeznaniu tych, którzy mają umacniać braci w wierze. Kościół widzi tutaj 

52 MD 30.
53 Tamże.
54 JAN PAWEŁ II, Godność i posłannictwo kobiety chrześcijańskiej (22.06.1994), „L’Osse-

rvatore Romano” (wyd. pol.) 15 (1994) nr 9–10 (166), s. 22. 
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szczególne zadanie biskupów. Sobór wyraźnie zachęca, aby odkryć wszel-
kie dary duchowe, których Bóg nie przestaje rozdzielać dla dobra głoszenia 
Ewangelii: „Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i pro-
wadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale «udzielając każdemu, jako 
chce» (1 Kor 12, 11) darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego 
stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do 
podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą 
pożyteczną rozbudowę Kościoła, zgodnie ze słowami: «Każdemu dostaje się 
objaw Ducha dla ogólnego pożytku» (1 Kor 12, 7). A ponieważ te charyzmaty, 
zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszech-
nione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je 
należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy 
się ubiegać lekkomyślnie ani spodziewać się zarozumiale po nich owoców 
apostolskiej działalności, sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowa-
dzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy 
szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego 
i zachowywać to, co dobre (por. 1 Tes 5, 12 i 19–21)” (LG 12). 

Macierzyństwo duchowe, w szerokim sensie wychowywania do wiary, 
daje się rozpoznać jako uzdolnienie „szerzej rozpowszechnione”, a więc jak-
by najbardziej fundamentalne. Można zaryzykować stwierdzenie, że takiej 
duchowej dyspozycji Bóg udziela wszystkim matkom, które w pełni świa-
domie pragną, by ich dzieci poszły za Chrystusem. Niejednokrotnie okazuje 
się, że kryzys głoszenia Ewangelii nie wynika z rezygnacji ze spektakular-
nych charyzmatów epifanijnych, ile raczej z pogrzebania chrześcijańskiego 
świadectwa życia w rodzinach. Dostrzegamy tu szczególną domenę kobiet, 
które są pierwszymi piastunkami wiary wśród dzieci. Należy także doceniać 
macierzyństwo duchowe w wąskim znaczeniu towarzyszenia duchowego, 
przeznaczając wybrane kobiety do specjalnych zadań w łonie wspólnoty 
eklezjalnej. 

Słowa Konstytucji dotyczą zarazem promocji wszystkich powołań i cha-
ryzmatów w Kościele. Przykład bowiem uczy, że Bóg objawia jasność swoich 
planów i udziela obfi tszego błogosławieństwa tam, gdzie Kościół gromadzi 
się w jedno jako wspólnota zatroskana o zbawienie braci. Zbawiciel sam 
przyobiecał taką asystencję tym, którzy zbierają się w jego imię (por. Mt 18, 
20). Dary Boże udzielone poszczególnym członkom wzajemnie się dopełnia-
ją, gwarantując owocność podjętej misji.

Wydaje się, że kobiety, u których rozpoznano charyzmat macierzyń-
stwa duchowego, mogłyby w większym stopniu uczestniczyć w gremiach 
doradczych Kościoła. Taką możliwość dla wiernych świeckich przewiduje 
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prawo Kościoła: „Świeccy odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropno-
ścią i uczciwością, są zdolni do tego, by jako biegli lub doradcy świadczyli 
pomoc pasterzom Kościoła, także w radach działających zgodnie z przepi-
sem prawa”55. Kobieca optyka pozwoliłaby znaleźć inne aspekty danej spra-
wy, a w efekcie wypracowywać skuteczniejsze rozwiązania duszpasterskie. 
„Duch objawia się dla wspólnego dobra” (por. 1 Kor 12, 4) nie tylko powa-
dze Apostołów. Macierzyństwo duchowe możemy rozpatrywać jako dar do-
pełniający starania hierarchów. Nierzadko przecież, jak to zostało ukazane 
w przedstawieniu historycznym, duchowe matki stały u podstaw odnowy 
Kościoła.

Matki duchowe mogłyby spełniać pewne funkcje z urzędu, co jest 
przewidziane prawnie: „Odpowiednio przygotowani świeccy są zdolni, by 
otrzymać od świętych pasterzy te urzędy kościelne i posługi, które wolno im 
piastować zgodnie z przepisami prawa”56. Zachęcający przykład odnajdu-
jemy w archidiecezji lubelskiej, gdzie referentką do spraw duszpasterstwa 
akademickiego została siostra zakonna57. Profetycznym znakiem dla Kościo-
ła obecnego czasu jest również fakt, że współczesne zrzeszenia chrześcijań-
skie mają w swym zarządzie kobiety (Droga Neokatechumenalna, Focolare).

„Jeśli świadectwo Apostołów […] stanowi podstawę Kościoła, to świa-
dectwo kobiet przyczynia się w ogromnej mierze do podtrzymania wiary 
chrześcijańskich wspólnot”58. Należy uwypuklić doniosłość intymnego spo-
tkania z Bogiem i osobistego przekazu wiary. Forma ta „dosięga osobistego 
sumienia człowieka i porusza je przedziwnym słowem, otrzymanym od ko-
goś innego”59. Jan Paweł II w adhortacji do Kościoła w Oceanii wręcz apelu-
je o takie apostolstwo, jeśli „nowa ewangelizacja ma przynieść oczekiwane 
owoce”60. Kobieta pełni w środowisku rodzinnym, obok wielu funkcji, także 
zadania ewangelizacyjne. Kobieta-matka wchodzi bowiem w swój dom z mi-
sją Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, realizując ją zgodnie z własnymi obo-
wiązkami i predyspozycjami61. W rodzinie dokonuje się budowanie Kościoła 

55 KPK kan. 228 §2 (skrót: KPK).
56 KPK, kan. 228 §1.
57 Por. http://kuria.lublin.pl/www/Wydzialy_kurii#Duszpasterstwo_Akademickie.
58 JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifi deles laici” (30.12.1988), 

49 (skrót: ChL).
59 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii 

nuntiandi” (08.12.1975), 46.
60 JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania” (22.11.2001), 46.
61 Zob. M. CHMIELEWSKI, Duchowość kobiety w świetle jej zadań małżeńsko-rodzinnych, 

[w:] Małżeństwo – przymierze miłości (Homo meditans, t. 15), red. J. MISIUREK, W. SŁOMKA, 
Lublin 1995, s. 181–198.
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domowego. Nie stanowi więc problemu to, że żona może stać się duchową 
matką całej rodziny, konsekwentnie odsłaniając słowem i postępowaniem ta-
jemnicę związku z Chrystusem. 

Matki uczestniczą w posłannictwie Kościoła, doprowadzając do rozwo-
ju jego dzieci. Staje się to szczególnie wyraźne w przypadku macierzyństwa 
fi zycznego. Tak naprawdę matki biologiczne przynajmniej w wąskim zakre-
sie i na jakimś etapie życia winny być matkami duchowymi swych dzieci62. 
Jest to tym bardziej doniosłe, gdy oddziaływanie matki na dziecko uznamy 
za długofalowe. Dzieje się tak ze względu na pierwotność tej aktywności63. 
Rodzi się wskutek tego pytanie, czy wyjątkową troską duszpasterską nie na-
leżałoby objąć kobiet, które, pracując z najmłodszymi, dają podwaliny życia 
duchowego. 

Matki wierzące wykazują eklezjalność swoich postaw, gdy głęboko żyją 
chrześcijańską wiarą i ją przekazują. Tym samym stają się obrazem Kościoła-
-Matki64. T. Paszkowska, analizując sytuację Maryi przedstawioną w Ewan-
geliach, wskazuje, że dla kobiety pierwszym środowiskiem ewangelizacji 
są bliscy w domu. Choć liturgia nie przyznaje kobiecie szczególnej pozycji 
w ofi cjalnym nauczaniu, to jednak jest ona zaproszona do ewangelizacji co-
dzienności. Tu kryje się bogactwo tej posługi, jej duchowa płodność. Skutecz-
ności ewangelizacji nie mierzy się bowiem ilością osób, lecz jakością recepcji 
nauki Chrystusa. Przepowiadanie Ewangelii jest pojęciem o wiele szerszym 
od pasterskiego nauczania i katechezy65. W środowisku rodzinnym wszystko 
jest poddawane pod osąd wiary i przepajane wartościami. Nie dotyczy to tyl-
ko dzieci. Wrażliwość kobiety pozwala na transpozycję wyższych wartości 
w męskie środowisko, gdzie mogłyby ulec pominięciu. W pierwszym rzę-
dzie należy tu wymienić wychowanie do opiekuńczej miłości ojcowskiej66. 

Obecność duchowo-macierzyńska może obejmować różne sfery dzia-
łalności. Ks. prof. M. Chmielewski, referując myśl Jana Pawła II, wymienia 

62 Prof. A. J. Nowak komentuje ten fakt z punktu widzenia psychologii: „Jeżeli [mat-
ka – przyp. Ł. D.] żyje sakramentalnie, od momentu poczęcia dziecka przekazuje miłość, 
którą jest Chrystus. Psychologia głębi, prekursor psychologii prenatalnej, wskazuje na in-
terpersonalne relacje pomiędzy matką i dzieckiem w jej łonie. Matka staje się sumieniem 
dla dziecka”. Kapłaństwo kobiety – tak i nie, dz. cyt., s. 65.

63 Por. D. KORNAS-BIELA, Powierzyć dziecko kobiecie – przedwieczny zamysł Ojca, [w:] 
Mulieris dignitas, dz. cyt., s. 79.

64 Por. T. PASZKOWSKA, Ewangelię objawić kobiecie – normatywna postawa Syna, [w:] 
Mulieris dignitas, dz. cyt., s. 89.

65 Por. tamże, s. 90–92.
66 Por. D. KORNAS-BIELA, Powierzyć dziecko kobiecie – przedwieczny zamysł Ojca, dz. 

cyt., s. 73–74.
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w tym względzie: zaangażowanie misyjne, dzieła chrześcijańskiego miło-
sierdzia, pisma bogate w ewangeliczną mądrość wyrosłe na gruncie modli-
twy i mistyki, w końcu dawanie rad na podstawie osobistego doświadczenia 
w przypadku kobiet w podeszłym wieku67.

Macierzyństwo duchowe, nacechowane łagodnością, wydaje nierzadko 
lepsze owoce na niektórych etapach dojrzewania chrześcijańskiego. Kierow-
nictwo prowadzone przez mężczyzn odznacza się dosadnością i nastawie-
niem na osiąganie celów. Mobilizuje więc do pójścia naprzód i wyzbywania 
się duchowego lenistwa, koncentrując na tym, co istotne. Pomaga zachować 
obiektywizm. Zarazem może budzić w penitencie rezerwę czy strach, poczu-
cie dystansu i skupienia się na problemach, a nie na osobie. Kobiecy model 
kierownictwa akcentuje zaś perspektywę długofalową, stopniowe wzmac-
nianie podopiecznego do podjęcia odważnych wyborów. Kryje się tu jednak 
pewne zagrożenie przywyknięcia do stanu obecnego czy fałszywej niepo-
radności68. 

Zadaniem kobiety jest wychowywać do pełnego uczestnictwa w życiu 
Kościoła, co gwarantuje pełny rozwój osoby. Warto więc zastanowić się nad 
rolą duchowych matek w działalności zmierzającej do rozeznania powoła-
niowego. Młody człowiek niejednokrotnie nie potrafi  odnaleźć się w zamę-
cie propozycji lansowanych przez świat. Nie odczytuje wówczas swojego 
życia jako powołania. Nie dostrzega w końcu specyfi cznych paradygmatów 
powołania zawartego w społeczności kościelnej69. Prowadzi to do poczucia 
bezsensu, kroczenia ślepo przez życie i braku odpowiedzialności za własne 
czyny. W efekcie obserwujemy również spadek powołań do szczególnego 
zaangażowania w Kościele, przy czym wydaje się, że większym kryzysem 
są objęte dziewczęta. Palącym wezwaniem staje się więc dziś towarzysze-
nie powołaniowe, które mogłyby piastować duchowe matki, jako koniecz-
ne, wychowawcze uzupełnienie katechezy szkolnej. Taka forma pracy jest 
o tyle cenna, że nie wymaga ścisłej formacji akademickiej, skomplikowanej 
i czasochłonnej, choć wskazana byłaby permanentna formacja duchowo-
-teologiczna kobiet-towarzyszek. Przemawianie z serca do serca w nieofi cjal-
nych kontaktach może być skuteczniejsze niż katecheza szkolna, zwłaszcza 
w odniesieniu do subtelnej sfery powołania. Ewangelia przekazywana w bli-
skiej relacji osób wydaje się prowadzić do trwalszych postaw. Jak podkreśla 
prof. Teresa Paszkowska: „Bóg nie preferuje globalnych procesów w kwestii 
ewangelizacji, Jego metoda ma charakter ściśle personalny: Osoba kieruje się 

67 Por. M. CHMIELEWSKI, Odkryć geniusz kobiety, dz. cyt., s. 52.
68 Por. T. PASZKOWSKA, Psychologia w kierownictwie duchowym, dz. cyt., s. 55–56.
69 Por. ChL 50.
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w stronę osoby, ta z kolei niesie je następnej osobie”70. Doskonałą tego ewan-
geliczną ikoną jest scena nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. Bóg wchodzi 
przez ukrytą życzliwość kobiety Nim napełnionej. Taką rolę pełni każdy na-
pełniający swe życie mocą Ewangelii.

Taki rodzaj apostolstwa stanowić może adekwatną odpowiedź na 
kryzys odczytywania powołań w Kościele; zabezpiecza przed akcyjnością, 
a umożliwia zaplanowane oddziaływanie formacyjne w zmieniających się 
uwarunkowaniach życia młodego człowieka. Pozwala również stopniowo 
dojrzewać powołaniom zagłuszonym przez propagowane współcześnie ide-
ologie. Wrażliwość serca kobiety, stanowiąca jej geniusz, potrafi  się bowiem 
przebić przez niejedną zaporę mentalną i uczuciową, gdyż przemawia naj-
bardziej powszechnym językiem miłości. Ów geniusz silny miłością winien 
roztaczać się także na tradycyjne pola kobiecej obecności zawodowej związa-
ne ze służbą chorym, czy zniewolonym różnymi nałogami; jednym słowem: 
powinien wychodzić ku najsłabszym członkom Kościoła.

Dowartościowania domaga się również społeczność dziewic konsekro-
wanych. Ich konsekracja stanowi sprawę eklezjalną, odznacza się charakte-
rem kościelno-społecznym71. Kościół zatem powinien widzieć w ich otwarciu 
na macierzyństwo duchowe bezcenne wyposażenie do formacji ludu Bożego. 
Staje się to dostrzegalne na polu katechezy. Nie do przecenienia jest fakt, że 
niektóre zgromadzenia życia konsekrowanego podejmują szlachetną prak-
tykę adopcji modlitewnej kapłanów i kandydatów do kapłaństwa (np. Sio-
stry Betanki, Siostry Misjonarki Miłości). Towarzyszą im poprzez modlitwę 
w pracach apostolskich, naśladując przykład św. Teresy z Lisieux. Szczegól-
ną rolę matki duchowe mogą pełnić w łonie samych instytutów życia konse-
krowanego. W tej sferze rysuje się prymat posługi duchowej nad funkcjami 
administracyjnymi. Przełożona winna być tą, która pierwsza daje wzór ob-
lubieńczej relacji z Panem, a zarazem dba o jej rozwój w gronie współsióstr, 
wzywając do zachowania ducha założycieli. Winna być tą, która przewodzi 
w miłości. Wypełnia w ten sposób nakaz Pisma, „by troszczyły się o sprawy 
Pana, o to, by były święte i ciałem i duchem” (1 Kor 7, 34). 

70 T. PASZKOWSKA, Ewangelię objawić kobiecie, dz. cyt., s. 86.
71 Por. P. WALKIEWICZ, Dziewictwo płodne – ideał konsekracji osoby, [w:] Mulieris di-

gnitas, dz. cyt, s. 304.
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ZAKOŃCZENIE

Zaangażowanie kobiet w towarzyszenie duchowe jest cenną propozycją 
ich promocji w Kościele. Od wzrostu duchowego poszczególnych osób zależy 
bowiem kształt Kościoła i społeczeństwa cywilnego. Kierownictwo sprawo-
wane przez kobiety winno się więc spotkać z najwyższym dowartościowa-
niem. Specyfi ka tej posługi stawia kobiety jako niezbędne współpracownice 
dzieła ewangelizacji. Wielokrotnie dostrzegano w historii chrześcijaństwa 
pozytywne owoce ich macierzyńskiego poświęcenia się. W naszych czasach 
również może ono doprowadzić do pobudzenia aktywności wierzących.

Uniwersalizm kobiecego serca winien znaleźć odbicie we wspólnocie 
kościelnej. Jest to wręcz wymóg, który wynika z posłuszeństwa słowu Bo-
żemu, by nie zmarnować żadnego daru, który jest udzielany dla budowania 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Praktykowanie macierzyństwa duchowego 
jawi się więc jako ważny przejaw duszpasterskiej troski Kościoła. Jeśli uznać 
je za specjalny charyzmat Ducha Świętego, wspomagający towarzyszenie 
duchowe, może być traktowane jako osobiste powołanie organizujące całe 
życie. Należy podkreślić, że macierzyństwo duchowe w swoich różnych po-
staciach jest dostępne dla wszystkich kobiet: matek biologicznych, przed-
stawicielek zawodów typowo „kobiecych”, osób konsekrowanych, ale także 
tych, które pozostają w skomplikowanej sytuacji domowej, niejednokrotnie 
zachowując wstrzemięźliwość seksualną w imię wierności małżeńskiej. 
Może więc dostosowywać swoje formy wyrazu do warunków szybko zmie-
niającego się świata. 

Dar macierzyństwa duchowego charakteryzuje się szerokim polem 
oddziaływania, może dotrzeć do różnych grup wiernych, zwłaszcza za-
gubionych duchowo. W dobie zatracania więzi społecznych zdolność do 
nawiązywania kontaktu przez kobiety staje się szczególnym narzędziem 
preewangelizacji. Odkrycie na nowo posługi macierzyństwa duchowego, 
zadania uświęconego przez tradycję duchową Kościoła, stanowić może 
więc adekwatną odpowiedź na bolączki wspólnoty eklezjalnej. Pełne tro-
ski macierzyństwo duchowe staje w szczególnej służbie Ewangelii nadziei, 
pochylając się nad tymi, „którzy się źle mają” (Łk 5, 31). Koreluje więc z nie-
zmienną misją Kościoła, który głosi orędzie zbawcze i umożliwia kontakt 
ludzi z Bogiem. 
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L’ACTUALITÉ IMPÉRISSABLE DE LA MATERNITÉ SPIRITUELLE

L’article abord le sujet du rôle de la femme dans l’Église dans le contexte spirituel. 
Il propose une réfl exion à partir des textes du Magistère et en évoquant quelques person-
nages féminins de l’histoire. Il se référe aussi à la situation contemporaine de la femme et 
présente quelques remarques pastorales. L’auteur consacre un développement à la ques-
tion de l’accompagnement spirituel effectué par les femmes. Il présente la maternité spi-
rituelle comme une proposition ouverte à toutes les femmes, mariées et célibataires, une 
proposition qui peut stimuler la croissance personnelle, surtout chez les gens en situation 
diffi cile. En mettant en relief l’importance de la maternité spirituelle, l’article souligne la 
valeur de la collaboration entre l’homme et la femme au service de l’Église.  

tłum. Łukasz Dyktyński
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Uaktywnienie apostolskie świeckich stanowi wzmożoną troskę Kościo-
ła szczególnie od ostatniego Soboru Watykańskiego II. Tenże Sobór podał 
defi nicję świeckich, określając ich jako pełnoprawnych członków Kościoła 
włączonych do niego przez chrzest, którzy są objęci jego tajemnicą. Są oni 
także obdarzeni specyfi cznym powołaniem, którego „celem w sposób szcze-
gólny jest szukanie Królestwa Bożego w zajmowaniu się sprawami świeckimi 
i kierowaniu nimi po myśli Bożej” (KK 31).   

Ewangelizacja, którą podejmują świeccy, to głoszenie Chrystusa, zarów-
no słowem, jak i świadectwem swego życia. W przypadku ludzi świeckich, 
jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „ewangelizacja ta nabiera swoiste-
go charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwy-
kłych warunkach właściwych światu”1. Dotykamy tutaj eklezjalnej zasady 
o różnorodności posług w Kościele, o której wspomina św. Paweł Apostoł 
(por. Ef 4, 10). Zatem życie Kościoła jako Ludu Bożego wymaga aktywnego 
udziału wszystkich członków, zarówno duchownych, jak i świeckich. W od-
niesieniu do świeckich możemy także mówić o ich odpowiedzialności za 
dzieło ewangelizacji. Źródło tej odpowiedzialności wynika z ich powołania 

1 KKK 405.
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chrześcijańskiego, gdzie na mocy sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eu-
charystii, uczestniczą oni w misji Jezusa Chrystusa.

TEOLOGICZNE PODSTAWY 
SPOŁECZNEGO APOSTOLSTWA ŚWIECKICH

Działalność osób świeckich stanowi uczestnictwo w samej zbawczej 
misji Kościoła. Apostolstwo Kościoła i „wszystkich jego członków zmierza 
przede wszystkim do ukazania światu słowem i czynem ewangelicznego 
orędzia Chrystusa i do udzielenia mu Jego łaski. [...] Stąd też prawo i obo-
wiązek apostołowania są wspólne wszystkim wiernym, czy to duchownym, 
czy świeckim,”2 stwierdza kard. Wojtyła. Wyrażenie „świecki” wskazuje na 
świat. W tym też duchu poucza Sobór Watykański II w Konstytucji duszpaster-
skiej o Kościele w świecie współczesnym: „Ma więc Sobór przed oczyma świat lu-
dzi, czyli całą rodzinę ludzką wraz z tym wszystkim, wśród czego ona żyje” 
(KDK 2). Chodzi mianowicie o świat, który stanowi swoistą widownię histo-
rii rodzaju ludzkiego. Świat ten jest naznaczony pomnikami jego wysiłków, 
klęsk oraz zwycięstw. Wreszcie jest to świat, który został powołany z miło-
ści Boga do istnienia. Popadłszy w niewolę grzechu, zostaje on wyzwolony 
przez Jezusa Chrystusa – Syna Bożego – ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego. Przez misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela doznaje 
on przemiany i dochodzi do pełni doskonałości. Katolicy świeccy są zatem 
w szczególnej relacji do świata. Stanowiąc rzeczywistość społeczną Kościoła, 
przyczyniają się do tego, że dzięki ich postawie Kościół trwa w świecie oraz 
kształtuje go mocą otrzymaną od Chrystusa. Kard. Karol Wojtyła precyzyjnie 
określa zadanie świeckich, ucząc, że jest nim dawanie świadectwa Chrystu-
sowi. „I to nie tylko przez pracę i twórczość, oraz przez moralność, ale także 
w sensie religijnym: przez uczestniczenie w sakramentach świętych, przez 
modlitwę, przez udział we mszy św. nade wszystko”3.

Do tej właśnie apostolskiej działalności Chrystus przeznacza wszyst-
kich, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego. Z kolei, dzięki przyjmowa-
niu sakramentów, szczególnie Eucharystii, udzielana jest i podtrzymywana 
owa miłość Boga i ludzi, która stanowi duszę całej apostolskiej działalności. 
Oczywiście dla księdza kardynała Wojtyły podstawowym celem, ku któ-
remu kieruje się apostolstwo, jest każdy człowiek. „Pierwszym zadaniem 
apostolskim apostolstwa świeckich […] jest człowiek, który powinien odpo-

2 K. WOJTYŁA, U podstaw odnowy, Kraków 2003, s. 236
3 K. WOJTYŁA, Apostolstwo świeckich, Kraków 1999, s. 11.
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wiedzieć sobie na pytanie: kim jestem jako chrześcijanin? Pytanie to zawiera 
podstawową rzeczywistość apostolstwa. Dla kard. Wojtyły ma ono ogromne 
znaczenie, gdyż chodzi o żywego człowieka wcielającego w codzienną rze-
czywistość prawdę Bożą. Takiej postawy uczy Jezus Chrystus”4.

Kard. K. Wojtyła, komentując soborową naukę o laikacie, podkreśla 
współpracę w misji apostolskiej hierarchii ze świeckimi. W jednym ze swoich 
kazań mówi: „Jako następca apostołów, […] apostolstwo dzielę z wami mał-
żonkowie, z wami rodzicami, (…) z wami, którzy to wszystko razem czyni-
cie, żyjąc w małżeństwie i rodzinie, i przez to budując Kościół Boży”5. Ludzie 
świeccy są zatem powoływani w różny sposób do bardziej bezpośredniej 
współpracy z apostolstwem hierarchii, na wzór owych mężów i niewiast, co 
pomagali Pawłowi w głoszeniu Ewangelii, wielce trudząc się w Panu (por. 
Flp 4, 3; Rz 16, 3). Zdatni są oni do tego, aby hierarchia przybierała ich do 
pomocy w wykonywaniu pewnych zadań kościelnych służących celowi du-
chowemu. Apostolstwo hierarchii warunkuje się wzajemnie z apostolstwem 
świeckich. Kapłaństwo hierarchiczne zakłada przecież apostolstwo całego 
Ludu Bożego, uczy kard. Wojtyła. Szczególnie jest ono „uwyraźnione w ży-
ciu chrześcijańskiej rodziny”6. 

Święty Piotr Apostoł porównuje chrześcijan do „żywych kamieni”, 
które na Chrystusie – „kamieniu węgielnym” są „budowane jako duchowa 
świątynia” (1 P 2, 5). „Ochrzczeni poświęcani są przez odrodzenie i namasz-
czenie Duchem Świętym, jako dom duchowy” (KK 10). Duch Święty namasz-
cza człowieka ochrzczonego, wyciska na nim swoją niezatartą pieczęć i usta-
nawia go duchową świątynią (por. 2 Kor 1, 21–22). To znaczy, że człowiek 
zjednoczony i ukształtowany na wzór Chrystusa, zostaje napełniony przez 
Ducha świętą obecnością Boga. Po tym duchowym namaszczeniu, uczy Jan 
Paweł II, każdy chrześcijanin może na swój sposób powtórzyć słowa Pana 
Jezusa: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a nie-
widomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoły-
wał rok łaski od Pana” ( por. Łk 4, 18–19; Iz 61, 1–2). „Tak oto przez chrzest 
i bierzmowanie ochrzczony uczestniczy w misji samego Jezusa Chrystusa 
Mesjasza i Zbawiciela”7. 

4 Tamże, s. 27.
5 K. WOJTYŁA, Kazanie wygłoszone podczas wizytacji w parafi i Najświętszego Salwatora 

w Krakowie, I niedziela Wielkiego Postu (19.03.1972) r., [w:] Apostolstwo świeckich, dz. cyt., s. 40.
6 K. WOJTYŁA, U podstaw odnowy, dz. cyt., s. 237.
7 ChL 13.
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Sobór Watykański II uczy, iż najwyższy i przedwieczny kapłan Jezus 
Chrystus pragnąc, aby Jego świadectwo i Jego posługa trwały nieprzerwa-
nie także za pośrednictwem ludzi świeckich, ożywia ich Duchem swoim 
i nieustannie zachęca do wszelkiego dzieła szlachetnego i doskonałego. Za 
sprawą Ducha Świętego świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusowym. 
„Tym bowiem, których wiąże ściśle z życiem i posłannictwem swoim [Chry-
stus], daje również udział w swojej funkcji kapłańskiej (munus sacerdotale) dla 
sprawowania kultu duchowego, aby Bóg był uwielbiony, a ludzie zbawieni. 
Toteż ludzie świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem 
Świętym, w przedziwny sposób są powołani do tego, aby rodziły się w nich 
zawsze coraz obfi tsze owoce duchowe” (KK 34). 

Świeccy nie tylko uczestniczą w potrójnym urzędzie Chrystusa. To sam 
Zbawiciel kontynuuje swoje kapłaństwo w ich życiu. A zatem ich uczestnic-
two w kapłaństwie wspólnym Kościoła dokonuje się z woli i dzięki działaniu 
Chrystusa, przedwiecznego i jedynego kapłana. Ta kapłańska posługa wier-
nych świeckich dokonuje się mocą Ducha Świętego, którego Jezus obiecał 
apostołom. „Ten, który w dniu Pięćdziesiątnicy został posłany, aby utwo-
rzyć Kościół, musi też nieustannie rozwijać kapłaństwo i działalność kapłań-
ską Chrystusa w Kościele, również w świeckich, którzy są pełnoprawnymi 
członkami Corpus Christi na mocy chrztu”8, mówi w jednym ze swoich wy-
stąpień Jan Paweł II.

Uczestnicząc w kapłańskim urzędzie Chrystusa, świeccy łączą się z Nim 
w krzyżowej ofi erze, ofi arując samych siebie. A zatem ich życie małżeńskie, 
rodzinne, codzienna praca, wypoczynek zarówno ducha, jak i ciała, wszyst-
kie uczynki, apostolskie przedsięwzięcia „jeśli odbywają się w Duchu, stają 
się ofi arami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 5) (KK 34).  

Mówiąc z kolei o udziale świeckich w prorockim urzędzie Chrystusa, 
K. Wojtyła stwierdza, że „Chrystus, Prorok wielki, […] pełni swe prorocze 
zadanie aż do pełnego objawienia się chwały”9. Zadanie to nie dotyczy wy-
łącznie hierarchii, która naucza w jego imieniu i Jego władzą, ale także od-
nosi się do ludzi świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wy-
posażył w zmysł wiary i łaskę słowa (por. Dz 2, 17–18; Ap 19, 10), aby Jego 
moc jaśniała w życiu codziennym i społecznym. Ksiądz kardynał, komentu-
jąc naukę soborową, pisze, że to sam Zbawiciel ustanawia świeckich swy-
mi świadkami, udzielając im „zmysłu wiary” oraz „łaski słowa”10. Poprzez 

8 JAN PAWEŁ II, Kościelna tożsamość świeckich, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
15 (1994) nr 1 (159), s. 42

9 K. WOJTYŁA, U podstaw odnowy, dz. cyt., s. 174.
10 Tamże.
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swoją postawę sprawiają oni, że Ewangelia Chrystusowa jaśnieje w świecie. 
Ta ewangelizacja, której dokonują świeccy, to nic innego, jak tylko głoszenie 
Chrystusa połączone ze świadectwem swego życia. Zatem, jak powie inny 
teolog, cechą charakterystyczną powołania świeckich do udziału w urzędzie 
prorockim Chrystusa, świadka prawdomównego i wiernego ( por. Ap 1, 5), 
„jest ukazanie, że nie ma sprzeczności pomiędzy naśladowaniem Go, a wy-
pełnianiem zadań, których muszą się oni podejmować ze względu na swój 
charakter świecki”11. 

 Sobór Watykański II ściśle określa naturę świadectwa oraz owego – moż-
na powiedzieć – „profetyzmu” ludzi świeckich, jak również całej wspólnoty 
chrześcijańskiej, stwierdza Jan Paweł II. Nawiązuje tu do słów samego Chry-
stusa, który, zwracając się do swych uczniów przed wniebowstąpieniem, po-
wiedział: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami” (Dz 1, 8). Zatem sprawowanie kapłaństwa powszechnego 
wraz z „dawaniem świadectwa jest możliwe dzięki interwencji Ducha Świę-
tego”12. Nie chodzi tu tylko o charakter prorocki, związany ze szczególnymi 
„charyzmatami” mieszczącymi się w porządku naturalnym. Chodzi tu raczej 
o „profetyzm” zakorzeniony w porządku nadprzyrodzonym. 

W innym miejscu adhortacji Christifi deles laici Jan Paweł II dodaje, że 
świeccy są uprawnieni oraz zobowiązani do tego, by z „wiarą przyjęli Ewan-
gelię i głosili ją słowem i czynem, demaskując śmiało i odważnie wszelkie 
przejawy zła”13. Jest to możliwe dzięki temu, że otrzymują oni od Ducha 
Świętego łaskę wyznawania wiary oraz znajdowania najlepszego sposobu 
wyrażania jej i przekazywania wszystkim. Świeccy chrześcijanie, jako „syno-
wie obietnicy”, są ponadto wezwani do świadczenia w świecie o wielkości 
i bogactwie nadziei płynącej z nauki i dzieła Jezusa Chrystusa dla zbawienia 
wszystkich. Ta nadzieja jest bardzo potrzebna światu, który często przeżywa 
lęk w obliczu swych ograniczeń. Lęk z powodu pustki przebijającej z wielu 
struktur powołanych do uszczęśliwiania ludzi na ziemi. Świadectwo nadziei 
chrześcijańskiej jest więc szczególnie potrzebne, by kierować człowieka na 
drogę poszukiwań życia będącego ponad wartościami tego świata. Świeccy 
spełniają tutaj bardzo ważne zadanie. Mianowicie ukazują oni, że nadzieja 
chrześcijańska nie zakłada ucieczki od świata ani rezygnacji z pełnej reali-
zacji ziemskiej egzystencji, lecz jej otwarcie na transcendentny wymiar życia 

11 H. BALTHAZAR, Kim jest laik?, „Communio” 7 ( 1987) nr 3 (39), s. 36–43.
12 JAN PAWEŁ II, Apostolstwo i posługi świeckich, „L’Osservatore Romano” (wyd. 

pol.) 15 (1994) nr 4 (162), s. 35.
13 ChL 14.
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wiecznego, bo tylko ono nadaje tej egzystencji prawdziwą wartość. Zatem 
„świadectwo życia chrześcijańskiego jest podstawową ewangelizacją”14.

 Wiara wraz z nadzieją, pod wpływem miłości, pozwalają ogarnąć świa-
dectwem całe środowisko życia i pracy ludzi świeckich, powołanych do tego, 
aby Ewangelia jaśniała w życiu codziennym, indywidualnym oraz społecz-
nym. Moc Ewangelii objawia się w nieustannym nawracaniu do Pana. To ona 
promieniuje z codziennej postawy chrześcijan, kiedy w każdym środowisku 
i w każdych okolicznościach pozostają oni odważni, nie bojąc się ujawnić 
swych przekonań, pomni na słowa Jezusa Chrystusa: „Kto się bowiem Mnie 
i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyj-
dzie w swej chwale oraz chwale Ojca i świętych aniołów” (Łk 9, 26; por. Mk 8, 
38). Z kolei sam Jezus powie: „Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna 
się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych” ( Łk 12, 8). 

Moc Ewangelii ujawnia się również wtedy, gdy człowiek cierpliwie zno-
si różnego rodzaju próby oraz życiowe doświadczenia. Staje się on wówczas 
świadkiem Chrystusowego krzyża. „Mocy Ewangelii oczekuje się nie tylko 
od kapłanów i zakonników pełniących misję szafarzy słowa oraz łaski Chry-
stusowej. Potrzebują jej również i świeccy, aby ewangelizować środowiska 
i struktury świeckie ich codziennego życia,” powie Jan Paweł II15. To świa-
dectwo powinno być bardzo wyraziste we współczesnym świecie. Katolicy 
świeccy zjednoczeni z Chrystusem „wielkim prorokiem” (Łk 7, 16), ustano-
wieni w Duchu Świętym „świadkami” zmartwychwstałego Chrystusa, mają 
udział zarówno w nadprzyrodzonym zmyśle wiary Kościoła, jak i w łasce 
słowa ( por. Dz 2, 17–18). Winni zabiegać o to, by moc Ewangelii jaśniała 
w ich życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, czy też zawodowym, ażeby 
dzieło Ewangelii – stwierdza ksiądz kardynał – „które w Nim [Chrystusie] 
wzięło swój początek, realizowało się w świecie współczesnym”16. 

Odnosząc się z kolei do zagadnienia udziału ludzi świeckich w królew-
skim urzędzie Jezusa Chrystusa, Ojciec Święty powiedział: „Jak przypomina 
Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium, Jezus Chrystus, Syn Boży, 
stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, a po spełnieniu na ziemi od-
kupieńczego dzieła, którego momentem kulminacyjnym była ofi ara krzyża 
i zmartwychwstanie, przed wniebowstąpieniem do nieba powiedział: «Dana 

14 K. WOTYŁA, Ewangelizacja współczesnego świata, [w:] Ks. Karol Wojtyła. Biskup – Me-
tropolia – Kardynał, Kazania 1962–1978, Kraków 1979, s. 347.

15 JAN PAWEŁ II, Zajmując się sprawami świeckimi, szukajcie Królestwa Bożego. Prze-
mówienie do świeckich pracujących w Kościele, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6 (1985) 
nr nadzwyczajny 2 (71), s. 19–20.

16 K.WOJTYŁA, Ewangelizacja współczesnego świata, dz. cyt., s. 348.
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mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28, 18)”17. Stwierdzenie to 
w jego zamyśle oznaczało zlecenie uczniom posłannictwa oraz nadanie im 
władzy ewangelizowania wszystkich narodów, wszystkich ludzi, a zatem 
uczenia ich zachowywania Jego przykazań (por. Mt 28, 20). Uczestniczyli 
oni w Jego królewskim urzędzie. „Chrystus jest Królem, ponieważ objawia 
prawdę, którą przyniósł z nieba na ziemię (por. J 18, 37), i którą powierzył 
apostołom oraz Kościołowi, by szerzyli ją w świecie poprzez całe dzieje” – 
uczy Jan Paweł II18. Żyć zatem w prawdzie otrzymanej od Chrystusa i an-
gażować się w jej szerzenie w świecie staje się obowiązkiem oraz zadaniem 
wszystkich członków Kościoła, duchownych i świeckich. W ten sposób są 
oni powołani do przeżywania swej chrześcijańskiej królewskości. 

Uczestnictwo świeckich w rozwoju tegoż Królestwa dokonuje się szcze-
gólnie poprzez ich konkretną aktywność w porządku doczesnym. Powoła-
niem świeckich jest zatem rozszerzanie wpływu Chrystusa w codziennych, 
zwyczajnych okolicznościach życia. „Dzieło przekształcania świata, dźwiga-
nia go niejako do poziomu człowieka […] nosi na sobie znamię królewskości 
człowieka i jest uczestniczeniem w Chrystusowym munus regale”19. Dlatego 
też świeccy powinni poznać najgłębszą naturę całego stworzenia, jego wartość 
i przeznaczenie do chwały Bożej. Poprzez swe działanie powinni również 
dopomagać sobie wzajemnie do bardziej świętego życia. W ten sposób świat 
zostanie przepojony duchem Chrystusowym. W powszechnym wypełnianiu 
tego zadania świeckim przypada szczególnie wybitne miejsce. Dzięki swej 
kompetencji w umiejętnościach świeckich, naznaczeni łaską Bożą, przyczy-
niają się do doskonalenia dóbr stworzonych poprzez swą pracę. 

„Świeccy, będący znakami Boga żywego w świecie, winni żywić ten 
świat owocami duchowymi (por. Ga 5, 22) oraz napełniać go takim duchem, 
jakim ożywieni są owi ubodzy, łagodni i pokój czyniący, których Jezus na-
zwał w Ewangelii błogosławionymi (por. Mt, 5, 3–9). Czym zatem dusza jest 
w ciele, tym niechaj będą w świecie chrześcijanie”, naucza Sobór Watykań-
ski II (KK 38). Bóg posługuje się ludźmi w celu rozszerzania swego królestwa. 
Chodzi o to, aby Jego miłość była obecna w każdym spotkaniu, we wszystkich 
międzyludzkich stosunkach, w każdej rodzinie oraz życiu społecznym. Rola 
świeckich jest więc niezastąpiona. Kard. Wojtyła, zwracając się do grupy in-
teligencji katolickiej w sprawie roli świeckich w życiu Kościoła, powiedział: 
„Teologia laikatu jest czymś niesłychanie świeżym. Jest to odkrycie gleby, któ-

17 ChL 14.
18 Tamże.
19 K. WOJTYŁA, U podstaw odnowy, dz. cyt., s. 187.
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ra istnieje od dawna”20. Przez wiele pokoleń gleba ta nie była dość uprawiana. 
Dopiero Sobór Watykański II wskazał na nowo potrzebę jej uprawy. Dzięki 
soborowi świeccy zrozumieli, jak ważne jest ich powołanie, u którego pod-
staw „leży głęboka miłość, miłość człowieka, miłość Boga”, jak powiedział 
metropolita krakowski w innym miejscu, komentując nauczanie soborowe21.  

ŚWIECCY W POTRÓJNEJ MISJI CHRYSTUSA

Powołanie chrześcijanina zakorzenione jest w sakramentalności Ko-
ścioła, tzn. kształtuje się poprzez sakramenty naszej wiary. Każda czynność 
sakramentalna ma na celu wyrażenie Kościoła tu i teraz. W znakach sakra-
mentalnych urzeczywistnia się spotkanie Boga z człowiekiem. Są one zatem 
drogą, którą Bóg prowadzi człowieka do zbawienia. Jest to droga, na której 
to co niewidzialne objawia się człowiekowi i ogarnia go poprzez to, co wi-
dzialne. Jest to zgodne z naturą człowieka, którego duchowość wyraża się 
poprzez cielesność i który do tego, co duchowe i niewidzialne, dochodzi po-
przez to, co cielesne i widzialne. 

Sakramenty pozwalają człowiekowi już od młodości otwierać ludzkie ja 
na zbawcze działanie Boga. Pozwalają uczestniczyć człowiekowi w życiu Bo-
żym, żyjąc równocześnie jak najbardziej autentycznym życiem ludzkim. Ten 
proces rozpoczyna się już od młodego wieku. To właśnie „młodość jest cza-
sem szczególnie intensywnego odkrywania własnego ja oraz snucia planów 
życiowych. Jest okresem wzrastania, które winno być wzrastaniem w mą-
drości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52)”22. Istotnym elementem 
wspomnianego procesu jest formacja młodego człowieka, który, porywany 
zapałem do życia i pędem do działania, uczy się brać odpowiedzialność za 
swoje życie. 

FORMACJA RELIGIJNA LAIKATU

W ramach swej koncepcji duszpasterstwa młodzieży kard. K. Wojtyła 
troszczył się przede wszystkim o ubogacenie wiary młodych. Przejawem tej 

20 K. WOJTYŁA, Przemówienie do Inteligencji Katolickiej (Jasna Góra, 16.09.1967), [w:] 
Apostolstwo świeckich, dz. cyt., s. 38.  

21 K. WOJTYŁA, List pasterski o powołaniu nauczyciela i wychowawcy, [w:] Kardynał Ka-
rol Wojtyła Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959–1978, Rzym 
1987, s. 435.

22 ChL 46.



283Kardynał Karol Wojtyła o społecznym wymiarze apostolstwa świeckich 

troski było wcielanie w życie wskazań Soboru Watykańskiego II. Świado-
mą odpowiedzią młodego człowieka na łaskę wiary było m. in. realizowanie 
w Kościele Chrystusowym misji prorockiej. W pasterzowaniu kard. Karola 
Wojtyły w Archidiecezji Krakowskiej możemy zauważyć jego troskę, mają-
cą na celu wzbudzenie odpowiedzialności ludzi świeckich za prawdę obja-
wioną. Interpretując soborową odnowę, pisze on: „Funkcja prorocka nadal 
trwa w Kościele. Ważne jest to, aby wierni świeccy posiadali świadomość 
swego uczestnictwa w misji Chrystusa – Proroka”23. Kościół – jako Lud Boży 
– wsłuchuje się w Słowo Boże, objawione przez Pana Boga. Za zachowanie 
i przepowiadanie prawdy objawionej odpowiedzialny jest cały Kościół. Na 
wiernych świeckich spada również część tej odpowiedzialności.

Misja proroka, jak mieliśmy okazję zauważyć wcześniej, polega na tym, 
że słowo Boże jest przybliżane w języku zrozumiałym dla współczesnego 
człowieka. Według księdza kardynała ma to ogromne znaczenie dla wzbo-
gacenia wiary. A więc każdy chrześcijanin wezwany jest do dawania świa-
dectwa Chrystusowi, szczególnie poprzez swoją postawę życiową. Centrum 
prorockiej misji każdego chrześcijanina znajduje się w poczuciu odpowie-
dzialności za prawdę zawartą w Piśmie Świętym. Człowiek ochrzczony, na 
mocy sakramentu chrztu świętego jest wezwany przez Chrystusa do tego, by 
Ewangelia była głoszona przez niego w życiu codziennym. 

