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SŁOWO KSIĘDZA BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA  
ORDYNARIUSZA SOSNOWIECKIEGO

13 marca bieżącego roku minęła druga rocznica rozpoczęcia pontyfikatu 
papieża Franciszka. Z tej też racji przedstawiciele wielu Kościołów lokalnych 
podkreślali to, co najbardziej uderza w obecnym pontyfikacie, a mianowicie 
prostotę, bezpośredniość, szczególne wyczulenie na los ubogich i potrzebę 
pójścia na peryferie świata. Mówiono także o idei i praktyce miłosierdzia, któ
re inspirują świat katolicki. 

W podsumowaniach roku obecnego pontyfikatu nie zabrakło też odwo
łania do adhortacji Evangelii gaudium, która jest traktowana jako dokument 
programowy. Papież podejmuje w niej temat głoszenia Ewangelii w świecie 
współczesnym. Zachęca wiernych i teologów do tego, aby otworzyli nowy 
rozdział ewangelizacji naznaczonej radością oraz wskazywali nowe ścieżki 
dla pielgrzymowania Kościoła w nadchodzących latach. Wzywa do nowego 
stylu duszpasterzowania, który ma doprowadzić do odnowy Kościoła. Ojciec 
święty pragnie też, aby wszyscy ochrzczeni z nową żarliwością i dynami
zmem nieśli innym miłość Chrystusa, radość i piękno przyjaźni z Nim takiej, 
jakiej sami doświadczają w swym życiu. 

Papież jest świadom, że ma się to wszystko spełniać w obliczu wielkiego 
zagrożenia, jakim dla współczesnego świata, pogrążonego w konsumpcji, jest 
smutek rodzący się w sercu chciwym, przyzwyczajonym do wygody, a także 
antyludzka ekonomia, nastawiona jedynie na maksymalny zysk, margina
lizująca człowieka. Dobrze się stało, że do tego jakże ważnego dokumentu, 
jakim jest adhortacja Evangelii gaudium, nawiązali autorzy oraz redaktorzy ko



6 Bp Grzegorz Kaszak

lejnego, 12. już tomu „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”. Można powie
dzieć, że stanowi on swoisty komentarz do papieskiego przesłania, a także 
daje sposobność bliższego zapoznania się z najważniejszymi kwestiami po
dejmowanymi przez papieża w trosce o głoszenie Ewangelii w świecie współ
czesnym i o odnowę społeczeństwa.  

Na początku adhortacji papież Franciszek ukazuje społeczno-kulturowy 
kontekst, w którym współcześnie żyją i działają duszpasterze. W ostrych sło
wach krytykuje ekonomię, która generuje niesprawiedliwość i wyklucza całe 
rzesze ludzi z udziału w dobrodziejstwach cywilizacji. Papież nie poprzestaje 
jednak tylko na krytyce niesprawiedliwych struktur, ale też zastanawia się 
nad tym, jak uzdrowić międzyludzkie stosunki społeczne (ks. B. Drożdż). 
W związku z tym proponuje hierarchię zasad moralnych, które mogą przy
czynić się do tego uzdrowienia (ks. T. Zadykowicz). Jednak zasadniczą 
część swojej adhortacji papież poświęca odnowie życia chrześcijańskiego 
(ks. A. Muszala), której nieodzownym warunkiem jest przylgnięcie człowieka 
przez wiarę do Boga (ks. M. Karaś). Niezbędne jest – jego zdaniem – ożywienie 
duszpasterstwa, które domaga się misyjnego nawrócenia (ks. J. Orzeszyna), 
a także żywe zaangażowanie w przepowiadanie słowa Bożego (ks. M. Borda) 
i życie sakramentalne (M. Królczyk). Papież Franciszek podkreśla, że u pod
staw skutecznego ewangelizowania leży duchowe odrodzenie ewangeliza
tora (ks. A. Karaś). Ważne jest także w jego przekonaniu dowartościowanie 
ewangelizacyjnej siły pobożności ludowej (ks. A. Szafulski).  

Również pozostałe artykuły i opracowania zawarte w 12. tomie „Sosno
wieckich Studiów Teologicznych” są godne uwagi. Formowaniu obywatel
skiej odpowiedzialności za dobro wspólne służy bez wątpienia umiejętność 
dostrzeżenia ścisłego związku moralności z polityką (bp. A. F. Dziuba, ks. 
T. Borutka). Dla poszerzenia osobistych horyzontów teologicznych warto się
gać do mistrzów teologicznego dyskursu (o. A. Napiórkowski, ks. P. Pielka), 
a także permanentnie zgłębiać nauczanie papieskie (D. Chechelski, A. Na
wrocka); nie wolno nadto zapominać o normach prawa kanonicznego (ks. 
M. Kruszak, ks. K. Kucharczyk). Dostrzeżenie piękna liturgii ożywi ducha 
pobożności (ks. P. Maciaszek), a przesłanie biblijne jest warunkiem skutecz
ności katechezy (B. Stypułkowska). W rozwoju życia duchowego niezbędna 
jest także umiejętność rozróżniania zdrowej duchowości od depresji i innych 
stanów psychicznych (M. Kosowska). Z kolei dla rozwoju autentycznej miło
ści małżeńskiej warto przeanalizować fenomen zazdrości (J. Rońda). Godna 
uwagi jest lektura wczesnochrześcijańskich parafraz literackich (ks. D. Piasec
ki), a także biografii pochodzącego z Dąbrowy Górniczej metropolity wileń
skiego Jana Cieplaka (o. B. R. Siwiec).
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Dzieląc się swoimi refleksjami po lekturze 12. tomu „Sosnowieckich 
Studiów Teologicznych”, dziękuję wszystkim Autorom za podjęcie refleksji 
nad adhortacją Evangelii gaudium, a ks. prof. Janowi Orzeszynie i Zespołowi 
Redakcyjnemu – za ich wkład w wydawanie kolejnego tomu naszego nauko
wego periodyku. Ufam, że lektura prezentowanych tekstów zachęci Czytel
ników do indywidualnej lektury papieskiej adhortacji i do osobistego zaanga
żowania się w dzieło nowej ewangelizacji.