Na tej właśnie płaszczyźnie istotną rolę odgrywa katechizacja, której za-
daniem jest uformowanie człowieka – szczególnie młodego – do świadomego 
podjęcia tego zadania. Godność prorocka młodego człowieka zakłada odpo-
wiednie jego wykształcenie, które umożliwia proces katechizacji, w którym 
uczestniczy. Katecheza, jak podkreśla kard. Wojtyła, jest nauczaniem prawd 
wiary i moralności. Cechą zasadniczą katechezy jest kształtowanie postawy 
młodego pokolenia. Do jej istoty należy wprowadzenie człowieka w modli-
twę, w liturgię, a także w życie Kościoła parafi alnego oraz powszechnego. 
Obejmuje ona: poznanie Boga i zbawczego dzieła Chrystusa, Pisma Święte-
go wraz z Tradycją, sakramentów oraz wymagań wynikających z Dekalogu. 
Do niej należy także zgłębienie tajemnicy Kościoła jako „zgromadzenia ludzi 
grzesznych, ale równocześnie uświęconych i tworzących rodzinę Bożą, ze-
braną przez Pana”24.

Jest rzeczą oczywistą, że dojrzały chrześcijanin obok łaski Bożej potrze-
buje wiedzy religijnej. Katechizacja obejmuje poznanie Pana Boga oraz Jego 
zbawczego dzieła, które dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. To z kolei 

23 K. WOJTYŁA, U podstaw odnowy, dz. cyt., s. 350.
24 CT 29.
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prowadzi do tego, aby tę wiedzę odnieść do codziennego życia, czyniąc z niej 
zasadę postępowania na co dzień.

Ksiądz kard. Wojtyła, jako ojciec soboru, zdawał sobie sprawę z faktu, 
że katecheza jest konieczna w przygotowaniu młodego pokolenia do doro-
słego życia. Wielokrotnie wskazywał na jej kontynuowanie w różnych for-
mach, także w stosunku do osób dorosłych. „Katecheza w pewnym sensie 
jest kontynuacją, pogłębieniem i konkretyzacją tego, co mieści się w szer-
szym pojęciu ewangelizacji”25 – powiedział podczas jednej z homilii. Dzieło 
katechizacji spoczywa na całej wspólnocie religijnej. Zarówno duchowni, jak 
i świeccy, którzy biorą w niej udział, otrzymują od biskupa misję kanoniczną. 

ŻYCIE SAKRAMENTALNE I MODLITWA

Wszyscy ochrzczeni, zgodnie z nauką biblijną, przypomnianą przez So-
bór Watykański II, uczestniczą w kapłaństwie wspólnym Jezusa Chrystusa, 
jedynego i najwyższego Kapłana. Stąd Kościół jest ludem kapłańskim. Każdy 
ochrzczony jest włączony w jedyną i doskonałą ofi arę Syna Bożego. Chry-
stus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, uczynił nowy lud królestwem i ka-
płanami Bogu i Ojcu samemu (por. Hbr 5, 1–5). Ochrzczeni więc poświęcani 
są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, aby przez wszyst-
kie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać ofi ary duchowe i głosić moc 
Tego, który wezwał ich z ciemności do swego przedziwnego światła (por. 
1 P 2, 4–10). Toteż wszyscy uczniowie Jezusa mają składać samych siebie 
jako ofi arę żywą, świętą, miłą Bogu (por. KK 9). Ta ofi ara, stwierdza ksiądz 
kardynał, „stanowi równocześnie odpowiedź na ten największy dar, jakim 
zostaliśmy przez Boga samego obdarzeni w Jego odwiecznym Synu i w Du-
chu Świętym”26.

Oczywiście nauka o kapłaństwie wspólnym świeckich nie może być 
oderwana od nauczania o kapłaństwie sakramentalnym. Przedstawienie ka-
płaństwa wspólnego bez kapłaństwa hierarchicznego jest wypaczeniem na-
uki biblijnej oraz nauczania soborowego, gdyż kapłaństwo wspólne z woli 
Zbawiciela zakłada i potrzebuje kapłaństwa sakramentalnego. Kapłaństwo 
powszechne wiernych i kapłaństwo hierarchiczne, choć różni się istotą, jest 

25 K. WOJTYŁA, Rekonstrukcja własnych myśli związanych z tematem Ewangelizacja 
w świecie współczesnym do homilii wygłoszonej 7.12.1976 r. w kościele św. Pawła w Lublinie, 
[w:] Akta Kardynała Karola Wojtyły z wizytacji kanonicznych parafi i w Archiwum Kurii Metro-
politalnej w Krakowie oznaczone sygnaturą: AKKW EII.

26 K. WOJTYŁA, Kazanie na Ofi arowanie Matki Bożej w świątyni, [w:] Ks. Karol Wojtyła. 
Biskup – Metropolita – Kardynał, Kazania 1962–1978, dz. cyt., s. 145.
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jednak wzajemnie podporządkowane. „Jedno i drugie bowiem we właściwy 
sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie Chrystusowym”27. Naznaczenie 
świeckich kapłaństwem wspólnym stanowi o ich godności w Kościele, ale 
zarazem zobowiązuje do odpowiedzialności za Kościół. 

Misja kapłańska człowieka w Kościele realizuje się poprzez życie sa-
kramentalne. I tak na mocy sakramentu chrztu św. każdy świecki staje się 
świadkiem oraz narzędziem posłannictwa samego Kościoła. Przyjęcie chrztu 
ma dla człowieka znaczenie podstawowe. Fakt ten zapoczątkowuje cały sze-
reg obowiązków i praw, wśród których na naczelne miejsce wybija się obo-
wiązek i prawo należytego przyjmowania pozostałych sakramentów.

Chrzest wprowadza człowieka w świętość chrześcijańską. Po raz ko-
lejny dotykamy nauki soborowej. Kluczową intencją Soboru jest uświado-
mienie wierzącym, że są powołani do świętości. „Niezależnie od tego, czy 
należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani 
są do świętości, zgodnie ze słowami Apostoła: «Albowiem wolą Bożą jest 
uświęcenie wasze» (1 Tes 4, 3; por. Ef 1, 4)” (KK 39). Oczywiście świętość 
zobowiązuje. Dlatego też, aby człowiek mógł przyjąć orędzie zbawienia 
oraz owocniej je głosić światu, potrzebny jest sakrament bierzmowania. 
Duch Święty udzielany młodemu człowiekowi w tym sakramencie, czyni 
go autentycznym świadkiem Chrystusa. „Kiedy bierzmowałem młodzież – 
stwierdza kard. Wojtyła – […] czekałem, ażeby każdy i każda odpowiedzie-
li: Amen. To amen ma swoje wielkie znaczenie. Oznacza potwierdzenie […] 
Tak jest, zgadzam się, przyjmuję”28. W sakramencie bierzmowania docho-
dzi do spotkania człowieka z Duchem Świętym. Dzięki niemu chrześcijanin 
staje się dojrzałym obywatelem wspólnoty Kościoła. Dlatego też Kościół od 
przyjmujących ów sakrament oczekuje zobowiązania do życia opartego na 
wierze w Jezusa Chrystusa. W sakramencie bierzmowania młody człowiek 
przyjmuje również współodpowiedzialność za cały Kościół oraz za jego po-
słannictwo w świecie: za dawanie świadectwa o tym, że Chrystus jest fun-
damentem życia Kościoła. Kard. Wojtyła, zwracając się do młodzieży bierz-
mowanej, która przybyła w pielgrzymce do katedry wawelskiej, powiedział: 
„Przybywamy tutaj po to, aby wyrazić, że chcemy dawać z Nim świadectwo 
tej samej Prawdzie”29. Zatem te dwa sakramenty należy ujmować w relacji do 
apostolskiego powołania. Młodzież składa świadectwo Bogu oraz bierze od-

27 K. WOJTYŁA, U podstaw odnowy, dz. cyt., s. 156.
28 K. WOJTYŁA, Msza św. z bierzmowaniem i poświeceniem wystroju kościoła w Hałcno-

wie, [w:] Kalendarium, Kraków 2000, s. 632.
29 K. WOJTYŁA, Kazanie do parafi an wizytowanych w danym roku, [w:] Kalendarium, dz. 

cyt., s. 638.
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powiedzialność chrześcijańską. Sakrament bierzmowania „otrzymany jeden 
raz domaga się rozbudzenia otrzymanych darów łaski” – stwierdza ksiądz 
kard. Karol Wojtyła30.

Misja kapłańska oznacza łączenie swojego życia z Ofi arą Eucharystycz-
ną, która stanowi szczyt oraz źródło życia każdego chrześcijanina. Aktywny 
udział w liturgii, „szczególnie w ofi erze eucharystycznej, sakramencie poku-
ty, prywatnej modlitwie sprzyja duchowemu wzrostowi i rozwojowi wier-
nych” – czytamy w dokumencie soborowym (por. KK 33). A zatem funk-
cja kapłańska człowieka ochrzczonego realizuje się poprzez uczestniczenie 
w sakramentach świętych.  

Kolejnym bardzo ważnym elementem, poprzez który człowiek reali-
zuje misję kapłańską, jest modlitwa. Dla księdza kard. K. Wojtyły była ona 
urzeczywistnieniem wiary otrzymanej od Boga. Autentyczna modlitwa jest 
spotkaniem dwóch wolności: nieskończonej wolności Boga z ograniczoną 
wolnością człowieka. Jedną z właściwości modlitwy jest trwanie człowieka 
w żywym związku dziecka Bożego z nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego 
Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Chodzi tu, jak naucza 
Katechizm Kościoła Katolickiego, o trwanie w „obecności trzykroć świętego 
Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez 
chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem”31. Karol Wojtyła już jako papież, 
zwracając się do pielgrzymów podczas nawiedzenia Kalwarii Zebrzydow-
skiej w 1979 roku, prosił: „[…] chcę wam powiedzieć, nie ustawajcie w mo-
dlitwie. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie”32.

ZAANGAŻOWANIE W SPRAWY ŚWIATA

Odwieczna Osoba Syna Bożego przyjęła ludzkie ciało dla zbawienia 
ludzkości. Od tego momentu Jezus Chrystus stał się jedynym prawdziwym 
Pasterzem. Nie ma więc w całej zbawczej rzeczywistości niczego, co wymy-
kałoby się Jego pasterskiej trosce oraz misji, powierzonej przez Ojca. Każdy 
zatem akt pasterski wykonywany we wspólnocie Kościoła nie ma innego od-
niesienia, jak owa troska Chrystusa Pasterza, objawiona w całej jej prawdzie 
„w pełni czasów ”, dzięki Jego wcieleniu. Troska ta dotyczy rozszerzania się 

30 K. WOJTYŁA, Katecheza bierzmowania, [w:] Akta Kardynała Karola Wojtyły w Archi-
wum Kurii Metropolitalnej w Krakowie  (dotyczą one Komisji Apostolstwa Świeckich i ozna-
czone są sygnaturą: AKKW FV – 4/134).

31 KKK 2565.
32 K. WOJTYŁA, Kazania w sanktuarium kalwaryjskim, Kalwaria Zebrzydowska 1988, 

s. 153.
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Królestwa Bożego w świecie. Toteż misję pasterską nazywa się również kró-
lewską. Mają w niej udział, jak już wcześniej podkreślaliśmy, także świeccy 
katolicy. Co więcej, właśnie posługa królewska jest spośród innych najsilniej 
z nimi związana. 

Na mocy chrztu wszyscy świeccy przynależą do Kościoła, który jest 
wspólnotą Ludu Bożego. Ta przynależność jest podstawą angażowania 
świeckich do udziału – stosownie do ich sposobu życia i możliwości – w sa-
mej zbawczej misji Kościoła przez potrójną i zarazem jednolitą działalność: 
przepowiadanie słowa, celebrowanie uświęcającego kultu, a także przez po-
sługę człowiekowi z miłości do Jezusa Chrystusa. Różnorodne funkcje, po-
sługi, czy też zadania, wypływające z potrójnej misji Kościoła, zawsze winny 
zmierzać w harmonijnym współdziałaniu z działalnością hierarchii do od-
nowy Kościoła, a przez Kościół do odnowy świata. Odnowa świata uzyskuje 
właściwy sens wówczas, gdy prowadzi ludzi do zbawienia. Dlatego też po-
siada ona charakter eschatologiczny, który ostatecznie nadaje jej sens. 

A zatem, realizując misję pasterską, świeccy uczestniczą w zbawczej 
misji Kościoła. Prawda ta została uwypuklona przez ostatni Sobór (por. KK 
9). Oczywiście potrzebna jest ich świadomość w sprawie odpowiedzialnego 
uczestnictwa w zbawczym posłannictwie Kościoła. Dzięki niej powinni oni 
wzmocnić swoją aktywność oraz wysiłek w apostolskiej działalności. Apo-
stolstwo świeckich w swoim oddziaływaniu musi wziąć pod uwagę wszyst-
kie elementy współczesnej rzeczywistości, „by przywracać stworzeniu całą 
jego pierwotną wartość”33.

Zainicjowany przez księdza kardynała K. Wojtyłę synod archidiecezji 
krakowskiej, który był odpowiedzią na Vaticanum II, twierdzi, że „rzeczywi-
stość życia społecznego jest bardzo podatna na przyjęcie Ewangelii”34. Chrze-
ścijańskie spojrzenie na świat ma swe oparcie w biblijnych opowiadaniach 
o stworzeniu, które zawierają bardzo ważny przekaz, iż wszystko, co zostało 
stworzone przez Pana Boga, było piękne i dobre. Bóg błogosławił mężczyź-
nie i niewieście, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełza-
jącymi po ziemi. […] Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po ca-
łej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie; dla was będą 
one pokarmem” (Rdz. 1, 28–29). Z powyższego teksu wynika, że całe stwo-

33 ChL 14.
34 SYNOD ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, Uczestnictwo Ludu Bożego Archidiecezji 

Krakowskiej w posłudze królewsko-pasterskiej Chrystusa, [w:] Duszpasterski Synod Archidiecezji 
Krakowskiej 1972–1979, t. I, Kraków 1985, s. 348–349. 



288 Ks. Paweł Kempiński

rzenie, a więc harmonijnie zorganizowany świat, został uczyniony z myślą 
o człowieku. Człowiek zatem nie jest w świecie kimś obcym. Został on usta-
nowiony opiekunem świata i jego rządcą. Przez ten fakt, każdy chrześcijanin, 
twierdzi Jan Paweł II, zobowiązany jest moralnie „by przywracać stworzeniu 
całą jego pierwotną wartość”35. Misja królewska laikatu w całokształcie życia 
Kościoła ma jeden zasadniczy cel, którym jest doskonalenie ziemskiej rzeczy-
wistości. 

Należy jednak pamiętać, że prorocka posługa laikatu ma charakter świa-
dectwa, a nie formę nauczania. Ofi cjalne nauczanie, polegające na wykłada-
niu doktryny Kościoła, nie leży w gestii świeckich, lecz przynależy do urzę-
du apostolskiego. Aby zatem uczestnictwo w życiu Kościoła było właściwe, 
kard. K. Wojtyła widział potrzebę współpracy między urzędem apostolskim 
a świeckimi. Zaangażowanie świeckich w świecie nie oznacza, że te osoby 
nie mogą aktywnie uczestniczyć w wewnętrznym życiu samego Kościoła, 
w którym wszyscy członkowie mają udział zgodnie ze swoim specyfi cznym 
stanem oraz otrzymanymi charyzmatami. 

*     *     *

Wierni w Kościele to hierarchia, osoby konsekrowane i świeccy. Wszy-
scy oni aktywnie współdziałają z Chrystusem w dziele zbawienia. Chrześci-
janie świeccy wcieleni przez chrzest w Chrystusa sprawują właściwe całemu 
Ludowi Bożemu posłannictwo w Kościele i świecie. Specyfi ką powołania 
i posłannictwa świeckich jest to, by żyjąc wśród świata i spraw doczesnych, 
szukali Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi po my-
śli Bożej. Muszą jednak pamiętać, że ich świadome zaangażowanie w prze-
mianę świata powinno w sposób istotny wiązać się z żywym uczestnictwem 
w życiu samego Kościoła. Są więc aktywnym podmiotem, a nie tylko przed-
miotem i odbiorcą działań Kościoła. Płynie stąd konieczność ścisłej współ-
pracy świeckich i duchownych.

35 ChL 14.
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CARDINAL KAROL WOJTYLA 
ABOUT THE SOCIAL DIMENSION OF THE LAY APOSTOLATE 

The faithful in the Church is a hierarchy, consecrated people and secular. They ac-
tively cooperate with the Christ in work of the salvation. Lay Christians incorporated 
by baptism into the Christ exercise the mission typical of the entire people of God in the 
Church and world. The specifi city of the vocation and mission of the laity is that living in 
the midst of the world and worldly affairs, seek the kingdom of God by addressing the 
temporal affairs according to God’s. However, they must remember that their conscious 
commitment to the transformation of the world should be signifi cantly associated with 
living in participating in the life of the Church. So they are an active player, not just the 
subject and recipient of action of the Church. From here a need for the close cooperation 
between secular and clerical people fl ows.

tłum. Krzysztof Magdij
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Życie polityczne, a tym samym prawo, wpływa na funkcjonowanie oso-
by ludzkiej, zarówno w obszarze życia narodowego, w ramach danego kraju, 
jak również w kontekście życia międzynarodowego. Współczesny człowiek, 
szczególnie ten mieszkający na terenie państw postkomunistycznych, nie 
zdaje sobie do końca sprawy z ogromnego wpływu polityki i przepisów pra-
wa na jego codzienne życie. Często nie potrafi  poruszać się w gąszczu prawa 
stanowionego, starając się odnaleźć wartość przepisów, które nie tylko są 
restrykcyjne wobec niego, ale także dają mu konkretne prawa i je chronią. 
Obywatel państwa postkomunistycznego odczuwa niesprawiedliwość prze-
pisów, które w każdym momencie mogą być wykorzystane przeciwko nie-
mu. Stąd bierze się brak zaufania do prawa. 

Celem niniejszego artykułu będzie wskazanie na istotny problem ży-
cia społecznego, jakim są wybrane prawa obywatela zapisane w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Punktem wyjścia będą przepisy ustawy zasadniczej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz nauczanie Jana Pawła II. „Kościół nie może 
odstąpić od człowieka, którego los – to znaczy wybranie i powołanie, na-
rodziny i śmierć, zbawienie lub odrzucenie – w tak ścisły i nierozerwalny 
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sposób zespolone są z Chrystusem”1. Wydaje się słuszne porównanie a wła-
ściwie przywołanie słów Jana Pawła II w kontekście przepisów Konstytucji. 
Nauczanie papieża odnosi się bowiem także do kwestii społecznych. Prawo 
nie jest złe samo w sobie, zależy od tego, jak jest i jak będzie wykorzystywa-
ne, jakie będą jego priorytety i cele. Te decyzje należą do konkretnych osób. 
Chcąc wskazać na zagrożenia prawa, należy pokrótce scharakteryzować rze-
czywistość, w jakiej ono funkcjonuje. 

PRAWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Zasadniczo można wyróżnić, nieco upraszczając, trzy rodzaje syste-
mów politycznych. Pierwszym z nich jest monarchia skupiona w rękach – 
najczęściej, choć nie zawsze – dziedzicznego władcy i jego doradców2. To 
najbardziej historyczny system rządów i system stanowienia prawa. Dru-
gim jest totalitaryzm, skupiony w rękach na przykład jednej partii, tak jak to 
było w przypadku nazizmu, czy funkcjonuje w odniesieniu do komunizmu3. 
W tym systemie politycznym osoba ludzka traktowana jest jako środek do 
osiągnięcia celu, nie jako podmiot, lecz jak przedmiot. Stąd też można, w sen-
sie dosłownym, niszczyć całe grupy społeczne, jak w przypadku komunizmu 
– dokonując ludobójstwa polskich ofi cerów w Katyniu, czy też narodów, jak 
w przypadku Niemców – dążących do poszerzenia przestrzeni życiowej kosz-
tem likwidacji narodu polskiego. Wreszcie demokracja oparta jest, jak sama 
defi nicja wskazuje, na władzy ludzi; to oni, wybierając swoich przedstawi-
cieli, decydują, jak będzie wyglądało ich życie społeczne, polityczne, gospo-
darcze, a tym samym także prawne. 

Wewnątrz samej demokracji możemy wyróżnić między innymi system 
parlamentarny (casus Polski) oraz system prezydencki do niedawna wystę-
pujący w Gruzji. System demokratyczny zakłada istnienie prawa, które służy 
obywatelowi, w odróżnieniu od systemu totalitarnego, gdzie prawo jest pod-
porządkowane jedynie korzyściom osób sprawujących władzę na niższym 
lub wyższym szczeblu. Obecnie polska rzeczywistość charakteryzuje się 
swoistym połączeniem prawa występującego w państwie demokratycznym 
z elementami właściwymi dla państwa postkomunistycznego. 

1 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis“, Watykan 1979, nr 14.
2 Por. D. KOLBAIA, P. HLEBOWICZ, P. WARISCH, Gruzja nieznana. Wspólne losy 

Gruzinów i Polaków, Kraków 2011, s. 8.
3 Por. tamże, s. 48. 
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Najważniejszym aktem prawnym, zarówno w systemie totalitarnym 
jak i demokratycznym, jest często konstytucja, która odnosi się do sytuacji 
prawnej mieszkańców danego kraju4. Wskazuje ona na system, w jakim żyją 
obywatele. Określa funkcjonowanie państwa, także w kontekście praw oby-
watela. Warto zatem zatrzymać się nad regulacjami polskiej ustawy zasad-
niczej dotyczącymi takich spraw jak rodzina, praca, wolność prasy, ochrona 
życia. Znajdują one swoje odniesienie nie tylko w przepisach najważniejsze-
go aktu prawnego, ale również w nauczaniu Jana Pawła II. Rodzina stanowi 
najważniejszą i najbardziej podstawową komórkę społeczną, dlatego wydaje 
sie słuszne wskazać na jej uwarunkowania jako najbardziej istotne. 

RODZINA I PRACA 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej reguluje kwestie związane z rodziną. 
Artykuł 18. stanowi, iż rodzina to związek kobiety i mężczyzny5. Jednak Kar-
ta Praw Podstawowych Unii Europejskiej nie defi niuje małżeństwa jako związku 
heteroseksualnego6, co sprawia, że przepisy odnoszące się do związków tej 
samej płci mogą skutkować tym, iż związki te zostaną postawione na równi 
z małżeństwem, co ma miejsce w niektórych państwach. Jednak powracając 
do polskiej ustawy zasadniczej, należy podkreślić, iż jej przepis jest wyraź-
nym wskazaniem, że w Polsce zabronione jest funkcjonowanie związków tej 
samej płci na równi z małżeństwem. 

Państwo polskie gwarantuje ochronę i opiekę zarówno rodzinie, macie-
rzyństwu, jak i rodzicielstwu7. Rodzina jest szkołą poszanowania godności 
osoby ludzkiej, miłości oraz świadomości Boga, podkreśla Jan Paweł II8. Ro-
dzina stanowi ważne ogniwo Ludu Bożego, którego Pismo Święte Nowego 
Testamentu nie dzieli na świeckich i duchownych9. Każde uderzenie w rodzi-
nę, stanowi uderzenie w konkretnego jej członka. Dobrze, że regulacje już na 
poziomie konstytucji gwarantują ochronę rodziny, w tym tak istotnych war-
tości jak macierzyństwo oraz rodzicielstwo. W tym kontekście Ojciec Święty 

4 Por. S. ROZMARYN, Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Warszawa 1961, s. 125.
5 Por. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 

483), art. 18, dalej KRP.
6 Por. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Tekst z objaśnieniami Sekretariatu 

Konwencji, art. 12, Zakamycze 2003, s. 29. 
7 Por. KRP, art. 18.
8 Por. JAN PAWEŁ II, Teraźniejszość i przyszłość ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej. 

Orędzie do biskupów w Puebla, [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie społeczne 1978–1979, t. II, 
Warszawa 1982, s. 245. 

9 Por. A. FAIVRE, Les laics aux origines de l’Eglise, Paris 1984, s. 19. 
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dostrzega dwa zadania, które są spełniane przez kobietę. „Pierwszym z nich 
jest nadanie pełnej godności życiu małżeńskiemu i małżeństwu. Dziś otwie-
rają się przed kobietą nowe możliwości głębszego zrozumienia i pełniejszej 
realizacji ludzkich i chrześcijańskich wartości wpisanych w życie małżeńskie 
i doświadczenie macierzyństwa, jej inteligencja, miłość, zdecydowanie mogą 
nakłonić mężczyznę – męża i ojca – do przezwyciężenia stałej nieobecno-
ści, co więcej, mogą doprowadzić do nawiązania między nimi nowych rela-
cji międzyosobowej komunii”10. Pełna rodzina to rodzina pełna bogactwem 
duchowym i fi zycznym zarówno małżonków jak i dzieci. Każda z tych osób 
będąc inną, jednocześnie tworzy wyjątkowość rodziny. 

W nawiązaniu do przepisów Konstytucji RP mówiących o ochronie war-
tości rodziny oraz do słów papieża Polaka warto prześledzić stan polskiej 
rodziny obecnie. Zwiększające się bezrobocie, wyjazdy zagraniczne w celach 
zarobkowych, powiększająca się bieda, wzrost cen, to wszystko wpływa 
negatywnie na relacje rodzinne. Może zburzyć najważniejsze więzi, prowa-
dzić do zdrad, wreszcie do różnego rodzaju chorób, a nawet do samobójstw. 
Przyjrzyjmy się danym statystycznym dotyczącym tych kwestii: według ofi -
cjalnych informacji ubóstwo przekracza 11%11, a bezrobocie na koniec 2012 
roku sięgało blisko 13%12. Pozostając przy kwestii bezrobocia oraz ubóstwa, 
należy podkreślić, że czynnikiem, który najczęściej je wywołuje, jest brak 
pracy, a zatem brak możliwości zarobku i utrzymania rodziny. Konstytucja 
Rzeczypospolitej gwarantuje wolność wykonywania jak i wyboru zawodu, 
w którym dana osoba chce pracować13. Prawo to zaliczane jest do praw spo-
łecznych14. Człowiek żyje bowiem w konkretnej rzeczywistości społecznej, 
powołany jest do wykonywania konkretnych funkcji oraz powierzonych mu 
zadań. Grupa ludzi, w której funkcjonuje, wpływa na niego, a on sam może 
tę grupę ubogacać. 

Ustawa zasadnicza gwarantuje także to, iż władze państwa są zobo-
wiązane do prowadzenia takiej polityki, której celem jest pełne oraz pro-
duktywne zatrudnienie obywatela, a jednym z rodzajów dotarcia do tego 
celu jest zwalczanie bezrobocia15. Nie chodzi tutaj o rozwiązania pochodzą-
ce z czasów komunizmu, gdzie miejsca pracy były sztucznie utrzymywane, 

10 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie 
„Christifi deles laici“, Watykan 1988, nr 51.

11 Por. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.
pdf, 02.12.2012.

12 Por. tamże.
13 Por. KRP, art. 65.1.
14 Por. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2000, s. 183. 
15 Por. KRP, art. 65.5.
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a zarobki stanowiły niewielki procent tego, co trzeba było przeznaczyć na 
utrzymanie siebie i rodziny. Warto zwrócić uwagę na stwierdzenie, iż za-
trudnienie powinno być pełne, czyli całkowite, a także produktywne, a więc 
takie, które będzie miało sens i cel zarówno dla życia społecznego, narodo-
wego, dla wspólnoty mieszkającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak i dla poszczególnych osób. 

Trudno posądzić twórców obecnej Konstytucji o bezpośrednie odwoły-
wanie się do nauczania Jana Pawła (ustawa zasadnicza została podpisana 
przez postkomunistycznego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego), ale 
jednak pewne jej odniesienia są podobne do tego, co mówił Jan Paweł II. 
Dla Kościoła wartość pracy ludzkiej jest niezwykle ważna, przede wszystkim 
dlatego, że dotyczy osoby ludzkiej. Stwierdzając, iż człowiek ma prawo do 
godnej pracy, Ojciec Święty zakłada, że każdy posiada prawo do tego, by 
pracę wykonywać. Człowiek bowiem został stworzony do twórczego dzia-
łania, które może osiągnąć m.in. dzięki pracy zawodowej. A zatem, bezrobo-
cie jest czymś, co w szczególny sposób sprzeciwia się temu podstawowemu 
ludzkiemu prawu: prawu do pracy. Jednak jak pokazują przeprowadzone 
badania, aż 77% Polaków w wieku 15–29 lat jest przekonanych, że pracę ła-
twiej można uzyskać w krajach tak zwanego Zachodu, czyli tej części Europy, 
która nie została wcielona w orbitę państw komunistycznych, niż w Polsce16.

Należy powrócić do słów Ojca Świętego, który mówi o pewnych wska-
zaniach odnoszących się do pracy. „Wypada także stwierdzić, że sprawie-
dliwość ustroju społeczno-ekonomicznego, a w każdym razie jego sprawie-
dliwe funkcjonowanie, zasługuje ostatecznie na osąd wedle tego, czy praca 
ludzka jest w tym ustroju prawidłowo wynagradzana. W tym punkcie docie-
ramy znów do pierwszej zasady całego porządku społeczno-etycznego, a jest 
to zasada powszechnego używania dóbr. W każdym ustroju, bez względu 
na panujące w nim podstawowe układy pomiędzy kapitałem a pracą, za-
płata, czyli wynagrodzenie za pracę, pozostaje konkretnym środkiem, dzię-
ki któremu ogromna większość ludzi może korzystać z owych dóbr, które 
są przeznaczone dla powszechnego używania: są to zarówno dobra natury, 
jak też dobra będące owocem produkcji. Jedne i drugie stają się dostępne 
dla człowieka pracy na podstawie zapłaty, jaką otrzymuje on jako wynagro-
dzenie za swą pracę. Stąd właśnie sprawiedliwa płaca staje się w każdym 
wypadku konkretnym sprawdzianem sprawiedliwości całego ustroju spo-
łeczno-ekonomicznego, a w każdym razie sprawiedliwego funkcjonowania 

16 Por. M. DZIURA, Między mitem a brutalną rzeczywistością – wpływ nielegalnej pracy 
na emigracji na życie rodziny wiejskiej, [w:] Rodzina, etyka, ekonomia, red. R. FORDOŃSKI, 
E. OZOROWSKI, Białystok 2005, s. 256.  
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tego ustroju. Nie jest to sprawdzian jedyny, ale szczególnie ważny i ponie-
kąd kluczowy”17.

Godna płaca stanowi istotny element w normalnym funkcjonowaniu 
osoby ludzkiej, możliwość wyżywienia się, odpowiedniego odpoczynku, re-
alizacji swoich pasji. Dzięki niej osoba ludzka może się rozwijać, uczestniczyć 
w życiu kulturalnym, takim jak wizyty w teatrze, czytanie książek. Kultura 
szeroko rozumiana może wpływać na duchowy rozwój osoby ludzkiej jak 
i rodziny. Ważne są też warunki pracy, jakie gwarantuje ustawa zasadnicza, 
stanowiąc, iż każdy ma prawo do warunków higienicznych oraz bezpiecz-
nych18. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o higienę zewnętrzną, zabezpieczenie 
sanitarne (woda, ciepłe pomieszczenie etc.), ale również o higienę psychiczną. 

W Polsce znane są przypadki zmuszania pracowników do wykonywa-
nia pracy po godzinach bez odpowiedniego wynagrodzenia za nadgodziny. 
Pewnym rodzajem naruszenia tego przepisu jest również fakt, iż Polacy, aby 
utrzymać siebie i rodzinę, muszą pracować na więcej niż jeden etat. Warto 
wrócić do słów Ojca Świętego w tym kontekście nawiązujących do rodzi-
ny: „Sprawdzian ten dotyczy przede wszystkim rodziny. Za sprawiedliwą 
płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowiedzialno-
ścią za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza na założenie i godziwe 
utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości”19. A zatem płaca 
musi być sprawiedliwa, czyli powinna uwzględniać wykształcenie, trud pra-
cy, poświęcony czas. Na podstawie nauczania Jana Pawła II widać, iż praca 
związana jest z rodziną, stanowiąc istotną wartość. Konstytucja gwarantuje 
również prawo pracownika do odpoczynku, odnosząc się do dni wolnych 
określonych w odpowiedniej ustawie, a także do corocznych urlopów, któ-
re są płatne20. Odpoczynek jest prawem człowieka, wpływa regenerująco 
na jego siły, co więcej pozwala odpowiednio się rozwijać. Osoba ludzka nie 
może w pełni się rozwijać, jeśli zostanie jej odebrane prawo do wolnych me-
diów. Wpływa ono bowiem na postrzeganie świata i osąd rzeczywistości. 

WOLNOŚĆ PRASY

Media stanowią jeden z istotnych elementów wolności obywatela. 
Dzięki nim może on uzyskiwać dostęp nie tylko do szeroko pojętej kultu-

17 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Laborem exercens“ o pracy ludzkiej z okazji 90. rocznicy 
encykliki „Rerum novarum“, Watykan 1981, nr 19 [dalej: LE].

18 Por. KRP, art. 66.1.
19 LE 19.
20 Por. KRP, art. 66.2.
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ry, ale także, a właściwie przede wszystkim, dostęp do informacji. Informa-
cja z kolei kształtuje opinię publiczną. Opinia publiczna wpływa na życie 
wspólnoty osób, na podejmowane przez nich wybory, zarówno te odno-
szące się do polityki, jak i gospodarki czy prawa. Opinia publiczna buduje 
sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości oraz jej oceny. Dlatego, jak 
mówi Ojciec Święty, powinna ona być oparta na braterstwie, odrzucając jed-
nocześnie walkę między ludźmi, a także nienawiść21. W społeczeństwach 
postkomunistycznych, do jakich należą Polacy, realizowana jest zasada dziel 
i rządź, podział narodu przez media na lepszych i gorszych, na nowocze-
snych i zacofanych. W ten sposób kształtowana jest opinia publiczna, co sta-
nowi zaprzeczenie słów papieża. 

Opinia publiczna może przyczyniać się do budowania pokoju22. Na 
przestrzeni dziejów dostrzec można takie kierowanie opinią publiczną, któ-
re w ostateczności kończyło się podniesieniem miecza na niewinnych. Przy-
kładem jest sowiecka Rosja przedstawiająca polską szlachtę jako gnębicieli, 
niemiecka III Rzesza ukazująca Słowian jako podludzi, czy wreszcie krwa-
wa Ukraińska Armia Powstańcza mówiąca, że Polaków należy unicestwić, 
głównie na Wołyniu, by stworzyć przestrzeń życiową dla Ukraińców. Łagry, 
obozy koncentracyjne, nieludzkie morderstwa na Wołyniu to skutki ukształ-
towania opinii publicznej negującej pokój, a tym samym prawa człowieka. 

Niezwykle ważną kwestią związaną z odpowiednim kształtowaniem 
opinii publicznej jest przepis zawarty w polskiej ustawie zasadniczej, który 
gwarantuje wolność mediów: „Rzeczpospolita zapewnia wolność prasy i in-
nych środków społecznego przekazu”23. Chodzi tutaj o wolność w zakładaniu 
i tworzeniu mediów, wolność w dostępie do nich, wreszcie wolność i plura-
lizm przekazu. Ojciec Święty zwrócił Polakom uwagę na wartość uczciwej 
informacji. Informacja stanowi bowiem dla odbiorcy punkt odniesienia, jest 
przedstawieniem otaczającego świata. Media, zdaniem papieża, winny bronić 
wolności, szanować godność człowieka i promować kulturę, gdyż to właśnie 
ona jest wspólnym dobrem narodu, Natomiast uczciwa informacja jest obo-
wiązkiem wobec społeczeństwa. Chodzi tu zarówno o prasę, fi lm, telewizję 
czy radio, jak również o fi lm i teatr. Te środki kultury winny formować naród 

21 Por. JAN PAWEŁ II, Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, [w:] TENŻE, Nauczanie 
papieskie 1978, I, Poznań–Warszawa 1987, s. 15.

22 Por. JAN PAWEŁ II, Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów. Orędzie na 
XVI Światowy Dzień Pokoju, [w:] PAWEŁ VI, JAN PAWEŁ II, Orędzia papieskie na Światowy 
Dzień Pokoju, Rzym 1985, s. 158.

23 KRP, art. 14.
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i być przepojone Ewangelią24 – podkreślił Ojciec Święty podczas pielgrzymki 
do Ojczyzny w 1991 roku, a więc u progu przemian społeczno politycznych. 

Przed wiernymi świeckimi stoi ogromne zadanie ewangelizacji me-
diów, o którym wspomina Jan Paweł II25. Ewangelizacja przejawia się nie 
tylko w bezpośrednim mówieniu o Chrystusie, ale także w przekazywaniu 
systemu wartości. Stąd też nie może istnieć w polskim systemie prawnym 
cenzura, wyrzucanie poza nawias debaty publicznej osób, z których poglą-
dami dysponenci mediów się nie zgadzają. W ten sposób zostaje naruszone 
konstytucyjne prawo. Naruszenie to ma charakter bezpośredni. Ale istnieją 
także naruszenia przepisu o wolności prasy w sposób pośredni przez kpienie 
z osób o konkretnych poglądach religijnych czy też politycznych. 

Media nie mogą wpływać negatywnie zarówno na pojedyncze osoby, 
narody, jak i na rodziny. Jan Paweł II naucza, „i ja sam […], podkreśliłem, że 
rodziny «powinny mieć możność liczenia w znacznej mierze na dobrą wolę, 
uczciwość i poczucie odpowiedzialności ze strony osób zawodowo zajmu-
jących się środkami przekazu: wydawców, pisarzy, producentów, kierow-
ników, dramaturgów, sprawozdawców, komentatorów i aktorów». Dlatego 
Kościół spełnia swój obowiązek, jeśli stale poświęca uwagę pracownikom tej 
dziedziny, jednocześnie zachęcając i popierając katolików, którzy czują się 
do tego powołani i mają odpowiednie dane, by angażowali się w tę delikatną 
działalność”26.

Wolność prasy związana jest z zapewnioną przez Konstytucję wolnością 
wyrażania swoich poglądów, a także uzyskiwania informacji i ich rozprze-
strzeniania27. Poglądy osoby ludzkiej są związane z jej prawami, a co za tym 
idzie z prawami obywatela. Jednak Jan Paweł II właśnie w Polsce podkre-
ślił, że nadal trzeba bronić praw ludzkiego sumienia, ponieważ w imię haseł 
takich jak tolerancja, w mediach mamy do czynienia z coraz większą nie-
tolerancją, czego doświadczają osoby wierzące. Wyszydza się ich świętości, 
ośmiesza je, a sami wierzący są spychani na margines życia społecznego. Oj-
ciec Święty nazywa to powracającą dyskryminacją28. 

24 Por. JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do przedstawicieli la-
ikatu (Olsztyn 6.06.1991), [w:] TENŻE,  Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kra-
ków 2006, s. 678.

25 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla 
nadziei świata „Pastores Gregis”, Watykan 2003, nr 51.

26 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym „Familiars consortio“, Watykan 1981, nr 76. 

27 Por. KRP, art. 54.
28 Por. JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka” 

(Skoczów 22.05.1995), [w:] TENŻE, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 845.
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Chociaż słowa te zostały wypowiedziane w 1995 roku, to ich sens nie 
stracił na aktualności. W słabych jakościowo kabaretach wyśmiewani są 
księża, osoby wierzące, sakramenty, a kabarety te są emitowane w telewi-
zji publicznej. Roześmiane twarze widzów uginających się pod intelektual-
nym ciężarem myśli przekazywanych przez kabareciarzy kpiących z wiary, 
są najlepszym dowodem na chwytliwość antyreligijnych haseł. Zapraszanie 
do studia telewizyjnego satanisty, który w niewybredny sposób nazywa Bi-
blię, problemy mediów katolickich niemogących swobodnie, bez przeszkód, 
nadawać treści społeczno-katolickich to obraz współczesnej powracającej dys-
kryminacji. Dyskryminacji, która, tak jak ujął to papież, odbywa się pod jakże 
wzniosłymi hasłami tolerancji i otwarcia na innych. Zarówno w Konstytucji 
RP jak i w nauczaniu Jana Pawła II życie ludzkie stanowi wyjątkową war-
tość. Należy zatem przeanalizować najważniejsze regulacje prawne zawarte 
w ustawie zasadniczej, jak i nauczanie Ojca Świętego związane z tą kwestią. 

OCHRONA ŻYCIA

Życie ludzkie stanowi wartość podstawową i zasadniczą. Wypływa 
to z godności osoby ludzkiej. Człowiek został obdarowany przez Boga tą 
wartością, którą nazywa życiem. Dzięki niej może funkcjonować na ziemi, 
zmieniać ją, ulepszać, budować relacje z innymi, nie zapominając o kontakcie 
duchowym z Bogiem. Do prawa do życia nawiązuje także Konstytucja. Arty-
kuł 38. stanowi swoiste zapewnienie, iż państwo polskie gwarantuje każdej 
osobie prawną ochronę ludzkiego życia29. Jeżeli państwo ma chronić życie 
ludzkie, oznacza to, że obowiązkiem każdej publicznej instytucji jest realiza-
cja tego zadania. Takie unormowanie wydaje się być słuszne z jednej strony 
ze względu na samą wartość ludzkiego życia, nie podlegającą dyskusji i nie 
mogącą być elementem przetargu politycznego, z drugiej, biorąc pod uwagę 
fakt, iż to właśnie papież Polak kładł niezwykły nacisk na ochronę życia czło-
wieka. Wspomniany przepis w istotny sposób nawiązuje do ochrony życia 
poczętego30. 

Jan Paweł II jest nazywany papieżem życia – niejednokrotnie mówił 
o wartości tego Bożego daru. Ojciec Święty nauczał, iż podstawowym pra-
wem jest prawo do życia od momentu naturalnego poczęcia do chwili natu-

29 Por. KRP, art. 38.
30 Por. Orzeczenie TK 28. 5. 1997r., sygn 26/96; OTK ZU z 1997 r., nr 2, poz. 19. 
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ralnej śmierci. Prawo to jest źródłem wszystkich innych praw31. Życie czło-
wieka powinno być szanowane w pierwszej kolejności przez prawo. Osoba 
ludzka bowiem może właśnie w regulacjach prawnych szukać pomocy 
i oparcia. Chodzi tu nie tylko o samo stanowienie prawa, ale także o odpo-
wiednie egzekwowanie. Nawet najbardziej doskonałe prawo chroniące życie 
ludzkie nie będzie spełniało swojej roli, jeśli nie będzie odpowiednio egze-
kwowane, bowiem stanie się prawem martwym. 

Jan Paweł II zwraca szczególną uwagę na wartość życia osoby nienaro-
dzonej. Jeżeli, jak stwierdza papież, otacza się opieką i troską nawet tych, któ-
rzy są przestępcami oraz niesprawiedliwymi napastnikami, to tym bardziej 
szacunek dla życia powinien mieć miejsce w odniesieniu do osób niewinnych, 
najbardziej bezbronnych. Ta prawda wypływa zarówno z Pisma Świętego, 
Magisterium (czyli nauczania Kościoła), jak również z Tradycji. Nienaruszal-
ność życia dziecka poczętego znajduje swoje źródło w Bożym przykazaniu32. 
Nie sposób szanować ludzkiego życia jeżeli nie zwraca się uwagi na wartość 
najmniejszego człowieka – dziecka poczętego. To szacunek wobec niego sta-
nowi punkt wyjścia wobec szacunku dla każdej osoby ludzkiej i jej prawa do 
istnienia niezależnie od wieku, pozycji materialnej, choroby etc., ponieważ 
„życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym eta-
pem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. 
Proces ten – nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka – zostaje opro-
mieniony obietnicą i odnowiony przez dar życia Bożego, które urzeczywistni 
się w pełni w wieczności (por. 1 J 3, 1–2). Równocześnie to nadprzyrodzone 
powołanie uwydatnia względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Nie 
jest ono jednak rzeczywistością ostateczną, ale przedostateczną; jest więc rzeczy-
wistością, świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli z poczu-
ciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofi arowany 
Bogu i braciom”33 – naucza Ojciec Święty. 