+ Grzegorz Kaszak 
Biskup Sosnowiecki 

Sosnowiec, 25 marca 2015 roku
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INSPIRACJE KATECHEZY KERYGMATYCZNEJ  
W EVANGELII GAUDIUM I W LITERATURZE PRZEDMIOTU
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(via pulchritudinis)
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WSTĘP

„Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają 
się z Jezusem”1. Tymi słowami ojciec święty Franciszek rozpoczyna skiero
waną do biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych i do wier
nych świeckich adhortację apostolską Evangelii gaudium. Papieski dokument 
dotyczy głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Rozpoczyna nowy 
ewangelizacyjny etap w całym Kościele. Stanowi również ważny dokument 
dla katechezy i katechizacji. Czwarta część trzeciego rozdziału, zatytułowa
na Głoszenie Ewangelii, zawiera elementy dotyczące bezpośrednio katechezy. 
Ewangelizacja bowiem stanowi jedną z podstawowych dróg przepowiadania 
w Kościele. Już przecież Dyrektorium ogólne o katechizacji, podejmując proble
matykę katechezy w misji ewangelizacyjnej Kościoła, postrzega ją jako „istot
ny moment” procesu ewangelizacji2. Więcej, to samo Dyrektorium podkreśla, 
że katecheza powinna być uważana za pierwszorzędny moment w ewange

1 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie 
„Evangelii gaudium”, Watykan 2013, 1 (skrót: EG).

2 Por. DOK 63.
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lizacji3. Analiza adhortacji jako tekstu osobistego ojca świętego, natchnione
go głęboką wiarą i podejmującego najważniejsze wyzwania Kościoła wobec 
świata, budzi refleksję nad wizją katechezy kreowanej przez papieża Fran
ciszka. Bardzo ważne miejsce zajmuje w niej między innymi tzw. „katecheza 
kerygmatyczna”. W zamyśle ojca świętego ma ona – obok katechezy mista
gogicznej4 – pozostać na służbie wzrastania, byśmy pozwolili przemieniać 
się w Chrystusie dla stopniowego życia „według Ducha” (Rz 8, 5)5. 

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE  
RUCHU ODNOWY KERYGMATYCZNEJ

Źródeł kerygmatycznej odnowy katechezy należy szukać w pierwszej 
połowie XX wieku, chociaż już kierunek historiozbawczy z początku XIX 
wieku był zwiastunem nowych ruchów, idei oraz inicjatyw, których celem 
było wzmocnienie katechezy Kościoła. Wielki wpływ na powstanie ruchu 
odnowy kerygmatycznej w katechezie miała odnowa biblijna i liturgiczna, 
budząca się w wielu klasztorach benedyktynów i cystersów po I wojnie świa
towej. Odkrycie pełnych życia treści zawartych w Piśmie Świętym i w litur
gii oraz ich konfrontacja z suchym, oderwanym od życia, abstrakcyjnym 
i czysto pojęciowym sposobem podawania prawd wiary przez katechezę 
sprawiły, że wołania o odnowę treści katechezy stały się coraz głośniejsze. 
Bezpośredni impuls dał J. Jungmann, który w 1936 roku opublikował książ
kę Radosna nowina i nasze przepowiadanie wiary6. Dzieło wyzwoliło bardzo 
ożywioną, teologiczną dyskusję na temat stosunku systematycznej teologii 
do przepowiadania wiary. Trafnie ujął tę relację F. Arnold, który napisał, że 
„teologia nie jest celem sama w sobie; stoi ona raczej w służbie przepowiada
nia. Znać mamy teologię, przepowiadać mamy jednak kerygmę, czyli dobrą 

3 Por. tamże, 64.
4 Inicjacja mistagogiczna oznacza dwie rzeczy: konieczną stopniowość doświadcze

nia formacyjnego, w którym uczestniczy cała wspólnota, oraz dowartościowanie litur
gicznych znaków inicjacji chrześcijańskiej. Wiele podręczników i planów nie wzięło jesz
cze pod uwagę konieczności odnowy mistagogicznej, która mogłaby przyjąć różne formy 
zgodnie z rozeznaniem wszystkich wspólnot wychowawczych. Por. EG 166. 

5 Por. EG 162; J. SZPET, Inspiracje katechetyczne „Evangelii gaudium”. Wybrane aspekty, 
„Katecheza” 11 (2013), s. 53–55.

6 J. JUNGMANN, Die Frohbotschaft und unsere Glaubensvekündigung, Regensburg 
1936.
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nowinę o zbawieniu. Ta zaś rządzi się innymi prawami i przemawia innym 
językiem”7.

W celu trafnego uchwycenia zmian, jakie odnowa kerygmatyczna wpro
wadziła do katechezy, warto wyjaśnić, w jaki sposób jej promotorzy8 rozu
mieli kerygmę. Temu zagadnieniu J. Jungmann poświęcił szósty rozdział 
wydanej w 1963 roku książki Nasze przepowiadanie wiary w świetle radosnej 
nowiny9. Podsumował w niej całą dotychczasową dyskusję, korygując zbyt 
nieraz radykalne, wcześniejsze tezy. Odpowiadając na pytanie, czym jest ke
rygma, zauważa, że „kerygma jest pojęciem biblijnym i oznacza dosłownie 
to, co jest głoszone, odnosi się więc do treści przepowiadania. Obejmuje ona 
zasadniczo to, co było głoszone przez Chrystusa i co zostało przez aposto
łów podjęte jako wezwanie: mianowicie, że w Chrystusie przyszło Królestwo 
Boże na świat i zbawienie dla ludzkości”10. Następnie autor wyjaśnia, co na
leży rozumieć pod pojęciem „kerygma”. „Kerygma oznacza zatem pierwot
ne przepowiadanie, skierowane wprawdzie na pierwszym miejscu do nie
wierzących, lecz które stanowić musi także podstawę i jądro jakiegokolwiek 
późniejszego przepowiadania i pouczenia skierowanego do chrześcijan już 
wierzących […]. Jest ona zatem czymś więcej niż nauką, najpierw dlatego, że 
nie chodzi w niej o wyjaśnienie pewnych pojęć i zasad, lecz przede wszyst
kim o sprawozdanie z historycznych wydarzeń, po wtóre dlatego, że nie 
chodzi w niej o coś, co wystarczy tylko przyjąć do wiadomości, lecz o Boże 
wezwanie i zaproszenie”11.

Między kerygmą a katechezą nie było zasadniczo większej różnicy. Ke
rygma rozumiana jako podanie dobrej nowiny o zbawieniu zawsze stanowi
ła trzon samej katechezy12. Pierwotna kerygma nie zna również rozróżnie

7 F. ARNOLD, Katechese aus der Mitte der Heilsgeschichte, „Katechetische Blätter” 81 
(1956), s. 229.

8 Bardziej znanymi przedstawicielami tego kierunku byli: J. A. Jungmann, F. X. Ar
nold, G. Delcuve, J. Colomb, F. Schreibmayr, K. Tilmann, J. Hofinger. Por. E. ALBERICH, 
Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, s. 63. Więcej na te
mat samego modelu kerygmatycznego katechezy – por. J. CHARYTAŃSKI, W kręgu zadań 
i treści katechezy, Kraków 1992, s. 169–175; T. PANUŚ, Główne kierunki katechetyczne XX 
wieku, Kraków 2001, s. 63–81; M. FINKE, Pedagogika wiary, Poznań 1996, s. 7–36; A. KLICH, 
Udział katechezy w kerygmatycznej posłudze Słowa, [w:] Między tradycją a współczesnością. 
I Krajowy Kongres Katechetyczny, Poznań 2008, s. 183–184. 

9 J. JUNGMANN, Glaubensverkündigung im Lichte der Frohbotschaft, Innsbruck–Wien–
München 1963. 

10  Tamże, s. 59.
11 Tamże, s. 59–60.
12 Por. T. PANUŚ, Zasada chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 

2010, s. 139.
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nia na dyscypliny teologiczne, takie jak dogmatyka, liturgika czy biblistyka. 
Wszystkie prawdy były traktowane całościowo, z zachętą do natychmiasto
wego działania. Nie poruszano też kwestii spornych i nie było ścisłych defi
nicji, jak również teologicznych wyjaśnień. Wszystkie prawdy przedstawia
no centralnie wokół głównej idei zbawienia – Jezusa Chrystusa13.

W czasie międzynarodowego tygodnia studiów katechetycznych 
w Eichstatt (Niemcy) w 1960 roku podsumowano działalność całego ruchu 
odnowy kerygmatycznej w katechezie. Uchwalone tam tezy wyznaczyły kie
runki pracy katechetów na kolejne lata. Odnowa kerygmatyczna w krótkim 
czasie ogarnęła katechezę w całym Kościele. Jej potwierdzenie znajdujemy 
w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Do jej założeń nawiązywały rów
nież późniejsze dokumenty katechetyczne Kościoła. Zmiany, jakie dokonały 
się pod jej wpływem, należy określić jako rewolucyjne. Pismo Święte po czte
rech wiekach wróciło do katechezy, stając się jej głównym źródłem. Trudno 
sobie dzisiaj wyobrazić nauczanie katechetyczne, nową ewangelizację czy 
całe przepowiadanie w Kościele bez Pisma Świętego14. Ojciec święty Franci
szek w adhortacji Ewangelii gaudium podkreśla, że cała ewangelizacja karmi 
się słowem Bożym i na nim się opiera – przez słuchanie go, rozważanie, prze
żywanie, celebrowanie i świadczenie o nim. Pismo Święte jest źródłem ewan
gelizacji. Jest rzeczą nieodzowną, podkreśla papież, aby słowo Boże stawało 
się coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej15. 

TREŚĆ KERYGMATU

Zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II i dokumentami kate
chetycznymi Kościoła współczesna katecheza kerygmatyczna nie chce być 
popularyzatorem systemu prawd teologii spekulatywnej i zasad moralnych, 
ona chce głosić kerygmę16. Ojciec święty Franciszek podkreśla, że funda
mentalną rolę w katechezie odgrywa właśnie pierwsze przepowiadanie. Ke
rygma jest trynitarna i powinna zajmować centralne miejsce w działalności 
ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy kościelnej. W rozumieniu papie
ża ma być ogniem Ducha udzielającego się pod postacią języków i budzić we 

13 Por. R. MURAWSKI, Etapy rozwoju katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1978) 
z. 417, s. 60.

14 Por. tenże, Kerygmatyczna odnowa katechezy, [w:] Studia katechetyczne. Kerygma. Bi-
blia. Katecheza, red. R. CZEKALSKI, t. 8, Warszawa 2012, s. 34.

15 Por. EG 174.
16 Por. J. BAGROWICZ, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 

2000, s. 247–252.
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współczesnych wiarę w Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmar
twychwstanie objawia nam i komunikuje nieskończone miłosierdzie Ojca17. 

Kerygmat to „słowo, które w imię Boga i na mocy prawowitej misji zle
conej przez Boga i Kościół jest głoszone zarówno wspólnocie wierzących, jak 
i jednostce (celem „napomnienia” albo „zbudowania”) jako słowo samego 
Boga i Jezusa Chrystusa i które w sytuacji wzywanego skutecznie uobecnia 
to, co właśnie jest przepowiadane”18. Wstępną definicję warto uzupełnić ana
lizą etymologiczną. Termin „kerygmat” występuje w Nowym Testamencie 
zaledwie 8 razy: Mt 12, 4; Łk 11, 32; Rz 16, 25; 1 Kor 1, 21; 2, 4; 15, 14; 2 Tm 4, 17; 
Tt 1, 3. Jest terminem technicznym, pochodzi od gr. kerygma: w dosłownym 
tłumaczeniu oznacza „ogłaszanie” i „przepowiadanie”. W ujęciu biblijnym 
kerygmat jest ogłaszaniem prawdy o Jezusie, który stał się Chrystusem, Pa
nem i Zbawicielem przez swoje zmartwychwstanie. W znaczeniu szerszym 
obejmuje również katechezę rozumianą jako odpowiedź lub echo tych do
świadczeń, których Kościół doznaje w zetknięciu z żywym Panem19. 