Szacunek dla ludzkiego życia objawia się także w podejściu do staro-
ści. Jan Paweł II mówi, że ludzie w podeszłym wieku potrzebują szczególnej 
troski34. Ta troska jest obowiązkiem ich dzieci, bliskich, znajomych, całego 
społeczeństwa. Ludzie starsi niosą w sobie doświadczenie życia, przeżytych 
chwil, budowania relacji z innymi, są oni – jak stwierdził papież – „strażni-

31 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evange-
lium vitae”, Watykan 1995, nr 62.  

32 Por. tamże, nr 57. 
33 Tamże, nr 2.
34 Por. JAN PAWEŁ II, Ludzie starsi stanowią wartość. Orędzie na Wielki Post 2005, „Nie-

dziela“ 7 (2005), s. 14.
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kami pamięci”, których wyrzucenie z życia społecznego jest automatycznie 
odrzuceniem przeszłości, w której swoje korzenie ma teraźniejszość. Dzięki 
bagażowi doświadczeń starsi ludzie mogą młodszym udzielać rad a także 
pouczeń, które są cenne dla młodszego pokolenia35. Dzięki temu budowana 
jest tak istotna więź między pokoleniami, różnymi, ale połączonymi wspól-
nym odkrywaniem wartości wieku podeszłego, co jest niezwykle ważne 
w dzisiejszym świecie, tak bardzo zwróconym na to, co według niekoniecz-
nie słusznych standardów, jest piękne, modne. Obok powyższych rozważań 
warto także zwrócić uwagę na wartość nauki w życiu osoby ludzkiej. Czło-
wiek bowiem dzięki nauce rozwija swoje umiejętności i talenty. 

NAUKA 

Powszechny dostęp do wiedzy stanowi ważną kwestię w ubogacaniu 
zarówno narodu, jak i pojedynczych osób. Państwo ze swojej defi nicji ma słu-
żyć obywatelowi, a zatem prawo powinno być tak stanowione, aby każdy, 
niezależnie od statusu materialnego, miał dostęp do edukacji i możliwość 
kształcenia się. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o uczenie pisania i czytania, 
ale przekazywanie wiedzy ubogacającej każdego człowieka. Konstytucja sta-
nowi, iż prawo do nauki posiada każdy, a jest ona obowiązkowa do 18. roku 
życia36. Dlatego należy przywołać słowa Ojca Świętego dotyczące tej warto-
ści. Otóż nauka, jak powie Jan Paweł II, związana jest z prawdą37. A zatem 
prawo do nauki winno być równocześnie prawem do poznania prawdy. Na 
każdym poziomie nauczania prawda nie powinna być zdominowana przez 
manipulację. Przykładem jest przemilczanie przez długie lata komunizmu 
prawdy o Katyniu, a w latach 90-tych, a także współcześnie, przemilczanie 
prawdy o „żołnierzach wyklętych”. Ojciec Święty podkreśla, że prawda jest 
podstawowym warunkiem koniecznym do odnowy życia społecznego, bez 
tej wartości życie społeczne będzie nie tylko niepełne, ale wręcz przestanie 
istnieć w odpowiedniej formie. Wykluczenie prawdy jest wykluczeniem dia-
logu społecznego38. 

35 JAN PAWEŁ II, List do osób w podeszłym wieku, Watykan 1999, nr 10.
36 Por. KRP, art. 70.
37 Por. JAN PAWEŁ II, Umiłowanie prawdy źródłem poszukiwania. Przemówienie do świa-

ta uniwersyteckiego Konshasa (4.05.1980), [w:] TENŻE, Wiara i kultura, Rzym–Lublin 1986, 
s. 51. 

38 Por. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski (Częstochowa, 
19.06.1983), [w:] TENŻE, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 289–290.
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Widać zatem, że nauka oparta na prawdzie ma charakter nie tylko in-
dywidualny, ale także – przede wszystkim – społeczny. Dialog oparty na 
niej jest tworzeniem więzi pomiędzy poszczególnymi członkami narodu. To 
niezwykle ważne przesłanie papieża należy odczytywać w kontekście pol-
skiej nauki borykającej się z wieloma trudnościami, a z drugiej strony w kon-
tekście społeczeństwa postkomunistycznego mającego problem z odkrywa-
niem tej wartości ludzkiego życia. Konstytucja gwarantuje bezpłatną naukę 
w szkołach publicznych39. Dla rodzica jednak wykształcenie jego dziecka jest 
kosztowne, począwszy od zakupu karty komunikacji miejskiej, poprzez kup-
no podręczników, a skończywszy na korepetycjach. Rzeczywistość odbiega 
od teorii zapisanej w prawie. Zmieniające się praktycznie co roku podręczni-
ki są przyczyną znacznych wydatków na edukację dzieci. 

ZAKOŃCZENIE

Człowiek żyjący w określonym systemie prawnym i politycznym po-
winien posiadać ochronę ze strony prawa obowiązującego na terenie kraju, 
w którym mieszka. W Polsce taką ochronę zapewnia Konstytucja. Nie zawsze 
jednak jest tak, iż poszczególne prawa obywatela są chronione, zarówno je-
śli dotyczy to życia rodzinnego, zawodowego, ochrony wolności słowa, czy 
wreszcie nauki. We wszystkich tych tak ważnych kwestiach Polacy napoty-
kają na liczne problemy. Dlatego istotna jest pogłębiona teologiczna refl eksja 
nad prawami zapisanymi w ustawie zasadniczej. 

Jan Paweł II dotyka sedna przepisów prawa, mówi bowiem o wartości 
i godności osoby ludzkiej. O prawie i ochronie rodziny, o jej wyjątkowej war-
tości; naucza, że każdy człowiek ma prawo do pracy godnej i odpowiedniej. 
Co więcej, zwraca uwagę na prawdę w środkach społecznego przekazu, na 
wartość jaką jest ochrona każdego życia, zarówno tego poczętego, jak i życia 
osób starszych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakłada również ochronę 
wyżej wymienionych praw. Warto zatem, aby przełożone zostało to na po-
stępowanie poszczególnych organów państwa. Powyższe opracowanie sta-
nowi poruszenie najważniejszych, zdaniem autora, kwestii związanych z te-
matem. Wydaje się, iż słuszne byłoby podjęcie kolejnych badań dotyczących 
praw obywatela w oparciu zarówno o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak 
i o nauczanie Jana Pawła II. 

39 Por. KRP, art. 70.2.
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SELECTED ASPECTS OF CITIZEN’S RIGHTS UNDER THE REGULATIONS OF THE 
POLISH CONSTITUTION OF 2 APRIL 1997, AND TEACHING OF JOHN PAUL II

People living in a particular legal and political system should be protected by the 
universally binding law in their country of residence. In Poland, this protection is pro-
vided by the Constitution. However, it may happen that a citizen’s particular rights con-
cerning family life, career, freedom of speech or education are unprotected. In all of these 
important issues, the Poles are confronted with numerous problems. Therefore, it is im-
portant to deepen theological refl ection about the rights drafted in the Basic Law.

Pope John Paul II gets to the heart of the matter when he talks about the value and 
dignity of the human being. With regard to law and protection of the family and its ex-
ceptional value, he says that everyone has the right to decent and adequate work. What’s 
more, he draws attention to the problem of truth in the mass media, to the value of protec-
tion of every single life, both a newly conceived life as well as the life of an elderly person. 
The Constitution of the Republic of Poland also assumes the protection of the aforemen-
tioned rights. It is, therefore, vital that this should be translated into the activities of vari-
ous authorities. The following is an attempt to raise the most important, in the author’s 
opinion, issues relating to the topic.

tłum. Tomasz Kornecki
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EUTANAZJA – ZABÓJSTWEM CZY MIŁOSIERDZIEM?
PERSPEKTYWA KLINICZNA1

Rozwój medycyny stwarza ciągle nowe możliwości przywracania lu-
dziom zdrowia, a – w określonych okolicznościach – nawet przedłużania 
życia. Z drugiej jednak strony da się zauważyć mobilizację sił promujących 
niszczenie życia na granicznych jego odcinkach: na początku życia przez fakt 
legalizacji aborcji i w jego końcówce przez fakt legalizacji eutanazji. Właśnie 
wymiar zagrożenia końcowego jego etapu stanie się przedmiotem mojego 
wykładu2. Chodzi więc o śmiercionośny proceder eutanazji. Śmierć należy 
do tematów tabu, jednak w mentalności naszego społeczeństwa panuje cią-
gła tęsknota za ideałem godnego umierania. 

Aktualnie obawiamy się utraty swojej podmiotowości, autonomii oraz 
człowieczeństwa. Ciągły lęk przed cierpieniem, przed wegetacją, przed po-
zbawieniem świadomości i godności człowieka oraz zdaniem się na innych, 
nasuwa pytanie o sens ludzkiej egzystencji oraz możliwość ingerencji w na-
turalną granicę, jaką stanowi śmierć człowieka. Z jednej strony zaczęły po-

1 Wykład wygłoszony w Rzymie 19 stycznia 2013 roku na zaproszenie arcybiskupa 
Zygmunta Zimowskiego, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych 
i Służby Zdrowia. 

2 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o eutanazji „Iura et bona”, [w:] W tro-
sce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. SZCZYGIEŁ, Tarnów 1998, s. 333. 
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wstawać na świecie specjalistyczne ośrodki opieki nad nieuleczalnie chorymi, 
takie jak: hospicja, szpitale i domowe oddziały opieki paliatywnej w Anglii, 
USA, Kanadzie, Australii, Azji, Afryce oraz w krajach europejskich, a od lat 
80-tych także w Polsce, z drugiej zaś strony powstawały stowarzyszenia optu-
jące za wspomaganą śmiercią, takie jak np. organizacja Volontary Euthanasia 
Legalisation Society. Powstała ona już w latach 30-tych XX wieku w Anglii, 
zaś kolejne założone zostały w Holandii, Francji, Niemczech, a w 1980 roku 
została utworzona Światowa Federacja łącząca 28 stowarzyszeń z 18 krajów. 
Wszystkie te organizacje prowadzą liczne kampanie promujące „prawo do 
godnego umierania”, a także wnoszą do parlamentów narodowych wnio-
ski ustaw legalizujących eutanazję. Niejednokrotnie udzielają także pomocy 
w racjonalnym samobójstwie, zwłaszcza w państwach, w których jest „ono 
niekaralnym przestępstwem” jak: Szwajcaria, Francja, Niemcy. W moim wy-
stąpieniu zostaną omówione następujące kwestie – ogólna charakterystyka 
eutanazji, jej rodzaje, eutanazja jako kwestia kliniczna i proporcje w stosowa-
niu środków terapeutycznych. 

EUTANAZJA – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Eutanazja w starożytności. Pojecie eutanazji pojawiło się w V wieku p.n.e. 
Samo słowo eutanazja pochodzi z greckiego euthanasia – czyli dobra i bez-
bolesna śmierć3. Jako jeden z pierwszych pojęcia tego użył poeta Kratinos, 
jednak nie scharakteryzował, czym miałaby być owa „dobra śmierć”. Pod 
koniec IV wieku p.n.e. inny poeta – Meander użył tego terminu w znacze-
niu „łatwej śmierci”, będącej efektem posiadania odpowiedniego dystansu 
do życia. W swoich komediach krytykował starość. Zgodnie z poglądami 
antycznymi za dobrą śmierć uważano szybką i pozbawioną cierpienia, tzw. 
śmierć excitus facilis.

Eutanazja w czasach nowożytnych. Już w 1516 roku Tomasz Morus w swo-
im dziele Utopia nawiązał do antycznych lekarzy, tzw. pomocników śmierci, 
mówiąc o „dobrowolnej śmierci”, dokonywanej tylko i wyłącznie za zgodą 
chorego oraz władz Utopii. Pierwszym który wprowadził słowo eutanazja 
był Franciszek Bacon. To on określił tak łagodną i spokojną śmierć w Novum 
Organum. Zachęcał on wszystkich ludzi nauki do poszukiwania sposobów 
zmniejszenia bólu chorego. Temat eutanazji poruszany był przez wybitnych 
lekarzy i fi lozofów – Z. P. Schultza, M. Paradysa. W drugiej połowie XIX 

3 Por. P. KIENIEWICZ, Eutanazja, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, 
red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 195. 



307Eutanazja – zabójstwem czy miłosierdziem?

wieku S. Williams i Lionel Tolemache zdefi niowali eutanazję jako aktywną 
pomoc choremu w uwolnieniu się od cierpienia i umieraniu na jego żądanie. 
Domagali się oni zalegalizowania eutanazji w przypadkach nieuleczalnie 
chorych i cierpiących pacjentów. Z problemem pseudoeutanazji nazistow-
skiej spotykamy się w książce Mein Kampf Adolfa Hitlera. 

Defi nicja eutanazji. Według Kongregacji Nauki Wiary (z Deklaracji o eu-
tanazji z 1980 roku) niezależnie od motywów i środków, eutanazja polega na 
położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest 
ona moralnie niedopuszczalna. Wedle zaś Helgi Kuhse, eutanazja to dopro-
wadzenie do dobrej śmierci – zabójstwo z litości, w którym osoba A kończy 
życie osoby B ze względu na dobro osoby B. Widać tu wyraźnie umyślne 
pozbawienie życia drugiego człowieka, a także uczynienie tego ze wzglę-
du na dobro osoby, która prosi o ten proceder, gdyż cierpi na nieuleczalną 
lub śmiertelną chorobę. Natomiast Słownik Wyrazów Obcych W. Kopalińskie-
go podaje, że eutanazja to skrócenie przez lekarza w szpitalu mąk pacjenta 
w przedłużającej się agonii za pomocą śmiertelnej dawki środka uśmierza-
jącego ból4. Z kolei Encyklopedia popularna PWN podaje, że eutanazja to za-
bójstwo człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego5. 
A według M. Szeroczyńskiej eutanazja to pozbawienie człowieka cierpiącego 
życia poprzez bezpośrednie lub pośrednie spowodowanie śmierci, nie zapo-
bieżenie jej nadejściu, ewentualne pomocnictwo w samodzielnym odebraniu 
sobie życia – przez sprawcę motywowanego współczuciem, działającego dla 
dobra tej osoby w celu zapewnienia jej godnej śmierci poprzez wybawienie 
jej od zła, jakie stanowi dla niej to cierpienie6.

Głównym promotorem procederu eutanazji jest samozwańczy etyk, 
a właściwie socjobiolog australijski, Peter Singer, który uważa, że ludzkie ży-
cie można jedynie rozpatrywać w kategoriach użyteczności, gdyż nie jest ono 
święte. O użyteczności świadczy iloraz inteligencji7. Singer zarzucił chrze-
ścijanom, że gdyby traktowali życie jako świętość, „to zarżnięcie świni czy 
wyrwanie główki kapusty byłoby dla nich tak samo odrażające, jak zamor-
dowanie istoty ludzkiej”8. Absurdalność wypowiedzi Singera wymaga nie-
ustannego podkreślania podstawowych zasad dotyczących ludzkiego życia. 
Chodzi o to, że nikt nie ma prawa nastawać na życie człowieka, gdyż każdy 

4 Por. W. KOPALIŃSKI, Eutanazja. Słownik wyrazów obcych, www.slownik.online.pl/
kopalinski.

5 Por. Eutanazja, [w:] Encyklopedia PWN, Warszawa 1999, s. 592. 
6 Por. M. SZEROCZYŃSKA, Eutanazja i wspomagane samobójstwo w świecie, Kraków 

2004, s. 58. 
7 Por. R. NĘCEK, Z prasy wzięte, Kraków 2010, s. 38. 
8 P. SINGER, Etyka praktyczna, Warszawa 2007, s. 89. 
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zobowiązany jest do życia zgodnego z planem Bożym. W tym Bożym zapisie 
życie jest darem, a jego pełna doskonałość zostanie osiągnięta w wieczności9. 
To powoduje, że świadome pozbawianie się życia jest rzeczywistością nega-
tywną, gdyż odrzucenie miłości siebie samego staje się zaprzeczeniem „natu-
ralnego instynktu życia”10. Słusznie zatem Jan Paweł II podkreślił, że ludzkie 
życie jest darem Boga, „a jego celem jest służba braciom, którym zgodnie 
z obecnym planem zbawienia może zawsze okazać się użyteczne. Dlatego 
nigdy nie wolno naruszać jego biegu, od początku do naturalnego końca. 
Przeciwnie, trzeba je przyjąć, szanować, wspierać wszelkimi środkami i bro-
nić przed każdym zagrożeniem”11. 

PRZYCZYNY EUTANAZJI

Do podstawowych przyczyn eutanazji należą poważne i nie kończące 
się cierpienia, koszty pielęgnacyjne, niż demografi czny i lekceważenie De-
kalogu. Niekończące się cierpienia od zawsze były przyczyną zaangażowa-
nia w legalizację eutanazji. Zawsze bowiem istnieje godny ubolewania stan 
zdrowia człowieka przejawiający się wielkim bólem. Pielęgnacja takich osób 
staje się niezwykle uciążliwa i pochłaniająca niezliczone sumy pieniędzy. 
Wówczas rodzi się pokusa skrócenia życia wywołana uczuciem litości12. Eks-
plozja kosztów pielęgnacji wynika z wyraźnego postępu medycyny, który 
wydłużył czas ludzkiego życia. I choć wszystko, co żyje – jak pisze austriac-
ki biskup Egon Kapellari – skazane jest na śmierć, to jednak medycyna jest 
w stanie wyraźnie przedłużyć ludzkie życie13. Tym sposobem wzrasta liczba 
osób o wydłużonej starości. Dodatkowo przedpole eutanazji przygotowu-
je żałosny stan demografi czny społeczeństw zachodnich. Zapaść demogra-
fi czna wiąże się z mentalnością konsumpcyjnego stylu życia. W następstwie 
mentalności antykoncepcyjnej i aborcyjnej dramatycznie spada liczba uro-
dzin. W takich okolicznościach pielęgnacja osób chorych jest wyjątkowo wy-
magająca14. 

9 Por. E. KUCHARSKA, R. NĘCEK, Eutanazja – odniesienie do perspektywy klinicznej 
i etycznej, „Praca Socjalna” 1 (2012), s. 91. 

10 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o eutanazji, dok. cyt., s. 335. 
11 JAN PAWEŁ II, Człowiek wobec tajemnicy śmierci. Przemówienie do uczestników 

sympozjum zorganizowanego przez Ośrodek Bioetyki Katolickiego Uniwersytetu „Sacro Cuore” 
(17.03.1992), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13 (1992) nr 7, s. 38. 

12 Por. A. LAUN, Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków 2002, s. 320. 
13 Por. E. KAPELLARI, Sztuka umierania, Kraków 2006, s. 222. 
14 Por. tamże. 
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Istotną przyczyną prób legalizacji eutanazji jest lekceważenie piątego 
przykazania Dekalogu. Wiele autorytetów wierzy w tworzenie praw pań-
stwowych pozbawionych podstawy zakotwiczonej w przykazaniach Bo-
żych. Warto więc przypomnieć słowa kardynała Ratzingera: „prawo tylko 
wtedy może być skuteczną siłą pokoju, gdy jego miara nie spoczywa w na-
szych dłoniach. Prawo jest przez nas formowane, ale nietworzone. Inaczej 
mówiąc: nie istnieje uzasadnienie prawa bez transcendencji”15. 

RODZAJE EUTANAZJI

Rozróżnia się eutanazję bierną, czynną pośrednią i czynną bezpośrednią.
Tabela 1: Rodzaje eutanazji według Bernarda Beartschiego

Eutanazja
bierna czynna pośrednia czynna bezpośrednia

dobrowolna dobrowolna dobrowolna
niedobrowolna niedobrowolna niedobrowolna
wbrew woli chorego wbrew woli chorego wbrew woli chorego

Źródło: M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków 2004, s. 39.

Rozróżnia się więc eutanazję czynną, gdzie śmierć jest wynikiem aktyw-
nego działania, np. podania śmiertelnej dawki środka narkotycznego i bierną 
tzw. ortotanazję, gdzie śmierć następuje na wskutek zaniechania stosowania 
odpowiednich środków leczniczych, niepodjęcie reanimacji i nieprowadze-
nie dalszej terapii. Wyróżniamy eutanazję dobrowolną, gdy chory samo-
dzielnie wyraża świadome żądanie pozbawienia życia i niedobrowolną, gdy 
chory nie jest w stanie wyrazić swojej woli, ponieważ np. jest nieprzytom-
ny, natomiast jego wola pozbawienia go życia została albo przedstawiona 
w uprzednio podpisanym przez niego dokumencie, tzw. testamencie ży-
cia, albo wyznaczył on osobę trzecią jako pełnomocnika do podejmowania 
w jego imieniu decyzji w sprawie własnego życia i śmierci, lub jego wola 
jest wstecznie odtwarzana na podstawie zeznań świadków przez sąd, który 
ostatecznie podejmuje decyzję. Eutanazja bezpośrednia występuje wówczas, 
gdy podjęte działania lub zaniechanie zmierza bezpośrednio do skrócenia 
życia chorego, np. przez odłączenie respiratora. Eutanazja pośrednia wystę-
puje, gdy podjęte działanie ma na celu uśmierzenie bólu, jednakże drugim, 
niezamierzonym, ale i nieuniknionym, skutkiem jest skróceniem życia cho-

15 J. RATZINGER, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2005, s. 47. 
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rego, np. podawanie bardzo silnych środków przeciwbólowych w dawkach, 
które powodują skrócenie życia. Z pojęciem eutanazji wiąże się tzw. wspo-
magane samobójstwo, czyli sytuacja, gdy osoba trzecia pomaga choremu 
w samodzielnym uśmierceniu się (dostarcza mu śmiertelnej dawki środków 
narkotycznych), którą chory następnie samodzielnie zażywa. Termin euta-
nazja bywa błędnie używany dla określenia zabójstwa z innych motywów, 
np. eugenicznych lub ekonomicznych – tzw. pseudoeutanazja, a także dla 
pozbawienia życia człowieka wbrew wyrażonej przez niego woli życia i le-
czenia – tzw. kryptoeutanazja.

Eutanazja to pozbawienie życia – poprzez bezpośrednie lub pośred-
nie spowodowanie śmierci, nie zapobieżenie jej nadejściu, ewentualne po-
mocnictwo w samodzielnym odebraniu sobie życia – człowieka cierpiącego 
(fi zycznie lub psychicznie)16. Należy zaznaczyć, że problematyka eutanazji 
obejmuje wyłącznie czyny dokonywane na człowieku. Cała dyskusja etycz-
no-prawna tocząca się wokół tego zjawiska dotyczy właśnie legalności oraz 
moralnej dopuszczalności zabójstwa z litości lub zabójstwa na żądanie inne-
go człowieka. Eutanazji można dokonywać zarówno na osobie umierającej, 
jak i nieuleczalnie chorej, która jeszcze nie znajduje się w stanie terminalnym, 
a także można jej dokonywać na osobie starej, której degradacja i cierpienie 
wynikają z postępu wieku. 

EUTANAZJA JAKO KWESTIA KLINICZNA

Rozważania o eutanazji z medycznego punktu widzenia dotykają aspek-
tów samego zabiegu eutanazji. Wzbudzają refl eksję dotyczącą wyznaczenia 
właściwej granicy między eutanazją bierną a zaniechaniem uporczywej tera-
pii oraz wprowadzają zarówno pracowników służby zdrowia, jak i pacjen-
tów, w problem opieki paliatywnej, która ma na celu opiekę nad terminalnie 
chorymi pacjentami i zaprzecza idei eutanazji. Na uwagę zasługują propozy-
cje alternatywnych modeli medycyny. Dotyczą one kwestii zaniechania tzw. 
medycyny walki na rzecz zapobiegania chorobom, promowania zdrowia 
i jego utrzymania. Medycyna – w myśl tych propozycji – winna wyrażać bez-
względną troskę o pacjenta, łagodzić cierpienia lub uwalniać od nich, ale nie 
w postaci stosowania eutanazji, lecz np. dobrej opieki paliatywnej.

16 M. SZEROCZYŃSKA, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, dz. cyt., s. 57.
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EUTANAZJA NIE JEST MIŁOSIERDZIEM, LECZ ZABÓJSTWEM

We współczesnym świecie toczą się ciągłe dyskusje dotyczące proble-
mu eutanazji. Najnowsze badania CBOS z czerwca 2007 roku pokazują, że 
blisko 2/5 Polaków (37%) jest zdania, że lekarz powinien spełniać wolę cier-
piących, nieuleczalnie chorych, którzy domagają się podania im środków po-
wodujących śmierć, natomiast niecała połowa (46%) wyraża sprzeciw wobec 
tego rodzaju postępowaniu. Ponadto uległa zmianie obserwowana dotych-
czas tendencja dotycząca społecznej akceptacji wspomaganego samobójstwa. 
O ile w latach 1988–2001 obserwowaliśmy postępującą akceptację pomocy 
w umieraniu, o tyle ostatni okres przyniósł odwrócenie tejże tendencji. Odse-
tek osób opowiadających się za spełnieniem przez lekarzy woli osób cierpią-
cych zmalał o 12%, zaś liczba respondentów przeciwnych takim praktykom 
wzrosła o 9%. Opinie te związane były ściśle z wiekiem i religijnością bada-
nych. Ludzie młodzi akceptują pomoc w umieraniu, natomiast wśród naj-
starszych panuje zdecydowana dezaprobata. Uczestniczący w praktykach 
religijnych (przynajmniej raz w tygodniu) najczęściej wyrażają sprzeciw, po-
zostali zaś akceptują takie działanie. 

W naszym Centrum przeprowadzone były badania dotyczące eutanazji. 
Badania odbyły się w 12 grudnia 2012 wśród naszych pacjentów. W ankiecie 
wzięło udział 200 osób. Postawiono pytanie: czy jest Pan/Pani za legalizacją 
eutanazji w Polsce? Na tak opowiedziało się 37%, na nie 53%, nie wiem 10%. 
Polacy jednak niechętnie wypowiadają się na tematy tabu. 

EUTANAZJA: ARGUMENTY ZA I PRZECIW

We współczesnych czasach wyraźnie widać, że obywatele państw de-
mokratycznych chcą mieć coraz większy wpływ na to, jak będą umierać. 
Świadczy o tym fakt zainteresowania książką Dereka Humphry’a Ostateczne 
Wyjście, która opisuje różne sposoby odbierania sobie życia. Cieszy się ona 
ciągle dużym zainteresowaniem, a próby zakazu jej rozpowszechniania nie 
powiodły się.

W różnych krajach świata toczą się ciągłe dyskusje dotyczące eutanazji, 
wytacza się wiele argumentów będących za i przeciw eutanazji. Zwolenni-
cy eutanazji za najistotniejszy argument dyskusji uważają reguły moralne. 
Uważają oni, iż ciągły ból i cierpienie, jakich doznaje chory, są niemoralne. 
Ważnym elementem przewijającym się w tej debacie jest defi nicja osoby 
ludzkiej i zasada „świętości życia”. John Locke rozróżnia pojęcie bycie osobą 
od pojęcia bycie człowiekiem. Według niego osoba jest obdarzona zestawem 
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atrybutów, które dają jej prawa, wolność, świadomość własnej tożsamości 
i egzystencji biologicznej i pozostanie osobą żywą, a nie tylko posiadającą życie. 
Pacjent przestaje być podmiotem działań medycznych, a staje się obiektem. 
Dochodzi do dehumanizacji relacji medycznych17.

Zasada autonomii i poszanowania godności ludzkiej to argumenty 
w obronie eutanazji. Prawo do samostanowienia, przysługujące każdemu 
człowiekowi stanowi podstawę do podejmowania decyzji o końcu swojego 
życia. Każdy człowiek ma prawo decydowania o długości stosowanej terapii 
i jej zakończeniu. W wielu państwach uważa się, iż państwo nie ma prawa do 
zmuszania obywateli, aby wbrew własnej woli zachowywali życie. Uważa się 
także, iż prawo powinno się interpretować zupełnie niezależnie od wszelkich 
argumentów religijnych i Dekalogu. Wielu fi lozofów podkreśla, że skoro ży-
cie uważane jest za dar Boga, a nie swego rodzaju pożyczkę, to można nim 
dobrowolnie dysponować, zgodnie z własnymi przekonaniami i odczucia-
mi. Proeutaniści przywołują słowa Kanta: postępuj tylko wedle zasad, które 
chciałbyś, aby stanowiły prawo uniwersalne, czyli według takich zasad, które 
chciałbyś, aby inni stosowali również wobec ciebie. Słynny wybitny kardiolog 
Christiaan Bernard uważa, że eutanazja jest to właśnie nierespektowanie ży-
czeń pacjentów oraz hipokryzja z medycznego punktu widzenia. 

Uważa on, iż eutanazja nie jest sprzeczna z wykonywaniem zawodu 
lekarza, gdyż jego najważniejszym zadaniem jest leczenie chorego do mo-
mentu, w którym staje się to fi zycznie niemożliwe – wówczas powinien on 
ułatwić choremu śmierć, jeśli takie jest jego życzenie. Zwolennicy opieki pa-
liatywnej uważają, że chory ma przed sobą pełne prawo wyboru dotyczące 
sposobu jego umierania. Podkreślają oni, iż eutanazja nie stoi w opozycji, 
lecz powinna ona jednak pozostać ostatecznością. Podkreślają fakt, iż me-
dycyna paliatywna nie stanowi doskonałego leku na wszelką chorobę. Bar-
dzo trudnym problemem, z którym muszą zmierzać się zwolennicy eutana-
zji, jest ryzyko wystąpienia tzw. równi pochyłej. Podkreślają fakt, iż zostały 
stworzone precyzyjne ramy prawne, aby móc odróżnić zachowania legalne 
od nielegalnych. Wskazują, że nie ma empirycznego uzasadnienia zjawiska 
„równi pochyłej”. Przyznanie człowiekowi prawa do eutanazji nie obliguje 
go do wybrania takiego postępowania, gdyż daje mu tylko taką możliwość. 
Zwolennicy prawnej dopuszczalności eutanazji powołują się między innymi 
na następujące argumenty: – litość i współczucie dla cierpiącego, – przyro-
dzone i niezbywalne prawo do wolności, – ideę „jakości życia”, którą ter-
minalnie chory traci wskutek cierpienia, – pojęcie „sensu i bezsensu” życia, 

17 Por. A. BARTOSZEK, Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji, [w:] Eutanazja 
w dyskusji, red. P. MORCINIEC, Opole 2001 s. 151–157. 
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– pragmatyzm (między innymi wysokie koszty opieki nad terminalnie cho-
rymi i możliwość wykorzystania aparatury medycznej w leczeniu chorego, 
którego zdrowie rokuje poprawę), – konieczność prawnego usankcjonowa-
nia i uregulowania praktyki eutanazji, a tym samym poddania jej kontroli 
społecznej. Rodzi się więc pytanie, czym jest eutanazja, czy jest to zabójstwo, 
czy też pomoc w tym zabójstwie przez podanie ręki potrzebującemu w jego 
cierpieniu.

Przeciwnicy legalizacji eutanazji swoją argumentację opierają przede 
wszystkim na zasadach moralnych i religijnych. Nie zabijaj uznawane jest 
także przez agnostyków. Witalizm to pewna koncepcja skrajnego pojmowa-
nia eutanazji. Jego zwolennicy uważają, że życia ludzkiego należy bronić do 
końca niezależnie od jego jakości. Podkreślają, że lekarz nie ma prawa decy-
dować o tym, czy przedłużanie życia ma sens, czy też nie. Lekarz bowiem 
jest zobowiązany do realizacji przysięgi Hipokratesa: „Będę stosował zabie-
gi i leczenia wedle moich możliwości i rozeznania ku pożytkowi chorych, 
broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. Nikomu, nawet na żądanie nie dam 
śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę doradzał”. Polskim przedsta-
wicielem witalizmu był dr Ryszard Fenigsten, autor książki Eutanazja. Śmierć 
z Wyboru. Porównuje on eutanazję z pseudoeutanazją hitlerowską. Należy 
zauważyć, że medycyna praktykowana zgodnie z zasadą Hipokratesa bez-
względnie podkreśla podporządkowanie wszelkich dóbr najważniejszej war-
tości jaką jest życie ludzkie i dobro chorego. Życie ludzkie stanowi nadrzęd-
ną wartość i nie można z tym dyskutować. W związku z ciągle postępującym 
starzeniem się naszej populacji i wzrostem liczby osób nieuleczalnie chorych 
należy zrobić wszystko, aby zapewnić im godną śmierć, zwłaszcza tym, któ-
rzy nie rokują nadziei na poprawę i nie mogą stawiać oporu. Argumentem 
ochronnym nie może być litość nad pacjentem. Niejednokrotnie lekarz czy 
rodzina wywierają presję na pacjenta, by poddał się eutanazji. Rodzina pa-
cjenta, patrząc na jego cierpienie i godząc się na eutanazję, chce zaoszczędzić 
cierpienia jemu, zaś sobie skrócić cierpienie i związane z tym niewygody. 
Zalegalizowanie eutanazji będzie przyzwoleniem na inne niebezpieczne pro-
cedery, np. dopuszczenie eutanazji dobrowolnej stanie się przyzwoleniem 
na eutanazję niedobrowolną oraz eliminację osób niepełnosprawnych, upo-
śledzonych, starych, zbędnych w społeczeństwie, czy też znacznie uciążli-
wych pod względem ekonomicznym. W chwili obecnej niezwykle istotnym 
problemem jest czynnik ekonomiczny, gdyż uporczywe terapie to terapie 
kosztochłonne, wymagające celowego i niezwykle drogiego leczenia. 

W aktualnych systemach ochrony zdrowia w wielu państwach świa-
ta szacuje się w sposób bardzo ścisły koszty leczenia pacjenta. Istnieje dąż-
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ność do redukcji tych kosztów i dokonywania wyborów stosowania drogich 
form terapii pacjentom rokującym poprawę i nie rokującym. Przykładem 
powyższego modelu jest system opieki zdrowotnej w Polsce, gdzie zwłasz-
cza w ostatnim pięcioleciu płatnik, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia 
w sposób znaczny ograniczył koszty procedur wysokospecjalistycznych 
i ograniczył w sposób poważny dostępność wszystkich obywateli do naj-
nowszych form terapii. Dokonywanie wyboru przez lekarza, który pacjent 
powinien otrzymać drogą terapię, będącą często jedynym ratunkiem dla 
chorego, jest niezwykle trudnym moralno-etycznym problemem. Również 
Kościół wypowiada się w kwestii uporczywej terapii. Problem redukcji tera-
pii to ciągle przejawiający się w środowiskach medycznych temat związany 
z kwestią etyczno-moralną, ekonomiczną i prawną. 

Medycyna, dzięki swoim możliwościom, zwraca uwagę na odpowied-
nią jakość życia pacjenta, wartościując je na lepsze i gorsze. Pojęcie jakości 
życia pojawiło się w drugiej połowie XX wieku jako określenie miernika, tak 
naprawdę do końca nie zdefi niowanego, wskazującego na to, czy dana egzy-
stencja jest warta kontynuowania czy nie. Pojęcie jakości życia zawiera w so-
bie możność bycia pełną jednostką społeczną i psychologiczną, zdolną do 
spełniania określonych ról społecznych, zachowania przytomności umysłu, 
dobrego samopoczucia i zachowania relacji z innymi. Ocena tej jakości jest 
zawsze zindywidualizowana i subiektywna. 

Kościół wypowiada się również w kwestii tzw. uporczywej terapii. War-
to podkreślić, że bierna eutanazja obejmuje „redukcję terapii” i obwarowana 
jest odpowiednimi warunkami. W tym temacie wypowiedział się już papież 
Pius XII, mówiąc: „W przypadku poważnej choroby stosowanie zwyczajnych 
środków niezbędnych dla zdrowia i życia jest obowiązkiem, który wynika 
z uporządkowanej miłości własnej, posłuszeństwa wobec Stwórcy, sprawie-
dliwości społecznej, jak też ze względów okazywanych bliskim. Zazwyczaj 
jednak zobowiązuje ona do posługiwania się (odpowiadającymi okoliczno-
ściom miejsca, czasu i kultury) zwyczajnymi środkami, to znaczy takimi, któ-
re nie stanowią nadmiernego obciążenia dla samego pacjenta i dla innych. 
Rygorystyczne zobowiązywanie byłoby tu nazbyt trudne dla większości lu-
dzi”18. Trzeba jednak zaznaczyć, że zasada Piusa XII może być nadużywana, 
gdyż pojęcie „środka zwyczajnego” pozostaje pojęciem otwartym19. 

18 PIUS XII, Przemówienie w sprawie sztucznego utrzymania życia pacjenta (24.11.1957), 
„Wiadomości Diecezjalne” (1959), s. 1–6; E. KUCHARSKA, R. NĘCEK, Eutanazja – odnie-
sienie do perspektywy klinicznej i etycznej, dz. cyt., s. 97–98. 

19 Por. A. LAUN, Współczesne zagadnienia teologii moralnej, dz. cyt., s. 311–312. 
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Zaprzestanie zabiegów medycznych, kosztownych i ryzykownych, 
nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów, 
może być uprawnione. Mówi o tym Jan Paweł II, nauczając, że „jest to re-
zygnacja z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne 
do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, 
jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego 
i dla jego rodziny. W takich sytuacjach, gdy śmierć jest bliska i nieuchronna, 
można w zgodzie z sumieniem zrezygnować z zabiegów, które spowodowa-
łyby jedynie nietrwałe i bolesne przedłużanie życia, nie należy jednak prze-
rywać normalnych terapii, jakich wymaga chory w takich przypadkach”20. 
Nauka społeczna Kościoła podkreśla, że życie należy chronić od poczęcia aż 
do naturalnej śmierci, a eutanazja naturalną śmiercią nie jest. Dlatego w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego jasno stwierdzono, że chorzy lub upośledze-
ni powinni być wspierani, by mogli prowadzić, w takiej mierze, w jakiej to 
możliwe, normalne życie21. Dalej stwierdzono, że eutanazja bezpośrednia, 
niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób 
upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczal-
na. W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub 
w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo. Błąd 
w ocenie, w który można popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego 
zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić i wykluczyć.

EUTANAZJA W EUROPIE I NA ŚWIECIE

W kwestii legalizacji eutanazji nie bierze się pod uwagę cierpienia tyl-
ko pojedynczej jednostki, lecz zwraca się uwagę na opinię całego społeczeń-
stwa. Różnice poglądów wynikają z wielu różnych uwarunkowań. W kra-
jach, gdzie mocno zakotwiczone są poglądy o podłożu chrześcijańskim, 
problem legalizacji eutanazji wzbudza wiele kontrowersji i zawsze jest po-
ruszany przez polityków i media. W Holandii eutanazja została zalegalizo-
wana w 2002 roku. Holenderska decyzja jest ciągle dyskutowana na forum 
publicznym. Oprócz Holandii eutanazja dopuszczalna jest w dwóch stanach 
USA: w Oregon i Kalifornii, a także w Belgii, Luksemburgu, Albanii i Japonii. 

Prawo kalifornijskie zezwala każdemu choremu na podpisanie dy-
rektywy zwanej testamentem życia, w którym obywatel wyraża opinie na 
temat własnej śmierci. Aby móc sporządzić ten dokument, trzeba mieć co 

20 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Evangelium vitae”, nr 65. 
21 KKK 2276. 
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najmniej 18 lat, być zdrowym psychicznie i działać zgodnie z własną wolą. 
Jego ważność wymaga obecności 2 świadków, a dyrektywa ważna jest przez 
okres 5 lat. Szczególna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii, 
gdzie można przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi 
go przyjąć samodzielnie. W pozostałych krajach eutanazja jest niedozwo-
lona i karana jak zwykłe zabójstwo. W dobie ciągłych przemian i postępu 
cywilizacyjnego nadal aktualna jest przysięga Hipokratesa. Pomimo trans-
formacji jaka dokonała się w służbie zdrowia, głównym zadaniem lekarza 
jest zapewnienie pacjentowi jak najdłuższego życia, w miarę jego możliwo-
ści. Zadaniem każdego lekarza jest stosownie środków i form terapii mają-
cych na celu łagodzenie dolegliwości pacjenta i utrzymywanie go przy życiu 
w odpowiednim dla niego komforcie. Warunkiem uzyskania oczekiwanego 
efektu jest odpowiednie zaufanie pacjenta do lekarza. Każdy lekarz winien 
traktować pacjenta w sposób holistyczny, lecząc nie tylko jego ciało, ale i du-
szę. Podstawową rolę odgrywa, zwłaszcza w przypadku bólu i cierpienia, 
odpowiednia doza zaufania pacjenta do lekarza. Eutanazja czynna nie jest 
akceptowana ani przez społeczeństwo, ani przez prawodawstwo w większo-
ści państw. 

ZAKOŃCZENIE

W świecie medycyny nie brakuje głosów, że eutanazja to zabójstwo. 
Również wśród lekarzy z wieloletnią praktyką panuje przekonanie, że życie 
jest przede wszystkim darem Bożym. Każda osoba zasługuje na szacunek, 
zaś szacunek dla życia związany z obroną każdego życia, w tym chorych 
i słabych, jest wyjątkowo godny uwagi. Proceder eutanazji jest przejawem 
dehumanizacji ludzkiego życia i traktowany jest coraz częściej jako produkt 
techniki medycznej. Warto podkreślić, że problematyka eutanazji to również 
sprawa wielu koncernów farmaceutycznych, rządów państw i fi rm ubezpie-
czeniowych, które usiłują poprzez nacisk promować eutanazję jako formę 
zdobywania funduszów. Eutanazja oznacza zabijanie, a to nie jest sprawa do 
dyskusji. Dlatego o niedopuszczalności eutanazji legalnej powinna decydo-
wać zasada prymatu osoby nad społeczeństwem, która nie pozwala niszczyć 
ludzkiego życia pod żadnym pozorem. 
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EUTANASIA: OMICIDIO O MISERICORDIA? 
UNA PROSPETTIVA CLINICA

Nel mondo della medicina, non mancano le voci che affermano che l’eutanasia sia 
un omicidio. Anche tra i medici con molti anni di esperienza c’è la convinzione che la 
vita sia prima di tutto un dono di Dio. Ogni persona merita il rispetto, e il rispetto per la 
vita associato con la difesa di ogni vita, tra cui i malati e i deboli, è particolarmente degno 
di nota. La pratica dell’eutanasia è un segno di disumanizzazione della vita umana, che 
è sempre più vista come un prodotto della tecnologia medica.Vale la pena notare che 
il problema dell’eutanasia riguarda anche aziende farmaceutiche, governi e compagnie 
di assicurazione che cercano, attraverso strategie di lobbying, di promuovere l’eutanasia 
come mezzo per ottenere fondi.

Eutanasia signifi ca uccidere, e questo non è oggetto di discussione. Per questo mo-
tivo, l’inammissibilità legale dell’eutanasia dovrebbe essere basata sul principio del pri-
mato della persona sulla società, che non permette di distruggere la vita umana in nessuna 
circostanza.

tłum. Ewa Kucharska
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MIŁOSIERDZIE WYRAZEM TWÓRCZEJ MIŁOŚCI1

Jednym z priorytetów w społecznym nauczaniu Kościoła staje się we-
zwanie do praktykowania miłosierdzia na co dzień. Miłosierdzie to uwi-
daczniało się wyraźnie w życiu i działalności św. Józefa Sebastiana Pelczara. 
Święty biskup – jako duszpasterz i profesor – był wielkim jego apostołem. 
Dostrzegał – jak podkreśla Benedykt XVI – „potrzebę obecności katolicyzmu 
w kulturze i społeczeństwie współczesnego świata i dlatego z całym swym 
światłym humanizmem i dobrocią poświęcił się chrześcijańskiemu, moral-
nemu i zawodowemu kształceniu nowych pokoleń”2. Jednak to miłosierdzie 
mylone jest czasami z litością i ze współczuciem. Dlatego najpierw zostaną 
ukazane różnice między tymi bliskoznacznymi wyrazami. Niewątpliwie li-
tość związana jest z wrażliwością na określony brak, na określone cierpienie 
i na określoną ludzką biedę3. Stanowi ważne przeżycie, będące uczuciowym 

1 Wykład wygłoszony w Rzymie 19 stycznia 2013 roku na zaproszenie arcybiskupa 
Zygmunta Zimowskiego, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Cho-
rych i Służby Zdrowia. 

2 BENEDYKT XVI, Wiarygodni głosiciele Ewangelii. Homilia podczas Mszy świętej kano-
nizacyjnej (21.10.2012), „L’Osservatore Romano” 12 (2012), s. 24. 

3 Por. E. STANIEK, Miłosierdzie a prawda. Relatywizm, etyka sytuacyjna, lustracja, [w:] 
Współczesne oblicza miłosierdzia, red. L. MATEJA, Kraków 2007, s. 11. 

Słowa kluczowe: miłosierdzie, przebaczenie, caritas, formacja serca
Verba claves: misericordia, perdono, caritas, formazione del cuore
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wstrząsem, wyciskającym nie tylko łzy, ale pobudzającym do konkretnej po-
mocy. Jest efektem poruszenia widokiem nędzy4. 

Jeżeli litość przybierze postać skonkretyzowanej pomocy, angażuje 
się wyraźnie i najkrótszą drogą zmierza do usunięcia lub złagodzenia bólu, 
cierpienia i biedy5. Może nie rozumieć, ale pragnie pomóc. Z drugiej jed-
nak strony litość – będąca uczuciem przejściowym i przemijającym – „trwa 
mniej więcej tak długo, jak długo trwa widok ludzkiej biedy. Uciekając od 
widoku uciekamy od litości”6. Współczucie zaś może dotyczyć spraw rado-
snych w życiu człowieka. Miłosierdzie natomiast dotyczy nade wszystko 
biedy i nędzy. Dlatego „dobrze jest, gdy litość prowadzi do współczucia, 
a współczucie do miłosierdzia. Dopiero miłosierdzie jest zwieńczeniem mi-
łości, której zarodki są we współczuciu i litości”7. W tym kontekście zostaną 
omówione: ogólna charakterystyka miłosierdzia, wyznaczniki miłosierdzia 
i podstawowe zasady miłosierdzia. 

MIŁOSIERDZIE – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Samo pojęcie miłosierdzie oznacza miłość, która zaprasza do ufności, 
podnosi i dźwiga z upadku8. Jest pełną miłości odpowiedzią na spotkane zło 
materialne i duchowe9. Oznacza taką postawę, która pozwala zrozumieć, że 
„miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą 
miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską”10. Dlatego „w swoim 
właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowy-
wanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich 
nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”11. Dzieje się tak dlatego, 
że osoba czyniąca miłosierdzie wierzy, że wszystko jest jeszcze do uratowa-
nia, że nie wszystko zostało stracone, że można jeszcze zawrócić. Oznacza 
to, że miłosierdzie jest bólem, ale bólem nadziei12. Ów ból nadziei doskonale 

4 Por. J. TISCHNER, Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków 1999, s. 17. 
5 Por. E. STANIEK, Miłosierdzie a prawda, dz. cyt., s. 11. 
6 J. TISCHNER, Drogi i bezdroża miłosierdzia, dz. cyt., s. 18. 
7 Tamże. 
8 Por. JAN PAWEŁ II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995, s. 40. 
9 Por. J. NAGÓRNY, Miłosierdzie, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, 

red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 319. 
10 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Dives in misericordia”, nr 5.
11 Tamże, nr 6. 
12 Por. J. TISCHNER, Drogi i bezdroża miłosierdzia, dz. cyt., s. 22; R. NĘCEK, Miłosier-

dzie i solidarność w nauczaniu społecznym Kościoła, [w:] Współczesne oblicza miłosierdzia, red. 
L. MATEJA, Kraków 2007, s. 46–47. 



321Miłosierdzie wyrazem twórczej miłości

przejawia się w opowiadaniu o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz wpatrzony 
jest w siebie. Boga nie zauważa, a nawet go nie potrzebuje, gdyż sam potrafi  
zadbać o swoje interesy. W spotkaniu faryzeusza z Bogiem nie istnieje żadna 
więź. Co więcej, autentyczna więź z Bogiem utrudniałaby działanie13. Fary-
zeusz zapisał swoją religijność jak nuty na papierze. Ale tej wiary nie potrafi ł 
z siebie wyśpiewać, gdyż wiary w jego sercu nie było. Co więcej, w jego sercu 
nie było miłości14. Natomiast celnik postrzega siebie i swoje życie z perspek-
tywy Bożego daru i Bożej dobroci. Patrząc na Boga, uświadamia sobie, że 
Bóg jest mu potrzebny15. 

Zdaje sobie sprawę z tego, że „potrzebuje miłosierdzia, a miłosierdzie to 
podpowie mu z kolei, że i on ma być miłosierny i przez to upodobnić się do 
Boga. Bóg jest mu potrzebny, a ponieważ uznaje to za sprawą Bożej dobroci, 
sam staje się dobry. Etos nie jest tu odrzucany, on zostaje tylko wyswobodzo-
ny z krępujących go więzów moralizmu i powiązany z relacją miłości – z re-
lacją do Boga; wtedy dopiero staje się autentycznym etosem”16. Autentyczny 
etos jest postawą pokory, a pokora polega na prawdzie. Pokora „nie polega 
na tym, żeby uniżać samego siebie, iść przez świat i przepraszać na każdym 
kroku, że się istnieje. Pokora polega na tym, że człowiek wie, kim jest, ma 
tego świadomość, i nie udaje kogoś innego”17. Podobnie jest w przypowie-
ści o synu marnotrawnym. Marnowanie własnego człowieczeństwa staje się 
bólem nad bólami. Miłosierny ojciec widzi zachowanie syna i boleje, gdyż 
nie jest w stanie mu pomóc18. Wolność syna staje się dla niego nieszczęsnym 
darem19. Benedykt XVI podkreśla, że syn, będąc „całkowicie wolnym, staje 
się w rzeczywistości niewolnikiem – pastuchem świń, i szczęściem dla niego 
byłoby otrzymanie czegoś z ich karmy. Całkowicie wolny stał się żałosnym 
niewolnikiem”20. W takim kontekście otwarty ojciec staje się zwiastunem 
miłosierdzia, a refl eksyjny syn wchodzi na ścieżkę nawrócenia. Z tej racji 
miłosierdzie nazywane jest łaskawą miłością, która zdolna jest przywrócić 
człowieka samemu człowiekowi21. Głównymi wyznacznikami przywracania 
człowieka człowiekowi są: przebaczenie i praktykowanie caritas. 

13 Por. BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, t. I, 
Kraków 2007, s. 62. 

14 Por. J. TISCHNER, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980–1992, Kraków 
2009, s. 169. 

15 Por. BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 62–63. 
16 Tamże, s. 63. 
17 J. TISCHNER, Wiara ze słuchania, dz. cyt., s. 317. 
18 Por. J. TISCHNER, Drogi i bezdroża miłosierdzia, dz. cyt., s. 48. 
19 Por. J. TISCHNER, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1998, s. 10–11. 
20 BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 176. 
21 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Dives in misericordia”, nr 14. 
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PRZEBACZENIE

Podstawowym wyznacznikiem miłosierdzia jest przebaczenie. Jest 
drogą do pojednania. Aby jednak pojednanie miało miejsce, przebaczenie 
powinno być oparte na prawdzie, co oznacza, że nie może być rezygnacją 
z wymagań sprawiedliwości22. Oczywiście miłość – jak zauważył kardynał 
Ratzinger – „obejmuje nieskończoną gotowość do przebaczenia, ale przeba-
czenie zakłada uznanie grzechu za grzech. Przebaczenie jest uzdrowieniem, 
podczas gdy aprobata zła oznaczałaby destrukcję, byłaby akceptacją choro-
by, czyli zgodą na negację dobra drugiego”23. W tej konfi guracji istnieje ścisły 
związek miłosierdzia i sprawiedliwości, gdyż przebaczenie w imię miłości 
w niczym nie deprecjonuje obiektywnych wymagań sprawiedliwości24. Jego 
ostateczne źródło tkwi – jak stwierdził św. Józef Sebastian Pelczar – w Synu 
Bożym, bo w nim miłosierdzie wiąże się ze sprawiedliwością25. 

W tym duchu właśnie Jan Paweł II zauważył, że celem przebaczenia 
staje się właściwie pojęta sprawiedliwość, która domaga się naprawienia 
i zadośćuczynienia krzywd i zgorszenia. Lawinę zgorszenia może zatrzy-
mać – jak stwierdził ks. Tischner – nie tylko sam gorszyciel, ale „również 
jej świadkowie. Gdyby ktoś był świadkiem lawiny i stał z założonymi ręka-
mi, musiałby pewnie również sobie samemu przywiązać kamień do szyi”26. 
Chodzi o to, że przebaczenie nie oznacza uniewinnienia. Wręcz przeciwnie 
jest potwierdzeniem winy, gdyż wtedy się przebacza, gdy bliźni jest winny. 
Jednak przebaczenie nie winowajcę oczyszcza, lecz oczyszcza poszkodowa-
nego przed chęcią odwetu27. Słusznie więc kardynał Ratzinger podkreślił, że 
„w systemie totalitarnym ktoś ocalił swoją skórę, a być może również swoje 
stanowisko, za cenę zdrady przyjaciela i swoich przekonań – swojej duszy. 
Prawdziwa miłość potrafi  to zrozumieć, ale nie zaaprobuje takiego czynu, 
uznając za dobre to, co w rzeczywistości dobre nie jest. Przebaczenie ma 
swoją wewnętrzną drogę: jest uzdrowieniem, to znaczy wymaga powrotu do 
prawdy. Jeśli tak nie jest, przebaczenie staje się zgodą na samozniszczenie, 
a w ten sposób pozostaje w sprzeczności z prawdą i z miłością”28. 

22 Por. tamże, nr 14; J. NAGÓRNY, Miłosierdzie, art. cyt., s. 325. 
23 J. RATZINGER, Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. MERECKI, Kraków 2005, s. 84. 
24 Por. J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1998, s. 270. 
25 Por. J. S. PELCZAR, Życie Duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska, t. 2, Kraków 

2003, s. 353. 
26 J. TISCHNER, Ksiądz na manowcach, Kraków 2007, s. 132. 
27 Por. J. TISCHNER, Nieszczęsny dar wolności, dz. cyt., s. 113. 
28 J. RATZINGER, Patrzeć na Chrystusa, dz. cyt., s. 85. Św. Augustyn mówi, że „wielu 

jest takich, którzy wiedzą, że obrazili braci, a mimo to nie chcą powiedzieć: «Odpuść mi». 
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Dlatego „nie istnieje żadna sprzeczność między sprawiedliwością 
a przebaczeniem. Przebaczenie bowiem nie usuwa ani nie umniejsza koniecz-
ności naprawienia zła, lecz zmierza do ponownego włączenia osób i grup do 
społeczności, państw do wspólnoty narodów”29. Prawdą jest, że wina zawsze 
prowokuje do rewanżu. Co więcej, pomnaża w ten sposób łańcuch następ-
nych przewinień, wpychając człowieka w zamknięty labirynt nienawiści. 
Tymczasem winę można usunąć nie przez rewanż i zemstę, lecz przez prze-
baczenie30. Z tej racji nie jest to już bezwzględne domaganie się wyrównania 
krzywd, lecz otwarcie się na osobę, której się przebacza. Wówczas – jak po-
wiedział Jan Paweł II – „śmiercionośna rutyna odwetu musi ustąpić miejsca 
wyzwalającej nowości przebaczenia”31. 

Inaczej mówiąc, „przebaczenie coś człowieka kosztuje – najpierw tego, 
który przebacza”32. Chodzi o to, że zło nie istnieje samoistnie. Zło jest wy-
raźnym brakiem dobra. Pojawia się na dobrym organizmie, stanowiąc cień 
prawdziwej rzeczywistości33. Dobro natomiast ma naturę światła. Jeśli nie 
stawia się mu przeszkód, rozchodzi się samo przez się. Dobro wypływa 
z głębokiej wiary. Wystarczy niewiele, aby zmieniło wiele34. Dlatego proś-
ba o przebaczenie jest czymś więcej, niż tylko wezwaniem moralnym. Jest 
– w swojej najgłębszej treści – modlitwą eucharystyczną35. 

CARITAS

Drugim wyznacznikiem miłosierdzia jest caritas, która jest nieustannie 
potrzebna, gdyż nie ma – jak podkreślał Benedykt XVI w encyklice Deus ca-
ritas est – takiego sprawiedliwego porządku ekonomicznego i społecznego, 
który sprawiłby, aby miłość przestała być konieczna36. Dlatego wrażliwość 
społeczna i troska o spychanych na margines staje się świadectwem miłości 

Nie wstydzili się grzeszyć, ale wstydzą się przepraszać; nie wstydzili się własnej niepra-
wości, a wstydzą się pokory”. AUGUSTYN, Kazanie 211, 4, [w:] Starożytne teksty chrze-
ścijańskie. Kazania i homilie na święta Pańskie i Maryjne, Lublin 1976, s. 173. Św. Augustyn 
przyciska takich ludzi do ściany, podkreślając, że nie mają oni prawa do przebaczenia. 

29 JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Przebacz, a zaznasz pokoju (1997), 
nr 5. 

30 Por. BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 138. 
31 JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, nr 3. 
32 BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 140. 
33 Por. J. TISCHNER, Ksiądz na manowcach, dz. cyt., s. 130. 
34 Por. tamże, s. 132. 
35 BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 140. 
36 Por. BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 28. 



324 Ks. Robert Nęcek

Boga w człowieku, stając się przyczynkiem do przezwyciężania pokus prze-
mocy i egoizmu37. Istnieje bowiem nierozerwalny związek „między miło-
ścią Boga i miłością bliźniego. Jedna wymaga drugiej w sposób tak ścisły, że 
stwierdzenie o miłości Boga staje się kłamstwem, jeżeli człowiek zamyka się 
na bliźniego czy wręcz go nienawidzi”38. Oznacza to, że elementarnym do-
brem, które człowiek zobowiązany jest nieustannie rozwijać, jest miłość. Bez 
pomnażania miłości każdy inny dar nie ma znaczenia. Z tej racji jedynie czyn-
na miłość wprowadza człowieka w perspektywę Boga39. W tym kontekście – 
przez fakt miłości do bliźniego – chrześcijaństwo objawia imię Boga, który jest 
miłością i czyni człowieka jednocześnie wolnym. Istota sprawy „leży w tym, 
żeby chcieć. Jeżeli chcesz, możesz. A jeżeli nie chcesz, to nie rób, bo to grozi 
faryzeizmem. Człowiek, który robi, a nie chce, wcześniej czy później wpadnie 
w dwuznaczność faryzejską”40. Dlatego trzeba „mieć odwagę być dobrym. 
Bo to, co w człowieku jest dobrocią, to także jest nieśmiertelnością”41. Chodzi 
więc o popieranie wszelkich form miłosierdzia, gdyż stanowią one „dobrą 
okazję do spotkania również z osobami, które jeszcze nie znają Chrystusa lub 
znają Go tylko częściowo”42. Tym sposobem „miłość wzrasta poprzez miło-
ść”43. Oznacza to, że już w myśleniu konieczna jest miłość, a „obecność miło-
ści w myśleniu wyraża się postawą wspaniałomyślności. To widać: myślenie 
dąży do poznania tego, co jest, a poznać to, co jest, to pozwolić być; to samo 
przynależy do istoty miłości – ona także pozwala być”44. 

Z drugiej jednak strony miłość, aby pozwalała człowiekowi być w pełni 
wspaniałomyślnym, zobowiązuje do nieustannej formacji serca, gdyż – jak 
naucza Benedykt XVI – „nie można promować nadawania światu ludzkiego 
kształtu, chwilowo rezygnując z postępowania po ludzku”45. Formacja serca 
zobowiązuje także do poszerzania swoich zawodowych kompetencji. Cho-
dzi o to, aby umieć pomagać i do pomocy być wystarczająco dobrze przy-

37 Por. JAN PAWEŁ II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie na zakoń-
czenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5.12.2001), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. V, 
s. 242. 

38 BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 16. 
39 Por. BENEDYKT XVI, Miłość jest dobrem, które każdy człowiek musi pomnażać (Rzym, 

13.11.2011), „L’Osservatore Romano” 33 (2012) nr 1 (339), s. 54. 
40 J. TISCHNER, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980–1992, dz. cyt., s. 347. 
41 Tamże, s. 196. 
42 BENEDYKT XVI, Świadkowie ewangelicznej miłości. Do Papieskiej Rady Cor Unum 

(29.02.2008), „L’Osservatore Romano” 29 (2008) nr 4, s. 31. 
43 BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 18. 
44 J. TISCHNER, Ksiądz na manowcach, dz. cyt., s. 107; A. JĘDRZEJEWSKI. Społeczny 

wymiar działalności charytatywnej Kościoła, „Społeczeństwo” 6 (2007), s. 824–825. 
45 BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 31. 
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gotowanym46. Dlatego caritas – jak słusznie zauważa arcybiskup Robert Zol-
litsch – jest wyrazem nie tylko pomocy, lecz nade wszystko rzeczywistością 
wprowadzającą w świat wiary w Chrystusa47. 

Czym zatem jest tak właściwie caritas? Otóż caritas jest konkretną odpo-
wiedzią na równie konkretną trudną sytuację, w której znalazł się człowiek. 
Jest to charytatywna posługa Kościoła, która zawsze była najbardziej przeko-
nującą formą miłości bliźniego48. Inaczej mówiąc, potrzebna jest dzisiaj wy-
obraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tylko skuteczność posługi 
caritas, ale „zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowa-
nia się nim”49. Dlatego trzeba – jak pisał św. Józef Sebastian Pelczar – widzieć 
boleść ludzi z bliska, nauczyć się patrzeć na ich łzy i zmieszać swoje łzy z ich 
łzami50. W tym kontekście Benedykt XVI powiedział w Łagiewnikach, że ręce 
ludzi pomagających w imię miłosierdzia „są przedłużeniem Bożych dłoni”51. 
Posługa Caritas, aby cieszyła się uznaniem musi być wolna i niezależna od 
ideologii i partii52. Z tej racji Ojciec Święty Benedykt XVI zauważa, iż kształ-

46 Por. tamże. Ewa Kucharska słusznie zauważa, iż w realizacji wszelkiej pracy waż-
ne jest „rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, 
umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy za-
robkowej lub też szkolenia zawodowego”. E. KUCHARSKA, Warsztaty terapii zajęciowej, 
[w:] Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, red. T. W. GIERAT, E. KUCHARSKA, 
A. GRUDZIŃSKI, Kraków 2012, s. 387. 

47 Arcybiskup Robert Zollitsch – w kontekście posługi caritas – powiedział: „Caritas 
steht nich nur fur Nächstenliebe, Hilfe und Solidarität. Caritas steht für Die entscheiden-
den Werte, die aus dem Glauben an Jesus Christus erwachsen und von denen unsere 
Gesellschaft lebt. Hier leistet die Kirche, hier leisten wir Christen einen unschätzbaren 
Wert für unser Zusammenleben“. R. ZOLLITSCH, Heilige Messe auf dem City-Airport, [w:] 
Apostolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach Berlin, Erfurt und Freiburg (22–25. 
September 2011), Predigten, Ansprachen und Grußworte, Bonn 2011, s. 131. 

48 Por. R. NĘCEK, Miłosierdzie i solidarność w nauczaniu społecznym Kościoła, art. cyt., 
s. 47. 

49 JAN PAWEŁ II, List apostolski „Novo Millennio Ineunte”, nr 50. 
50 Por. J. S. PELCZAR, Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar. Mowy i kazania 1877-1899, 

t. VII, Kraków 1998, s. 131. Ewa Kucharska – w kontekście hospicjum – podkreśla, że 
„w każdym społeczeństwie istnieje powszechne przekonanie, że w chwilach choroby 
i w czasie umierania niezbędna jest bliska obecność kogoś życzliwego i troskliwego”. 
E. KUCHARSKA, Hospicjum jako instytucja wspierająca człowieka, [w:] Pracownik socjalny 
wobec wyzwań współczesności, red. T. W. GIERAT, E. KUCHARSKA, A. GRUDZIŃSKI, 
Kraków 2012, s. 255. 

51 BENEDYKT XVI, Nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków – Łagiewniki 
(27 maja 2006), [w:] Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski (25-28 maja 2006). Przemówienia 
i homilie, Kraków 2006, s. 60. 

52 Por. BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 31. W nauczaniu społecz-
nym Kościoła ideologię rozumie się jako „zespół poglądów na człowieka, społeczeństwo, 
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towanie lepszego świata staje się realne tylko wtedy, kiedy pełnimy dobro tu 
i teraz niezależnie od zmieniających się ugrupowań partyjnych, czy szaleją-
cych ideologii. Program chrześcijański – to „program dobrego samarytanina; 
program Jezusa – to serce, które widzi. Takie serce widzi, gdzie potrzeba miło-
ści i działa konsekwentnie”53. 

Czyniąc caritas, Kościół przypomina, iż nie może być ona środkiem do 
prozelityzmu54, gdyż miłość jest bezinteresowna, jest darem. Dar, który za-
kłada możliwość odebrania go kiedyś z powrotem, nie jest darem. Zatem 
miłości nie można praktykować dla osiągnięcia innych korzyści55. Każdy 
więc, kto „praktykuje caritas w imieniu Kościoła, nie będzie nigdy starał się 
narzucać innym wiary Kościoła. On wie, że miłość w jej czystości i bezintere-
sowności jest najlepszym świadectwem o Bogu”56. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dzieł charytatywnych ponosi bi-
skup ordynariusz. Powołuje on swoich współpracowników – duchownych 
i świeckich – aby dzięki ich działalności pobudzać życie charytatywne w die-
cezji. Należy podkreślić, że pracownicy każdej katolickiej organizacji cha-
rytatywnej zobowiązani są do współpracy z Kościołem57. Świadectwo takiej 
łączności sprawia, że głoszenie światu Chrystusa staje się bardziej wiarygod-
ne i powoduje wzajemne zbliżenie czyniącego miłosierdzie i miłosierdzie 
przyjmującego58. Dodatkowo organizacja dzieł miłosierdzia we współpracy 
z Kościołem jest istotna z dwóch powodów – pierwszym jest naiwność chrze-
ścijan, którą wykorzystywali chciwi i niejednokrotnie mogący, a nie chcący 
pracować. Nie da się wymagać od każdego wyjątkowej mądrości. Tymcza-
sem współpraca z Kościołem taką naiwność eliminowała. Natomiast drugim 
powodem był wzgląd na godność osoby ludzkiej. Chodzi o to, aby świadcze-

gospodarstwo i państwo, przyswojonych przez szersze masy społeczne i stanowiących 
podstawę do poszukiwania konkretnych rozwiązań społeczno-ustrojowych”. W. PIWO-
WARSKI, ABC Katolickiej Nauki Społecznej, Legnica 1998, s. 98. Natomiast partia oznacza 
zorganizowane grupy społeczne, którym przysługują ważne, współdecydujące funkcje 
w systemie politycznym. Już sama nazwa wskazuje, że słowo „partia” oznacza część ca-
łości. Por. W. PIWOWARSKI, Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, Warszawa 1993, s. 127. 

53 BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 31. 
54 Por. tamże. 
55 Por. R. NĘCEK, Miłosierdzie i solidarność w nauczaniu społecznym Kościoła, art. cyt., 

s. 49. 
56 BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 31. 
57 Por. tamże, nr 32–33. 
58 Por. BENEDYKT XVI, Spotkanie ekumeniczne. Kościół luterański św. Trójcy (25 maja 

2006), [w:] Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski (25-28 maja 2006). Przemówienia i homilie, 
Kraków 2006, s. 23. 
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nie pomocy nie upokarzało osoby i nie uzależniało odbiorcy miłosierdzia od 
czyniącego miłosierdzie59. 

ZASADY REALIZACJI DZIEŁ MIŁOSIERDZIA

Realizacja miłosierdzia dokonuje się w granicach określonych zasad 
wypracowanych przez chrześcijan na przestrzeni wieków. Mają one wymiar 
etyczno-społeczny i stanowią nakaz rozumu do tworzenia wspólnych war-
tości jako środków koniecznych do realizacji celów osobowych. Dodatkowo 
ukierunkowują ludzi do podjęcia określonych działań w określonych sytu-
acjach60. Miłosierdzie jest realizacją twórczej miłości, dlatego dzieła miłosier-
dzia podlegają porządkowi miłości. Inaczej mówiąc, miłosierdzie związane 
jest ściśle z etyką odpowiedzialności, która staje się etyką sumienia, a sumie-
nie „mówi mi, że nie mogę pozostawić drugiego z jego problemami, kłopo-
tami, z jego bezradnością. Nie mogę przyjąć zasady: niech każdy radzi sobie 
sam, a jak nie daje rady, to jego sprawa. Zasada ta sankcjonuje indywidualny 
(grupowy) egoizm. Wedle niej, drugi mógłby nie istnieć, jeśli nie służy moim 
interesom”61. W tym kontekście warto przypomnieć zasady miłosierdzia. 

Istnieje siedem podstawowych zasad w realizacji dzieł miłosierdzia: 
1.  Miłosierdzie obowiązuje każdego chrześcijanina, gdyż każdy może 

podzielić się chlebem z tym, co nie ma nic. Spychanie odpowiedzial-
ności na ludzi bogatych dowodzi niezrozumienia problematyki i za-
mknięcia się na drugiego bliźniego. 

2.  Nigdy nie wolno odmawiać pomocy. Pomocy należy udzielić zawsze. 
Jeżeli nie potrafi ę sam, to proszę o pomoc innych. Warto podkreślić, 
że „załamania ludzi prawych są zawsze wyrzutem sumienia społecz-
ności, do której oni należą. W Kościele taka sytuacja nie powinna mieć 
miejsca”62. Z tej racji Benedykt XVI poucza, że wielkoduszność w prze-
konaniach i działaniu rodzi się jedynie tam, gdzie istnieje żywa wiara 
pobudzająca do rezygnacji i odpowiedzialności za bliźniego i za całość 
wspólnoty63. 

59 Por. E. STANIEK, Bądźcie miłosierni jak miłosierny jest Ojciec wasz. XXIII Piesza Piel-
grzymka Krakowska do Częstochowy (6–11.sierpnia 2003), Kraków 2003, s. 46; R. NĘCEK, Mi-
łosierdzie i solidarność w nauczaniu społecznym Kościoła, s. 50. 

60 W. PIWOWARSKI, ABC Katolickiej Nauki Społecznej, Legnica 1998, s. 65. 
61 A. SZWED, Solidarność dziś, [w:] Człowiek wobec wartości, red. J. JAGIEŁŁO, W. ZU-

ZIAK, Kraków 2006, s. 65. 
62 E. STANIEK, Bądźcie miłosierni jak miłosierny jest Ojciec wasz, dz. cyt. s. 55. 
63 Por. BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 75. 
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3.  Miłosierdzie musi być mądre. Oznacza to, że należy wiedzieć w jaki 
sposób zostaną wykorzystane pieniądze i na co zostaną złożone. Nie 
należy wspierać narkomanii, pijaństwa i lenistwa. Chrześcijaństwo nie 
może być utożsamiane z naiwnością, lecz z mądrością i odpowiedzial-
nością. Chodzi o to, że poświęcenie „uwagi bliźniemu wiąże się z pra-
gnieniem jego dobra pod każdym względem – fi zycznym, moralnym 
i duchowym”64, a pasożytnictwo takim dobrem nie jest. 

4.  Gdy ktoś prosi o chleb, należy mu go dać, ale jeśli prosi o pieniądze, 
należy sprawdzić, na ile są mu potrzebne. 

5.  Prawdziwa bieda jest skrywana. Ona nigdy nie manifestuje siebie. Je-
dynie w ostateczności wyciągnie ręce z prośbą o pomoc. Ludzi bied-
nych zazwyczaj trzeba wyszukiwać, a następnie dyskretnie im po-
magać. Przykładem może być nie tylko kościelna Caritas, ale także 
„Szlachetna Paczka” ks. Jacka Stryczka. W tym projekcie pojawia się 
mądre wyszukiwanie biednych i mądre wyszukiwanie bogatych, któ-
rzy biednym pomagają. Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” podają 
siedem kryteriów ułatwiających realną ocenę sytuacji ankietowanych 
osób: choroba dziecka, gdy pojawia się konieczność ciągłej opieki nad 
nim; wypadek losowy, jak powódź, pożar czy nagła śmierć bliskiej 
osoby powodująca gwałtowne pogorszenie sytuacji materialnej w ro-
dzinie; wielodzietność, czyli rodziny posiadające więcej niż czwórkę 
dzieci; samotne rodzicielstwo, oznaczające konieczność samodziel-
nego utrzymania rodziny i brak możliwości podjęcia pracy; choro-
ba i niepełnosprawność; starość i samotność; niezawinione ubóstwo 
dziedziczone z pokolenia na pokolenie65. 

6.  Miłosierdzie posiada wartość religijną, gdyż jest testamentem słów 
Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

7.  W końcu miłosierdzie ma ścisły związek z ołtarzem, gdyż w pierw-
szych wiekach zbierano różne dary do koszów i rozdzielano je po za-
kończeniu Eucharystii najbardziej potrzebującym66. 

64 BENEDYKT XVI, Praktykowanie miłości bliźniego jest udziałem w nowej ewangelizacji. 
Przemówienie do członków Koła św. Piotra z okazji przekazania „obola” (24.02.2012), „L’Osse-
rvatore Romano” 33 (2012) nr 4 (342), s. 37. 

65 Por. R. NĘCEK i in., Bitwa o Kościół, Kraków 2011, s. 57. 
66 Por. E. STANIEK, Bądźcie miłosierni jak miłosierny jest Ojciec wasz, dz. cyt., s. 56. 
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ZAKOŃCZENIE

Reasumując, należy stwierdzić, że realizacja zasady miłosierdzia jest 
podstawą w przepowiadaniu i działalności Kościoła. Jest objawieniem na-
dziei, że życie nie zostało jeszcze przegrane, co więcej, wszystko jest do ura-
towania. Wyrazami miłosierdzia są: przebaczenie i praktykowanie caritas. 
Realizacja miłosierdzia dokonuje się w perspektywie określonych zasad ko-
niecznych do urzeczywistniania posługi miłości na co dzień w sposób spraw-
ny i odpowiedzialny. 

MISERICORDIA, L’ESPRESSIONE DELL’AMORE CREATIVO

In sintesi, bisogna affermare che l’attuazione del principio della misericordia è il 
fondamento della predicazione e delle attività della Chiesa. E’ la rivelazione della speran-
za che la vita non è ancora persa, e in più, tutto si può ancora salvare. Le espressioni della 
misericordia sono il perdono e la pratica della caritas. La carità viene effettuata nella pros-
pettiva di norme ben specifi che necessarie per il completamento del ministero di amore 
quotidiano in modo effi ciente e responsabile. 

tłum. Robert Nęcek 
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Podczas celebracji każdego sakramentu, będącego widzialnym znakiem 
niewidzialnej łaski Bożej, człowiek zostaje w szczególny sposób włączony 
w proces zbawczej komunikacji z Bogiem. W trakcie sprawowania obrzędu 
następuje również spotkanie pomiędzy przyjmującym sakrament i szafa-
rzem, który działa in persona Christi, reprezentując także Kościół. W związku 
z międzyosobowym kontaktem penitenta i spowiednika oraz z samym rytem 
sakramentu, Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et poenitentia wskazuje na 
to, że spowiednik powinien być przygotowany także w zakresie metodolo-
gii dialogu1. J. Kowalski zauważa, że podczas spowiedzi dialog może mieć 
miejsce podczas przyjęcia penitenta, jego przedstawienia się, wyznania grze-
chów, pouczenia i nałożenia pokuty oraz odesłania penitenta. Nawet formu-
ła absolucji jest zbawczym dialogiem2. 

Współcześni badacze zagadnienia dialogu podkreślają, że jego elemen-
tem jest także mowa niewerbalna. Oba te obszary komunikowania się, wer-
balny i niewerbalny, są komplementarne w procesie dialogowym, spełniając 

1 Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłan-
nictwie Kościoła „Reconciliatio et poenitentia” (02.12.1984), Wrocław 1999, nr 29 (dalej: ReP).

2 Por. J. KOWALSKI, Dialog w sakramencie pokuty. Aspekt moralno-pastoralno-liturgicz-
ny, „Studia Laurentiana” 3 (2003) nr 2, s. 194–196.
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odpowiednie dla siebie funkcje, dopełniają się i wyjaśniają. Poprzez komuni-
kację niewerbalną człowiek jest bezustannie zanurzony w proces nadawania 
i odbierania informacji. Nawet jeśli nie komunikuje się świadomie, wysyła 
pewne sygnały pozasłownie3. Dlatego, mówiąc o dialogu w konfesjonale, 
trzeba przyjrzeć się także jego warstwie niewerbalnej.

INTERAKCJA NIEWERBALNA 
W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH TEORII KOMUNIKACJI

Rozważając zagadnienie mowy ciała w konfesjonale, można wyko-
rzystać wyniki badań współczesnych nauk o komunikacji. Wyróżniają one 
w procesie komunikowania się takie elementy jak: nadawcę; treść w jego 
umyśle, którą chce przekazać; komunikat; kanał przekazu, w obszarze któ-
rego następuje użycie odpowiedniego kodu; kontekst komunikowania się; 
zakłócenia; odbiorcę; informację końcową w umyśle odbiorcy; informa-
cję zwrotną (feedback). Jest to proces dynamiczny i transakcyjny, czyli taki, 
w którym obaj partnerzy nawzajem wpływają na siebie4.

Kanał niewerbalny nie jest jednorodny. Dzieli się na wiele obszarów. 
Należą do niego: gesty, pozycja ciała, mimika, spojrzenie, dotyk, wokali-
ka (dźwięk głosu, odchrząknięcia czy ziewnięcia, tempo wypowiedzi, bar-
wa głosu, jego głośność, wysokość, długość pauz), ubiór, organizacja czasu 
i przestrzeni (dystans osobowy, rozmieszczenie obiektów), zapach. Niektóre 
sygnały mogą być wysyłane przez nadawcę świadomie, inne poza jego uwa-
gą (tzw. symptomy). Przekaz niewerbalny może wykorzystywać jednocześnie 
wiele sygnałów i symptomów. Wiąże się on ściśle także z mową, dlatego nie 
powinno się ich rozdzielać podczas dialogu. Podział na komunikaty werbal-
ne – niewerbalne nie odpowiada podziałowi na komunikaty wokalne – nie-
wokalne, ponieważ istnieją gesty, które oznaczają słowa (na przykład język 
migowy) i dźwięki, które nie oznaczają słów. Komunikaty niewerbalne prze-
kazywane wokalnie to między innymi westchnienia, ton głosu, chwile ciszy 
pomiędzy słowami. Stąd trzeba stwierdzić, że komunikacja niewerbalna po-
lega na przekazywaniu wiadomości za pomocą środków niejęzykowych5. 
Trudno także przeprowadzić ostry podział na komunikowanie się werbalne 

3 Por. J. WAL, Komplementarność mowy werbalnej i niewerbalnej w dialogu, [w:] Kultura 
dialogu, Kraków 2012, s. 365–373.

4 Por. S. MORREALE, B. SPITZBERG, J. BARGE, Komunikacja między ludźmi. Motywa-
cja, wiedza i umiejętności, tłum. P. IZDEBSKI, A. JAWORSKA, D. KOBYLIŃSKA, Warsza-
wa 2007, s. 34–38.

5 Por. R. ADLER, L. ROSENFELD, R. PROCTOR II, Relacje interpersonalne. Proces po-
rozumiewania się, tłum. G. SKOCZYLAS, Poznań 2006, s. 143.
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i niewerbalne na podstawie przekazywanej treści (mowa ciała komunikująca 
tylko uczucia, a słowa – idee), oba rodzaje komunikacji są wymienne, ściśle 
się ze sobą łączą, występują jednocześnie i wpływają na siebie nawzajem, 
choć nie zawsze wyrażają to samo. Razem tworzą części większego, całościo-
wego systemu zachowania się i przekazywania informacji przez osobę6. 

Funkcje komunikacji niewerbalnej są wielorakie. Komunikolodzy przy-
pisują jej duże znaczenie, mówiąc o sześciu głównych funkcjach komunikacyj-
nych: przekazywania informacji, regulowania interakcji, wyrażania emocji, 
tworzenia metakomunikacji, kontrolowania sytuacji społecznych, kształto-
wania i kierowania wrażeniami7. Role komunikacji niewerbalnej sprawiają, 
że jest ważna w budowaniu relacji, szczególnie bliskich, ponieważ objawia 
ona uczucia, bliskość i sympatię. Odgrywa także kluczową rolę w podkreśle-
niu wiarygodności, autorytetu, co jest ważne w procesie perswazji8. 

Z punktu widzenia teorii komunikacji, podczas sakramentu pojednania 
należy zatroszczyć się o właściwy przepływ informacji pomiędzy peniten-
tem a spowiednikiem. Przekaz prawdy nie następuje automatycznie. Mo-
dele komunikacji pokazują, że treść końcowa informacji w umyśle odbiorcy 
komunikatu zależy nie tylko od treści, którą chce przekazać nadawca, ale 
podlega mocnemu wpływowi wielu czynników: użytych środków przeka-
zu, zakłóceń (do których mogą należeć uprzedzenia odbiorcy i jego schema-
ty komunikacyjne wypracowane na podstawie poprzednich doświadczeń). 
Stąd jawi się ważna rola sprzężenia zwrotnego, otrzymanego feedbacku9.

Spowiednik musi być świadomy, że wysyła wiele symptomów jednocze-
śnie, także bezwiednie. Wszystkie kanały niewerbalne powinny być w miarę 
możliwości poddane kontroli, aby nieświadomy przekaz nie zaburzał ko-
munikowania się z penitentem. Jeśli nie da się zmienić pewnych przekazów 
szkodliwych dla procesu komunikowania się, powinno się je zasłonić. Troska 
o kanał niewerbalny nie oznacza udawania. Szafarz sakramentu pojednania 
ma dążyć do tego, aby jego komunikowanie się było szczere. Odpowiednie 
zachowania spowiednika powinny wynikać z wewnętrznych dyspozycji, 
z wypracowanej cnoty. Nie oznacza to jednak pochopności w okazywaniu 

6 Por. T. GROVE, Niewerbalne elementy interakcji, [w:] Mosty zamiast murów, red. 
J. STEWARD, tłum. J. SUCHECKI, Warszawa 2007, s. 122-124.

7 Por. D. G. LEATHERS, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, tłum. 
M. TRZCIŃSKA, Warszawa 2007, s. 34-37.

8 Por. M. L. KNAPP, J. HALL, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, 
tłum. A. ŚLIWA, L. ŚLIWA, Wrocław 2000, s. 540–563.

9 Por. A. DERDZIUK, Komunikacja w służbie komunii, „Roczniki Teologii Moralnej” 
3 (2011), s. 199.
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swoich stanów wewnętrznych. Nie jest to równoznaczne z nieszczerością, ale 
jest objawieniem stałej decyzji woli, a nie zmiennych uczuć.

Penitent, przystępując do konfesjonału, powinien oczywiście kierować 
się intencją nadprzyrodzoną, szukać spotkania z Bogiem przebaczającym mu 
grzechy. Jednak umiejętności komunikacyjne spowiednika stanowią pomost, 
który w tym pomaga, pozwala ukazać miłosierdzie Chrystusa, wyjaśnić le-
piej prawdy wiary. Komunikacja niewerbalna jest często uznawana za bar-
dziej szczerą i efektywną, stąd trzeba podkreślić jej znaczenie. Niesie ona 
ze sobą przede wszystkim treści afi liacyjne. W sakramencie pojednania nie 
chodzi o zbudowanie trwałej wzajemnej relacji, w czym pomaga komunika-
cja niewerbalna, ale można mówić o wzbudzeniu zaufania, o formach krót-
koterminowych interakcji opartych na otwartości, sympatii, ułatwiających 
wyznanie grzechów i przyjęcie słów pouczenia spowiednika. 

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 
A SPRAWOWANIE SAKRAMENTU POKUTY 

Udział człowieka – szafarza – w celebracji sakramentu nie powinien 
być przeszkodą dla przyjmującego sakrament w jego komunikacji z Bogiem. 
Ludzkiego aspektu spotkania nie tylko nie da się tu uniknąć, ale jest on za-
mierzony przez Boga. Istotą sakramentalności jest bowiem zapośredniczenie 
Bożej łaski w Kościele – Prasakramencie, poprzez człowieka. Sakramentalny 
znak nie tylko może skutecznie przekazywać łaskę Bożą, ale także ma ko-
munikować treść wiary10. Dlatego spowiednik ma być obrazem miłosiernego 
Boga przebaczającego grzechy. 

Tego jednak, co jest skutkiem sakramentu, nie sprawia pobożność ani 
jakiekolwiek ludzkie dyspozycje kapłana, ale jest to zasługa męki Chrystusa, 
której moc działa w sakramentach. Stąd też nie otrzymuje się większej sku-
teczności sakramentu przez to, że udziela go lepszy szafarz. Jednak jego akty 
pobożności mogą wyprosić przyjmującemu sakrament dodatkową łaskę. Nie 
sprawia jej jednak on sam, ale wyprasza u Boga jej udzielenie11. Łaska zapo-
średnicza się także w konkretnych wymiarach bytu ludzkiego, poprzez nie 
przekształca osobę. Jest to tzw. łaska zewnętrzna, działająca poprzez konkret-
ne spotkania, słowa, relacje, zaufanie i przychylność drugiej osoby, ludzkie 

10 Por. M. JAGODZIŃSKI, Sakramenty w służbie communio. Sudium teologiczno-komuni-
kacyjne, Warszawa 2008, s. 259–262.

11 Por. TOMASZ Z AKWINU, Suma teologiczna. Chrzest i bierzmowanie, t. 27, tłum. 
P. BEŁCH, Londyn 1984, q. 64, a. 1.
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działania i zaangażowanie12. Spotkanie z szafarzem w ludzkim wymiarze 
może być miejscem działania łaski Bożej, uzyskując dodatkową skuteczność 
jako włączone w sakrament. Podniesienie tej tzw. skuteczności sakramentu ex 
opere operantis wynika także ze wzrostu dyspozycji przyjmującego dzięki sta-
raniom szafarza. Może dokonać się to przez uczynki pokutne, ale też poprzez 
dialog, który jest zdolny pogłębić intencję, wiarę, rozumienie sakramentu. Do 
kratek konfesjonału ludzie przystępują często z różnych przyczyn, z płytką 
intencją, odbywając spowiedź w sposób bardzo powierzchowny. Nie powin-
no się jednak marnować tej okazji pojednania ich z Bogiem13. W skrajnych 
przypadkach to staranie spowiednika może nawet usunąć przeszkodę (obex) 
ważności sakramentu, jakim może być niewyznanie wszystkich grzechów 
ciężkich, czy brak żalu i postanowienia poprawy. 

Moralny aspekt komunikacji niewerbalnej w sakramencie pojedna-
nia obejmuje także akty spowiednika. Gorliwe sprawowanie sakramentu 
jest obowiązkiem szafarza i przyczynia się do jego uświęcenia. Kapłan ma 
praktycznie realizować przykazanie miłości, także jako spowiednik, poprzez 
wykonywaną posługę14. Nie jest to możliwe bez postawy dialogu, w którą 
włączona jest troska o przekaz niewerbalny. Prawdziwa miłość, także miłość 
pasterska, domaga się czynu, wyrazu także poprzez komunikację. 