Termin „kerygmat” należy do bogatej w Biblii terminologii głoszenia 
słowa Bożego, dlatego wymienia się kerygmat starotestamentowy, Janowy, 
Jezusowy i wreszcie apostolski, który odzwierciedla przepowiadanie Jezusa, 
rozumiane i interpretowane w świetle Jego śmierci i zmartwychwstania. Jest 
głoszeniem Chrystusa, obecnego i działającego w historii ludzkości, wyda
rzeniem, przez które Bóg spotyka człowieka za pośrednictwem głoszonego 
słowa20. Treścią kerygmatu apostolskiego są następujące elementy: wypeł
nienie się Pisma, dzieła Jezusa z Nazaretu, Jego męka, śmierć i zmartwych
wstanie, następnie wywyższenie po prawicy Ojca, wreszcie wezwanie do 
nawrócenia, pokuty i przyjęcia chrztu w imię Jezusa Chrystusa21. Kerygmat 
związany z pierwotną ewangelizacją zapisany został w ewangeliach, któ

17 Por. EG 164.
18 K. RAHNER, H. VORGRIMLER, Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, 

Warszawa 1987, kol. 175.
19 Por. X. LÉON-DUFOUR, Słownik Nowego Testamentu, przekł. i oprac. K. Romaniuk, 

Poznań 1998, s. 338; tenże, Słownik teologii biblijnej, tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań 
1994, s. 532; A. GRABNER-HAIDER, Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1995, kol. 552–
553; H. LANGKAMMER, Słownik biblijny, Katowice 1989, s. 87; B. TWARDZICKI, U źródeł 
katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej, Przemyśl 2011, 
s. 306.

20 Por. A. PACIOREK, Kerygmat w Biblii, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. BED
NAREK i in., Lublin 2000, kol. 1361.

21 Por. tamże, kol. 1361; P. TOMASIK, Owoce orientacji kerygmatycznej we współczesnej 
katechezie polskiej, [w:] Studia katechetyczne. Kerygma, dz. cyt., s. 52; R. MURAWSKI, Historia 
katechezy, t. 1: Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011, s. 47.
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re mają charakter kerygmatyczny lub zachowały formę kerygmatyczną22. 
Oznacza to, że ich treść najpierw była głoszona i proklamowana. Redaktorzy 
ewangelii chcieli natomiast swoim dziełem głosić Dobrą Nowinę, wzbudzać 
wiarę i pogłębiać życie moralne Kościoła23. 

Ojciec święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium stawia przed 
katechezą wyraźne zadanie powrotu do działalności kerygmatycznej na mia
rę doświadczenia biblijnego apostołów oraz katechumenalnego pierwszych 
wieków. Kerygmat jako uroczyste głoszenie w imieniu Bożym orędzia do lu
dzi na zasadzie otrzymanego od Boga posłannictwa domaga się treści i stylu 
biblijnego. Treścią tej uroczystej proklamacji jest fakt rozstrzygający i zwrot
ny w dziejach królestwa Bożego na ziemi, już właśnie dokonany w dziele 
historycznego Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, zapowiadanego przez pro
roków Starego Przymierza, czyli Chrystusa – używając terminu greckiego24. 
Treść nauczania kerygmatycznego nie zawiera rzeczy abstrakcyjnych i dys
kusyjnych, lecz konkretne fakty i zdarzenia z życia Jezusa, szczególnie do
tyczące śmierci, zmartwychwstania i założenia królestwa Bożego na ziemi25. 
Kerygma to radosne oznajmianie tego, co Bóg uczynił w Starym Testamen
cie, czego dokonał w Jezusie Chrystusie i co czyni dla naszego zbawienia. 
Głoszenie kerygmy jest relacją o wydarzeniach, przez które Bóg wkroczył 
w ludzką historię i ukazał miłość. Katecheza kerygmatyczna ukazuje to, co 
Bóg ma do zaofiarowania człowiekowi, a więc zbawczy plan. Przekazuje 
również obraz Boga, który szuka człowieka, wzywając go do zjednoczenia 
z sobą26. 

Współczesne rozumienie kerygmatu obejmuje praktyczne prawdy od
noszące się do miłości Boga i Jego zbawczej woli, pośrednictwa Chrystu
sa i konieczności odpowiedzenia Bogu miłością na Jego zbawczą miłość27. 
Papież podkreśla, że nie ma nic bardziej solidnego, głębokiego, pewnego, 

22 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Ver-
bum”, Watykan 1965, 19 (skrót: KO).

23 Por. J. KUDASIEWICZ, A. ZUBERBIER, Kerygmat, [w:] Słownik teologiczny, red. 
A. ZUBERBIER, Katowice 1998, s. 237. 

24 Por. A. JANKOWSKI, Kerygmat w Kościele apostolskim, Częstochowa 1989, s. 115–
116.

25 Por. T. PANUŚ, Zasada chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji, dz. cyt., 
s. 139.

26 Por. M. MAJEWSKI, Spotkania katechezy z teologią, Kraków 1995, s. 101; B. TWAR
DZICKI, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej, 
dz. cyt., s. 307–308.

27 Por. P. TOMASIK, Owoce orientacji kerygmatycznej we współczesnej katechezie polskiej, 
dz. cyt., s. 49; R. CHAŁUPNIAK, Kerygmat, [w:] Leksykon pedagogiki religii, red. C. RO
GOWSKI, Warszawa 2007, s. 321.
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treściwego i mądrego niż kerygmatyczne orędzie na katechezie, z którego 
nie należy rezygnować na rzecz formacji. Cała bowiem chrześcijańska for
macja ma być pogłębieniem kerygmy, która przybiera coraz lepszą postać, 
nie przestaje nigdy oświecać zaangażowania katechetycznego i ostatecznie 
pozwala odpowiednio zrozumieć znaczenie każdego tematu poruszanego 
na katechezie. Kerygmatyczne orędzie odpowiada na pragnienie nieskoń
czoności drzemiące w każdym ludzkim sercu. Centralny charakter kerygmy 
w przepowiadaniu wymaga od współczesnej katechezy określonych cech 
zarysowanych przez papieża Franciszka. Katecheza ma ukazywać zbawczą 
miłość Boga, uprzednią w stosunku do moralnych i religijnych zobowiązań. 
Następnie nie może narzucać prawdy, ale winna odwoływać się do wolno
ści. Wreszcie, współczesne katechetyczne przepowiadanie musi mieć pewne 
cechy radości, bodźca, żywotności i harmonijnej pełni, niesprowadzającej się 
do głoszenia tylko kilku doktryn, czasem jeszcze bardziej filozoficznych niż 
ewangelicznych28. 