Ustanowienie św. Alfonsa Liguori patronem spowiedników i morali-
stów zwraca uwagę na ważny klucz hermeneutyczny rozumienia sakramen-
tu pojednania. Św. Alfons w swoich pismach łączy mocno teologię moralną 
z teologią pastoralną, spowiedź ma dla niego przede wszystkim wymiar 
duszpasterski15. Została ona bowiem ustanowiona po to, aby pomóc człowie-
kowi na drodze do zbawienia. Patron moralistów w szczególny sposób wiąże 
ten sakrament także z ewangelizacją. Można go porównać z wyciąganiem na 
brzeg zarzuconej sieci, w którą już złowiono ryby poprzez głoszone słowo16. 
Nie jest to obce również dla współczesnego magisterium, gdzie przybliżanie 
wiernych do sakramentu pokuty jest nazwane bezwarunkowym duszpasterskim 
wymogiem nowej ewangelizacji. Prezbiterzy są wzywani do ofi arnej posługi 

12 Por. G. GRESHAKE, Wprowadzenie do nauki o łasce, tłum. S. JOPEK, Kraków 2005, 
s. 84–85.

13 Por. JAN PAWEŁ II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku (17.03.2002), 
Kraków 2002, 5–6.

14 Por. S. MAJORANO, Il confessore, pastore ideale nelle opere di sant’Alfonso, „Studia 
Moralia” 38 (2000), s. 321.

15 Por. B. HIDBER, La morale alfonsiana: strumento ermeneutico per una risposta alle sfi de di 
ieri e di oggi? Presentazione, scopo e struttura del Convegno, „Studia Moralia” 38 (2000), s. 293.

16 Por. S. MAJORANO, Il confessore, pastore ideale nelle opere di sant’Alfonso, art. cyt., 
s. 322.



336 Krzysztof Niewiadomski OFM Cap.

w konfesjonale o ustalonych i znanych wiernym godzinach, do podejmowa-
nia posługi osobistego kierownictwa duchowego po to, by mogli formować 
prawdziwych apostołów, zdolnych do rozszerzenia nowej ewangelizacji na społeczeń-
stwo świeckie, do rozwijania także przez posługę w konfesjonale duszpaster-
stwa powołań17. Ten wymiar pastoralny i ewangelizacyjny jest szczególnie 
ważny w obliczu kryzysu korzystania z sakramentu pojednania i zaniku po-
czucia grzechu w wielu krajach. 

Omawiając funkcje spowiednika, św. Alfons opisuje jego zadania jako 
lekarza, nauczyciela i sędziego, jednak na pierwszym miejscu wymienia rolę 
ojca. Taka funkcja spowiednika wobec penitenta każe mu być pełnym miło-
sierdzia, łagodności. Patron moralistów uwrażliwia na to, żeby nie okazywać 
zniecierpliwienia czy znudzenia wobec spowiadającego się. Podaje nawet 
przykłady zdań jakich można użyć, uczy, jak prowadzić dialog, aby nie wy-
wołać niechęci do sakramentu, ale przekonać penitenta, aby zdecydował się 
na porzucenie grzechu, od czego zależy możliwość udzielenia rozgrzesze-
nia18. W sercu penitenta obawa miesza się z ufnością19. Może to spowodować 
nawet zatajenie niektórych ciężkich grzechów. Łagodność pozwala wejść 
w dialog, który jest konieczny, jeśli spowiednik chce wydobyć to, co ukryte, 
aby spowiedź była ważna, a także by poznać okoliczności upadków i lepiej 
zrealizować funkcję lekarza20. 

Współcześnie funkcje spowiednika postrzega się w podobny sposób. Jan 
Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku pisze, że to właśnie 
konfesjonał umożliwia poświęcenie uwagi pojedynczej osobie, wydobycie jej 
z tłumu, podjęcie z nią dialogu, wysłuchanie jej, udzielenie wsparcia i rady. 
Kto dostępuje sakramentalnego przebaczenia poprzez oblicze i głos kapłana, 
musi poczuć ciepło osobistej troski, usłyszeć przyjacielski głos, jakim Jezus 
zwrócił się do Zacheusza i doświadczyć intensywności ojcowskiego objęcia 
z jakim Ojciec przyjmuje syna marnotrawnego21. Spowiednik ma bowiem 
spełnić zadanie ojca, ukazując ludziom serce Ojca niebieskiego i przedsta-

17 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIEŃSTWA, Kapłan głosiciel słowa, 
szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa 
(19.03.1999), Tarnów 1999, III, 3.

18 Por. ALPHONSO DE LIGORIO, Praxis confessarii ad bene excipiendas confessiones ad 
instructionem tyronum confessariorum, wyd. Josef Wolff, Augsburg–Innsbruck 1771, s. 1–5.

19 Por. ReP 29.
20 Por. R. HAJDUK, Therapeutische Beichtpraxis. Eine Rückbesinnung auf die Rolle des 

Beichtvaters nach dem Buch Praxis Confessarii vom Heiligen Alfons Maria de Liguori, „Studia 
Moralia” 38 (2000), s. 17.

21 Por. JAN PAWEŁ II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku, dok. cyt., 9. 
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wiając Chrystusa Dobrego Pasterza, przypomina Kongregacja Kultu Bożego 
w Obrzędach Sakramentu Pokuty22.

Kapłan powinien bezwzględnie mówić penitentowi prawdę o stanie 
jego duszy, ta zaś może być często trudna, dlatego winna być przekazywana 
z miłością. Tylko wtedy penitent jest w stanie ją przyjąć, wtedy jest ona le-
cząca, a spowiadający się może doświadczyć Bożego miłosierdzia, nie tylko 
sprawiedliwości. W procesie nawrócenia penitent potrzebuje akceptacji, wy-
rażanej mimo jego grzechu, ponieważ nawet będąc weń głęboko uwikłanym, 
pozostaje on dzieckiem Bożym. Bóg jest Ojcem, który przebacza wykrocze-
nia swoim dzieciom, a spowiednik musi to odzwierciedlać. On także jest 
przecież grzesznikiem, który przekazuje Boże miłosierdzie, jest szafarzem, 
a nie panem rzeczywistości sakramentu. Dlatego nie może właściwie pełnić 
posługi sędziego, jeśli nie będzie jednocześnie miłosierny23. 

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ  
W SAKRAMENCIE POJEDNANIA

Zwrócenie uwagi na zasady ludzkiego porozumiewania się może być 
przydatne i nie powinno być pominięte podczas sprawowania sakramentu 
pojednania, jednak wszystko musi być oparte na słowie Bożym, stwierdza 
Jan Paweł II24. Te słowa wskazują, że w procesie komunikacji międzyludzkiej 
nie powinna nigdy dominować technika nad wspólnotą wartości, miłością 
i komunikacją prawdy. Tym bardziej dotyczy to komunikacji w konfesjonale. 
Nie można jednak wykluczyć z obserwacji tego procesu osiągnięć systema-
tycznych badań nauk o komunikacji, dodaje papież25. 

Konfesjonał najczęściej ogranicza ekspresję niewerbalną. Kratka kon-
fesjonału utrudnia odczytanie mimiki, gestów i postawy ciała, mówienie 
szeptem minimalizuje rolę wokaliki głosu. Nie można jednak stwierdzić, że 
niewerbalny przekaz nie odgrywa tu żadnej roli. Nie zawsze też sakrament 
pojednania jest sprawowany w konfesjonale. Coraz częściej spotyka się róż-
nego rodzaju pokoje spowiednicze. Na pielgrzymkach, rekolekcjach, częstą 
praktyką jest spowiedź w warunkach plenerowych.

Komunikacja pomiędzy penitentem i spowiednikiem zaczyna się już 
wtedy, gdy ten ostatni udaje się do konfesjonału, przechodząc obok wiernych 

22 Por. KONGREGACJA KULTU BOŻEGO, Obrzędy Pokuty. Dostosowane do zwycza-
jów diecezji polskich, wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1981, 10c.

23 Por. R. HAJDUK, Therapeutische Beichtpraxis, art. cyt., s. 14–15.
24 Por. JAN PAWEŁ II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku, dok. cyt., 7.
25 Por. tamże, s. 207.
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oczekujących w kolejce. Jego spojrzenie, mimika, chód, sposób zamykania 
drzwiczek konfesjonału, są przez nich uważnie obserwowane. Jeśli dostrze-
gą zdenerwowanie, niecierpliwość, ich zaufanie wobec spowiednika maleje. 
Wielu z nich pragnęłoby zobaczyć na twarzy kapłana życzliwy uśmiech. Ko-
munikacja mimiczna pomiędzy kapłanem i spowiadającym się wiernym jest 
ograniczona różnymi barierami, które są umieszczone w konfesjonale pomię-
dzy nimi (kratka, folia), ale za to często widzą go dobrze czekający w kolejce, 
którzy przyglądają się jego reakcjom. Czasem grzechy penitenta wywołują, 
szczególnie u młodych spowiedników, bardziej zgorszenie i gniew niż współ-
czucie i miłosierdzie. Zdenerwowanie objawia brak wiary w szczerą chęć po-
prawy i moc Bożej łaski. Tymczasem taka wiara spowiednika potrzebna jest 
penitentowi, który jest już zniechęcony26. Także różne okoliczności spoza kon-
fesjonału wywołują przeżycia, których nie można na bieżąco dawać odczuć 
penitentowi. Spiesząc się na ważne spotkanie, nie może okazywać zniecier-
pliwienia, także mając do czynienia ze skrupulantami, osobami wyrażającymi 
się rozwlekle27. Powstanie pewnych uczuć jest często niezależne od woli czło-
wieka, natomiast można kontrolować ich wyraz albo zasłonić go, np. dłonią 
lub stułą można zasłonić twarz podczas spowiadania. 

Warto, aby spowiednik miał świadomość komunikacyjnej mocy swojego 
spojrzenia. Wzrok może przeszywać, oceniać, komunikować miłość, pogardę 
czy gniew. Rozszerzone źrenice są oznaką zdziwienia, które również wzbu-
dza lęk penitentów, dlatego czasem można spotkać się ze swego rodzaju klau-
zulą przed wyznaniem grzechów: tylko niech się ksiądz nie dziwi. Bardzo ważne 
są elementy niewerbalne związane z głosem. Kanał wokalny jest podstawowy 
podczas sakramentu pojednania. To dzięki niemu może zaistnieć forma sakra-
mentu, czyli rozgrzeszenie. W pewnych typach konfesjonału spowiednik nie 
jest w ogóle widoczny, słychać tylko jego słowa. Głos nie może być podniesio-
ny, zdradzający gniew czy zniecierpliwienie. W miarę możliwości powinien 
wyrażać akceptację, ponieważ ona otwiera osobę, pozwala jej być szczerym. 
Przyjazny, ciepły ton głosu byłby pożądany szczególnie podczas spowiedzi 
dzieci. Głos może zdradzać także wyniosłość kapłana, co nie świadczy do-
brze o jego rozwoju duchowym. Ważne są chwile ciszy, które pozwalają wy-
powiedzieć się do końca, są one komunikatem cierpliwego oczekiwania na 
dyspozycję penitenta. Nie powinno się mu przerywać, wtrącać elementów 
parajęzyka, czyli westchnień, ziewnięć. Oprócz akceptacji, ton głosu pełni za-
danie perswazyjne, dlatego powinien on być pewny.

26 Por. R. HAJDUK, Therapeutische Beichtpraxis, art. cyt., s. 15–16.
27 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania. Podręcznik dla duszpasterzy, Poznań –Warsza-

wa 1979, s. 118–119.
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Do komunikacji niewerbalnej zalicza się także ubiór i proksemikę (za-
chowania związane z wykorzystaniem przestrzeni, jak pozycja ciała, dy-
stans). Strój powinien wyrażać podniosłość sprawowanego obrzędu i speł-
niać normy liturgiczne. W sytuacjach nadzwyczajnych nie musi to koniecznie 
oznaczać stroju duchownego, potrzeba jednak aktualnej świadomości, że 
sprawując sakramenty, komunikuje się także sacrum. Nonszalancka postawa 
ciała wskazuje na brak szacunku należnego dla sakramentu i dla penitenta. 
Podczas spowiadania w szczególny sposób należy zwrócić uwagę na szero-
ko pojętą kulturę zachowania się28. 

Do zasad dialogu należy też wzajemność, czyli słuchanie i mówienie 
na przemian. Wierny musi mieć możliwość wypowiedzenia wszystkiego, co 
uważa za ważne. Istotnym aspektem wzajemnej interakcji jest także zwróce-
nie uwagi na jego komunikację niewerbalną jako informację zwrotną. Dzięki 
temu pogłębia się empatia, która jest ważna w konfesjonale, przypomina J. 
Płatek. Pozwala ona wczuć się w wewnętrzne przeżycia i duchowy świat 
wyznającego grzechy, pomagając szafarzowi pełnić zadanie lekarza29. Ważne 
jest, aby spowiednik nie posądzał pochopnie penitenta o kłamstwo, na pod-
stawie wiedzy o komunikacji niewerbalnej z popularnych poradników albo 
opartej na stereotypach. Nie ma sygnałów niewerbalnych świadczących bez-
pośrednio o nieszczerości. Można tu mówić jedynie o większym lub mniej-
szym prawdopodobieństwie30.

Modele dialogu, opracowane przez nauki o komunikacji, podkreślają 
zasadę, mówiącą, że odbiór treści przekazywanej przez nadawcę zależy od 
wielu czynników. Spowiednik powinien ograniczyć możliwe zakłócenia, za-
troszczyć się o właściwy kontekst, komunikować się w taki sposób, aby być 
zrozumiałym. Oprócz przekazu informacji, zawsze następuje w tym procesie 
także komunikacja uczuć, nastawienia do penitenta. W związku z tym spo-
wiednik powinien pamiętać, że nawet największy grzesznik pozostaje osobą 
i nie można lekceważyć jego godności, którą rozgrzeszenie podnosi do pełni 
dziecięctwa Bożego.

28 Por. tamże, s. 114–117.
29 Por. J. PŁATEK, Sprawowane Sakramentu Pokuty i Pojednania, Częstochowa 2001, 

s. 330.
30 Por. A. VRIJ, K. EDWARD, K. ROBERTS, R. BULL, Detecting Deceit via Analysis of 

Verbal and Nonverbal Behavior, „Journal of Nonverbal” 24 (2000) nr 4, s. 240–241.
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ZAKOŃCZENIE

Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et poenitentia podkreśla, że przy-
gotowanie spowiedników nie może być improwizowane, stąd trzeba stale 
pogłębiać metodykę tego procesu. Należy do niego także prowadzenie dialo-
gu w konfesjonale31. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na ten aspekt dialogu, 
jakim jest komunikacja niewerbalna. Nie był on wprawdzie pomijany w pa-
storalnej formacji przyszłych kapłanów, jednak temat ten potrzebuje ciągle 
pogłębienia teoretycznego.

Ojcowska postawa spowiednika, podkreślana w tradycji, jak i współ-
czesnym magisterium dotyczącym sakramentu pojednania, postawa pełna 
miłości wyrażanej także niewerbalnie, może dopomóc w pokonaniu kryzysu 
korzystania z tego sakramentu, który dotknął wiele krajów Europy. Czło-
wiek współczesny potrzebuje spotkania z miłosiernym Ojcem, z Bogiem, po-
trzebuje, aby objawić mu Jego oblicze. Troska o to jest nie tylko elementem 
nowej ewangelizacji, ale także przyczynia się do skuteczności sakramental-
nego spotkania w konfesjonale.

ROLE OF NONVERBAL COMMUNICATION DURING THE PERFORMANCE OF 
THE MINISTRY OF SACRAMENTAL PENANCE THE THEOLOGICAL 

AND PASTORAL ASPECT

Contemporary Church teaching mentions necessity of dialogue in a confessional. 
An element of this process is nonverbal communication. The so called body language con-
tains whole behaviour which does not signify words including unconscious transmission 
of information. The confessor should use nonverbal signals and be attentive to them for 
the care of good understanding between him and the penitent. Moreover, the body language 
is important in conveying fatherly love, which is one of the tasks of the priest. It makes 
a dialogue in a confessional more effi cient. An effort to perform this sacramental ministry 
as good as possible is connected with the personal sanctifi cation of the priest.

In practice, the confessor during the celebration of the sacrament of reconciliation 
needs to control the way he shows his feelings. Sometimes they must be hidden. It is 
worth to be aware of the most important channels of the nonverbal communication, like 
gestures, tone of voice, look, posture, facial expression. The diligence of the confessor re-
garding all aspects of his mission can be helpful in overcoming the crisis of this sacrament 
which has affected many countries.

tłum. Magdalena Mazur 

31 Por. ReP 29.
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ANATEIZM1 – KIERUNEK NA DZISIAJ?

Rok Wiary skłania nas do refl eksji głęboko metafi zycznych i egzysten-
cjalnych, które wcześniej czy później muszą dotknąć wiary jako kryterium, 
do którego powinien odnieść się każdy człowiek. W obliczu poważnych, 
a nawet wstrząsających wydarzeń w skali światowej coraz częściej pojawia 
się pytanie o przyczyny eskalacji zła, a także o egzystencjalne i transcenden-
talne fundamenty życia człowieka i społeczeństw. Nie tylko Europejczycy, 
ale przede wszystkim oni, zadają sobie pytanie o tożsamość, o rację bytu, 
o wierność tradycji i lojalność wobec dziedzictwa i autorytetów, o szacunek 
wobec człowieka, a w konsekwencji o kryterium najwyższe – status osoby 
ludzkiej w wymiarze antropologicznym i religijnym. Spotkania kultur, różne 
drogi ku jedności i koncepcje wspólnoty stwarzają warunki do konfronta-
cji najdrastyczniejszych, ale i najgłębszych, odnoszących się do tożsamości 
jednostki na poziomie w pełni antropologicznym, a więc ostatecznie ducho-
wym, religijnym, nie obawiajmy się powiedzieć – chrześcijańskim. Tożsamo-
ści, która tworzy się w wyniku relacji z Bogiem2. 

1 Anateizm (od gr. ana- – znowu, teizm – wiara w Boga) to pojęcie, które występuje dziś 
w znaczeniu odnowionej wiary, nawrócenia, wiary odzyskanej ponownie i dojrzałej.

2 Takie ujęcie tożsamości i godności osoby znajdujemy w KDK 19 jako założenie 
konstytutywnej roli Objawienia wobec człowieka, powołanego do istnienia dynamiczne-
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Znamienne jest, że u progu tego szczególnego roku łaski, Benedykt XVI 
zainaugurował projekt ewangelizacyjny pod nazwą Dziedziniec pogan, mają-
cy służyć budowaniu dialogu wierzących z niewierzącymi, zwłaszcza w krę-
gach intelektualistów. Odbywa się on w wielkich miastach uniwersyteckich 
i stolicach państw, które odczytują ten apel jak znak czasu i chcą nie tylko 
stawiać diagnozy, ale przede wszystkim szukać, wspólnie i obiektywnie szu-
kać prawdy. Ewangelizacja wyraźnie rozszerza swoje pole o ten najbardziej 
pierwotny sektor, jakim jest szukanie prawdy jeszcze nienazwanej.

Obserwujemy obecnie zjawisko swoistego pragnienia „powrotu do 
źródeł”, które zresztą towarzyszy ludzkości nieustannie. Objawiało się ono 
w cywilizacji renesansu, klasycyzmu i neoklasycyzmu, w programie Sobo-
ru Watykańskiego II, a także aktualnie w stosunku do uchwał soborowych 
jako postulat „reformy”3, głównie w odniesieniu do liturgii jako źródła życia 
i unikalnego topos spotkania z żywym i działającym Bogiem. To przenikające 
ludzkość pragnienie objawia się na razie zadawaniem pytań istotnych, które 
są ważne, tak jak ważny jest ich charakter, gdyż to od nich będzie zależała 
metoda i cel poszukiwania. Do najważniejszych pytań należą pytania osta-
teczne: o sens istnienia, o wiarę i jej źródła, o pokój i jego źródło oraz o życie. 

Są to odwieczne pytania, na które każde pokolenie i opcja fi lozofi czna 
starają się odpowiedzieć. Społeczności wychowane na Biblii w niej znajdują 
odpowiedzi i starają się umacniać i działać wspólnie według tych założeń, 
przekraczając nawet granice wyznaniowe4. To są działania na poziomie wia-
ry, która jest darem podstawowym i nieustannie potrzebnym, dlatego istot-
ne jest, by była darem uświadomionym i pielęgnowanym. Niniejszy artykuł 

go i partnerskiego z Bogiem (ad colloquium – do rozmowy z Bogiem) na zasadzie przymierza. 
Zagadnienie to, defi niowane jako podmiotowość człowieka i marginalizowane zwłasz-
cza w postmodernistycznych opcjach fi lozofi cznych, w teologii, która zajmuje się relacją 
z Bogiem, znajduje swoją pełnię i egzystencjalność. Celnym opracowaniem tej kwestii jest 
książka R. WOŹNIAKA, Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobo-
ści, Poznań 2012.

3 Tak rozumiemy wypowiedzi Benedykta XVI, który już podejmował wcześniej tę 
problematykę. Por. Autour de la Question Liturgique avec le Cardinal Ratzinger. Actes des 
„Journées litugiques de Fontgombault” 22–24 Juillet 2001, Fontgombault 2001. Wersja ang. 
Looking Again at the Question of the Liturgy with Cardinal Ratzinger. Proceedings of the July 
2001 Fontgombault Liturgical Conference, Farnborough 2003; J. RATZINGER, Assessment and 
Future Prospects, tłum. H. TAYLOR, s. 150–152; J. RATZINGER, Opera omnia. Teologia litur-
gii, tłum. W. SZYMONA, Lublin 2012, s. 625.

4 Ostatnio takim znaczącym przykładem było podpisanie przez reprezentantów Ko-
ścioła Katolickiego i Prawosławnego Polski i Rosji Abp. Michalika i Patriarchę Cyryla, 
porozumienia o wspólnych wysiłkach i modlitwie w intencji zjednoczonej polityki dla 
ochrony życia i rodziny (Warszawa, 17.08.2012 r.). 
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będzie dotyczył zagadnienia wiary, jej aktualnych wyzwań i konsekwencji 
w obszarze społecznym. Zanim przystąpimy do konkretnych analiz i postu-
latów, rozpoczniemy od bieżącej obserwacji stanu wiary, jaką pokazuje Ko-
ściół i obserwator medialny. 

PRÓBA DIAGNOZY

Ogólnie biorąc, aktualny stan wiary określany jest powszechnie jako 
kryzysowy. Ma on przyczyny złożone, ale jest w znacznej mierze skutkiem 
niewystarczającego świadectwa wiary poprzednich pokoleń, a przynajmniej 
ostatniego pokolenia, oraz zbyt słabego oddziaływania formacji chrześcijań-
skiej5, jak trafnie to podaje Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa. W wy-
niku tego doszło do wychowania pokolenia, które już nawet ze względu na 
tradycję nie chrzci swoich dzieci, a tym bardziej nie doprowadza ich do życio-
dajnego i dynamicznego spotkania z Bogiem i z Kościołem, a ściśle z Bogiem 
w Kościele. Pomimo że powszechnie obserwujemy zjawisko pozornie male-
jącego zainteresowania Kościołem, to bynajmniej nie można jednoznacznie 
twierdzić, że wiąże się to z rosnącym procesem niewiary. Międzynarodowy 
Biuletyn Badań Misyjnych6 wykazuje, że ateistów ubywa (300 każdego dnia), 
a rośnie liczba chrześcijan (80 tys. dziennie – ale w tym 31 tys. katolików 
i aż 37 tys. zielonoświątkowców) i wyznawców islamu (79 tys.). Chrześcijań-
stwo, choć podzielone, pozostaje nadal najliczniejszą religią na świecie (2,3 
mld, a w tym 1,181 mld katolików). Liczba muzułmanów przekracza jednak 
liczbę katolików i wynosi 1,6 mld. Ponadto jest niespełna 1 mld hinduistów 
i blisko pół mld buddystów. Według danych tego Biuletynu ateistów jest tyl-
ko 137 mln i liczba ich ciągle spada. Chrześcijanie wyróżniają się także w ka-
tegorii męczeństwa. Każdego dnia 270 chrześcijan oddaje życie za Chrystusa, 
a w ciągu 10 lat Kościół wzbogacił się o milion męczenników7. Świadczy to 
o głębokiej i konsekwentnej wierze chrześcijan. 

Zatem religijny obraz współczesności to nie człowiek, któremu trud-
no uwierzyć, ale człowiek naiwny, mało kompetentny, który wierzy we 
wszystko (G. K. Chesterton)8. To też jest argument, pozwalający zrozumieć, 

5 Por. JAN PAWEŁII, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, nr 7–9 (dalej skrót EiE).
6 Ubywa ateistów, [w:] (Internet, 28.01.2013) http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/

x41706/ubywa-ateistów/.
7 W 1900 roku było ich 34 tys. Tamże.
8 Tę prawdę sparafrazował w swoim wystąpieniu kard. Kazimierz Nycz, mówiąc, 

że „problemem dzisiejszego człowieka nie jest niewiara, ale wiara we wszystko, co mu się 
podaje, a co wykorzystuje wielu fałszywych proroków” (Licheń, 25.06.2011 r.) 
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że w ramach samych chrześcijan mamy aż 378 mln członków Kościołów nie-
zależnych i 35 mln chrześcijan marginalnych o wątpliwej teologii trynitarnej. 
W niektórych regionach podatny grunt znajdują też sekty. Fakt ten potwier-
dzałby ignorancję i bezkrytyczność dzisiejszych ludzi, którzy nie znają, ani 
nie szukają własnej tradycji, ale są gotowi przyjmować nowe ideologie bez 
uprzedniej merytorycznej rozmowy, zainteresowani raczej doraźnymi ko-
rzyściami i chwilą obecną niż autentycznym szukaniem Boga w Chrystusie. 

Efektem takich postaw jest więc nie tyle niewiara, co obojętność i zagu-
bienie religijne. Polega ono na zagubieniu zmysłu wiary i niedocenianiu łaski 
wiary. Zwiększa się liczba rodziców, którzy nie przywiązują wagi do chrztu 
swoich dzieci, jak też do ich religijnego wychowania czy edukacji, zostawia-
jąc im niejako wolność wyboru, gdy dorosną. Zjawisko obojętności religijnej 
staje się w Polsce jednym z poważnych problemów i wyzwań duszpaster-
skich. Sprawą konieczną wydaje się być uwzględnienie w programie dusz-
pasterskim wyraźniej problematyki ewangelizacji ludzi religijnie obojętnych 
(niepraktykujących) i nieochrzczonych. Chodziłoby tu o spojrzenie na dusz-
pasterstwo bardziej indywidualnie, aby zwiększyć możliwość dotknięcia 
osobistego sumienia i odkrywania osobistej ścieżki wiary, którą Bóg sam dla 
człowieka przygotowuje. Cechą duszpasterstwa byłoby umożliwianie czło-
wiekowi otwartej i odważnej konfrontacji w prawdzie przy jednoczesnym 
odkrywaniu Boga miłosiernego, bliskiego i wszechmogącego. Z pewnością 
należałoby się tu odnieść do adhortacji Pawła VI Evangelii nuntiandi, w której 
papież podkreślał komplementarność wobec ogólnego i publicznego głosze-
nia Ewangelii, przekazywania Ewangelii „prywatnie, od osoby do osoby”, 
powołując się na dialogi osobiste Jezusa z biblijnymi poszukiwaczami praw-
dy, jak Zacheusz, Samarytanka, Nikodem9. Już wtedy apelował o duszpa-
sterstwo indywidualne, które w dzisiejszych czasach dużej anonimowości 
i jakiejś szczególnie powszechnej duchowości Nikodema, powinno zająć 
na równi pierwsze miejsce. Ludzie potrzebują uzasadnienia swojej wiary, 
zwłaszcza wobec bardzo atrakcyjnych alternatyw tego świata.

PODSTAWOWA ANTYNOMIA 
W ŚWIETLE NAUCZANIA VATICANUM II

Soborowe Magisterium Kościoła jasno przybliża zróżnicowany ob-
raz wiary dzisiejszego społeczeństwa, który rozpoznajemy coraz wyraźniej 
i w naszym kraju. Konstytucja soborowa mówi o kilku kategoriach ludzi za-

9 Por. PAWEŁ VI, Adhoratcja apostolska „Evangelii nuntiandi”, nr 46.
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liczanych potocznie do niewierzących. Jedną stanowią ci, którzy wywodzą 
się z rodzin wierzących. Drugą kategorię niewierzących tworzą ci, którzy 
rekrutują się z rodzin kiedyś wierzących, ale potem nie praktykujących i obo-
jętnych religijnie. I wreszcie trzecia grupa to tacy, którzy pochodzą z rodzin 
od dawna niewierzących i nie zainteresowanych sprawami wiary. Konsty-
tucja duszpasterska o Kościele stwierdza, że „nie są wolni od winy ci, którzy 
dobrowolnie usiłują bronić Bogu dostępu do swego serca i unikać zagadnień 
religijnych, nie idąc za głosem swego sumienia; jednakże i sami wierzący 
ponoszą często za to pewną odpowiedzialność. Ateizm bowiem wzięty w ca-
łości nie jest czymś pierwotnym, lecz raczej powstaje z różnych przyczyn, do 
których zalicza się też krytyczna reakcja przeciw religiom, a w niektórych 
krajach szczególnie przeciw religii chrześcijańskiej”( KDK 19). Media tzw. 
main-streamowe są z reguły przeciwne Bogu i wartościom ewangelicznym10.

W tym miejscu warto przytoczyć zdanie z soborowej Konstytucji Duszpa-
sterskiej o Kościele prezentujące stanowisko Kościoła na temat ateizmu i twier-
dzenia, że jest on doświadczeniem wtórnym wobec wiary w Boga, gdyż czło-
wiek jest z natury istotą religijną: „Wyrazem ateizm oznacza się zjawiska 
różniące się bardzo między sobą. Kiedy bowiem jedni przeczą wyraźnie ist-
nieniu Boga, inni uważają, że człowiek w ogóle nic pewnego o Nim twierdzić 
nie może; a inni znów zagadnienie Boga poddają badaniu taką metodą, żeby 
ono wydało się bez sensu. Wielu, niewłaściwie przekroczywszy granice nauk 
pozytywnych, usiłuje albo wszystko tłumaczyć tylko drogą naukowego po-
znania, albo też przeciwnie, nie przyjmuje istnienia żadnej w ogóle prawdy 
absolutnej. Niektórzy tak bardzo wywyższają człowieka, że wiara w Boga 
staje się jakby bezsilna i więcej im chodzi, jak się zdaje, o afi rmację człowieka 
aniżeli o przeczenie istnieniu Boga. Inni znów tak sobie Boga wymyślają, że 
twór ten, odrzucany przez nich, żadną miarą nie jest Bogiem Ewangelii. Inni 
nie przystępują nawet do zagadnień dotyczących Boga, ponieważ zdają się 
nie odczuwać niepokoju religijnego i nie pojmują, dlaczego mieliby troszczyć 
się o religię. Nierzadko poza tym ateizm rodzi się bądź z namiętnego prote-
stu przeciw złu w świecie, bądź z niesłusznego przyznania pewnym dobrom 
ludzkim znamienia absolutu, tak że bierze się je już za Boga. Także dzisiejsza 
cywilizacja nie tyle sama ze siebie, ile raczej dlatego, że zbytnio uwikłana jest 
w sprawy ziemskie, może często utrudniać dostęp do Boga”( KDK 19). 

Sobór Watykański II naucza: „Ateizm współczesny przedstawia się też 
często w formie usystematyzowanej, która poza innymi sprawami tak dale-
ko posuwa postulat autonomii człowieka, że wznieca trudność przeciwko 
wszelkiej zależności człowieka od Boga. Wyznawcy takiego ateizmu twier-

10 Por. Ch. SCHÖNBORN, Kontynent niewiary, „Tygodnik Powszechny” 1 (2013), s. 3–4.
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dzą, że wolność polega na tym, żeby człowiek był sam sobie celem, sam jedy-
nym sprawcą i demiurgiem swojej własnej historii; a to – jak mniemają – nie 
da się pogodzić z uznaniem Pana, sprawcy i celu wszystkich rzeczy, lub co 
najmniej czyni takie twierdzenie zupełnie zbytecznym. Tej doktrynie sprzy-
jać może poczucie potęgi, jakie daje człowiekowi dzisiejszy postęp techniki. 
Wśród form dzisiejszego ateizmu nie należy pominąć tej, która oczekuje wy-
zwolenia człowieka przede wszystkim drogą jego wyzwolenia gospodarcze-
go i społecznego. Temu wyzwoleniu, religia z natury swej stoi na przeszko-
dzie, gdyż budząc nadzieję człowieka na przyszłe, złudne życie, odstręcza 
go od budowy państwa ziemskiego. Stąd zwolennicy tej doktryny, gdy do-
chodzą do rządów w państwie, gwałtownie zwalczają religię, szerząc ateizm, 
przy stosowaniu, zwłaszcza w wychowaniu młodzieży, również tych środ-
ków nacisku, którymi rozporządza władza publiczna”(KDK 20).

Kościół zna z autopsji rozmaite okoliczności, w których Chrystus nie jest 
reprezentowany godnie i przystęp do Niego jest niejednokrotnie blokowany 
przez samych chrześcijan. We wspomnianym dokumencie wyszczególnione 
zostały zasadnicze przyczyny niewiary, płynące niejednokrotnie i od samych 
chrześcijan. „W takiej genezie ateizmu niemały udział mogą mieć wierzący, 
o ile skutkiem zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywego przed-
stawiania nauki wiary, albo też braków w ich własnym życiu religijnym, mo-
ralnym i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że raczej przesłaniają, aniżeli 
pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii” (KDK 19).

Sami katolicy mają na sumieniu przedłużające się czasem sprawy nie-
uregulowanych małżeństw, frustracje duchowe, zgorszenia płynące najczę-
ściej z niekonsekwencji wiary. Niewierzący skarżą się, że rzadko spotykają 
się z postawą otwartą, gotową do dialogu i wymiany poglądów. Natomiast 
częściej z rezerwą i nieufnością, a nawet z pretensją, a czasem i słowną agre-
sją. Oddaleni od Kościoła odnoszą wrażenie, że Kościół się nimi nie interesu-
je i nie wnika w ich problemy ani życiowe, ani religijne. A tymczasem ludzie 
ci, podobnie jak i wierzący, mają swoje problemy, pytania i chcieliby je roz-
ważyć z kimś, kto się na tym zna i z powołania jest wezwany do otwierania 
się na drugiego człowieka.

CZY TAKI PODZIAŁ DA SIĘ PODTRZYMAĆ?

Obserwacje sprzed lat, uchwycone już w soborowym Magisterium Ko-
ścioła, są nadal aktualne, choć zawrotne tempo życia popycha ludzkość, tak-
że i wierzących w coraz większy wir potrzeb materialnych i dyspensowanie 
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się od spraw duchowych usprawiedliwione zgrabną racjonalizacją, która jest 
łatwiejsza od nawrócenia. Dotyczy to już nie tylko niewierzących i niema-
jących kontaktu z Kościołem, ale niestety tych, którzy nadal zaliczają się do 
wierzących, ale nie spełniają podstawowych warunków. „Czy można żyć 
wiarą bez wiary?” – pyta T. Halík w jednej ze swoich publikacji11. Analizuje 
w tym opracowaniu kwestię sensu wiary i jak dalece jest to postawa odzie-
dziczona, a na ile własna i uświadomiona. W swoich wystąpieniach i wywia-
dach12 przywołuje pogląd kanadyjskiego fi lozofa Charles’a Taylora13, który 
twierdzi, że dzisiaj zamiast klasyfi kacji: wierzący i niewierzący, mamy do 
czynienia z podziałem na: „zadomowionych” i „poszukujących”. 

Tę pierwszą grupę – „zadomowionych”, charakteryzuje zakorzenienie 
w Kościele od dzieciństwa. Niebezpieczne jednak jest u nich to, że czują się tu 
jak w domu, ale tego domu nie znają. Są przyzwyczajeni do pewnych praktyk 
i co nieco pamiętają jeszcze z katechizmu szkoły podstawowej, ale wiedza nie 
wpływa na ich postawy. Nie są ludźmi, którzy refl ektują i adaptują Ewangelię 
do aktualnych okoliczności swojego życia. Przez to narażają swoją wiarę na 
skostnienie. Wierzą, ale nie przemieniają świata. „Poszukujący” to ci, którzy 
wiarę traktują jako drogę i w tym sensie stanowią „katolicyzm otwarty” – nie 
w sensie progresizmu o posmaku postmodernistycznym, dopuszczającym 
wszystko, a raczej relatywizującym wszystko, lecz zachowują najprawdziw-
szą dynamikę dzięki sakramentalnemu zakorzenieniu w Chrystusie. Świa-
domie przechodzą od „wiary podtrzymywanej społeczną tradycją” do wiary 
bardziej osobistej i dojrzałej, oświeconej i płynącej z przekonania14.

Ostatni posynodalny nurt „Nowa ewangelizacja dla odnowy wiary” 
podkreśla konieczność pójścia w głąb, aby ponownie odkryć prawdę o so-
bie, ale w świetle wiary, czyli w realnym spotkaniu z Bogiem. Potrzebne jest 
chrześcijaństwo nowe w sensie ponownego podejścia do zagadnień funda-
mentalnych, by jako ludzie dorośli, potrzebujący odpowiedzi na podstawo-
we pytania dzisiaj, w konfrontacji z rozmaitymi propozycjami, które przyjęte 
w niewłaściwej opcji staną się zgubne, zadali sobie trud uczciwego i cierpli-
wego szukania prawdy. 

Widzimy, zwłaszcza w Europie, że takie enklawy chrześcijan poszuku-
jących są niewielkie, gdyż wiara, która szuka, jest z reguły indywidualistycz-

11 Por. T. HALÍK, Teatr dla aniołów. Życie jako religijny eksperyment, tłum. A. BABU-
CHOWSKI, Kraków 2011, s. 

12 Por. TENŻE, Drugi oddech, rozm. T. DOSTATNI, „Tygodnik Powszechny” 1 (2013), 
s. 6–7.

13 Ch. TAYLOR jest autorem m.in. dzieła A Secular Age, Harvard University Press 
2007, wyróżnionego nagrodą Templetona.

14 EiE 50.
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na. Wszystko sprowadza się do jednostki, która szuka, poznaje, przyjmuje 
i wyznaje wiarę. Coraz więcej takich właśnie osób tworzy nowe żywe wspól-
noty w parafi ach Zachodu, gdy większość już nie pamięta, ani w żadnym 
stopniu nie odnosi się do tego obiektywnego stanu swojej tożsamości, wyni-
kającego z chrztu. 

CO DZISIAJ MÓWI NAM CHRZEST?

To pytanie jest dosyć prowokujące, gdyż możemy go odczytać jako za-
dane w duchu infantylnie rozumianego powrotu do szkolnej katechezy, albo 
poczuć się rutynowo wprzęgniętym w dzisiejsze wszędzie już prawie roz-
brzmiewające wątki o nowej ewangelizacji, która właśnie do tego sakramen-
tu nawiązuje. Wszystko jednak wyjaśnia się w zależności od tego, jak trak-
tujemy ten sakrament: czy jako narzędzie zbawienia i źródło łaski – bardzo 
instrumentalne podejście, które jeszcze wciąż jest obecne w podręcznikach 
szkolnych i w świadomości ludzi starszych, nawet tych gorliwych – czy jako 
wydarzenie. Wydarzenie to pojęcie egzystencjalne i personalistyczne, które 
zachodzi, gdy osoby ze sobą współdziałają lub jakoś na siebie oddziaływają. 
W takim ujęciu chrzest został najlepiej wyrażony w soborowej Konstytucji 
Sacrosanctum Concilium, która mówi, że w tym sakramencie „sam Chrystus 
chrzci”(KL 7)15, czyli zanurza w swoje Misterium Paschalne, aby dać człowie-
kowi nowe życie.

Do tak egzystencjalnego doświadczenia mocy Boga konieczna jest wia-
ra, która również ma naturę wydarzenia, czyli personalnej relacji i interakcji 
z Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że wiara jest osobowym 
przylgnięciem człowieka do Boga16. Jest aktem osobowym, gdyż człowiek do-
browolnie i świadomie odpowiada Bogu, który się objawia, przejawiając swo-
ją inicjatywę17, to znaczy człowiek uznaje Boga i przyjmuje całą prawdę, którą 
Bóg objawia. Na tej zasadzie przyjmuje i poddaje się temu, co Bóg w swoim 
trynitarnym akcie czyni wobec człowieka. W przypadku chrztu oczyszcza go 
z grzechu, aby go usynowić w Chrystusie mocą Ducha Świętego. 

Skutki takiego współdziałania z Bogiem lub oddziaływania Boga mogą 
być różne. Historia zbawienia cała jest ukonstytuowana z wydarzeń, gdyż 
samo objawianie się Boga jest inicjatywą i inicjacją w takie wydarzenie. Tego 
typu wydarzenia Bożo-ludzkie są pewne pod względem dobra, gdyż mają 

15 Por. KKK 1127.
16 Por. KKK 150.
17 Por. KKK 166. 
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charakter i cel zbawczy. Ta jednoznaczna pewność dobra nie jest dzisiaj po-
wszechnym zjawiskiem, bo nawet ludzie ochrzczeni mają czasem wątpliwo-
ści, czy przymierze z Bogiem nie wymaga od nich tylko wyrzeczeń i rezy-
gnacji z siebie. To są fakty, które potwierdzają, że jesteśmy jednak katolikami 
„zadomowionymi”, czyli duchowo statycznymi. Nieznajomość Boga, najczę-
ściej w tym wypadku zawiniona, nie dopuszcza możliwości, choćby w obli-
czu obawy o własną wolność przed Bogiem, wejścia na drogę radykalnego 
i konsekwentnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak jest naprawdę. 
Wiara nie okazuje się przylgnięciem i przyjęciem Boga oraz całej nowej rze-
czywistości związanej z Bogiem. 

Przydatna okazuje się w tym miejscu charakterystyka wiary podana 
przez J. Ratzingera18, który twierdzi, że wiara określa wybór naszej posta-
wy wobec rzeczywistości, a więc określa zasadniczo postawę wobec bytu, 
wobec siebie samego, wobec egzystencji i całej rzeczywistości. Pozwala też 
opowiedzieć się za tym, że to, co niewidoczne jest właściwą rzeczywisto-
ścią, życiodajną i kształtującą człowieka w jego pełnej godności. Jest to zatem 
przejaw możności poznania, decydowania i określenia własnego stanowiska, 
co możliwe jest tylko dla osoby dysponującej rozumem i wolną wolą. Wiara, 
która nie mobilizuje do opowiedzenia się za rzeczywistością reprezentowa-
ną przez Boga, nawet u ochrzczonych, nie jest właściwą wiarą. Stan ten de-
maskuje przylgnięcie do doczesności i jest sygnałem do nawrócenia. „Wiara 
właśnie jest nawróceniem, w którym człowiek odkrywa, że się łudzi, gdy 
idzie jedynie za tym, co uchwytne. […] Jest ona zwrotem w bytowaniu i osią-
ga ją tylko ten, kto dokonuje tego zwrotu”19. Wiara jest każdego dnia czymś 
nowym, ponieważ zwraca nas nieustannie w stronę tego, czego nie da się do 
końca udowodnić środkami racjonalnymi i empirycznymi. Dlatego w wierze 
należy pokonać naturalne ciążenie ku temu, co widzą oczy, musi się dokonać 
zwrot egzystencji. 

Chrzest jako wydarzenie obiektywne taką decyzję poszukiwania nie-
widzialnego a realnego zakłada. Zakłada wiarę jako decyzję poszukiwania 
ukierunkowanego chrystologicznie, a nie jedynie noetycznie, czyli nie tylko, 
aby poznawać to, czego jeszcze nie wiem w ogóle, lecz poznawać Chrystusa. 
Przedmiot badań i poszukiwań został już w nas zakodowany w tym obiek-
tywnym fakcie, który nazywamy za ojcami Kościoła bramą sakramentów. 