CEL KERYGMATU

Dyrektorium ogólne o katechizacji charakteryzuje katechezę kerygmatycz
ną jako propozycję Dobrej Nowiny w relacji do trwałego wyboru wiary29. 
Istotnym celem kerygmy będzie więc wiara osobowa, która ma się przeja
wiać nie tylko w uznaniu za prawdę poznanej rzeczywistości, lecz w szcze
rym przejęciu się wszystkim, co Bóg dla nas czyni, jak również w przyjęciu 
konsekwencji wynikających z ofiarowanego przez Boga zbawienia. Jest to 
więc decyzja całej osoby, polegająca na pełnym oddaniu się Bogu30. Celem 
kerygmatu jest zatem wołanie o nawrócenie słuchaczy, bez którego nie ma 
odpuszczenia grzechów. Obok położenia nacisku na samą istotę zbawczego 
działania Bożego, na fakty paschalne Chrystusa trzeba zasadniczo zwrócić 
uwagę na konieczność osobistej metanoi. Stąd nietrudno zauważyć, że kate
cheza kerygmatyczna musi zajmować bardzo ważne miejsce w działalności 
ewangelizacyjnej Kościoła. Wiernym wszystkich czasów i miejsc zamiesz
kania na ziemi co pewien czas należy przypominać to, co najważniejsze 
w wierze, i to, co z tego wynika jako życiowy wniosek31. Celem katechezy 

28 Por. EG 165.
29 Por. DOK 62.
30 Por. B. TWARDZICKI, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fun-

damentalnej i materialnej, dz. cyt., s. 309.
31 Por. R. SAREK, Wymiar biblijny w katechezie, [w:] Katechetyka materialna, red. J. STA

LA, Tarnów 2002, s. 37–38.
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kerygmatycznej jest nawiązanie, podtrzymanie i pogłębienie dialogu kate
chizowanego z Jezusem Chrystusem. Zadaniem ucznia jest odnalezienie sie
bie w słowie Bożym, a zatem akcent spoczywa na procesie wewnętrznym 
odbiorcy tego modelu katechezy32. Od pozytywnej odpowiedzi wiary na ke
rygmę zależy ratunek lub zguba człowieka. W katechezie tej chodzi zatem 
o formowanie nie intelektualistów wiary, ale ludzi wierzących. 

Ojciec święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium podkreśla, że 
na służbie wzrastania w wierze pozostają wychowanie i katecheza33. Model 
katechezy kerygmatycznej stawia sobie za cel również wychowanie moralne 
współczesnego katechizowanego. Zasadniczym materiałem w tym modelu 
wychowania moralnego będą perykopy biblijne Starego i Nowego Testa
mentu, a także liturgia sakramentów. Uwzględnia się również sytuacje i pro
blemy ludzkie i wartości stworzone, zawsze jednak jako materiał pomoc
niczy w odniesieniu do materiału biblijnego i liturgicznego. Podstawowym 
celem tak rozumianego wychowania moralnego staje się uzdolnienie ucznia 
do odkrywania wezwania Bożego zarówno w Piśmie Świętym, jak i w litur
gii. Kolejnym wyzwaniem dla moralnego wychowania w katechezie keryg
matycznej34 jest przygotowanie do szukania w Biblii światła dla zrozumienia 
sytuacji ludzkiej oraz kształtowanie umiejętności dawania odpowiedzi.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KATECHEZY KERYGMATYCZNEJ

Współczesna katecheza kerygmatyczna, aby wypełniła zadania wy
znaczone przez ojca świętego w adhortacji apostolskiej Ewangelii gaudium, 
nie może koncentrować się tylko na nauczaniu; musi stać się pewną formą 
duszpasterstwa. Nie może sprawiać wrażenia obojętnego przekazu. Trzeba, 
by stała się witalnym głoszeniem i pełnym mocy apelem do otwarcia się na 
wezwanie Boże i udzieleniem pozytywnej odpowiedzi. Katecheza, pozosta
jąc w służbie spotkania i zbawienia, winna być realizacją misyjnego pole
cenia Pana wzywającego do wzrostu wiary: „Uczcie [narody] zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 20). Pierwsze przepowiadanie po
winno zatem otworzyć drogę formacji i dojrzewania. Ewangelizacja zawsze 
bowiem szuka wzrostu, co oznacza, że głoszenie kerygmy, przy uwzględ
nieniu zamiarów Boga wobec niej, musi być połączone z poważnym trak

32 Por. R. CHAŁUPNIAK, J. KOSTORZ, Wybrane zagadnienia z katechetyki, Opole 
2002, s. 35.

33 Por. EG 163.
34 Por. S. DZIEKOŃSKI, Wychowanie moralne w katechezie, [w:] Zagadnienia katechetyki 

materialnej, red. J. STALA, Tarnów 2011, s. 195.
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towaniem każdego człowieka, bowiem każdy potrzebuje Chrystusa. Dlate
go ewangelizacja i prowadzona w jej ramach katecheza kerygmatyczna nie 
mogą dopuścić do tego, by, jak przestrzega ojciec święty, ktoś się zadowolił 
czymś małym, ale żeby jej uczestnik mógł powiedzieć w pełni: „Teraz zaś już 
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20)35.

Tak rozumiana katecheza kerygmatyczna winna charakteryzować się 
określonymi cechami. Po pierwsze, powinna wysuwać osobę Boga na pierw
szy plan. Wypełnia bowiem poselstwo; przez nią przemawia i działa Bóg. Po 
drugie, środkiem głoszenia ma być Jezus Chrystus. Nie wolno popełniać błę
du przekazywania szeregu prawd, czy nawet wydarzeń, w relacji do Chry
stusa. Osoba Jezusa Chrystusa ma być w centrum, wokół Niego wszystko 
skupiamy i systematyzujemy, by katecheza była głoszeniem przede wszyst
kim Chrystusa, który jedna człowieka z Ojcem. Po trzecie, katecheza keryg
matyczna nie może odciąć się od dorobku i sukcesów pedagogiki i dydakty
ki, ale winna czynić z ich osiągnięć narzędzie podporządkowane kerygmie, 
by stało się pomocą w przyjęciu orędzia zbawienia. Katecheza kerygmatycz
na znajduje miejsce na przekaz, samodzielne poznawanie, pytania, dyskusje, 
celebracje czy metody aktywizujące36.