Dzisiaj niewielu ludzi, nawet wtedy, gdy nie poszukują według para-
dygmatu chrzcielnego, odważyłoby się wyprzeć Boga i Chrystusa, najczę-

18 Por. J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. WŁODKOWA, Kra-
ków 2006, s. 47.

19 Tamże, s. 48.
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ściej ze strachu, jak człowiek pierwotny, żeby nie ryzykować życia, żeby się 
nie narazić Bogu, który może jednak istnieje i wszystko jest tak, jak opisują 
Ewangelie. Ciekawość ludzka jednak, jeśli nie jest zlokalizowania i ukierun-
kowana na obiektywną prawdę, penetruje inne atrakcyjne dziedziny tego 
świata, które działają niemal jak narkotyk i nie pozostawiają już uwagi na 
co innego. Potrzeby egzystencjalne mogą być tak mocne, że pociągną uwagę 
człowieka w stronę spełnień doczesnych i materialnych, cielesnych. Czło-
wiek, choćby nawet nie odrzucał wyraźnie i świadomie Boga, nie zwraca 
się jednak do Niego i nie poszukuje, gdyż nie pozostaje już na to miejsca ani 
w czasie, ani w świadomości, ani w pragnieniach. Atrakcyjne obszary mogą 
także dotykać sfery religijnej i wyprowadzić człowieka na manowce wyzna-
niowe w sferze chrześcijańskich nurtów niekatolickich, religii niechrześcijań-
skich albo sekt. Nadal możemy Chrystusa nie odrzucać – nawet przed sobą 
samym, tyle, że już o Nim nie pamiętamy, a do tego „przemilczanego Boga” 
dodajemy różne inne elementy, a nawet obrzędy religijne z innego obszaru, 
twierdząc, że dalej szukamy Boga. Nie wiemy, że mieszamy porządki: re-
ligia objawiona, chrystologiczna20 i intuicje pierwotne, które są naturalnym 
narzędziem i darem Bożym danym człowiekowi po to, by jako istota religijna 
mógł dotrzeć do całej prawdy, jaka została objawiona w Chrystusie (Hbr 1, 
1). Coraz bardziej jednak zostaje zachwiana równowaga pomiędzy świado-
mością ogólnoreligijną a chrześcijańską. Jasne decyzje i rozróżnienia zostają 
zastąpione przez magiczne pojęcia i postawę tolerancji, bynajmniej nie zwią-
zane z chrześcijańską miłością21 i wyrozumiałością, prowadzące w końcu do 
indyferentyzmu i ostatecznie do wzajemnej podejrzliwości i wrogości. 

Wróćmy zatem do chrztu. Co w tym kontekście mówi nam chrzest? 
W dialogu przed chrztem jest wyraźne wyznanie wiary – trzykrotne, wy-
szczególniające podstawowe prawdy wiary dotyczące Osób Boskich, Ko-
ścioła, odkupienia, zmartwychwstania i życia wiecznego, czyli zbawienia. 
Ale nie następuje ono od razu. Poprzedza go formuła wyrzeczenia, także 
wielokrotna, która kieruje naszą uwagę na grzech, zło, śmierć i ich sprawcę, 
jakim jest duch ciemności, upadły anioł i „ojciec kłamstwa” (por. J 8, 44), czyli 
ten, który proponuje odwrotnie proporcjonalnie i w racjonalnej odwrotności 
w stosunku do natchnień Ducha Świętego. Jemu zależy nie tyle, byśmy byli 

20 Objawienie, historia zbawienia i religia chrześcijańska, Credo chrześcijańskie i li-
turgia są chrystologiczne. Stary Testament określamy jako mesjański, a Nowy i dzieje Ko-
ścioła – chrystologiczne lub chrystocentryczne. 

21 Por. J. RATZINGER, Wiara – prawda – tolerancja, tłum. R. ZAJĄCZKOWSKI, Kielce 
2004, s. 183. Autor twierdzi, że Prawda i Miłość (odniesione do Boga) są tym samym i sta-
nowią najwyższą gwarancję tolerancji.
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z nim, co na parodiowaniu Boga, zniekształceniu Jego wizerunku i oderwa-
niu nas od Chrystusa. Chodzi mu o zdeformowanie wizji dobra i zbawienia. 
To jest przykład spotkania-wydarzenia o wybitnie złych skutkach. A cóż nas 
może odłączyć od miłości Chrystusa, jak nie: utrapienie, ucisk, prześladowa-
nie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz (por. Rz 8, 35)? 

Człowiek słaby, oddalony od źródła życia i światła Chrystusa łatwo ule-
gnie presji kłopotów, zmartwień, przeciwności życia i niesprawiedliwości, 
nieopanowanych pożądliwości czy zagrożenia zdrowia lub życia. Docze-
sne problemy, związane i wynikające z naszej ograniczonej kondycji, mogą 
zdominować człowieka i skoncentrować na działaniach prewencyjnych i na-
prawczych w płaszczyźnie jedynie doczesnej tak dalece, że kondycja nowe-
go, zrodzonego na chrzcie człowieka przesunięta zostanie na plan dalszy, 
o ile na nim w ogóle pozostanie. Stan społeczeństwa „chorego na horyzon-
talizm”22 sprawia, że zamyka się ono coraz bardziej na Transcendencję. To 
dzisiejszy świat i „władca tego świata”, który dobrze wie, co na nas działa, 
kiedy nie słuchamy Chrystusa, sam zagłusza Jego głos, i to nawet nie przez 
konfrontację, lecz przez przemilczenie23. Główny nurt współczesnego świata 
płynący poprzez środki masowego przekazu tworzy nową kulturę sprzeczną 
z Ewangelią i godnością człowieka, a nawet swoistą Ewangelię niewiary24, na-
rzucając antropologię bez Boga i bez Chrystusa, która ostatecznie prowadzi 
do cywilizacji śmierci25. 

WIARA NA NOWO, CZYLI ANATEIZM

Pierwszym więc i stałym świadomym wyborem jest niezmiennie Chry-
stus, którego trzeba poznawać takiego, jakim jest26 jako Zbawiciel świata i je-
dyny Pośrednik zbawienia, a przede wszystkim nie porzucać Go dla innych 
ideologii lub wyznań. Ci, którzy wprawdzie ofi cjalnie nie porzucają Chrystu-
sa, ale wybierają inne ścieżki niż Ewangelia, dopuszczają się takiej właśnie 
„milczącej apostazji”, o której wspomina Magisterium Kościoła, a z której na-
wet nie potrafi ą wyjść, gdyż nie uważają swoich nowych wyborów za zdradę 

22 Por. EiE 34.
23 Bł. JAN PAWEŁ II w adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” stwierdził, że „eu-

ropejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, 
jakby Bóg nie istniał”. EiE 9.

24 Por. D. HART, Chrześcijańska rewolucja a złudzenia ateizmu, tłum. A. GOMOLA, Kra-
ków 2011, s. 17–34.

25 Tamże. 
26 EiE 71. 
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Chrystusa. Dziś to może jeden z najbardziej podchwytliwych i nieuświado-
mionych grzechów społecznych. Nie uświadamiamy sobie wystarczająco, 
dlaczego wchodzenie w kulty pogańskie, w inne religie i pochodzące od nich 
praktyki, manipulacje ezoteryczne, astrologia, homeopatia, wywoływanie 
duchów zmarłych i szukanie ich pomocy przez sztuki magiczne są grzecha-
mi apostazji, choćby nawet człowiek świadomie Boga się nie wyrzekł i choć-
by pozostawał rzekomo na linii dalszego poszukiwania Boga. 

Decyzje takie domagają się uporządkowania oraz wyrzeczenia tych 
praktyk i wierzeń, a czasem nawet – po właściwym rozeznaniu z kapłanem – 
dokonania tego w liturgicznym akcie konwersji i spowiedzi u wyznaczonego 
przez biskupa penitencjarza. Bagatelizowanie tych spraw pozostawia nieład 
i poważne niedopowiedzenie w relacji z Chrystusem, co wcześniej czy później 
daje znać o sobie w niepokoju sumienia. Zdarza się, że ludzie sami wracają do 
wiary i sakramentów, spowiadają się i przystępują do Stołu eucharystycznego 
według własnego uznania, ale sumienie nie daje im spokoju w tej kwestii. 

Ekonomia jest prosta. Przymierze z Bogiem polega na obopólnym zobo-
wiązaniu. Jeśli człowiek go nie dotrzymał i wybrał inną opcję, nie deklarując 
wprawdzie odrzucenia Boga, ale wybierając drogę sprzeczną z przymierzem, 
to wracając winien jest ponownego wyznania wiary na znak jednoznacznego 
wyboru Chrystusa, czyli wyrównania tego aspektu przymierza, który zanie-
dbał. Liturgia pokazuje, że przyjęcie Chrystusa musi być zawsze poprzedzo-
ne wyrzeczeniem się szatana, grzechu i tych mocy, które nie są Bogiem, oraz 
kultów, które nie prowadzą do czci Boga. W każdą Wigilię Paschalną odna-
wiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne, które polegają na wyznaniu wiary, 
ale przedtem na wyrzeczeniu się tego, co jest z nią sprzeczne. Jest to corocz-
na anamneza chrzcielnego wyznania wiary, które polega na tym samym. 
Prototypem tej formy zawierania przymierza z Bogiem jest obrzęd przyjęcia 
nieochrzczonych do katechumenatu. Tym kandydatom, którzy uczestniczy-
li w praktykach niezgodnych z duchem chrześcijańskim, Kościół ma prawo 
nakazać wyznanie dodatkowe, które brzmi następująco: „Drodzy kandyda-
ci, wezwani i umocnieni przez Boga decydujecie się na to, by czcić i wielbić 
tylko jedynego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Od tej chwili chcecie słu-
żyć samemu Bogu i Jego Chrystusowi. Trzeba więc, abyście teraz publicznie 
wyrzekli się tych mocy, które nie są Bogiem, i kultów, które nie prowadzą 
do czci Boga. Nigdy nie porzućcie Boga i Jego Chrystusa, aby służyć innym 
mocom”27.

Zobowiązanie to określa również sytuację na przyszłość. Gdyby po 
chrzcie doszło do porzucenia Chrystusa nie formalnie, np. przez złożony na 

27 Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Katowice 1988, 80. 



353Anateizm – kierunek na dzisiaj?

piśmie akt apostazji, ale poprzez wybory „tych mocy, które nie są Bogiem, 
i kultów, które nie prowadzą do czci Boga”, zachodzi sytuacja wyrzeczenia 
się Boga i Jego Chrystusa przez fakt wielbienia już nie tylko jedynego Boga 
i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Na odnowienie przymierza zerwanego w po-
wyższych okolicznościach Kościół dysponuje obrzędem przywrócenia pełnej 
łączności z Kościołem na mocy wyznania wiary, które nie tylko odnosi się do 
Trójjedynego Boga, Kościoła i zbawienia, ale także dotyczy uległości papie-
żowi i aktualnemu Magisterium Kościoła. Jest to ponowne pełne pojednanie, 
które domaga się wymiaru społecznego, gdyż konsekwencje błędnego wy-
boru także mają skutki społeczne: wprowadzenie w błąd lub zgorszenie, nie 
wspominając już o szkodach duchowych, które zostały wyrządzone całemu 
eklezjalnemu Ciału Chrystusa. Nie można więc tej logiki zakłócać ani zanie-
dbywać przez lekceważenie lub niewiedzę, która może być zawiniona, bo 
przecież zawsze, słuchając głosu sumienia, można udać się do doświadczo-
nego kapłana i zapytać, co w takiej sytuacji zrobić, aby zadośćuczynić Bogu 
i ludziom. Ten rytualnie zatwierdzony anateizm jest rękojmią dalszej twórczej 
i owocnej drogi z Chrystusem w Kościele. 

Mówimy tu jednak o okolicznościach bardziej powszechnych, które nie 
są związane z wyborem innego wyznania, o pewnych nawykach i upodoba-
niach, które mogą przerodzić się w nałogi, okradają nas z czasu i pragnień, 
które należałyby się Bogu i ludziom, do których nas posyła. Internet, kompu-
ter, nieustanne słuchanie muzyki, która wyklucza kontakt z kimkolwiek, hoł-
dowanie przyjemnościom cielesnym, a ostatnio weekendomania, która spro-
wadza nasze życie do kalkulacji czasu względem dwóch kategorii: długie 
weekendy i praca. Słowa: święto, świętowanie, które należą do terminologii 
typowo kultycznej, zostają wypierane przez słowa: weekend, relaks, urlop, 
integracja, które to okoliczności ze szczególnym wydłużeniem obejmują 
również najważniejsze uroczystości Pańskie, a przeżywane są na wypadach 
rekreacyjnych, nie zawsze sprzyjających integracji o charakterze chrześci-
jańskim. Tworzący się obecnie model życia rodzi człowieka o naturze kon-
sumpcyjnej, bardzo podatnego na zaspokajanie głównych pożądliwości, od-
dalonego od realnego życia, a więc nie uznającego cierpienia, lękającego się 
śmierci, uciekającego od problemów i wyzwań życiowych. Dla takiego czło-
wieka ideał Chrystusa nie jest pociągający. A dzieje się tak dlatego, że sam 
już zbytnio oddalił się od Niego. Chrystusa nie można miłować i naśladować 
z daleka. Można to robić tylko z bliska. Apostołowie wszędzie z Nim chodzili 
i patrzyli na Niego codziennie. Wyraźnie w ich wyborach widać pierwszo-
planowość Osoby Jezusa i dojrzewające człowieczeństwo Apostołów, które 
ostatecznie zakrzepło w ogniu Pięćdziesiątnicy. 
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Droga chrześcijanina prowadzi przez chrzest, bierzmowanie i Euchary-
stię w wierze, która nieustannie wybiera Chrystusa. Wiara polega na wybie-
raniu Chrystusa, a nie jedynie na wiedzy o Nim, która zresztą nie jest wy-
starczającą wiedzą, jeśli nie kończy się komunią z Chrystusem. Wiara nie jest 
też do końca kategorią dziedziczną, chociaż gdy rodzimy się w środowisku 
ludzi o pewnej religijności, to automatycznie jest nam bliżej do tych, którzy 
stanowią nasze naturalne najbliższe otoczenie. Ale jednak wyboru dokonu-
jemy osobiście. Wiara jest jakością jednostkową i personalną. Ma być tym 
wydarzeniem Bożo-ludzkim, w którym zostanie zawarte przymierze jako 
relacja dynamizująca wzajemne dążenie partnerów. Człowiek przywołuje, 
a Bóg przychodzi: Marana tha! – Przyjdę niebawem! (Ap 22, 20). Ta epikleza 
serca28 i adwent Boga stanowią osnowę liturgii, czyli sakramentalno-kultycz-
nego wymiaru historii zbawienia. Najważniejszego, bo wypełniającego wer-
balną obietnicę i uświęcająco-przebóstwiającego ludzki czyn, który nabiera 
rangi kontynuacji stwórczego dzieła Boga. Epikleza serca jest fundamentalną 
dyspozycją człowieka odkrywającego wiarę na nowo. Ta nowość anateizmu 
przejawia się w imperatywie przywoływania Chrystusa, aby jako odwieczny 
Logos podjął dzieło ponownego stworzenia w człowieku, który pragnie. 

Anateizm oznacza ponowne zanurzenie się w głębi Objawienia i Miste-
rium Boga z ludźmi, by uzdrowić to, co stało się wątłe i martwe, bo odwróciło 
się od swego Stwórcy. Nowy stan wiary jest ponownym i wszechstronnie in-
tegralnym zaproszeniem Chrystusa, by kontynuował w każdym człowieku 
erę mesjańską, która tylko w Nim może się wypełnić (por. Łk 4, 21), przyno-
sząc ludziom dobro i szczęście. Mesjański etos został określony w Ewangelii 
kilkoma rodzajami dóbr społecznych, takich jak: dobra nowina dla ubogich, 
wolność dla więźniów, przejrzenie dla niewidomych, ulga dla uciśnionych, 
czas łaski. Nie ulega wątpliwości, że żywa, czyli praktyczna, objawiająca się 
w uczynkach wiara w Chrystusa ma pozytywny i twórczy skutek społeczny, 
a wiara w moce, które nie są Bogiem i naśladowanie idoli, które nie są Chry-
stusem, skutków pozytywnych i trwałych mieć nie może, bo przemilczenie 
Chrystusa jest przemilczeniem dobra i tego, co stanowi źródło tożsamości 
i godności człowieka. Dlatego „milcząca apostazja” nie buduje bynajmniej 
sytuacji neutralnej i obiektywnej oraz nie stanowi alternatywy dla dóbr me-
sjańskich, lecz przyczynia się do wynaturzeń i w rezultacie do pogardy i za-
głady natury – człowieka i stworzeń.

28 J. Corbon w swojej książce Liturgia – źródło wody życia mówi o szczególnym ukształ-
towaniu serca przez Ducha Świętego, aby nieustannie przywoływało Chrystusa, czyli 
było w stałej dyspozycji miłości gotowej przyjmować umiłowanego Boga. J. CORBON, 
Liturgia – źródło wody życia, tłum. A. FOLTAŃSKA, Poznań 2005, s. 167–168.
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ANATHEISM – A WAY FOR TODAY?

The topic of the article is faith, which in the present social conditions is particu-
larly impended. According to the Church’s diagnosis the reasons of weakening faith can 
be found in the neglected relation with Christ and in the insuffi cient understanding of 
conversion, which when improper, may lead a man astray. The special emphasis in the 
study has been put on the archetypal relation with God expressed in the act of profes-
sion of faith, which embaraces both: the renouncement of evil and the belief in God. It 
should function as a paradigm of human decisions, which should comprise both aspects, 
especially the clarity of the evangelic statement that no one can serve two masters. While 
searching for the way of renewing faith it has been pointed to the importance of ordered 
choices, in which one who is making a choice in favour of somebody should remember 
about the other side, in particular with regard to God, who is always meaningful in result 
of one’s objective baptismal identity. Considering the contemporary issues provided by 
theologians and philosophers there have been drawn general lines of the renewal of faith, 
which still has a chance to be rediscovered, appreciated anew (anatheism) and as more 
mature it may lead to the change of life and appearance of the Church.

tłum. Adelajda Sielepin
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Chiny są obszarowo jednym z trzech największych państw świata z licz-
bą niemal 1,5 miliarda ludności. Jedną z metod rozwiązywania problemu 
szybkiego przyrostu naturalnego jest drakońska polityka jednego dziecka, któ-
ra ma zmienić chińskie społeczeństwo. Długotrwała polityka ograniczania 
liczby urodzeń poprzez stosowanie przymusowej aborcji, sterylizacji, zastra-
szania i nakładania wysokich kar pieniężnych przynosi wiele negatywnych 
indywidualnych i społecznych konsekwencji. Kościół katolicki, choć liczeb-
nie jest znikomą częścią społeczeństwa chińskiego, nie może pozostawać 
obojętny wobec polityki jednego dziecka i winien wobec niej zająć odpowiednie 
stanowisko.

POLITYKA JEDNEGO DZIECKA W CHINACH

Tajemnica poczęcia i narodzin nowego życia była traktowana z niezwy-
kłym szacunkiem w tradycyjnej kulturze Chin. Chińczycy nazywali brzuch 
ciężarnej matki „tabernakulum życia”, a posiadanie dużej liczby dzieci, 
zwłaszcza gdy wśród nich było wielu synów, oznaczało szczęście zarówno 
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dla małej, jak i dla dużej rodziny1. Czołowi politycy Komunistycznej Partii 
Chin, a przede wszystkim Mao Zedong, kontynuowali tradycyjne rozumie-
nie znaczenia dzietności rodziny i sprzeciwiali się kontroli wzrostu liczby 
ludności2. Mao twierdził, że „nawet jeśli populacja Chin pomnoży się wie-
le razy, jest w pełni zdolny do znalezienia rozwiązania; rozwiązaniem jest 
produkcja” i „ze wszystkich rzeczy na świecie, ludzie są najbardziej cenni”. 
Komunistyczny rząd potępił antykoncepcję i zakazał importu środków an-
tykoncepcyjnych3.

Wkrótce wzrost liczby ludności powoduje duże braki żywności. 
W 1955 r. urzędnicy rozpoczynają kampanię promującą kontrolę urodzeń. 
Jednak Hu Yaobang, sekretarz Komunistycznej Ligi Młodzieży, na krajowej 
konferencji kilka lat później sprzeciwia się jej. Przedstawiając wyniki prac 
z młodzieżą w roku 1958, uzasadnia, że „większa populacja oznacza więk-
szą siłę roboczą”. Koncentrowanie się na zwiększeniu siły roboczej okazuje 
się jednak równie destrukcyjne. Realizując plan „wielkiego skoku naprzód”, 
w wielu komunach ludowych rolnicy przestawiają się z produkcji żywności 
na produkcję stali, powodując drastyczny spadek żywności przy jednocze-
snym wzroście liczby ludności. W konsekwencji, wielki głód lat 1960–1962 
powoduje około 30 milionów zgonów. Odwołując się do negatywnych skut-
ków nadmiernego przyrostu naturalnego, urzędnicy wznawiają kampanię 
propagandową, aby ograniczyć wzrost populacji4.

W 1968 r. na konferencji w Teheranie, Chiny uznają prawo do potom-
stwa za jedno z praw człowieka. Dokument końcowy tej konferencji po-
stuluje jednak, aby państwo było zobowiązane do uświadamiania swoich 
obywateli, aby w sprawach związanych z reprodukcją postępowali w spo-
sób odpowiedzialny. Od początku lat 70. XX w. rząd chiński zaczyna wpro-
wadzać „planowanie urodzin” lub „planowanie rodziny”, argumentując, 
że „państwo promuje politykę planowania urodzin tak, aby wzrost liczby 
ludności odpowiadał planowi rozwoju gospodarki i społeczeństwa”. Polity-
ka „planowania rodziny” (jihua shenyu) nie jest tożsama z „polityką jednego 
dziecka” (yitaihua zhence). „Później, dłużej, mniej” – to hasło programowe 
kontroli urodzeń w Chinach, wprowadzane w życie od 1973 r. Wyraża się 
ono w programowo prowadzonych zachętach, by później zawierać związek 

1 Por. D. ANGE, Jan Chrzciciel Prorok Światłości na nowe tysiąclecie, tłum. J. KOKOW-
SKA, Kraków 2002, s. 71.

2 Por. A. ZWOLIŃSKI, Chiny. Historia, teraźniejszość, Kraków 2007, s. 231.
3 Por. Chińska polityka jednego dziecka. Krótka historia, [w:] (Internet 04.04.2012), tłum. 

z angielskiego na polski, http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1912861,00.
html.

4 Por. tamże.
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małżeński, dłużej czekać z wydaniem na świat potomstwa i mieć mniej dzie-
ci, a najlepiej jedno5. 

W roku 1978 planowanie rodziny po raz pierwszy zostaje wpisane do 
Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Artykuł 53. Konstytucji głosi, że 
„państwo Chin popiera i propaguje planowanie rodziny”. Od tamtego czasu 
polityka planowania urodzin staje się fundamentalną polityką ChRL. „2+1” 
(jedno dziecko w rodzinie) stanowi obligatoryjny model rodziny. Polityka 
jednego dziecka ma na celu zmniejszenie rozkwitającej populacji Chin. Par-
tia uznała, że ograniczenie rozrodczości jest warunkiem wydobycia kraju 
z nędzy6.

W 1979 r. ukazuje się w gazecie „Renmin Ribao” programowy arty-
kuł Chen Muhua, przewodniczącego rządowej komisji planowania rodziny 
i wicepremiera, zatytułowany „Kontrola przyrostu ludności decydującym 
elementem w rewolucji Czterech Modernizacji”. Uchwalony plan demogra-
fi czny postanawia, by do 1985 r. stopa urodzeń spadła do 0,5%, a do 2000 r. 
do 0%. Każdego roku organizowane są kolejne konferencje poświęcone pla-
nowaniu rodziny, a socjologię i demografi ę wprowadza się jako przedmiot 
na wyższe uczelnie7. Realizacji tego planu ma pomóc podjęcie pięciu rady-
kalnych kroków8. 

Po pierwsze, umacnianie kierownictwa partii oraz wprowadzenie 
planowania rodziny w program dyskusji każdej komisji partii. Po drugie, 
wyzwolenie od modelu rodziny wielodzietnej i upowszechnianie w społe-
czeństwie planu kontrolowania liczby ludności. Osiągnięciu tego celu słu-
żyły m.in. plakaty promujące politykę jednego dziecka, które dotąd można 
zaobserwować w całych Chinach. Jeden z nich, głoszący: „Chiny potrzebu-
ją planowania rodziny” ukazuje komunistycznego urzędnika chwalącego 
dumnych rodziców jednego dziecka, dziewczynki. Inny plakat z hasłem: 
„Późne małżeństwo i późny poród jest godny” przedstawia starą, siwą ko-
bietę z nowonarodzonym dzieckiem. Kolejny przykład napisu umieszczone-
go na ścianie propaguje tzw. „politykę półtora dziecka” – „Jeżeli urodziłaś 
syna, to wystarczy, a jeśli dziewczynkę, to poczekaj cztery lata”. Podobne 

5 Por. ISABELLE ATTANÉ, (ATANI, YISHABAI), The Growing Imbalance Between 
Boys and Girls in China: Issues and Prospects (Zhongguo nanhai yu nuhai bili shitiao de wenti yu 
qianzhan), [w:] „Shenzhong Dadi” (Chinese Cross Currents), t. 1, nr 4, wyd. Aomen Lishi 
Xueshe 2004, s. 41.

6 „Ji Hua Sheng Yu” (planowanie rodziny) „JinRi ShuoFa”, [w:] (Internet 04.04.2012), 
http://news.9ask.cn/hyjt/jtgx/jhsy/Index.html.

7 Por. A. ZWOLIŃSKI, Chiny. Historia, teraźniejszość, dz. cyt., s.232.
8 Por. PAN XIAO HUI, Lunli de lilun yu shijian (Teoria i praktyka moralna), wyd. We-

nshizhe, Tajwan 2005, s. 83.
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hasła i obrazy są wymalowane na przydrożnych budynkach na obszarach 
wiejskich: „Mając mniej dzieci, żyje się lepiej” i „Ustabilizuj planowanie ro-
dziny i twórz lepszą przyszłość”9.

Trzecim sposobem stosowanym w celu obniżenia przyrostu urodzeń 
jest wprowadzenie systemu kar i nagród. Rząd chiński nakłada nagrody dla 
rodzin z jednym dzieckiem i kary za dodatkowe dzieci. Rodzice, którzy do-
browolnie mają tylko jedno dziecko, mogą dostać „Dyplom uznania dla ro-
dziców z jednym dzieckiem”. Wśród korzyści dla rodzin z jednym dzieckiem 
są też wyższe płace, nieoprocentowane pożyczki, fundusze emerytalne, tani 
nawóz, lepsze mieszkanie, lepsza opieka medyczna. Kobiety, które opóźniają 
małżeństwo i wychodzą za mąż dopiero po 25. roku życia, mogą pod koniec 
okresu ciąży i po urodzeniu dziecka korzystać z dłuższego urlopu macie-
rzyńskiego. Natomiast na rodziców, którzy mają dzieci urodzone nie zgodnie 
z polityką jednego dziecka, tzn. drugie lub trzecie, władze często nakładają 
„opłatę karną” w wysokości przynajmniej 2000 juanów (ponad 300 dolarów 
amerykańskich)10. Czwartym z podjętych kroków jest uważne kształcenie 
pracowników medycznych, wprowadzanie lepszej technologii medycznej, 
aktywna produkcja i udostępnianie środków antykoncepcyjnych. Zaś pią-
tym jest założenie Instytutu Planowania Rodziny11.

Obowiązująca w Chinach konstytucja z 1982 r. w artykule 25. adoptu-
je planowanie rodziny jako prawo obowiązujące w państwie. Artykuł 49. 
stwierdza, że „małżonkowie mają obowiązek realizacji «planowania uro-
dzin»”. Jednocześnie „Prawo małżeńskie” potwierdza, że małżonkowie mają 
obowiązek realizacji „planowania urodzin”, które jest jedną z głównych, 
podstawowych i stałych zasad. Kwestia ta jest rozwinięta w rozdziale zaty-
tułowanym „Polityka planowania urodzin: Propagowanie jednego dziecka 
dla jednej pary małżeńskiej”12.

Polityka jednego dziecka nie jest stosowana jednakowo w całym kra-
ju. Zasadniczo wymaga, a nawet wymusza się jej przestrzegania, ale wobec 
mniejszości narodowych dopuszcza się większą liczbę dzieci13. Poszczególne 

9 Por. Chińska polityka jednego dziecka. Krótka historia, [w:] (Internet 04.04.2012), tłum. 
z angielskiego na polski, http://www.time.com/time/world /article/0,8599,1912861,00.
html; J. YACINE, Polityka jednego dziecka pod znakiem zapytania, „Chiny Dzisiaj” 6 (2011) 
nr 1 (18), s. 33.

10 Por. Polityka jednego dziecka w Chinach, art. cyt., s. 32; R. MALEK, Religie i Kościoły 
w Chinach, „Chiny Dzisiaj” 6(2011) nr 1(18), s. 22.

11 Por. PAN XIAO HUI, Lunli de lilun yu shijian , dz. cyt., s. 83.
12 Tamże, s. 82–84.
13 92–93% populacji Chin to ludność Han, 7–8% stanowią ludzie przynależący do 

55 innych, sklasyfi kowanych i uznanych przez państwo w latach 50. XX w. mniejszości 
narodowych. 
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prowincje wydają lokalne rozporządzenia w tej kwestii. Przykładowo, „Re-
gulacja prawna liczby ludności i planowania urodzin w mieście Pekin”, w ar-
tykule 17. stwierdza, że „Jedna para małżeńska może urodzić jedno dziecko”. 
Określa jednocześnie sytuacje, w których para małżeńska może zwrócić się 
z petycją do administracji planowania urodzin dzielnicy, powiatu lub wyż-
szych instancji o pozwolenie na urodzenie drugiego dziecka14.

Polityka jednego dziecka w rzeczywistości obejmuje głównie osoby miesz-
kające na obszarach miejskich. Do wszystkich małżeństw dociera wiadomość, 
że mogą mieć tylko jedno dziecko, niezależnie od tego, czy jest to chłopiec 
czy dziewczynka. Równocześnie lokalna władza niektórych obszarów otrzy-
muje prawo decydowania o tym, kiedy kobiety mogą zachodzić w ciążę, to 
znaczy, że pary małżeńskie, zanim zamierzają począć dziecko, mają uzyskać 
stosowne pozwolenie. Warunkiem uzyskania tego rodzaju pozwolenia jest 
certyfi kat małżeństwa oraz aktualne pozwolenie na pobyt. Ponadto, kobiety 
muszą mieć co najmniej 20 lat, a mężczyźni 24 lata. Po urodzeniu pierwszego 
dziecka kobiety są zobowiązane do używania środków antykoncepcyjnych, 
z których najczęściej stosuje się wkładkę wewnątrzmaciczną15.

Rodzice pragnący posiadać więcej niż jedno dziecko, na różne sposoby 
usiłują ominąć ofi cjalne ograniczenia. Niektórzy rodzice przekupują lekarzy, 
aby uzyskać dokument, że drugie dziecko jest bliźniakiem, nawet jeśli uro-
dziło się rok po pierwszym dziecku. Istnieją opowieści o bliźniakach, które 
urodziły się w odstępie 10 lat od siebie. Praktyka ta jest powszechna, np. 
w prowincji Guangzhou, gdzie kobiety w ciąży często słyszą pytanie sąsia-
dów: „czy masz pierwsze dziecko czy bliźniaczkę?” Inni uzyskują świadec-
two urodzenia dla „drugiego pierwszego dziecka” w szpitalu, w którym nie 
ma zapisu ich pierwszego dziecka. Inne rodziny „zapisują” drugie dzieci do 
rodzin bezdzietnych lub przyjaciół16.

W prowincji Guangdong kobiety, chcąc obejść politykę jednego dziec-
ka, rodzą nadliczbowe dzieci poza granicami kraju. Najbliższym i najłatwiej-
szym do osiągnięcia miejscem dla Chińczyków był i wciąż pozostaje Hong-
kong. Kobiety, które po nielegalnym przekroczeniu granicy i ukrywaniu się 

14 „Beijingshi renkou ye jihua shengyu tiaoli” (Regulacja prawna liczby ludności i planowa-
nia urodzin w mieście Pekin), (18.07.2003), [w:] (Internet 01.04.2012), www.fsou.com/html/
chaoyang/law/ 16823176.htm.

15 Por. WU JING, Komisja planowania rodziny: Zhongguo jinghua shengyu bushi yita-
ihua zhengce (Planowanie rodziny w Chinach nie jest polityką jednego dziecka), [w:] (Internet 
04.04.2012), http://news.sina.com.cn/c/2007-0123/121512115296.html; Chińska polityka 
jednego dziecka. Krótka historia, [w:] (Internet 04.04.2012), tłum. z angielskiego na polski, 
http://www.time.com/time/world /article/0,8599, 1912861 ,00.html.

16 Por. Polityka jednego dziecka w Chinach, art. cyt., s. 32.
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w domach krewnych rodziły drugie lub kolejne dziecko na terytorium Hong-
kongu, po powrocie na terytorium ChRL szukały możliwości zalegalizowa-
nia istnienia dziecka17.

W Chinach istnieją nielegalne dzieci (tzw. dzieci „na czarno”), urodzone 
poza państwową polityką jednego dziecka. To dzieci, które urodziły się i wy-
chowały w tajemnicy i nie są zarejestrowane w urzędzie. Badania śledcze 
pokazują, że około 22% dziewczynek w małych wioskach nie zostało zare-
jestrowanych. Drugiego czy trze ciego dziecka nie można zarejestrować, ono 
po prostu jakby nie istnieje. Nie tylko nie ma prawa do edukacji, ale w ogó-
le żadnych praw obywatelskich, chyba że urzędnicy państwowi zostaną 
przeku pieni i zarejestrują dziecko. Ponadto liczba żeńskich „podrzutków”, 
nowo narodzonych dzieci opuszczanych w publicznych miejscach, w któ-
rych mogą być szybko znalezione i zabrane do sierocińca, intensywnie wzro-
sła. Podrzutki to często fi zycznie lub umysłowo upośledzeni chłopcy albo 
zdrowe dziewczynki18.

Choć polityka jednego dziecka ma konkretne cele i formy ich realizacji, 
w rzeczywistości władze centralne już od dłuż szego czasu są zmuszone 
wprowadzać liczne korekty do swego planu i dopasowywać go do okolicz-
ności. Niekiedy decyzje są podejmowane na szczeblu lokalnym, gdzie okrę-
gowi politycy czasem przymykają oko na wykroczenia przeciwko polityce jed-
nego dziecka. Niejednokrotnie pozwolenia na kolejne dziecko są udzielane za 
wysokie łapówki dawane im przez dobrze sytuowane rodziny. Ze względu 
na zróżnicowanie sytuacji restryktywną polityką jednego dziecka dotknię tych 
jest obecnie około 60% wszystkich par19. Prowadzenie od ponad 30 lat tego 
rodzaju polityki niesie z sobą liczne konsekwencje zarówno dla jednostek jak 
i całego społeczeństwa.

INDYWIDUALNE I SPOŁECZNE KONSEKWENCJE 
POLITYKI JEDNEGO DZIECKA

Zmiany i poprawianie polityki jednego dziecka dokonuje się stopniowo 
i z nieznanym wcześniej u władz wyczuciem. Egzekwowanie polityki jednego 
dziecka nierzadko jednak dokonuje się na drodze licznych aktów niesprawie-
dliwości i przemocy popeł nianych przez niektórych lokalnych urzędników, 

17 Por. K. SAREK, Uciekając przed polityką jednego dziecka – chińskie dzieci urodzone 
w Hongkongu, [w:] (Internet 28.03.2012), www.psz.pl/tekst-29453.

18 Por. Polityka jednego dziecka [w:] (Internet 04.04.2012), http://echiny.pl/kultura/
polityka-chin/polityka-jednego-dziecka.

19 Por. J. YACINE, Polityka jednego dziecka pod znakiem zapytania, art. cyt., s. 32.
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któ rych brutalne decyzje dotykają w pierwszym rzędzie tych, którzy nie są 
w stanie zapłacić kary lub dać ła pówki20. Polityka kontroli urodzeń łączy się 
z licznymi konsekwencjami, jakie ponoszą zarówno osoby i rodziny, które 
się jej poddają, jak i te, które jej nie przestrzegają. Wśród metod nadzoru nad 
polityką kontroli urodzeń stosowano m.in.: konfi skatę zboża, zwierząt ho-
dowlanych i mebli, burzenie domów, zamykanie ludzi w więzieniach, stery-
lizację i aborcję. 

Od 1983 r. rozpoczęto masową kampanię przymusowej aborcji i steryli-
zacji. Tego roku według danych rządowych urzędnicy do spraw planowania 
rodziny zarządzili blisko 21 milionów zabiegów podwiązania jajowodów 
oraz ponad 14 milionów aborcji21. Choć władze stosują surowe kary wobec 
osób wypowiadających się negatywnie o polityce jednego dziecka, wiele sytu-
acji przymusowych aborcji i sterylizacji zostało ujawnionych22.

Wskutek polityki jednego dziecka najbardziej cierpią najsłabsi członkowie 
społeczeństwa – wiejskie kobiety i dziewczynki, a zwłaszcza nienarodzone 
dzieci, z których część została zabita w ostatnich miesiącach ciąży, stając się 
jej ofi arami. Już w 1981 r. państwo zaczyna otrzymywać niepokojące raporty 
na temat wzrostu liczby morderstw niemowląt płci żeńskiej, porzuceń dzie-
ci i domowej przemocy wobec kobiet, które urodziły dziewczynki. To tylko 
niektóre z przykładów konfl iktu między tradycyjną potrzebą synów a poli-
tyką jednego dziecka23. 

20 Por. tamże, s. 33.
21 Por. Ph. P. PAN, Z cienia Mao. Walka o duszę nowych Chin, tłum. A. AMAL EL–MA-

AYTAH , Warszawa 2009, s. 326.
22 Przykładem mogą być świadectwa Gao Xiao Duan, zatrudnionej w Biurze Pla-

nowania Urodzeń: „W sali operacyjnej zobaczyłam ssące ruchy warg dziecka i jego po-
ruszające się kończyny. Następnie lekarz wstrzyknął truciznę w jego czaszkę i dziecko 
zmarło. Ciało zostało wrzucone do kosza na śmierci”. Ona też opisała przypadek Chen 
Limei, która zaszła w „nielegalną” ciążę w 1996 r. Była w dziewiątym miesiącu, gdy ktoś 
z mieszkańców wioski złożył na nią donos. Ukryła się. Zespół interwencyjny zniszczył 
dom rodzinny jej męża i zagroził zburzeniem domu jej rodziców. W końcu w domu ro-
dzinnym została ujęta i zabrana do Biura Planowania Urodzeń. Jak wspomina Gao Xia-
oduan: „Chen bezskutecznie walczyła, płakała i błagała o litość. Przywiązano ją do stołu 
operacyjnego jak zarzynane zwierzę. Jej nowo narodzone dziecko, chłopczyk, ruszało 
rączkami i nóżkami, a jego wargi rozchylały się, jakby chciały ssać mleko matki. Chen ża-
łośnie błagała personel medyczny o uratowanie dziecka, przysięgając, że przyjmie każdą 
nałożoną na nią karę. Ale lekarze i pielęgniarki wstrzyknęli truciznę do główki jej dziecka. 
Dzieckiem wstrząsnęły konwulsje i jego płacz raptownie ustał. Chwilę później przestało 
oddychać. Matka, leżąca na stole operacyjnym, straciła przytomność”. Por. GAO XIA-
ODUAN, Byłam potworem, art. cyt., s. 129–130.

23 „Renmin Ribao” w latach 80. donosił, że w ciągu dwóch lat w jednym wiejskim 
powiecie w Anhui utopiono 40 niemowląt płci żeńskiej. Znacznie wzrósł wskaźnik samo-
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Państwo chińskie przeprowadziło ponad pół miliarda zabiegów steryli-
zacji, aborcji i zakładania wkładek domacicznych w imię polityki jednego dziec-
ka. Wśród konsekwencji ponoszonych przez poszczególne osoby, niezmier-
nie ważne i bolesne są te związane ze zdrowiem fi zycznym i psychicznym 
kobiet. Personel kontrolujący urodzenia zwykle ma niewielkie przeszkolenie 
i pracuje w pośpiechu oraz posługuje się tanim sprzętem. Kobiety ponoszą 
skutki źle wykonanych operacji, np. niewłaściwie zamieszczanych wkładek 
domacicznych, które są najczęściej stosowanym środkiem antykoncepcyj-
nym. W tradycji konfucjańskiej kobieta jest całkowicie podporządkowana 
mężczyźnie, winna dźwigać ciężary życia codziennego i być posłuszną. Męż-
czyzna jest także panem swojej żony i ponieważ jest mężczyzną, wszystko 
należy mu wybaczyć. Żona w cichości powinna znosić ewentualne okrutne 
traktowanie ze strony męża, bicie czy maltretowanie, być wyrozumiałą dla 
niego i jego słabości24. Choć przymusowej sterylizacji może być poddane jed-
no z małżonków, to jednak mężczyźni często wysyłają na sterylizację swoje 
żony, korzystając ze swej uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie.

Największym nieszczęściem dla kobiety jest brak syna25. Brak syna jest 
tragedią dla rodziny, gdyż grozi zagładą rodu i zaprzestaniem kultu przod-
ków. W tradycyjnej kulturze chińskiej jedynie potomek płci męskiej może 
sprawować wielowiekowy kult przodków26. Dlatego pozostawienie potom-
ka płci męskiej było bardzo ważne zarówno wieki temu, jak i dzisiaj. W la-
tach 1971–2001 kobiety stanowiły prawie ¾ ze 151 milionów osób, które pod-

bójstw wśród wiejskich kobiet i śmiertelność wśród dziewczynek oraz handel dziećmi. 
Por. Ph. P. PAN, Z cienia Mao. Walka o duszę nowych Chin, dz. cyt., s. 328. 

24 Por. A. ZWOLIŃSKI, Chiny. Historia, teraźniejszość, dz. cyt., s. 219–226.
25 W 2001 r. ukazał się w gazecie „Renmin Ribao” artykuł pani Zhao z obszaru wiej-

skiego Haidian, w którym opowiedziała ona swoją historię. „Kiedy byłam w ciąży w dzie-
wiątym miesiącu, sąsiedzi powiedzieli mi, że na pewno urodzę syna, rodzina mojego 
męża mówiła do mnie »państwowy skarb«. Gdy jednak okazało się, że urodziłam dziew-
czynkę, teściowa zaczęła mi ubliżać i poniżać słowami. Codziennie płakałam. W trzecim 
tygodniu po urodzeniu córki teściowa powiedziała mi, abym rozwiodła się z moim mę-
żem, by później mógł ożenić się z kobietą, która będzie mogła urodzić mu syna. W ten 
sposób ja i moja córeczka zostałyśmy wypędzone z domu”. Por. ISABELLE ATTANÉ, 
(ATANI, YISHABAI), The Growing Imbalance Between Boys and Girls in China: Issues and Pro-
spects (Zhongguo nanhai yu nuhai bili shitiao de wenti yu qianzhan), [w:] „Shenzhong Dadi” 
(Chinese Cross Currents), t.1, nr. 4, wyd. Aomen  Lishi Xueshe 2004,  s. 41.

26 Dlatego też Chińczyk na wiadomość o tragicznym wydarzeniu, w którym zgi-
nęła jego rodzina, najpierw raduje się, że sam uniknął nieszczęścia, co nie jest wyrazem 
egoistycznej obojętności, lecz realnego myślenia wpierw o swym rodzie, ponieważ dzię-
ki temu, że został przy życiu, jest nadzieja na odnowienie rodu i kontynuowanie kultu 
przodków. Por. A. ZWOLIŃSKI, Chiny. Historia, teraźniejszość, dz. cyt., s. 227.
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dano sterylizacji w Chinach. W tych latach dokonano też 264 miliony aborcji. 
Wiele kobiet, które są poddane tym zabiegom, robi to już po raz kolejny lub 
jest w zaawansowanej ciąży, co niesie ze sobą większe zagrożenie dla zdro-
wia. Kobiety często czekają do drugiego trymestru, aby zidentyfi kować płeć 
dziecka i usuwają ciążę jedną za drugą, dopóki nie mają pewności, że urodzi 
im się syn27. Synowie są potrzebni także jako siła robocza. Podobną rolę peł-
nią także żony, wprowadzane do domu męża. Na wsi rodzice zazwyczaj nie 
mają renty, dlatego synowie są ich podporą na starość. W przypadku córki 
sytuacja przedstawiała się gorzej, ponieważ tradycja wymaga, by po wyjściu 
za mąż utrzymywała nie własnych rodziców, lecz teściów. Dlatego dziew-
czynkę porównuje się do wody, jaką podlewa się pole sąsiada, z którego 
przecież później nie będzie się zbierać plonów dla siebie. I naturalnie tylko 
syn może przedłużać ród28. 