Katecheza kerygmatyczna nie może mieć zatem charakteru analityczne
go i abstrakcyjnego. Ma być natomiast poglądowa, konkretna, metanoiczna, 
egzystencjalna i zobowiązująca. R. Sarek podkreśla, że ma ona charakter dia
logu, ponieważ wyraża się przez autentyczne słowa i zdarzenia, które progre
sywnie tworzą historię zbawienia rozumianą jako nieustanne poszukiwanie 
przez Boga zagubionego w grzechu człowieka37. W tym duchu B. Twardzicki 
podkreśla, że kerygma to wezwanie Boże, zaproszenie do dialogu i wezwa

35 Por. EG 160.
36 Por. B. TWARDZICKI, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki funda-

mentalnej i materialnej, dz. cyt., s. 321. Więcej na temat aktywizacji w katechezie por. tenże, 
Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2001, s. 147–148; M. ŚNIEŻYŃSKI, Nauczanie 
aktywizujące, Kraków 1984, s. 8; tenże, Realizacja zajęć z katechezy w podającym toku naucza-
nia (wyniki z badań), [w:] Katecheta w szkole (poradnik pedagogiczny), red. M. ŚNIEŻYŃSKI, 
Kraków 1995, s. 197; tenże, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997, s. 45–54; W. KOSKA, 
Katechetyka, Poznań 1987, s. 100–101; Z. BARCIŃSKI, Aktywizacja w katechezie, [w:] Wokół 
katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykła-
dowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin, Opole 
2004, s. 21–23; R. CHAŁUPNIAK, Wybrane metody aktywizujące w katechezie, [w:] Aktywiza-
cja w katechezie – szansa czy zagrożenie?, red. R. CHAŁUPNIAK i in., Opole 2002, s. 287–301; 
T. KOCÓR, Cele i zadania wizytacji katechetycznych, [w:] Katecheza dziś, red. J. ZIMNY, San
domierz 2002, s. 168.

37 Por. R. SAREK, Wymiar biblijny w katechezie, art. cyt., s. 38.
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nie do odpowiedzi na zbawczą inicjatywę Boga38. Ten kerygmatyczny kon
tekst sprawia, że katecheza nie może stać się lekcją o Absolucie. Musi być 
wspólnotowym spotkaniem z Ojcem, który w osobie Jezusa Chrystusa, przez 
Jego słowo głoszone na katechezie pogłębia komunię i wprowadza w rzeczy
wistość eschatologiczną39.

Skuteczna katecheza kerygmatyczna zakłada znajomość podstawo
wych praw i zasad biblijnych. Konieczne jest zatem zwracanie uwagi na 
uwzględnianie w interpretacji Pisma Świętego całokształtu wiary. Przeka
zywane przez katechetę tezy, prawdy i wiadomości muszą harmonizować 
z całokształtem wiary i nauczania Kościoła. W języku teologów mówi się, że 
w wyjaśnianiu Biblii trzeba uwzględniać tzw. „analogię wiary”40, przez którą 
rozumiemy wzajemną spójność prawd wiary oraz ich zgodność z całym ob
jawieniem Bożym. Prawdę tę akcentuje również Sobór Watykański II: „nale
ży, 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). 

Ojciec święty Franciszek napomina, aby studium Pisma Świętego było 
dostępne dla wszystkich wierzących. W ocenie papieża to rzecz fundamen
talna, by objawione słowo radykalnie inspirowało katechezę i wszystkie wy
siłki podejmowane w celu przekazywania wiary. Ewangelizacja wymaga za
żyłości ze słowem Bożym, co wzywa diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty 
do studiowania Biblii, jak również do promocji jej modlitewnego czytania, 

38 Por. B. TWARDZICKI, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fun-
damentalnej i materialnej, dz. cyt., s. 308–309. Więcej na temat dialogu w katechezie por. 
M. ŚNIEŻYŃSKI, Dialog edukacyjny, Kraków 2001, s. 299–326; tenże, Obszary szkolnego dia-
logu w świetle badań empirycznych, [w:] Pedagogika w katechezie, red. M. ŚNIEŻYŃSKI, Kra
ków 1998, s. 143–163; tenże, Rola i znaczenie dialogu edukacyjnego, „Katecheta” 10 (2011), 
s. 4–11; tenże, Uczeń w centrum pracy katechety, [w:] Uczeń w centrum działań edukacyjnych 
katechety. Materiały sympozjum zorganizowanego dnia 30 września 2000 r., red. D. JACKO
WIAK, J. SZPET, Poznań 2000, s. 26–34; tenże, Katecheza dialogu, [w:] Katecheza dziś, red. 
J. ZIMNY, Sandomierz 2002, s. 66–77; M. NOWAK, Dialog w wychowaniu, „Paedagogia 
Christiana” 1 (25) 2010, s. 85–103; S. JANKOWSKI, Biblijne podstawy dialogu, „Paedagogia 
Christiana” 2 (26) 2010, s. 48.

39 Por. M. MAJEWSKI, Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995, s. 45–46.
40 Por. T. PANUŚ, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechi-

zacji. Studium w świetle Ramowego Programu Katechizacji funkcjonującego w latach 1971–2001, 
Kraków 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 Kościo-
ła. 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.
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zarówno wspólnotowego, jak i osobistego. Ojciec święty zachęca do przyję
cia wzniosłego skarbu objawionego słowa41. 

RADOŚNI ZWIASTUNI WZNIOSŁYCH PROPOZYCJI

Współczesna misja katechetów włączających się odważnie w nurt kate
chezy kerygmatycznej, podobnie jak kerygma apostolska, winna być świa
dectwem. Głoszący słowo Boże apostołowie świadczyli o tym, co widzieli 
i słyszeli (por. J 2, 1; Dz 4, 20). Również obecnie głoszenie orędzia domaga się 
nie tylko bezpośredniego przekazu wiedzy czy zasobu informacji, ale nade 
wszystko osobistej wiary i zaangażowania, które staje się własnym świadec
twem Chrystusa. Ojciec święty Franciszek apeluje, aby dzisiejsi katechiści nie 
byli postrzegani jako eksperci od apokaliptycznych diagnoz. Nie mogą rów
nież pełnić roli posępnych sędziów z upodobaniem doszukujących się wszel
kich niebezpieczeństw czy dewiacji. Pragnieniem papieża jest, by odbierano 
współczesnych katechetów jako radosnych zwiastunów wzniosłych propo
zycji, kustoszy dobra i piękna, jaśniejących w życiu wiernym Ewangelii42. 

Efektywne katechizowanie i trwałe kształtowanie założonych umie
jętności jest możliwe dzięki dojrzałej osobowości katechety. M. Śnieżyński 
przestrzega przed postawą „katechisty rygorystycznego”, nie akceptuje jed
nocześnie „liberalnego stosunku nauczyciela” do ucznia, ostrzega również 
przed „demokratycznym stylem” współczesnego katechety43. Autor ten, 
wzywając do podmiotowego podejścia do ucznia, wśród podstawowych 
cech osobowości nauczyciela wymienia: miłość drugiego człowieka, kon
taktowość i wyobraźnię44. J. Mastalski zwraca uwagę, że katecheta ma być 
„lekarzem pierwszego kontaktu”, to znaczy zarówno wychowawcą, jak i te
rapeutą45. Autor ten wyróżnia pewne cechy osobiste katechisty, które podno
szą skuteczność jego oddziaływań wychowawczych. Należą do nich: świa
domość siebie i swojego systemu wartości, przeżywanie i okazywanie uczuć, 
pełnienie funkcji modelowych dla wychowanka, poczucie odpowiedzialno
ści, empatia wychowującego katechety, ciepło i opiekuńczość wychowawcy, 

41 Por. EG 175.
42 Por. tamże, 168.
43 Por. M. ŚNIEŻYŃSKI, Realizacja zajęć z katechezy w podającym toku nauczania (wyniki 

z badań), art. cyt., s. 192.
44 Por. tenże, Efektywność kształcenia (wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej), Kraków 

1992, s. 57–58.
45 Por. J. MASTALSKI, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Kraków 

2005, s. 183.



22 Ks. Michał Borda

otwartość oraz szacunek do ucznia i konkretność w niesieniu pomocy46. Wie
lu innych badaczy zwraca również uwagę na wybitnie terapeutyczną rolę 
katechety we współczesnej szkole47. T. Panuś wśród cech dojrzałego katechi
sty wymienia: życzliwość, postawę szacunku, stawianie wymagań i pozalek
cyjne współdziałanie48. Niektórzy badacze akcentują kreatywność jako pod
stawową kompetencję współczesnego katechety, zbudowaną na zasadach 
życzliwości, sprawiedliwości, poszanowania godności, zainteresowania oso
bistymi sprawami, lojalności, poważnego traktowania ucznia, wielkodusz
ności, szacunku dla poglądów ucznia i samokrytycyzmu49. 

Jak pisze M. Śnieżyński, „związek pomiędzy stosunkami nauczyciela 
z uczniami a efektywnością jego działań jest niezaprzeczalny”50. Stąd rodzi 
się potrzeba indywidualizacji współczesnych działań katechetycznych. Na
leży przez serdeczne i życzliwe kontakty, postawę przyjaźni, bezinteresow
nej obecności i otwartość na problemy młodzieży starać się indywidualnie 
traktować katechizowanego51. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na okre
ślone cechy nauczycielskie osobowości dojrzałego katechety. Są nimi: żywa 
inteligencja, gruntowna wiedza, jasny i uporządkowany umysł, umiejętność 
przekazywania posiadanej wiedzy, opanowanie wymowy, podzielność uwa
gi i intensywne przeżywanie wartości. Bardzo ważne są również cechy pe
dagogiczne dzisiejszego katechisty: autorytet, życzliwość, takt pedagogicz

46 Por. tenże, Trudności wychowawcze: diagnoza i terapia, [w:] Struktury pedagogiczne 
w katechezie, red. M. ŚNIEŻYŃSKI, Kraków 2001, s. 116–118.

47 Por. R. POMIANOWSKI, Katecheta – terapeuta duchowy, [w:] Postawy katechetów, red. 
M. MAJEWSKI, Kraków 1996, s. 64–85; T. KOCÓR, Katecheta – duchowy terapeuta. Wpro-
wadzenie do dyskusji, [w:] Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, 
red. A. BAŁONIAK, J. SZPET, Poznań 2008, s. 283–288; R. CHAŁUPNIAK, Czy katecheta 
powinien być terapeutą?, [w:] Między tradycją a współczesnością, dz. cyt., s. 289–304; M. PO
LAK, Katecheta – lekarz duszy czy terapeuta duchowy, [w:] Między tradycją a współczesnością, 
dz. cyt., s. 305–308; J. RYBSKA-KLAPA, Diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy nauczyciela, 
[w:] Pedagogika w katechezie, red. M. ŚNIEŻYŃSKI, Kraków 1998, s. 136–137.

48 Por. T. PANUŚ, Wyzwania stojące przed wychowaniem młodzieży. Analiza problemu 
w świetle metody JOC, „Katecheta” (2001) nr 4, s. 23.

49 Por. J. SZPET, Kompetentny katecheta, „Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła” (2003) 
nr 1, s. 13; M. FINKE, Pedagogika wiary, dz. cyt., s. 55–76; A. SOLAK, Człowiek i jego wycho-
wanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 2001, s. 114–115.

50 M. ŚNIEŻYŃSKI, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna i akademicka rzeczy-
wistość, Kraków 2008, s. 5. 

51 Por. J. MASTALSKI, Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków 2002, s. 182–185; 
A. E. KLICH, Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechety-
czne, Kraków 2005, s. 231; A. DŁUGOSZ, Jak dziś głosić Jezusa Chrystusa?, „Katecheta” 
9 (2002), s. 54–62; C. M. SONDEJ, Osobowość katechety, [w:] Struktury pedagogiczne w kate-
chezie, red. M. ŚNIEŻYŃSKI, Kraków 2001, s. 19–30.
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ny, znajomość wychowanków, chęć wpływania na młodych, kontaktowość 
i twórcze nastawienie. Sprawą fundamentalną są cechy katechetyczne, który
mi winien charakteryzować się współczesny głosiciel ewangelii radości. Na
leżą do nich: świadomość pośredniczenia, żywa wiara, dawanie świadectwa 
i specjalistyczne przygotowanie52. 