W 2009 r. kilka agencji informacyjnych podaje wiadomość, że w pew-
nym powiecie w prowincji Guizhou „sprzedano” do adopcji w USA i w Eu-
ropie ok. 80 dziewczynek. Dzieci te pochodzą  z ubogich rodzin, których nie 
stać było na zapłacenie kary za posiadanie drugiego czy trzeciego dziecka, 
w związku z czym rodziny musiały oddać dzieci do sierocińców. Z sierociń-
ców za pośrednictwem władz lokalnych dziewczynki oddaje się do adopcji za 
ok. 3000 dolarów USA. Połowę sumy otrzymuje sierociniec, a połowę władze 
lokalne. Handel dziećmi, szczególne dziewczynkami, jest w Chinach na po-
rządku dziennym. Adopcje są dokonywane różnymi korupcyjnymi drogami, 
mimo że w tej dziedzinie istnieją restrykcyjne przepisy państwowe z 2006 r.29. 

W maju 2007 r. w prowincji Guangxi, w powiecie Yulin, wybuchają 
protesty przeciwko przymusowej sterylizacji kobiet oraz represywnej kon-
troli polityki jednego dziecka30. Także urzędnicy wysokiego szczebla pono-
szą osobiste konsekwencje polityki jednego dziecka. Władze prowincji Hunan 
określają jako przestępstwo wobec panującej aktualnie polityki jednego dziecka 

27 Por. tamże, s. 327–328.
28 Por. tamże, s. 231; Ph. P. PAN, Z cienia Mao. dz. cyt., s. 325–326.
29 Por. R. MALEK, Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach: Kronika, Notatki, „Chiny 

Dzisiaj” 4 (2009) nr 2(11), s. 14.
30 Około 3000 ludzi wtargnęło do urzędu powiatowego, zniszczyło meble, doku-

menty i pojazdy oraz podpaliło budynek. Zmarło wtedy kilka osób, a wielu uczestników 
protestu odniosło obrażenia, 28 osób zostało aresztowanych. Protesty zaczęły się w mar-
cu, kiedy urzędnicy lokalni zaczęli zmuszać kobiety do poddania się badaniom lekarskim, 
by stwierdzić, czy nie są w ciąży (w ramach tzw. kontroli ludności). Pewnemu rolniko-
wi, który nie był w stanie „zapłacić” urzędnikom za posiadanie drugiego dziecka tysiąca 
juanów, buldożery zrównały całe domostwo z ziemią. Takie akcje lokalnych urzędów 
spowodowały krwawe protesty w całym powiecie. Por. R. MALEK, Religie, chrześcijaństwo 
i Kościół w Chinach: Kronika, Notatki,  „Chiny Dzisiaj” 2 (2007) nr 2, s. 7.
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fakt, iż około 2000 urzędników państwowych ma więcej niż jedno dziecko. 
Są oni ukarani nie tylko za posiadanie drugiego dziecka, lecz także za „zły 
przykład”31. Członkowie partii, którzy nie przestrzegają polityki jednego dziec-
ka, są wydalani z partii32. Szykanowani są także wszyscy krytycy nadużyć 
w stosowanej polityce, narażając się na zemstę biurokracji33.

Polityka jednego dziecka, propagowana i wychwalana w Chinach, w rze-
czywistości oceniana jest przez licznych ekspertów chińskich jako brutal-
na i wywołująca daleko idące uboczne skutki. W 2005 r. prof. Wang Feng 
z Uniwersytetu Fudan publikuje w USA wyniki swoich badań dotyczących 
analizy tragicznych skutków takiej polityki. Obecnie sytuacja zaczyna wy-
mykać się spod kontroli i coraz wyraźniej widać negatywne konsekwencje 
stosowania takiej polityki demografi cznej34. Są nimi: problem jedynaków; 
brak równowagi w proporcjach obu płci (przeciętnie 117 chłopców na 100 
dziewcząt)35; starzenie się społeczeństwa i związane z nim zagrożenie dla 
systemów socjalnych (modelem ,,4-2-1”, oznacza się w Chinach sytuację, gdy 
jedynak czy jedynaczka musi się opiekować dwojgiem rodziców oraz czwor-
giem dziadków)36; pogorszenie się sytuacji kobiet w społeczeństwie.

Polityka jednego dziecka realizowana jest od ponad trzydziestu lat i mimo 
negatywnych konsekwencji w wymiarze jednostkowym i społecznym, sta-

31 Por. R. MALEK, Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach: Kronika, Notatki, „Chiny 
Dzisiaj” 2 (2007) nr 3, s. 4.

32 Por. Tylko w prowincji Hubei stwierdzono, że 90 000 małżeństw, w tym 1678 
urzędników i członków partii, ma więcej niż jedno dziecko – wszystkich ukarano, 500 
członków partii wydalono, a 395 przeniesiono na niższe stanowiska. R. MALEK, Religie, 
chrześcijaństwo i Kościół w Chinach: Kronika, Notatki, „Chiny Dzisiaj” 3 (2008) nr 2(7), s. 11.

33 Yang Zhizhu, profesor prawa na Uniwersytecie Nauk Politycznych w Pekinie i ak-
tywny krytyk polityki jed nego dziecka, niedługo po urodzeniu przez jego żonę drugiego 
dziecka został powiadomiony o grożącym mu zwolnieniu z pracy. Świadomy tego, iż 
chodzi o wy warcie na niego presji, aby przestał krytykować re stryktywną politykę plano-
wania rodziny, mimo wszyst ko kontynuował swoją działalność. Podkreślał, że od wpro-
wadzenia w życie polityki jednego dziecka wyko nano w Chinach około 50 milionów za-
biegów usunięcia ciąży Dotyczyło to szczególnie par, których nie stać było na zapłacenie 
kary nakładanej za urodzenie dru giego dziecka. „Fenomenowi temu – podkreśla prof. 
Yang – towarzyszą niezliczone przypadki handlu dziećmi, z którego zyski czerpią urzędy 
planowania ro dziny, na przykład w prowincjach Guizhou i Yunnan”. Po ukazaniu się 
jego artykułu profesor Yang Zhizhu został zwol niony z pracy. Bezpośrednią przyczyną 
zwolnienia było urodze nie przez jego żonę drugiej córki, ale z całą pewnością przyczy-
niła się do tego także jego otwarta krytyka polityki jednego dziecka. Por. YACINE J. P., 
Polityka jednego dziecka, art. cyt., s. 34.

34 Por. tamże.
35 Por. R. MALEK, Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach: Kronika, Notatki,  „Chi-

ny Dzisiaj” 2 (2007) nr 1, s. 8.
36 Por. YACINE J. P., Polityka jednego dziecka, art. cyt., s. 33. 
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nowi nadal nieodłączną część chińskiego życia. Polityka ta nie przestaje być 
ingerencją w najintymniejsze sfery ludzkiej egzystencji. Jej skutki, najczęściej 
okryte zmową milczenia, są boleśnie doświadczane przez jednostki, rodziny 
i całe społeczeństwo. 

Premier Wen Jiabao pod koniec grudnia 2006 r. oświadczył, że Chiny nie 
zamierzają zrezygnować z polityki jednego dziecka i aktualnie panującej polityki 
planowania rodziny. Podczas, gdy niektórzy przedstawiciele rządu podkre-
ślają demografi czną konieczność utrzymania dotychczasowej rygorystycznej 
linii37, coraz częściej daje się słyszeć odmienne głosy, wskazujące na koniecz-
ność zmian ze względu na politykę socjalną w przyszłości, zwłaszcza ko-
nieczność utrzymania wysokiej liczby ludzi starych. Warto przyjrzeć się, jaką 
postawę w tej złożonej sytuacji zajmuje Kościół i jaką rolę mógłby odegrać. 

ROLA KOŚCIOŁA W CHINACH WOBEC 
POLITYKI JEDNEGO DZIECKA

Przerywanie ciąży w Chinach przez znaczną część społeczeństwa nie jest 
uznawane za kwestię etyczną. W tradycji chińskiej splatają się dwa odmienne 
poglądy. Z jednej strony Chińczycy twierdzą, że życie człowieka zaczyna się 
dopiero w momencie narodzin a nie od chwili zapłodnienia. Z drugiej zaś, 
tradycyjnie wiek osoby liczy się, dodając do lat od chwili urodzenia jeden do-
datkowy rok38. Wprowadzenie polityki jednego dziecka łączyło się ze wzrostem 
ilości zabiegów przerywania ciąży, dokonywanej często pod przymusem. 

Wydana przez Kongregację Nauki Wiary Deklaracja o przerywaniu ciąży 
jasno stwierdza, że „człowiek nigdy nie może być posłuszny prawu, które 
samo w sobie jest niemoralne; miałoby to miejsce, gdyby prawo uznało za 
dozwolone przerywanie ciąży. Oprócz tego nie można być ani uczestnikiem 
kampanii na rzecz tego prawa, ani nawet oddać w tym celu swego głosu. 
Co więcej, nie wolno także współpracować w stosowaniu takiego prawa”39. 
Według Jana Pawła II „każde zagrożenie godności i życia człowieka głębo-
ko wstrząsa samym sercem Kościoła, dotyka samej istoty jego wiary w od-
kupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla Kościół, by pełnił swą misję 

37 Por. R. MALEK, Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach: Kronika, Notatki, „Chiny 
Dzisiaj” 2 (2007) nr 1, s. 11.

38 QIU ZONGREN, Shenming lunli zai yazhou: you shenma tedian (Charakterystyka życia 
moralnego w Azji). Konferencja z dziedziny teologii moralnej, Tajwan, 05-06.06.1997.

39 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o przerywaniu ciąży „Quaestio de abor-
tu” (18.11.1974), [w:] Dokumenty Kongregacji Wiary 1966–1994 „W trosce o pełnię wiary”, Tar-
nów 1995, nr 22.
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głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu”40. Spe-
cyfi czna sytuacja istniejąca w Chinach stwarza dla tamtejszego Kościoła wy-
zwanie, które winien on podjąć. 

Dokumenty Soboru Watykańskiego II zwracają uwagę na to, że wierni 
jako obywatele mają „pielęgnować wielkodusznie i wiernie miłość ojczyzny” 
(KDK 75). Są tam również słowa: „Chrześcijanie powinni odczuwać swoje 
szczególne i sobie właściwe powołanie we wspólnocie politycznej” (KDK 75). 
Wszyscy obywatele mogą brać aktywny udział w życiu wspólnoty politycz-
nej, aby „współpraca obywateli wyko nywana ze świadomością pełnienia obo-
wiązku przynosiła w życiu codziennym państwa pomyślne skutki” (KDK 75).

W tradycyjnych tekstach chińskich można przeczytać, że nie da się od-
dzielić władzy politycznej od władzy duchowej. Filozof Mencjusz (IV/III w. 
przed Chr.) wyraża tę prawdę w stwierdzeniu, że nie istnieją na niebie „dwa 
słońca”. W dawnych Chinach panem człowieka był cesarz, a obecnie jest nim 
władza komunistyczna. Sytuacja Kościoła w tym państwie jest bardzo trud-
na, a jego działalność spotyka się z licznymi ograniczeniami41.

Chrześcijaństwo w Chinach jest mniejszością i ciągle jeszcze jest uzna-
wane za religię obcą, zachodnią. Ten fakt, jak też kościelny charakter chrześci-
jaństwa oraz szczególny kontekst chińskiego świata chrześcijań skiego, ogra-
nicza zaangażowanie i wpływ chrześcijan na społeczeństwo chińskie. Przez 
szczególny kon tekst chińskiego chrześcijaństwa rozumie się tu podłoże poli-
tyczne, społeczne i kulturalne Chin. Z tych to przyczyn należy uznać obiek-
tywne i subiektywne granice tego zaanga żowania oraz jego możliwości42. 

Re ligie w Chinach znajdują się pod nadzorem państwa i pozostają 
w niemałym stopniu zależne od polityki. Największa część chrześcijan żyje 
w odległych od większych miast, ubogich rejonach Chin, będąc oddalona 
od spo łeczności nowoczesnej. Ponadto  aktywność katolików jest zwykle 
ograniczana do własnej, stosunkowo nielicznej, wspólnoty. Jest prawie nie-
możliwe, by własną wiarę i wynikające z niej chrze ścijańskie postawy wnieść 
w społeczeństwo. Stąd, w rzeczywistości, katolicy nie są w stanie oddziały-
wać na społeczeństwo chińskie z większą siłą43.

Obecność i działalność Kościoła katolickiego w Chinach realizuje się 
w ramach określonych i silnie kontrolowanych przez władze. Usankcjonowa-

40 EV 3.
41 Por. J. KONIOR, Nadzieja w Niepokalanej,  „Posłaniec Serca Jezusowego”  (2011) 

nr 10, s. 10.
42 Por. GAO SHINING, Chrześcijaństwo a Chiny współczesne, „Chiny Dzisiaj” (2006) 

numer wstępny, s. 43.
43 Tamże, s. 44-45.
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na prawem państwa polityka planowania rodziny sprzeciwia się nauczaniu 
Kościoła dotyczącemu poszanowania ludzkiego życia i godności człowieka. 
W Chinach wszelkie działania Kościoła broniące życia od jego poczęcia stoją 
w konfl ikcie z prawem, stąd informacje o tego rodzaju działaniach nie mogą 
być publikowane i rozpowszechniane. Nieprzestrzeganie tej zasady prowa-
dziłoby do sytuacji, w której nieliczne, podejmowane w tym zakresie działa-
nia, szybko zostałyby zakazane, a prowadzące tego typu działalność osoby, 
ukarane. Zgłębianie katolickiego nauczania oraz spojrzenie na różnorodne 
formy działań na rzecz obrony poczętego dziecka, podejmowane przez Ko-
ściół w innych krajach, może pomóc Kościołowi Chin odkryć rolę, jaką ma do 
odegrania wobec polityki jednego dziecka i jej konsekwencji. Organizacja obro-
ny życia pozostaje w ścisłym związku z działalnością Kościoła powszechne-
go, któremu zależy na tym, „aby zawsze i wszędzie było możliwe przyjęcie 
przychodzącego na świat dziecka w sposób godny człowieka” oraz zachęca, 
by „rozwijać pomoc dla rodzin i samotnych matek”44.

Jednym z ważnych zadań Kościoła powszechnego jest rozpowszechnia-
nie katolickiej nauki, głoszącej, że życie ludzkie ma wielką wartość. Żaden 
człowiek nie przychodzi na świat przypadkiem. Każdy człowiek zaistniał 
dzięki miłości Boga i od momentu poczęcia jest powołany do wieczystej ko-
munii z Bogiem. „Wy musicie nieustannie głosić tę cudowną nowinę o mi-
łości Boga do każdego człowieka – nawoływał Jan Paweł II przedstawicieli 
ruchów pro life – nowinę stanowiącą część naszej wiary w Boga – Stworzycie-
la nieba i ziemi”45. 

Należy pobudzać indywidualne osoby i środowiska do podejmowania 
działań na rzecz obrony życia dzieci poczętych. Znaczący wpływ na orga-
nizowanie tych inicjatyw ma Duszpasterstwo Rodzin, zarówno na szczeblu 
centralnym, diecezjalnym, jak i parafi alnym46. W ten sposób tworzy się „kul-
tura chrześcijańska”, wyrażająca się w służbie każdemu człowiekowi, która 
jest pierwszym zadaniem Kościoła47.

Jedną z ważnych form wspierania życia jest tworzenie ruchów lub grup, 
które działają na rzecz obrony życia poczętego, interesują się, dokształcają 
i zgłębiają swoją wiedzę na temat takich zagadnień jak: życie człowieka, anty-
koncepcja, aborcja, kwestie społeczne, życie chrześcijańskie. Pogłębiając swą 

44 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o przerywaniu ciąży, dok. cyt., nr 23.
45 Tamże, s. 223.
46 Por. B. i  J. WILLKE, Aborcja. Pytania i odpowiedzi, tłum. E. i L. KOWALEWSCY, 

Gdańsk 1990, s. 303.
47 Por. R. MALEK, Hexie shehui: Nowa utopia? Budowa harmonijnego i stabilnego społe-

czeństwa chińskiego oraz rola religii, „Chiny Dzisiaj” 2006 numer wstępny, s. 18.
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wiedzę, są w stanie wypowiadać się w obronie życia. Członkowie niektórych 
grup angażują się również w prowadzenie rekolekcji, konferencji i wykła-
dów dotyczących obrony życia ludzkiego, promują szacunek dla ludzkiego 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zajmują się propagowaniem cywili-
zacji życia i miłości48.

Kościół w wielu krajach prowadzi również działania edukacyjne, obej-
mujące przekazywanie informacji i kształtowanie postaw młodzieży i doro-
słych. Celem działań edukacyjnych może być: obrona życia dzieci poczętych, 
ochrona ogniska rodzinnego, niesienie pomocy ludziom zagrożonym moral-
nie i załamanym życiowo. Grupy stosują takie metody jak: organizowanie 
dyskusji, wykładów, konferencji i prelekcji na temat rozwoju prenatalnego 
człowieka oraz negatywnych konsekwencji sztucznych poronień. Organizu-
ją też koncerty w intencji dzieci poczętych i ich rodzin, projekcje fi lmów i po-
kazy video o tej samej tematyce. Często te działania edukacyjne odbywają się 
w kościołach, można je też prowadzić w regularnie zbierających się grupach, 
na zimowych i letnich obozach młodzieżowych49. 

Spotkania młodych, rekolekcje i dni skupienia są czasem modlitwy, re-
fl eksji, odnowienia kontaktu z Bogiem i drugim człowiekiem, stwarzają moż-
liwość odnowienia wnętrza poprzez nauki rekolekcyjne i świadectwa innych 
uczestników spotkania. Podczas tego typu spotkań dla młodych, można 
podejmować tematykę rodziny chrześcijańskiej w dzisiejszych czasach. Po 
naukach rekolekcyjnych warto podjąć dyskusję i dzielenie się z młodzieżą tą 
tematyką w mniejszych grupach. 

Inną możliwością, realizowaną w różnych Kościołach lokalnych, jest 
tworzenie nieformalnych grup, włączonych w strukturę parafi i, duszpa-
sterstw, komitetów kościelnych. Często zakładają one telefon zaufania, który 
służy do nawiązywania kontaktów z kobietami w ciąży, wahającymi się, czy 
urodzić dziecko. Osoby posługujące w telefonie zaufania starają się umoc-
nić w kobietach akceptację poczętego dziecka, rozbudzić w nich radość ma-
cierzyństwa oraz pomóc w rozwiązaniu konkretnych trudności życiowych. 
Grupy przyparafi alne troszczą się, by zapewnić potrzebującym pomoc fi -
nansową, prawną, lekarską, psychologiczną i opiekuńczą. Najważniejszy 
jest bezpośredni, osobisty kontakt z potrzebującą pomocy kobietą oraz indy-
widualne, życzliwe wsparcie. W niektórych parafi ach lub diecezjach istnieją 
fundacje, które budują dom dla samotnych matek brzemiennych 50. 

48 Por. B. i J. WILLKE, Aborcja, dz. cyt., s. 342.
49 Tamże, s. 304.
50 Por. tamże, s. 304. 
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Inną, godną podjęcia inicjatywę, stanowi Dzień Świętości Życia, ustano-
wiony przez Jana Pawła II słowami encykliki Evangelium vitae: „Proponuję, 
aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Trzeba, aby dzień ten 
był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków 
Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, 
w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens 
i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy 
zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, 
nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba 
każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji hi-
storycznej”51. Celem działalności w obronie ludzkiego życia jest uświadamia-
nie ludzi i przypominanie im o poszanowaniu nadrzędnej wartości, jaką jest 
każde ludzkie życie. Dzień Świętości Życia może być obchodzony np. w uro-
czystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca, czyli 9 miesięcy przed Bożym 
Narodzeniem, podobnie jak jest on świętowany w Polsce. W tym dniu wierni 
spoglądają nie tylko na swoje życie, ale również na życie  bezbronnych, po-
czętych, ale jeszcze nienarodzonych dzieci. Równocześnie cieszą się życiem, 
które jest darem Boga i dziękują za nie. Maryja jest w najpełniejszym tego 
słowa znaczeniu opiekunką życia: poczęła w swym łonie Tego, który jest Ży-
ciem (por. J 11, 25; 14, 6), wydała Go na świat oraz przyjęła Go z bezgraniczną 
miłością pośród ubóstwa Betlejem52. W Dniu Świętości Życia można odprawić 
uroczystą mszę świętą połączoną z duchową adopcją. Podczas niej można 
wygłosić kazanie na temat obrony życia, zachęcić wiernych do podjęcia du-
chowej adopcji i złożyć przyrzeczenie codziennej modlitwy w tej intencji. 

Można tworzyć również grupy, które zobowiązują się do codziennej mo-
dlitwy w intencji obrony życia. Jednym z ważnych zadań, jakie może podjąć 
także poddany ograniczeniom i kontroli działalności Kościół, jest położenie 
większego nacisku na duchowy aspekt walki o życie poczęte. Może się to 
wyrażać np. w cotygodniowej Eucharystii w obronie dzieci nienarodzonych. 
Kazanie w czasie tego rodzaju mszy mogłoby pomóc w pogłębieniu wiedzy 
i świadomości tego, że człowiek jest stworzony przez Boga, że życie ludzkie 
jeszcze przed poczęciem jest planowane przez Stwórcę, jest darem i błogosła-
wieństwem Bożym. Członkowie tego rodzaju grup mogą rozwijać indywi-

51 EV 85. 
52 Por. JAN PAWEŁ II, Przyjmijmy każde życie z miłością. Przemówienie podczas spotkania 

z przedstawicielami ruchów Pro Vita (15.11.1991), [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty 
Stolicy Apostolskiej, red. K. SZCZYGIEŁ, Tarnów 1998, s. 224.
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dualną pomoc udzielaną konkretnym osobom oraz troszczyć się o kształto-
wanie postaw katolików sprzeciwiających się aborcji i popierających życie53. 

Jan Paweł II naucza, że źródłem największej siły ruchów broniących ży-
cia jest autentyczność świadectwa broniącego godności człowieka, rodziny 
i życia. Świadectwo to ukazuje możliwość współpracy ludzi mimo istnieją-
cych między nimi różnic. Św. Paweł wzywał pierwszych  chrześcijan z rzym-
skiej wspólnoty: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 
12, 21). Zachęca też: „Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry 
żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tm 2, 3). Jan Paweł II, zwracając się do obroń-
ców życia, wyraźnie stwierdza: „Wasza broń to Ewangelia. W niej zawarta 
jest nadzieja, która zawieść nie może, bo oparta jest na trwałym fundamencie 
zmartwychwstania Chrystusa, zwycięzcy śmierci”54. 

PODSUMOWANIE

Planowo realizowana polityka jednego dziecka prowadzi do brutalne-
go przymusowego przerywania ciąży, do sterylizacji, do pozbawiania 
nieplanowa nych dzieci wszelkich praw obywatelskich albo do porzucania 
ich po wydaniu na świat. Długotrwałe stosowanie tej polityki niesie z sobą 
konsekwencje godzące zarówno w dobro jednostki, jak i całego społeczeń-
stwa. Mimo, iż sytuacja Kościoła w Chinach jest bardzo trudna i ograniczona, 
winien on, czerpiąc z doświadczeń Kościoła powszechnego i ruchów popie-
rających życie w innych krajach, szukać dróg ku temu, aby coraz bardziej 
przyczyniać się do podejmowania działań, mających na celu rozbudzanie 
wrażliwości indywidualnej i społecznej w zakresie zagrożenia życia dzieci 
poczętych oraz kształtowania postaw jego aktywnej ochrony. Jest to zada-
nie w ścisłym sensie eklezjalne, wymagające zgodnego i ofi arnego działania 
wszystkich członków i wszystkich środowisk chrześcijańskiej wspólnoty. 
Złożona sytuacja wewnętrzna Kościoła w Chinach, jak również fakt, że wy-
raźne nauczanie o wartości i godności każdej osoby ludzkiej od poczęcia 
aż do naturalnej śmierci i działania broniące życia stoją, w pewnym sensie, 
w opozycji do ofi cjalnej polityki państwa, na ten moment uniemożliwiają 
jednomyślne, wspólnie podejmowane, otwarte działania. Jakkolwiek skom-
plikowana i delikatna jest to sytuacja, poszczególne wspólnoty lokalne Ko-
ścioła w Chinach winny podjąć konieczny trud odkrywania właściwej sobie 
roli i wypełniania jej. 

53 Por. B. i J. WILLKE, Aborcja, dz. cyt., s. 306. 
54 Por. JAN PAWEŁ II, Przyjmijmy każde życie z miłością, przem. cyt., s. 224.
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THE POPULATION CONTROL POLICY IN CHINA

The implementation of the one-child policy leads to forced violent abortions, sterilisa-
tion, depriving unplanned children of civil rights, or to the abandonment of those children 
once they have been born. A long-term enforcement of this policy has been a threat to the 
well-being of an individual, as well as of the entire society. Although the position of the 
Church in China is very diffi cult and restricted, it should nevertheless draw from the ex-
periences of the universal Church and pro-life movements in other countries in an effort 
to foster individual and collective sensitivity to the threats to the life of conceived children 
and to shape the attitudes of protecting their lives in an active way. This task is very 
specifi cally ecclesiastical, because it requires a joint and selfl ess action of all members and 
groups of the Christian community. The condition of the Church in China is complicated, 
and explicit education about the value and dignity of a person from conception to natural 
death, as well as pro-life initiatives, stand rather in opposition to the offi cial policy of the 
state. This hinders any cooperative unanimous and preventive actions. Even though this 
state of affairs is complex and subtle, each local Christian community in China should 
make a necessary effort to fi nd its proper role and fulfi ll it.

tłum. Kamil Malarski
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KRONIKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 
W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ ZA LATA 2012–2013

Prace dyplomowe napisały i odpowiednie stopnie uzyskały następujące 
osoby:

PRACE MAGISTERSKIE
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Rok 2012

Ks. KNAPIK Michał, Rola katolików świeckich w środkach społecznego przekazu 
w świetle instrukcji „Communiu et progressio” i orędzi Jana Pawła II na Światowe 
Dni Środków Społecznego Przekazu – promotor: ks. dr hab. Andrzej Baczyński, 
prof. UPJPII.

Ks. KURCZAB Paweł, Koncepcja posługi kapłańskiej w traktacie „Obowiązki du-
chownych” św. Ambrożego z Mediolanu – promotor: ks. dr hab. Jan Żelazny, 
prof. UPJPII.
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Ks. MUSIALSKI Michał, List do Kościoła w Filadelfi i (Ap 3, 7–13). Studium histo-
ryczno-egzegetyczno-teologiczne – promotor: ks. dr hab. Roman Bogacz.

Ks. NACKOWSKI Andrzej, List do Kościoła w Pergamonie (Ap 2, 12–17). Stu-
dium historyczno-egzegetyczne – promotor: ks. dr hab. Roman Bogacz.

Ks. PAŚ Paweł, Moralno-społeczne normy odniesienia do osoby umierającej – pro-
motor: ks. dr hab. Andrzej Muszala.

Ks. PĘKSA Artur, Blaski i cienie wspólnoty w Tatynie na podstawie listu do Ko-
ścioła z Ap 2, 18–29 – promotor: ks. dr hab. Roman Bogacz.

Ks. PISZ Łukasz, Dochodzenie diecezjalne na temat heroiczności cnót kandydata na 
ołtarze – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch.

Ks. ROGOWSKI Jan, Najświętsze Serce Pana Jezusa w duchowości św. Urszuli 
Ledóchowskiej na podstawie jej „Testamentu” (wybrane aspekty) – promotor: ks. 
prof. dr hab. Wojciech Misztal.

Ks. STAWKOWSKI Łukasz, Tendencje judaizujące w życiu religijnym antiocheń-
skich chrześcijan w świetle „Ośmiu mów przeciwko Judaizantom i Żydom” Jana 
Chryzostoma – promotor: ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII.

Ks. TKACZYK Łukasz, Problemy religijno-moralne młodzieży w okresie dojrzewa-
nia i sposoby ich rozwiązywania w świetle posoborowego nauczania Kościoła – pro-
motor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Rok 2013

Ks. KANIA Artur, Problematyka religijno-moralna w nauczaniu księdza prymasa 
Józefa Glempa – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. LECH Marcin, Historyczny rozwój obrzędu ofi arowania darów do Soboru Try-
denckiego – promotor: ks. dr Jarosław Superson SAC.

Ks. MAREK Dawid, Życie moralne i religijne więźniów w sowieckich obozach pra-
cy przymusowej na podstawie wybranej literatury łagrowej – promotor: ks. prof. 
dr hab. Jan Orzeszyna.
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Ks. MAZUR Tobiasz, Dynamika Eucharystii w życiu duchowym świętego Ojca 
Pio – promotor: ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII.

Ks. TOMASIK Robert, Wybrane aspekty duchowości kapłańskiej w „Liście do mo-
ich kapłanów” kard. Stefana Wyszyńskiego – promotor: ks. prof. dr hab. Woj-
ciech Misztal. 

PRACE DOKTORSKIE

Ks. dr Michał BORDA, Biblijna koncepcja powołania w katechezie ponadgimnazjal-
nej i jej recepcja przez uczniów (na podstawie badań maturzystów w liceach ogólno-
kształcących diecezji sosnowieckiej). Obrona doktorska 5 czerwca 2012 r. na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Promotor:
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII, Kraków)
Recenzenci: 
prof. dr hab. Marian Śnieżyński (Akademia „Ignatianum”, Kraków)
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś (UPJPII, Kraków).

Jeden z najwybitniejszych katechetyków ubiegłego wieku Joseph Colomb na-
pisał kiedyś, iż podstawowym warunkiem owocności katechezy jest jej po-
wrót do Biblii i wierność orędziu: „Winniśmy być wierni słowu Bożemu. Ina-
czej będziemy opadać pod ciężarem własnego słowa jak samolot, który traci 
szybkość” (Les conditions et les préoccupations permanentes d’un enseignement re-
ligieux, „Documentation catéchistique”, Paris, nr specjalny 1955 r., z. 3, s. 25).

Francuski sulpicjanin, jako prekursor zasady wierności Bogu i człowie-
kowi upominający się o godne miejsce słowa Bożego w katechezie, jest osobą, 
która niejako patronuje pracy doktorskiej ks. Michała Bordy. Autor zaprasza 
bowiem do wspólnego zamyślenia nad znaczeniem Pisma Świętego w ka-
techezie. Dysertacja zasługuje na większą uwagę, naukowy dialog, dojrzałą 
wymianę myśli i uznanie – zarówno ze strony katechetyków, katechetów, 
biblistów, jak i pedagogów – gdyż podejmuje ważny temat, od którego w du-
żym stopniu zależy poziom katechizacji. 

Praca liczy 395 stron wydruku komputerowego. Poza wykazem skró-
tów, spisem tabel, spisem wykresów, wstępem, zakończeniem, bibliografi ą 
oraz aneksem zawierającym pięć załączników, którymi są: test kompeten-
cyjny, ankieta nr 1 skierowana do licealistów, ankieta nr 2 skierowana do 
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licealistów, ankieta nr 3 skierowana do katechetów i wywiad skierowany do 
kleryków, składa się z sześciu rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Biblijna koncepcja powołania, 
znajdujemy syntezę tematu powołania i posłannictwa w Starym Testamen-
cie. Autor skupia się tutaj na kwestii: powołanie Izraela a powołanie Jezu-
sa Chrystusa. W trzecim paragrafi e rozdziału rozważa z kolei zagadnienie: 
powołanie uczniów a powołanie chrześcijan. W rozdziale drugim, zatytu-
łowanym Idea powołania w podstawie programowej, programach i podręcznikach 
do nauczania religii, autor omawia sposób ukazania powołania w podstawie 
programowej katechezy, której model odnajdziemy w programach naucza-
nia i katechizmach.

W trzecim rozdziale, zatytułowanym Metodologia przeprowadzonych ba-
dań, autor zapoznaje czytelnika z problematyką swoich badań. Ukazuje me-
tody i techniki badawcze, dokonuje prezentacji grup, które zostały poddane 
badaniom i wprowadza w organizację badań. W czwartym rozdziale, zatytu-
łowanym Znajomość biblijnej koncepcji powołania, autor zaznajamia z wiedzą, 
jaką posiadają uczniowie na temat biblijnej koncepcji powołania oraz ukazu-
je świadomość młodzieży na temat powołania do świętości i życia w przy-
jaźni z Bogiem. Dalej prezentuje rezultaty przeprowadzonych badań na te-
mat znajomości prawdy, że Bóg powołuje do małżeństwa i życia w rodzinie. 
W końcu zaś omawia świadomość młodzieży na temat sposobu realizowania 
powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego. 

W piątym rozdziale, zatytułowanym Opis i analiza wypracowanych 
umiejętności, autor zapoznaje czytelnika z umiejętnościami, które maturzy-
ści szkół licealnych diecezji sosnowieckiej wypracowali po zapoznaniu się 
z biblijną koncepcją powołania. Umiejętności te ukazuje w kontekście po-
wszechnego powołania do świętości i życia wiecznego z Bogiem, w kontek-
ście prawdy o tym, że Bóg powołuje do małżeństwa i życia w rodzinie oraz 
w kontekście realizowania powołania do kapłaństwa i różnych form życia 
konsekrowanego. 

Ostatni, szósty rozdział, zatytułowany Opis i analiza postaw, zawiera 
charakterystykę zachowań i postaw, które wynikają ze znajomości biblij-
nej koncepcji powołania, ze świadomości powszechnego powołania i życia 
wiecznego z Bogiem oraz z przyjęcia prawdy o tym, że Bóg powołuje do 
małżeństwa i życia w rodzinie. Rozdział zamknięty został opisem postaw 
wynikających z wiedzy na temat sposobów realizowania powołania do ka-
płaństwa i różnych form życia konsekrowanego. 

Autor, próbując rozwiązać postawiony przez siebie problem badawczy, 
którym jest „odszukanie na kartach Pisma Świętego biblijnej koncepcji powo-
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łania”, próbuje uzyskać odpowiedź na pytanie, jaka jest znajomość, przyjęcie 
i realizacja biblijnej koncepcji powołania w nauce katechezy wśród uczniów 
w wybranych liceach ogólnokształcących diecezji sosnowieckiej. Ten zasad-
niczy, ogólny problem badawczy rozprawy, autor analizuje w trzech aspek-
tach. Kieruje się przy tym Podstawą kształcenia ogólnego, która zwraca uwagę 
na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Dlatego też, w kontekście znajo-
mości przez młodzież biblijnej koncepcji powołania, ks. Michał Borda stawia 
szczegółowe pytania, które dotyczą: stopnia znajomości biblijnej koncepcji 
powołania, umiejętności związanych ze znajomością biblijnej koncepcji po-
wołania oraz postaw wynikających z jej znajomości. 

Imponująca jest ilość literatury, którą wykorzystał autor – prawie 330 
pozycji. Jeżeli dodamy do tego wytworzone źródło w postaci 369 ankiet, to 
zaiste otrzymamy ogromną liczbę. Rozprawa ks. Michała Bordy przyczy-
nia się do udoskonalenia posługi katechetycznej w tak bardzo newralgicz-
nym punkcie, jakim jest miejsce Biblii w katechezie. Docenić należy twór-
czy wkład w rozprawę, której pionierski wymiar polega m. in. na tym, że 
przebadani zostali maturzyści, a więc osoby kończące swoją dwunastoletnią 
katechizację, w aspekcie ich orientacji w biblijnej koncepcji powołania. Autor 
rozprawy w zakończeniu zaproponował dziesięć postulatów katechetycz-
nych, które warto zauważyć, by katecheza, która ma być narzędziem Kościo-
ła nauczającego, mogła być ciągle doskonalona. 
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POSŁUGA CHARYTATYWNA 
W KOŚCIELE SOSNOWIECKIM W LATACH 1992–2012

Słowa kluczowe: posługa charytatywna, Caritas, diecezja sosnowiecka, Sobór Waty-
kański II

Key words: the service of charity, Caritas, the Sosnowiec Diocese, II Vatican Council

Posługa miłosierdzia jest jednym z podstawowych zadań Kościoła. Jej 
źródłem jest nauczanie i działalność Chrystusa, zaś fundamentem miłość 
Boża i godność człowieka stworzonego „na obraz Boży” (por. Rdz 1, 27). 
Jezus daje świadectwo miłosierdzia, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, 
odpuszczając grzechy i lecząc wszelkie ludzkie choroby i słabości. Doma-
ga się także konkretnych czynów miłości, zobowiązując do nich szczególnie 
swoich uczniów. Mieli oni karmić głodnych, uzdrawiać chorych, leczyć trę-
dowatych, wskrzeszać umarłych i wyrzucać złe duchy (por. Mt 10, 8). Kościół 
od początku swego istnienia przypomina wierzącym, iż nakaz miłosierdzia 
jest prawem i obowiązkiem każdego chrześcijanina i jednym z najważniej-
szych elementów ich misji w świecie. Prawda ta znalazła swój wyraz m.in. 
w nauczaniu ojców Kościoła, a także w dokumentach Soboru Watykańskiego 
II. Wierna temu wezwaniu do praktycznej realizacji miłosierdzia jest Caritas 
diecezji sosnowieckiej. Okrągła, 20. rocznica jej działalności stanowi dosko-
nałą okazję do przedstawienia jej społecznej posługi charytatywnej.
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POSŁUGA CHARYTATYWNA SOSNOWIECKIEGO KOŚCIOŁA

Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est stwierdza, że „Kościół jest 
rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiał-
by z powodu braku tego, co konieczne”1. Ta świadomość posłania i służby 
istniała w Kościele od początku. Wraz z ustanowieniem posługi diakonów 
weszła na stałe do Jego podstawowej struktury. Przez całe wieki zastępy 
wiernych: biskupów, kapłanów, zakonnic i zakonników, wiernych świec-
kich ofi arowywało swe serca, czas i dobra materialne, aby ulżyć doli chorych, 
ubogich, sierot, starców, kalek, niewolników i samotnych. Zakładano w tym 
celu zgromadzenia zakonne, budowano szpitale, sierocińce, hospicja, apteki 
z bezpłatnymi lekami, banki, udzielano pożyczek, powstawały też kasy za-
pomogowe, pośrednictwa pracy, centra informacji, otwierano okna życia. 

Jednym z celów reorganizacji Kościoła w Polsce w 1992 r. było pełniejsze 
dostosowanie Jego misji, o czym przypomina Jan Paweł II, „do warunków 
wymagań, jakie stawiają czasy, w których żyjemy”2. W szczególny sposób 
dotyczy to posługi charytatywnej, albowiem obszary biedy są dziś bardzo 
głębokie i wielopłaszczyznowe. Bieda ta przejawia się nie tylko ubóstwem 
materialnym. Należy mówić także o obszarach moralnej, społecznej, psy-
chologicznej, zdrowotnej oraz intelektualnej biedy. Każdy z tych przejawów 
ubóstwa domaga się zaradzenia ludzkim potrzebom. Sobór Watykański II 
naucza, że „gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak pokarmu, napoju, 
ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia ży-
cia godnego człowieka, ludzie nękani chorobami, przeciwnościami, cierpiący 
wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska winna ich szukać i znajdy-
wać, troskliwie pocieszać i wspierać” (DA 8).

Kościół sosnowiecki świadomy odpowiedzialności za los każdego czło-
wieka, podejmował i podejmuje liczne inicjatywy i działania, aby zaradzić 
rozmaitym obszarom biedy na swoim terenie. Odpowiedzialność ta przeja-
wia się m.in. w trosce o formację duchowieństwa, alumnów i osób świec-
kich, ale także w stałych działaniach Caritas, które obejmują całą diecezję 
i w wielu charytatywnych akcjach o mniejszym zasięgu. Jednak wydaje się, 
że obecnie istotną rolę w posłudze czynnej miłości powinny spełniać Para-
fi alne Zespoły Caritas.

1 BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus Caritas est”, Poznań 2006, nr 25.
2 JAN PAWEŁ II, List do Kościoła w Polsce w związku z ustanowieniem nowej organizacji 

kościelnej (25.03.1992), s. 2. 
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PIERWSZE DZIEŁA SOSNOWIECKIEJ CARITAS

Początek sosnowieckiej Caritas jest następujący. Po przyjeździe z War-
szawy, gdzie brałem udział w zwołanym przez ks. bpa Czesława Domina – 
wówczas przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu 
Polski – spotkaniu poświęconym pracy na polu charytatywnym w Kościele 
w Polsce, czułem się w obowiązku przedstawić przebieg spotkania nowemu 
ordynariuszowi diecezji sosnowieckiej ks. bpowi Adamowi Śmigielskiemu, 
który, po wysłuchaniu mojej relacji, mianował mnie dyrektorem Caritas. 
I tak rozpoczęliśmy tworzenie diecezjalnych struktur. Patronami diecezji zo-
stali wielcy społecznicy i ludzie o wrażliwych sercach: św. Brat Albert i Rafał 
Kalinowski. To tutaj na ziemi zagłębiowskiej żyła i pracowała Sługa Boża 
Matka Teresa Kierocińska, karmelitanka. Tutaj też na uwagę zasługuje odda-
ny kapłan społecznik i świetny organizator ks. prałat Franciszek Raczyński. 
Jan Paweł II zwraca uwagę, że: „Oni z wrażliwością odkrywali cierpienie i go-
rycz tych, którzy nie potrafi li odnaleźć swojego miejsca w ówczesnych struk-
turach społecznych i ekonomicznych i nieśli pomoc najbardziej potrzebującym”3. 

Tworząc struktury Caritas mieliśmy zatem do kogo się odwołać. Bodź-
cem do działania była także sytuacja ekonomiczna w tworzącej się Caritas. 
Odpowiedzią na likwidację wielu miejsc pracy było utworzenie Domu dla Bez-
domnych. Pierwsza tego typu placówka powstała w Dąbrowie Górniczej przy 
ul. Komuny Paryskiej. W okresie późniejszym została przeniesiona do nowe-
go budynku w Dąbrowie Górniczej–Ząbkowicach przy Al. Zwycięstwa 6. Jed-
nak pierwszy budynek przy ul. Komuny Paryskiej dysponował 49 miejscami, 
stosunkowo dużą jadalnią, kuchnią i oczywiście wieloosobowymi salami noc-
legowymi. Zapewniał schronienie i posiłek wszystkim, którzy tego potrze-
bowali. Działalność była wówczas prowadzona na zasadzie porozumienia 
z prezydentem miasta Dąbrowy p. Jerzym Talkowskim. Pierwszym kierow-
nikiem placówki został p. Jerzy Maculewicz, a później p. Bogumierz Biesia-
decki. Pierwszą zaś, i jak się później okazało, pracującą przez dwadzieścia 
lat, księgową była p. Zofi a Jaros. Placówka dawała schronienie i wyżywienie, 
ale także staraliśmy się aktywizować podopiecznych, aby mieli świadomość, 
że ta sytuacja w ich życiu to tylko stan przejściowy. Podejmowaliśmy wiele 
wysiłków, by pomóc bezdomnym zmienić ich los. Aktywizacja bezrobotnych, 
grupy AA, nawiązywanie kontaktów z miejscowymi przedsiębiorstwami, to 
tylko niektóre formy działania zmierzające do pomocy bezdomnym. 

W 1992 roku w Będzinie–Łagiszy przy ul. Energetycznej 10 przy współ-
udziale władz miasta Będzina powstał następny Dom dla Bezdomnych, ofe-

3 JAN PAWEŁ II, Świat pracy potrzebuje ludzi prawego sumienia. Homilia podczas Liturgii 
Słowa (Sosnowiec 14.06.1999), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 20 (1999) nr 8 (215), s. 95. 
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rujący 40 miejsc noclegowych. Pierwszym kierownikiem został p. Jarosław 
Lipiński, opiekunką p. Barbara Płóciniczak. Później p. Lipińskiego zastąpił 
Tomasz Kmita. I tak jak w dąbrowskim domu Caritas, jego kierownictwo 
nie tylko starało się zapewnić schronienie i wyżywienie potrzebującym, ale 
podejmowało działania, aby pomóc bezdomnym w powrocie do aktywnego 
życia. Dzięki współpracy pomiędzy obydwoma domami dla bezdomnych 
w Dąbrowie Górniczej i Będzinie powstało wiele ciekawych inicjatyw. Bez-
domni wydawali swoje gazetki, wykonywali różnorakie ozdoby, utworzyli 
koło fotografi czne, a promowaniem tych działań zajmowała się między inny-
mi p. Monika Kmita pracująca w dąbrowskim Domu dla Bezdomnych. 

W listopadzie 1999 r. po wizycie w Sosnowcu Jana Pawła II powstała 
noclegownia w Dąbrowie Górniczej przy ul. Komuny Paryskiej 3a. Dwa lata 
później utworzono noclegownię w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej. Ta w Dąbro-
wie Górniczej dysponowała 22 miejscami, zaś w Sosnowcu 50 miejscami. Kie-
rownikiem w Dąbrowie Górniczej był p. Krzysztof Sobczyk, a w Sosnowcu 
p. Sławomir Kozieł. Noclegownia w Dąbrowie Górniczej nie dysponowała 
wieloma miejscami ani ładnym budynkiem, toteż od samego początku ape-
lowaliśmy do władz miasta Dąbrowy o zwrócenie uwagi na ten problem. 
Po 3 latach miasto wybudowało nowy, piękny budynek przy ul. Łącznej 31. 
Tam warunki bytowe są zdecydowanie lepsze. Dąbrowska noclegownia dys-
ponuje także kilkoma miejscami dla kobiet. Noclegownie w swym założeniu 
dają tylko schronienie nocą i dysponują jadalnią, oferując posiłki.

Domy dla Bezdomnych to całodobowe jednostki Caritas, noclegownie zaś 
świadczą pomoc w ograniczonej formie. Warto również wspomnieć, że przy 
noclegowniach zostały uruchomione łaźnie i pralnie. Była i jest to wielka 
pomoc dla ludzi bezdomnych. Łącznie Caritas dysponuje około 200 miej-
scami w domach i noclegowniach. Jest to znaczna ilość miejsc, która w ja-
kimś stopniu rozwiązuje problem bezdomności. Miasta Dąbrowa Górnicza, 
Sosnowiec, Będzin rozumiały potrzebę współpracy i przez te wszystkie lata 
powstało wiele wspólnych projektów mających na celu przychodzenie z po-
mocą drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie. W Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej oraz w Wydziałach Zdrowia pracowali i zazwyczaj pra-
cują ludzie o wrażliwych sercach. 

TROSKA O BEZDOMNYCH I STACJE OPIEKI CARITAS

Zdaniem W. Przygody „do zadań zleconych Kościołowi przez Chrystu-
sa należy nie tylko troska o zbawienie i życie wieczne wiernych, lecz także 
działania mające na celu przemianę rzeczywistości doczesnej tak, by umoż-
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liwiła ona życie indywidualne i społeczne odpowiadające godności człowie-
ka”4. Tak patrząc na współczesny Kościół, odnajduje się nie tylko sens takich 
i tym podobnych działań, ale także inspirację. Troska o bezdomnych, stwo-
rzenie struktur w Caritas i dbałość o dobrą współpracę z władzami poszcze-
gólnych miast stanowiły istotne, ale nie jedyne formy pracy w Caritas. 

Razem z wieloma dyrektorami diecezjalnymi Caritas w Polsce, wraz z jej 
dyrektorem ks. Marianem Suboczem byliśmy na szkoleniowym wyjeździe we 
Freiburgu, gdzie ma swą siedzibę niemiecka Caritas. Tam właśnie padła pro-
pozycja prowadzenia popularnej dziś akcji Wigilijna Świeca. Owocem tego 
wyjazdu było tworzenie przez wiele diecezjalnych Caritas Stacji Opieki. W za-
myśle miały to być oddzielne punkty medyczne. Pielęgniarki dojeżdżały do 
domu pacjentów, rehabilitując ich i oferując pomoc pielęgniarską. W diecezji 
powstały dwie takie stacje. Stacja Opieki Caritas w Sosnowcu przy ul. Nafto-
wej 35, otwarta w sierpniu 1996 r. w porozumieniu z Urzędem Miasta w So-
snowcu została zarejestrowana jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 
Obecnie stacja ma nowe pomieszczenia z własną windą dla niepełnospraw-
nych. Mieści się ona w budynku Caritas przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu. 
Pierwszym kierownikiem placówki została p. Brygida Kręblewska, później 
p. Marek Orczyk, p. Halina Stolarczyk, zaś obecnie funkcję tę pełni p. Marta 
Wajgiel. Przy Stacji Opieki Caritas w Sosnowcu postał gabinet promocji zdro-
wia. Stacja prowadziła program Seniorzy – pokolenie aktywne oraz wypożycza 
sprzęt rehabilitacyjny. Przy Stacji Opieki Caritas mieszczącej się jeszcze przy ul. 
Naftowej swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Hospicjum Św. Tomasza 
Ap. W książce pt. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu wy-
danej w 2002 r. można przeczytać: „maj 1998 – propozycja dyrektora Caritas 
Ks. Stefana Wyporskiego nieodpłatnego korzystania popołudniami z lokalu 
Stacji Caritas”5. W praktyce było to od godz. 800 do późnych godzin popołu-
dniowych. Ta forma pomocy była prowadzona przez parę kolejnych lat.

Stacja Opieki Caritas w Wolbromiu powstała także w 1996 r. Pierwszą 
i niestety ostatnią kierowniczką Stacji (stacja dziś już bowiem nie istnieje), 
była p. Małgorzata Kolanko. W Wolbromiu Stacja miała pod opieką około 60 
chorych. Jednak po paru latach władze miasta wycofały się ze współfi nanso-
wania i dlatego Stacja została zamknięta. W Polsce główną odpowiedzialność 
za opiekę nad osobami chorymi ponosi rodzina. Najbliżsi członkowie rodzi-
ny, a także krewni są niezastąpieni, towarzysząc choremu w jego niedoma-
ganiu. Jednak rodzina nie jest samowystarczalna i dlatego chętnie korzysta 
z dostępnej pomocy charytatywnej. 

4 W. PRZYGODA, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lubin 2004, s. 173. 
5 Stowarzyszenie „Hospicjum” Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu, Będzin 2002.
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AKCJE CHARYTATYWNE

Caritas prowadzi wiele charytatywnych akcji. W 1998 r. Caritas sosno-
wiecka nawiązała współpracę ze środowiskami polonijnymi na Wschodzie. 
W lutym 1998 r. wyruszyliśmy z pierwszymi darami dla Domu Dziecka 
w Wilnie. Od roku 2000 do 2004 wyruszały systematycznie kolejne konwoje 
organizowane przez Caritas sosnowiecką, a kierowane do Polaków z diecezji 
kamieńsko-podolskiej na Ukrainie oraz rodaków w Kaczyce w Bukowinie 
w Rumunii. Wcześniej Caritas wraz z Akcją Katolicką zorganizowała pomoc 
dla Trawnika, miasteczka w byłej Jugosławii ogarniętego w tym czasie wojną 
domową. Wyjazdy i pomoc potrzebującym, szczególnie na Ukrainie i w Ru-
munii były możliwe dzięki dobrej współpracy, jaka zawiązała się między 
Caritas a redakcją „Dziennika Zachodniego” i prezesem zarządu p. Bogda-
nem Ścibutem, redaktorem p. Grzegorzem Ciusem, Wojewódzkim Ośrod-
kiem Ruchu Drogowego z jego dyrektorem p. Piotrem Wcisło, Romanem 
Bańczykiem i lokalnymi mediami oraz posłami i senatorami: p. Ewą Malik, 
p. Wojciechem Saługą, p. Czesławem Żelichowskim, którzy nie tylko wspie-
rali poczynania Caritas, ale także niejednokrotnie osobiście jechali z darami 
do potrzebujących. Wielką pomoc przy ich organizowaniu okazywali p. An-
drzej Jaros, p. Andrzej Płóciniczak oraz wiele innych osób. 

KOLONIE CARITAS

Od 2005 roku dzieci z Ukrainy systematycznie uczestniczyły w kolo-
niach organizowanych przez Caritas. Przeważnie było to w Zakopanem na 
Harendzie, ale także nad morzem – w Gdyni czy Sarbinowie (woj. kosza-
lińskie). Akcja ta obejmowała ok. 200 dzieci, głównie ze Sławuty i Winnicy 
oraz Kamieńca Podolskiego. Wiele przyjaźni i niezapomnianych przeżyć po-
zostało z tamtych czasów w sercach i umysłach zarówno dzieci, jak i doro-
słych. Cały sztab ludzi pracował przez rok, aby latem można było takie akcje 
sprawnie przeprowadzić, czego dowodem są podziękowania ówczesnego 
Generalnego Konsula w Krakowie Oleksandra Medownikowa. Wakacyjne 
Akcje Caritas przygotowywał i realizował cały zespół ludzi, którymi kierowa-
ła p. Agata Jaros. Były tam także p. Magdalena Jaz, p. Krystyna Pawełczyk, 
p. Agnieszka Barglik i inni. Zespół zajmował się m. in. wnioskami, projek-
tami, zawieraniem umów, programem kolonii, wycieczek, zabaw i oczywi-
ście zapewnieniem bezpiecznego transportu i pobytu. Dzieci z Kacyki w Ru-
munii najczęściej wypoczywały w Wolbromiu, gdzie grupa nauczycieli pod 
kierunkiem dyrektora p. Henryka Pasicha i p. Małgorzaty Krężel realizowa-
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ła program Wakacyjnej Szkoły Języka Polskiego. Gimnazjum nr 3 i Komenda 
Hufca ZHP w Wolbromiu są głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia 
w kraju. Łącznie około 1000 dzieci wypoczywało z Caritas w czasie wakacji 
w Zakopanem, Szczawie, okolicach Tymbarku (Dobra), Limanowej (Zalesie), 
Gdyni, Sarbinowie. Senat, Wydziały Edukacji poszczególnych miast i Wigilij-
ne Dzieło Pomocy Dzieciom – słynne świece Caritas, to główne źródła fi nanso-
wania wypoczynku dzieci. 

WOLONTARIAT

Wakacyjne akcje nie byłyby możliwe bez pracy i pomocy wolontariu-
szy, nauczycieli, studentów i kleryków naszego Wyższego Sosnowieckiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie. Do Zakopanego na Harendę jeździ-
liśmy przez kolejne 17 lat. Wielu z nich poświęciło swój czas, energię i pomy-
słowość. Dziękujemy im z całego serca. Mam nadzieję, że za miłość do bliź-
niego spotkają miłość samego Boga. Niemało trudu zadały sobie organizacje 
polonijne w Ukrainie i Rumunii, a także księża tam pracujący, niejednokrot-
nie będący z dziećmi w Polsce oraz siostry zakonne z Winnicy, Sławuty czy 
Kamieńca Podolskiego. Wszystkim serdecznie dziękuję. 

Z wolontariatem wiąże się praca w Caritas w parafi alnych Zespołach Ca-
ritas i świetlicach przyparafi alnych. Program Nadwyżek Żywności w Unii Eu-
ropejskiej, który był kierowany do najbiedniejszych członków jej wspólnoty, 
objął także Polskę. Do programu włączyły się Caritas diecezjalne. Należało 
więc powołać sztab ludzi do pracy i utworzyć odpowiednie struktury. Sposób 
odbierania żywności, magazynowania, prowadzenia dokumentacji i wresz-
cie rozdzielania był nie lada wyzwaniem. Koordynatorem programu zostały 
p. Agata Jaros i p. Agnieszka Barglik. Program wymagał dobrej współpracy 
z Parafi alnymi Zespołami Caritas. O skali problemu i pracy z nim związanej 
niech świadczy fakt, że w ciągu miesiąca z pomocy korzysta 14 tysięcy osób 
(oczywiście mówimy o diecezji). Czynimy to mino ogromnych problemów 
z przestrzeganiem wymagań unijnych, gdyż chcemy kierować się miłosier-
dziem, odwołując się do postawy i życia patronów naszej diecezji, m.in. Mat-
ki Teresy Kierocińskiej czy Ks. Prałata Franciszka Raczyńskiego. 

Dostrzeganie drugiego człowieka będącego w potrzebie i chęć zmiany 
rzeczywistości obligowała nas także do tego, aby powstały świetlice Caritas. 
Taka świetlica (o nazwie Tlen) powstała w parafi i Wojkowice Komorne. Jed-
nym z jej twórców był ks. Piotr Madeja, który był wówczas prefektem w pa-
rafi i w Wojkowicach. Obecnie pełni on funkcję ojca duchownego w Semina-
rium Sosnowieckim. Tlen prowadził szereg ciekawych inicjatyw w lokalnym 
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środowisku, gromadził na zajęciach około 60 osób. Ze względu na ogromne 
zaangażowanie w swoją pracę świetlica ta zdobyła ogólnopolską nagrodę 
w kategorii Barwy Wolontariatu, która została wręczona w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie. Kolejną świetlicą jest Dzieciniec Miłości prowadzony 
przez p. Halinę Łojas. Świetlica działa przy parafi i katedralnej w Sosnowcu 
i obejmuje swoim działaniem około 40 dzieci. Nie tylko dba o dożywienie, 
ale także o pomoc w edukacji swoich wychowanków. Inne świetlice działają 
przy parafi i Podwyższenia Krzyża Św. w Sosnowcu na Środuli, przy parafi i 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, w Wolbromiu, którą prowadzą 
siostry karmelitanki oraz przy parafi i Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworz-
nie–Szczakowej. Została ona założona i prowadzona jest przez ks. Jacka Ol-
chawę, obecnego proboszcza parafi i Chrystusa Króla w Dąbrowie Górniczej. 
Świetlica nosi wdzięczną nazwę Mapet. W Starym Testamencie dziecko jest 
znakiem Błogosławieństwa Bożego, a Jezus szczególną miłością otaczał wła-
śnie dzieci, „biorąc je w objęcia i kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10, 16). 
Czyż słowa samego Chrystusa nie powinny być zachętą do wielkodusznego 
wychodzenia naprzeciw problemom dzieci? Przykazanie miłości bliźniego 
wzywa chrześcijan do konkretnej postawy miłości i posługi.

Inną inicjatywą Caritas jest program pod nazwą Skrzydła. Jest to wspól-
na inicjatywa dwóch instytucji: Caritas Polska i Carrefour Polska. Współpra-
ca została nawiązana w maju 2007 roku, kiedy to prezes Carrefour Polska 
– Alain Souillard przekazał czek opiewający na kwotę 108 tysięcy euro na 
pomoc dzieciom objętym programem. Prezes wyraził wówczas nadzieję, że 
dzięki tym środkom potrzebujące dzieci będą mogły „spełnić swoje marze-
nia, rozwijać talenty i cieszyć się w pełni dzieciństwem i młodością”6. 

W programie tym wzięło udział 38 Caritas diecezjalnych, w tym rów-
nież nasza. Przez 10 miesięcy każde dziecko objęte programem otrzymuje 
147 zł oraz 530 zł z przeznaczeniem na letni wypoczynek. Programem ob-
jętych jest 200 dzieci, zaś koordynatorem programu jest p. Krystyna Toma-
szewska pełniąca także funkcję sekretarki w kancelarii Caritas sosnowieckiej. 
Bardzo dobrze układa się współpraca z p. Pawłem Wolnym – dyrektorem 
Carrefour w Sosnowcu. Wspólnie mamy nadzieję, że dzieci objęte tą pomocą 
będą miały większą szansę, aby coś w życiu osiągnąć. Pomoc ta jest dobrą 
motywacją do dalszego osobistego rozwoju dziecka. Warto zaznaczyć, że 
w akcję programu Skrzydła włączyli się także indywidualni sponsorzy, czę-
sto anonimowo wpłacając określoną kwotę. Na jednym ze spotkań, zwraca-
jąc się do zgromadzonych, ówczesny ks. bp Adam Śmigielski powiedział, że 
„gdy będziemy siedzieć w przestronnych dobrze urządzonych gabinetach, 

6 W. PRZYGODA, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, dz. cyt., s. 435.
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a nie będzie w nich serca, to daremne będą nasze wysiłki; cieszę się, że ci, co 
mają takie możliwości, wyciągają pomocną dłoń do słabych, ubogich, cier-
piących i chorych”7. 

Celem Caritas jest krzewienie miłości chrześcijańskiej w społeczeństwie, 
systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych 
i świeckich, analiza przyczyn ludzkiej biedy i poszukiwanie sposobów jej 
usunięcia8. Stąd działalność diecezjalnej Caritas pojmowaliśmy bardzo sze-
roko, szukając różnych partnerów. Angażowaliśmy się również w program 
noszący nazwę Wyprowadzić na Prostą. Program ten zainicjowany jest przez 
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta i Caritas diecezji 
kieleckiej. Partnerstwo realizowało swoje cele przez sieć uruchomionych na 
terenie całego kraju 11 Punktów Aktywizacji Bezrobotnych (PAB-ów). Były 
to punkty, które pomagały bezdomnym i zagrożonym bezrobociem osobom, 
jak również długotrwale bezrobotnym. W ramach projektu, wspólnie z part-
nerami zorganizowaliśmy konferencję tematyczną w Sali Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu, gdzie na co dzień zbierają się radni miasta na sesji. Za pro-
jekt ten odpowiedzialna była p. Agata Jaros. Również programem Indywi-
dualne ścieżki kariery zawodowej – szansą dla osób niepełnosprawnych kierowała 
p. Agata. Przedsięwzięcie to fi nansowane przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny (71,8%) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(28,19%) realizowany jest od października 2006 roku. Celem projektu jest 
wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na 
otwartym rynku pracy9. 

Oprócz projektów kierowanych do różnych grup społecznych, cieka-
wym i pożytecznym przedsięwzięciem Caritas było powołanie w wielu pa-
rafi ach Parafi alnych Zespołów Caritas działających samodzielnie lub w ra-
mach Akcji Katolickiej. Świętowaliśmy szczególnie uroczyście nasze 15-lecie 
w wielkiej liczbie wolontariuszy świeckich. Na szczególne uznanie zasługuje 
prowadzona bardzo rzetelnie księgowość i wszyscy jej pracownicy: p. Zofi a 
Jaros, p. Magdalena Jaz, p. Krystyna Pawełczyk, p. Agnieszka Barglik oraz 
p. Krystyna Tomaszewska. Osoby te w szczególny sposób przyczyniły się do 
stworzenia w Caritas dobrej i życzliwej atmosfery do pracy poprzez swoje 
oddanie, kompetencje i sumienność. Wszystkim im dziękuję. Wyrażam swo-
ja wdzięczność również wszystkim kierownikom poszczególnych placówek 
oraz całemu personelowi. Caritas przeprowadziła wiele akcji, wśród których 

7 Cyt za: P. GRZYBOWSKI, „Niedziela – Dodatek Sosnowiecki” (2007) nr 40 (750), 
s. 10. 

8 Por. tamże. 
9 Por. W. PRZYGODA, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, dz. cyt., s. 282–283.
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na szczególne uznanie zasługują: Wigilijna Świeca, Paschaliki, Chlebki Miło-
ści, zbiórka z młodzieżą produktów w sklepach wielkopowierzchniowych 
w celu wsparcia rehabilitacji, leczenia, operacji; fi nansowa pomoc na zakup 
leków, ogrzewanie, czy zbiórki dla osób, które w danej chwili znajdowały się 
w trudnej życiowej sytuacji, np. ofi ary katastrofy w hali wystawowej w Kato-
wicach, wybuchu gazu w bloku w Dąbrowie Górniczej, poszkodowani przez 
tsunami czy też trzęsienie ziemi na Haiti itp. 

Jednym z ostatnich przedsięwzięć było wybudowanie dużej jadłodajni 
w Olkuszu przy ul Żuradzkiej 16. Pochłonęła ona wiele środków, ale dzię-
ki temu powstał piękny i nowoczesny budynek, który jednorazowo może 
przyjąć ponad 100 osób. Dysponuje on bardzo nowoczesną kuchnią ufundo-
waną w całości przez parafi ę Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Ostatnim 
przedsięwzięciem było utworzenie przedszkola pod nazwą Radosna Wyspa 
mieszczącego się w pięknie przygotowanym budynku Caritas w Sosnowcu 
przy ul. Korczaka 5. Przedszkole zatrudnia 6 osób i jest przygotowane na 
przyjęcie 40 dzieci w wieku od 2,5 lat. Bardzo dobrze i nowocześnie został 
wyposażony plac zabaw dla maluchów. 

CHARITY SERVICE AT THE SOSNOWIEC CHURCH IN YEARS 1992–2012

Church from the very beginning of its existence reminds believers that the order of 
charity is the right and duty of every Christian, and one of the most important elements 
of their mission in the world. This truth was refl ected, among others in the teaching of the 
Fathers of the Church, and in the documents of II Vatican Council. Faithful to this call for 
practical implementation of the charity is Caritas of the Sosnowiec Diocese. Round, 20th 
anniversary of its activity provides an excellent opportunity to present the service of char-
ity to the public.

tłum. Krzysztof Magdij
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P. KRZYWDA, A. KRZYWDA, Opiekun osoby w podeszłym wieku, 
przewlekle chorej lub niedołężnej, wyd. KaBe, Krosno 2012, 303 s. 

Nakładem wydawnictwa KaBe ukazała się książka Pawła Krzywdy 
i Anny Krzywdy Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub nie-
dołężnej. Zawiera ona zasadnicze informacje, dzięki którym – zgodnie z obo-
wiązującym stanem wiedzy i nowoczesnymi standardami – można prowa-
dzić całościową opiekę na chorym. Publikacja dzieli się na osiem rozdziałów. 
W rozdziale pierwszym autorzy dokonują charakterystyki zawodu i przed-
stawiają rolę opiekuna medycznego w zespole opiekuńczo-terapeutycznym, 
podają cechy dobrego opiekuna, uwrażliwiając na prawidłowy ubiór i do-
skonalenie swoich umiejętności. 

W rozdziale drugim zawarte są podstawy teoretyczne z zakresu psy-
chologii, polityki społecznej i prawa. W zakresie psychologii autorzy oma-
wiają indywidualny cykl życia człowieka, zachowanie opiekuna w sytuacji 
trudnej, wypalenie opiekuna na tle zawodowym, podatność na stres i meto-
dy relaksacji. W ramach elementów polityki społecznej istnieje konieczność 
jej organizacji. Jedną z instytucji polityki społecznej jest pomoc społeczna, 
której zadaniem staje się pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej. Pomoc ta polega na udzielaniu świadczeń materialnych 
i niematerialnych. Warto podkreślić cele polityki społecznej. Należą do niej 
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zabezpieczenie socjalne obywateli, tworzenie równych szans rozwoju, two-
rzenie ładu społecznego, ochrona życia rodzinnego, zapewnienie komfortu 
życia społecznego, rozwiązywanie problemów społecznych i walka z zagro-
żeniami społecznymi, takimi jak choćby narkomania i alkoholizm. 

Autorzy zwracają uwagę na formy pomocy społecznej – pomoc pienięż-
ną i pomoc niematerialną. W ramach pomocy pieniężnej wyróżnia się zasiłki 
– zasiłek stały, okresowy, celowy, pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne 
i pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. Natomiast do pomocy niemate-
rialnej zalicza się – pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc w formie usług 
opiekuńczych, opiekę półstacjonarną i opiekę stacjonarną. Rozdział Metody-
ka pracy z podopiecznym omawia nawiązanie więzi z podopiecznym i metody 
skutecznej z nim komunikacji. Są dwa rodzaje komunikacji interpersonal-
nej – komunikacja werbalna (mowa) i komunikacja niewerbalna obejmują-
ca ruchy ciała i gestykulację, mimikę, czyli wszystkie ruchy ciała, i sposób 
wypowiedzi, jak ton i modulacja głosu, pauzy i rytm, akcentowanie i modu-
lacja. Interesującą kwestią są zasady komunikacji z osobą niepełnosprawną 
intelektualnie – metoda mima, pantomima, system komunikacji obrazkowej, 
program językowy Makaton i system Blissa. W rozdziale piątym autorzy poru-
szają zagadnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – potrzeb 
fi zjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji. 
W rozdziale szóstym dokonana została analiza domowej opieki nad osobą 
przewlekle chorą i niesamodzielną – procesu pielęgnowania podopieczne-
go ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu nerwowego, 
ze schorzeniami układu ruchu i układu oddechowego. Niezwykle godnym 
uwagi jest rozdział siódmy mówiący o domowej opiece nad umierającym 
i roli opiekuna medycznego u kresu życia podopiecznego. W przypadku 
chorego w stanie terminalnym to lekarz podejmuje decyzje o żywieniu przez 
sondę, uporczywości leczenia i resuscytacji. Oznaki umierania to: utrata sił 
witalnych, utrata oddechu, nieregularne tętno, spadek ciśnienia, zimna i bla-
da skóra, zaburzenia świadomości, lęk lub spokój. Rozdział ósmy poświęco-
ny jest zapobieganiu zakażeniom. 

Niewątpliwie opieka nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle 
chorymi i zniedołężniałymi jest – co stwierdził Marek Krzystek – „wyznacz-
nikiem humanizmu i wysokiego poziomu cywilizacyjnego”. Poziom sza-
cunku wobec chorych i osób starszych staje się podstawą chrześcijańskiego 
świadectwa. 

Ewa Kucharska 
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Wśród naukowców funkcjonuje Zespół Badania Wpływu Społecznego. 
Nie jest on powiązany z żadną instytucją, lecz jest organizacją nieformalną. 
Za zadanie wyznaczył sobie analizę językowych niuansów wpływu społecz-
nego. Bada zagadnienie technik stosowanych w reklamie, dzieli się ideami 
teoretycznymi i empirycznymi. Owocem tych analiz jest publikacja Wokół 
wpływu społecznego pod redakcją Dariusza Dolińskiego, Józefa Maciaszka 
i Romualda Polczyka. Książka wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego podzielona została na cztery rozdziały. Rozdział pierw-
szy, zatytułowany Metody wywierania wpływu społecznego. Umysł i czynniki 
sytuacyjne, porusza problematykę wpływu społecznego w procesach auto-
matycznych i bezrefl eksyjnych. Józef Maciaszek zauważa, że jest wiele tech-
nik wpływu na ludzkie działanie. Odbiorca wpływu „może nie zdawać sobie 
sprawy z wystąpienia oddziaływań innych ludzi, które wpłynęły na jego re-
akcje, ze związku między zarejestrowanymi zachowaniami innych i swoimi 
reakcjami, a szczególnie z procesu umysłowego, który generuje daną reak-
cję”. W tym kontekście wyróżnia się dwie kategorie powiązane z procesami 
przetwarzania informacji – automatyzm i bezrefl eksyjność. Cechy charakte-
ryzujące automatyzm to: nieintencjonalność, czyli coś co dzieje się bez in-
tencji osoby, a nawet wbrew jej woli; autonomiczny charakter, czyli proces 

Wokół wpływu społecznego, red. D. DOLIŃSKI, J. MACIASZEK, 
R. POLCZYK, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2012, 225 s.
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niewymagający świadomej uwagi, gdyż wykonywany codziennie przeradza 
się w rutynę; bezwysiłkowość, czyli brak zaangażowania procesów poznaw-
czych; równoległość przetwarzania informacji, czyli procesy automatyczne 
powiązane z procesami automatycznymi; ograniczona świadomość lub jej 
brak, czyli aktywizacja ludzka nie wymagająca świadomości; utrudniona 
modyfi kacja zachowań automatycznych i balistyczność, czyli procesy raz 
uruchomione mogą okazać się trudne do zatrzymania. Natomiast bezrefl ek-
syjność staje się zaprzeczeniem refl eksyjności, która polega na uwzględnie-
niu wieloaspektowości danego zjawiska. Istotą refl eksyjności staje się wy-
chodzenie poza zastane kategorie i struktury znaczeniowe. 

Monika Gmurek w rozdziale W pułapce imperatywu sytuacyjnego, czyli 
o przebudzeniu „Sleepers” w systemach militarnych, porusza zagadnienie syste-
mu militarnego jako panoptikum. Zwraca uwagę na koncepcję zgniłych jabłek 
w skrzyni polegającą na znęcaniu się fi zycznym i psychicznym nad więźniami 
przez psychopatyczne jednostki. Dotyka także problemu języka jako narzę-
dzia określającego logikę funkcjonowania systemów militarnych. Katarzyna 
Popiołek i Ryszard Studenski w Defi cycie demokracji a agresywności społeczeń-
stwa zauważają, że agresywność staje się właściwością nie tylko określonej 
osoby, ale również grupy społecznej, płci i rasy. Część druga, Wpływ spo-
łeczny a efekt dezinformacji i raporty pamięciowe obejmuje „efekt wzmocnionej 
autoafi rmacji jako metody redukowania efektu dezinformacji” autorstwa 
Malwiny Szpitalak i Romualda Polczyka, oraz Społeczny efekt dezinformacji 
Mateusza Polaka, który porusza zagadnienie efektu ostrzeżenia. Polega ono 
na poinformowanych badanych, że „między oryginałem a drugim źródłem 
(dezinformacją) wystąpiły rozbieżności”. 

Rozdział trzeci pt: Wpływ społeczny w kontekście pracy i organizacji za-
wiera artykuły Krystyny Golonko Kultura organizacyjna – wartości i normy 
organizacyjne a postawy pracowników, w którym jest mowa o kulturze orga-
nizacyjnej, jej funkcjach, poziomach i wymiarach, i Katarzyny Ślebarskiej 
Wpływ wsparcia społecznego na funkcjonowanie człowieka w sytuacji braku pracy. 
Autorka zwraca uwagę na istotny aspekt obecnych czasów – „zauważalny 
kult młodości w pracy sprawia, żę osoby starsze stają się grupą szczególnego 
ryzyka”. W końcu rozdział czwarty pod tytułem Wybrane konteksty reklamy 
akcentuje Prawo produktem? O reklamie prawa i świadomości autorstwa Jakuba 
Mączki i Znaczenie płci psychologicznej kobiet dla percepcji reklam z udziałem ko-
biet seksualnie dominujących i submisywnych autorstwa Marii Rozwadowskiej. 
Artykuł zwraca uwagę na sprawę płci psychologicznej i stereotypów płci 
w mediach i reklamie. 

Ks. Robert Nęcek 
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INFORMACJA O AUTORACH

Ks. Michał Borda, dr teologii (pedagogika religijna), ur. w 1976 r. w Katowi-
cach. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. 
Wykładowca katechetyki w Wyższym Sosnowieckim Seminarium Duchow-
nym w Krakowie. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kra-
kowie, Oddział Sosnowiec. Członek Rady Kapłańskiej i Rady Duszpaster-
skiej oraz Kolegium Konsultorów Diecezji Sosnowieckiej.

Ks. Tadeusz Borutka, prof. zw. dr hab. teologii (katolicka nauka społeczna), 
ur. w 1953 r. w Bielsku Białej. Kierownik Katedry Socjologii Religii na Wy-
dziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie. Dyrektor Instytutu Teologii Rodziny na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dyrektor Instytutu 
Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku Białej. Diecezjalny duszpa-
sterz prawników i samorządowców. Diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. 

O. Tomasz Maria Dąbek OSB, prof. zw. dr hab. teologii (teologia biblijna), 
ur. w 1952 r. w Będzinie. Kierownik Katedry Teologii Biblijnej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykła-
da egzegezę Nowego Testamentu i teologię biblijną. Opublikował ok. 250 
opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz 41 książek. 
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Ks. Stanisław Jasionek, dr teologii (teologia moralna), ur. w 1952 r. w Czela-
dzi. Przewodniczący Komisji Dydaktyki i wykładowca w Wyższym Instytu-
cie Teologicznym w Częstochowie. Dyrektor Archidiecezjalnego Kolegium 
Teologicznego przy Wyższym Instytucie Teologicznym. Proboszcz parafi i 
św. Floriana i dziekan dekanatu św. Józefa w Częstochowie.

Ks. Łukasz Dyktyński, mgr lic. (teologia duchowości), urodzony w 1982 r. 
w Częstochowie; doktorant Instytutu Teologii Duchowości KUL Jana Pawła 
II. Obecnie przebywa na stage de recherche w Paryżu w celu przygotowania 
rozprawy na temat mariologii kard. Pierre’a de Bérulle’a.

Ks. Paweł Kempiński, mgr lic. teologii (teologia pastoralna), ur. w 1969 roku 
w Sławkowie. Święcenia kapłańskie w 1994 r. Kapłan diecezji sosnowieckiej. 
Doktorant Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II 
w Krakowie. Diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych. Od 2012 r. 
administrator parafi i św. Brata Alberta w Będzinie.

Tomasz Kornecki, dr teologii (katolicka nauka społeczna), ur. w 1977 r. 
w Bielsku-Białej. Absolwent prawa i teologii (KUL) oraz studiów podyplo-
mowych z zakresu retoryki (UJ). Wykłada prawo rodzinne i opiekuńcze na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie.

Małgorzata Królczyk, dr teologii (teologia moralna), ur. w 1971 r. w Ochot-
nicy Dolnej. Katecheta i nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w Szko-
le Podstawowej w Klikuszowej i w Morawczynie. Członek Stowarzyszenia 
Teologów Moralistów. 

Ks. Józef Krzywda CM, prof. dr hab. nauk prawnych (prawo kanoniczne), 
ur. w 1943 r. w Górnej Wsi. Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Katedry Prawa 
Małżeńskiego na Wydziale Teologicznym UPJPII.

Ewa Kucharska, dr nauk medycznych. Dyrektor Centrum Medycznego „Va-
dimed” w Krakowie. Wykładowca Medycznego Centrum Kształcenia Pody-
plomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ks. Jan Kulig, dr teologii (teologia moralna), ur. w 1976 r. w Dębicy. Ojciec 
duchowny i wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Rzeszowie.
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Ks. Janusz Mastalski, prof. zw. dr hab. pedagogiki. Kapłan archidiecezji 
krakowskiej. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę 
oraz pedagogikę rodzinną. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym 
w Krakowie oraz Wyższą Szkołą „Humanitas” w Sosnowcu. Ekspert w Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej. Konsultor Rady Naukowej Komisji Episko-
patu Polski. 
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I. PROCES RECENZYJNY

1.  Redakcja zapewnia dwustopniowe recenzowanie tekstów z zachowaniem 
w miarę możliwości procedury double-blind review process oraz zapory gho-
stwriting i guest authorship, zgodnie z wytycznymi MNiSW. W procedurze 
recenzowania i korekty mają zastosowanie poniższe postanowienia. 

2.  Po wstępnej akceptacji tekstów przez członków komitetu redakcyjnego 
tekst bez wskazania jego autora przesyłany jest do komitetu recenzyjnego 
1-go stopnia. Pierwszy etap recenzji przeprowadzany jest przez dwóch 
członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wskazanych przez prze-
wodniczącego tego komitetu recenzyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Po pozytywnej ocenie tekstu przez obu wybranych członków komitetu 
recenzyjnego 1-go stopnia na powyżej wskazanym etapie, jest on prze-
syłany do recenzji do dwóch członków komitetu recenzyjnego 2-go 
stopnia (wskazanych przez działających łącznie – redaktora naczelnego 
i przewodniczącego komitetu recenzyjnego 1-go stopnia). 

4. Po uzyskaniu obu pozytywnych ocen, z zastrzeżeniem par. 6., tekst kiero-
wany jest przez redakcję do korekty językowej i umieszczany w najbliż-
szym numerze czasopisma.

5. W przypadku numerów specjalnych wyłanianie recenzentów na 1. i 2. po-
ziomie wymaga akceptacji redaktora numeru specjalnego. 

6. W sytuacjach szczególnych, na wniosek członka komitetu redakcyjnego 
kontrola korekcyjna tekstu może, jeżeli taką decyzję podejmie komitet re-
dakcyjny, poprzedzać recenzje na 1. i 2. poziomie.

7. W przypadku, gdy jedna z osób wchodząca w skład komitetu redakcyj-
nego lub będąca sekretarzem redakcji lub redaktorem numeru specjalne-
go składa swój tekst do czasopisma, procedura  double-blind review process 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REDAKCJI, 
RECENZOWANIA I PROCESU WYDAWNICZEGO 
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obejmuje ją w takim samym zakresie jak innych autorów. W takim przy-
padku za zachowanie tej procedury odpowiedzialni są pozostali członko-
wie komitetu redakcyjnego. 

8. W przypadkach, gdy komitet redakcyjny uzna niecelowość stosowania 
procedury double-blind review process w związku ze sposobem narracji lub 
samocytowaniem przyjętym w tekście, który ewidentnie wskazuje osobę 
autora lub też specyfi czną tematyką, którą w kraju wyłącznie zajmuje się 
autor, komitet redakcyjny podejmuje decyzję o odstąpieniu od procedury 
double-blind review process i jednocześnie prosi recenzentów o załączenie 
wraz z recenzją pisemnego oświadczenia, iż nie występuje konfl ikt in-
teresów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem 
bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konfl ikt), 
relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w cią-
gu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

9. Nazwisko żadnego z recenzentów na jakimkolwiek etapie nie będzie 
ujawnione autorowi składającemu tekst, także w przypadku odstąpienia 
od procedury double-blind review process opisanej w pkt. powyżej. 

10. W przypadku procedury double-blind review process i pozytywnej recenzji 
recenzent ma prawo, jeszcze przed drukiem tekstu, uzyskania informacji 
o tożsamości autora tekstu, który recenzował. W przypadku recenzji ne-
gatywnej informacja ta nie jest ujawniana przez redakcję.

11. Recenzja na każdym etapie recenzowania musi mieć formę pisemną, być 
podpisana i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia 
artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie istot-
ne dla niego merytoryczne fragmenty recenzji, bez jakichkolwiek elemen-
tów, które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie jedynie, że recenzenci 
są osobami  z listy recenzentów. 

12. Recenzent w swoich rozważaniach recenzyjnych powinien skupiać się na 
wartości merytorycznej recenzowanych tekstów oraz zdolności do sta-
wiania problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona 
tekstu. 

13. Lista recenzentów 1. i 2. stopnia jest umieszczona na stronie internetowej 
„Sosnowieckich Studiów Teologicznych” oraz w poszczególnych nume-
rach. 
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II. ZAPOBIEGANIE ZJAWISKOM 
„GHOSTWRITING” I „GUEST AUTHORSHIP”

1. Zwalczanie procedur ghostwriting i guest authorship stanowić powinien 
istotny cel redakcji czasopism naukowych. MNiSW w swoich wyjaśnie-
niach dotyczących ghostwriting sprecyzowało, co warte jest cytowania po-
niżej in extenso:

 „Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. 
Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przej-
rzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie 
od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy 
wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fi zycznej lub prawnej). Dowodem 
etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów 
redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczy-
niających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 
fi nansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także 
społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostw-
riting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy 
ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swo-
jego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w po-
dziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary 
authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy 
lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem 
publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship 
redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swo-
iste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć 
poniższe rozwiązania:

 a) Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu 
poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afi liacji 
oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, 
protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy 
czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 b) Redakcja powinna wyjaśnić w Instrukcjach dla autorów, że ghostwriting, 
guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wy-
kryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpo-
wiednich podmiotów. 

 c) Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach fi nansowania publi-
kacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych 
podmiotów (fi nancial disclosure).
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 d) Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności 
naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących 
w nauce”1.

2.  Tym samym, choć negatywne zjawiska opisane w ust. 1 powyżej raczej 
stanowią wyjątkową rzadkość w naukach humanistycznych, to komitet 
redakcyjny „SST” wymaga od autorów, aby w przypadku tekstów pisa-
nych we współautorstwie wyraźnie określili udział procentowy pracy po-
szczególnych autorów w procesie powstawania tekstu i poprzedzających 
go badaniach.

3.  Komitet redakcyjny „SST” uznając, że zjawiska opisane w cytacie w ust. 1 
powyżej są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przy-
padki będzie demaskował, włącznie z powiadomieniem odpowiednich 
podmiotów. 

III. ZWALCZANIE NARUSZEŃ PRAW AUTORSKICH

1.  W przypadku wykrycia przez komitet redakcyjny lub recenzentów faktu 
przywłaszczenia cudzej pracy naukowej, komitet redakcyjny w zależno-
ści od charakteru i zakresu naruszenia podejmie natychmiast stosowne 
środki. W szczególności będą one polegać na natychmiastowym poinfor-
mowaniu o tym fakcie jednostki naukowej zatrudniającej osobę narusza-
jącą prawa autorskie, towarzystw naukowych, do których, wedle ustale-
nia, należy i innych wydawców czasopism. 

2.  W szczególnych przypadkach zostaną o tym fakcie poinformowane orga-
ny ścigania. 

IV. ORGANY REDAKCYJNE, SELEKCYJNE I PROGRAMOWE - 
UPRAWNIENIA I WYŁANIANIE

1. Komitet redakcyjny, sekretarze redakcji, redaktorzy specjalni
a)  Komitet redakcyjny obraduje i podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą 

większością głosów (w razie równowagi głosów za i przeciw rozstrzyga 
głos redaktora naczelnego). 

b)  Redaktor naczelny powołuje i odwołuje, działając samodzielnie: sekre-
tarzy redakcji (w liczbie od 1 do 3), redaktorów numerów specjalnych 
(spośród członków komitetu selekcyjnego), redaktorów językowych i re-

1  http://www.europeistyka.uj.edu.pl/regulamin-wydawniczy-i-recenzyjny.
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daktorów tematycznych. Spośród członków komitetu recenzyjnego 1-go 
stopnia redaktor naczelny powołuje przewodniczącego tego komitetu. 

2. Komitet recenzyjny 1-go i 2-go stopnia
a)  W skład komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wchodzą osoby, które po-

siadają co najmniej stopień naukowy doktora i na zaproszenie komitetu 
redakcyjnego zgodziły się pełnić tę funkcję.

b)  W skład komitetu recenzyjnego 2-go stopnia wchodzą osoby, które posia-
dają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, które przyjęły 
zaproszenie komitetu redakcyjnego i zgodziły się pełnić tę funkcję.

c)  Komitet recenzyjny 2-go stopnia działając jako Rada Programowa zapew-
nia dalszy rozwój naukowy pisma, w razie potrzeby sugerując zmiany 
jego profi lu badawczego i struktury. 

V. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1.  Prawa autorskie do okładki stosowanej w tomach „SST” (począwszy od 
tomu 9.) posiada jej autor – mgr Tomasz Sekunda.  

2.  Sugerowany skrócony sposób cytowania to: „SST”, tom kolejny cyframi 
arabskimi (kolejny rok cyframi arabskimi) np. „SST” tom 10 (2011).   

3.  Tekst drukowany stanowi pierwotną i jedyną rozstrzygającą wersję za-
pisu (deklaracja o wersji pierwotnej). „SST” ukazują się w nakładzie 500 
+ 30 sztuk i są dostępne w sprzedaży księgarnianej, którą zapewnia Wy-
dawnictwo «scriptum». Istnieje również możliwość nabycia kolejnych to-
mów „SST” w siedzibie redakcji czasopisma. 

4.  Po wydaniu danego tomu pełne wersje tekstowe umieszczane są on-line 
(w formacie pdf na stronie internetowej „SST”).

5.  Redakcja „SST” nie ogranicza w jakikolwiek sposób dalszego rozpo-
wszechniania przez autorów ich tekstów, bądź ich ponownego druku 
w innym publikatorze, jednakże za wskazaniem „SST” jako źródła pier-
wotnego druku.

6.  Autor składający tekst do druku w „SST” zgadza się na umieszczenie na 
stronie internetowej „SST” pełnego tekstu swojego artykułu. 

wersja 19.03.2013 r.
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