Ostatnim elementem składającym się na efektywną realizację zadań ka
techezy kerygmatycznej jest szybkie uczenie się katechety na błędach. Kate
chizacja jest także przekazem wiedzy religijnej. Dlatego katecheta powinien 
przekazywać prawdy wiary w taki sposób, aby zainteresować uczniów. Ro
dzajem takiego podejścia jest przekaz wiedzy religijnej w kontekście drogi do 
Boga, szczęścia człowieka i realizacji Bożego powołania. Katecheta w swojej 
posłudze musi mieć ciągle na uwadze Jezusa Chrystusa. Gdy poniesie klęskę, 
trzeba ją umieć przyjąć, a nie załamywać się lub obrażać na uczniów. Trzeba 
uczyć się szybko i szukać ciągle nowych sposobów radosnego i skutecznego 
głoszenia Ewangelii. Jak bowiem pisze ojciec święty Franciszek, na usta ka
techisty zawsze musi powracać pierwsze orędzie: Jezus Chrystus cię kocha, 
dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, 
aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić53.

PODSUMOWANIE

Adhortacja apostolska Evangelii gaudium jako tekst osobisty ojca świę
tego Franciszka natchniony głęboką wiarą i podejmujący najważniejsze wy
zwania Kościoła wobec świata zawiera programowe założenia jego pontyfi
katu. Papieski dokument pozostaje również wielką inspiracją i wyzwaniem 
dla współczesnej posługi katechetycznej Kościoła. Znajdujemy w nim wiele 
wskazówek i podpowiedzi dla dzisiejszych katechetów i katechizowanych. 
Wyznacza on bowiem kierunki posługi i programowe zadania, wśród któ
rych znajdujemy zaproszenie do ożywienia i rozbudzenia ewangelicznego 
entuzjazmu przepowiadania. Ma temu służyć między innymi katecheza 
kerygmatyczna, która domaga się zwrócenia szczególnej uwagi na „dro
gę piękna” (via pulchritudinis). Głosić Chrystusa znaczy ukazać, że wierzyć 
w Niego i naśladować Go jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, 
ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, 

52 Por. W. KOSKA, Katechetyka, dz. cyt., s. 59–65; J. SZPET, Dydaktyka katechezy, Po
znań 1999, s. 266–267; J. KOSTORZ, Katecheza dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym, 
[w:] Katechetyka szczegółowa, red. J. STALA, Tarnów 2003, s. 70–75; M. GOMES, Profil 
nauczyciela religii i moralności, „Communio” 11 (1991) nr 2, s. 98–107. 

53 Por. EG 164.
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nawet wśród różnych trudnych i wymagających doświadczeń54. Wymaga to 
od katechety bliskości, otwarcia na dialog, cierpliwości i serdecznego przyję
cia, które nie potępia.

THE INSPIRATIONS OF THE KERYGMATIC CATECHESIS  
IN EVANGELII GAUDIUM AND IN THE LITERATURE

The apostolic exhortation begins a new evangelical stage in the whole Church. It is 
also an important document for catechesis and catechization. The fourth part of the third 
chapter, entitled Preaching the Gospel, contains elements referring directly to the cateche
sis. A very important part in it is taken by so-called “kerygmatic catechesis”. As the Holy 
Father intended, alongside the mystagogical catechesis, it is supposed to serve growing to 
let us change ourselves in Christ for a gradual life by the Spirit (Rom 8,5).

The Holy Father sets before the catechesis clear tasks to return to kerygmatic activ
ity equal to the experience of the biblical and catechumenal apostles of the first centuries. 
Kerygma is Trinitarian and should take the central position of the evangelical activity and 
in every attempt of the church renewal. In the Pope’s understanding, it is supposed to 
be the fire of the Spirit being given away in the form of tongues of fire awakening in the 
contemporary faith in Jesus Christ who through His death and resurrection reveals and 
communicates to us God’s infinite mercy.

The contemporary mission of catechists is supposed to be an act of witness. At pre
sent preaching the Gospel requires not only direct passing on the knowledge or some 
information, but also, above all, their personal faith and commitment which becomes their 
witness of Christ. The Holy Father Francis is appealing not to perceive present catechists 
as experts of apocalyptical diagnoses. They cannot play roles of gloomy judges taking 
pleasure in finding all kinds of dangers or deviations. The Pope would really like the con
temporary catechists to be perceived as joyful messengers of magnifical proposals, custo
dians of the good and the beauty, shining in the life of those who are faithful to the Gospel. 

tłum. Michał Borda

54 Por. tamże, 167.
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Różnie można podchodzić do adhortacji apostolskiej papieża Francisz
ka Evangelii gaudium1. Z pewnością wszyscy się zgodzimy, że dokument ten 
należy do programowych obecnego pontyfikatu. Jego układ treściowy jest 
nie tylko interesujący, ale i klarowny. W adhortacji można doszukiwać się 
pełniejszego rozumienia ewangelizacji, która wychodząc z Kościoła i niejako 
wchodząc w życie świata, przyjmuje oblicze mniej lub bardziej sprecyzowa
nej nowej ewangelizacji.

Nasze rozważania potraktujemy warsztatowo. Tym sposobem chce
my zaprezentować metodę analizy tekstu, którą charakteryzuje następujący 
schemat: wyodrębnić, podzielić, poddać refleksji, zweryfikować z całością 
i sformułować przesłanie. Całość rozważań otwiera pytanie problemowe, 
które dość jednoznacznie wypływa z wybranego tekstu.

Do analizy wybieramy tekst następujący: „Wyznawanie, że Jezus prze
lał za nas krew, nie pozwala nam podtrzymywać najmniejszej wątpliwości co 
do miłości bez granic nobilitującej każdego człowieka. Jego odkupienie ma 
znaczenie społeczne, ponieważ Bóg w Chrystusie zbawia nie tylko pojedyn

1 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie 
„Evangelii gaudium”, Kraków 2013 (skrót: EG).
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cze osoby, ale również uzdrawia międzyludzkie stosunki społeczne”2. Tekst 
ten znajduje się w czwartym rozdziale adhortacji podejmującym zagadnienie 
społecznego wymiaru ewangelizacji, a konkretniej w pierwszym paragrafie 
tego rozdziału o tytule Wspólnotowe i społeczne reperkusje kerygmy. Swoistym 
lejtmotywem naszych rozważań będzie pytanie: Jak uzdrowić międzyludz
kie stosunki społeczne?3

Wyodrębniony tekst dzielimy na części, nadając im następujące tytuły: 
„Wyznawanie, że Jezus przelał za nas krew” – wiara w Jezusa Odkupiciela; 
„nie pozwala nam podtrzymywać najmniejszej wątpliwości” – ufność na
dziei; „co do miłości bez granic” – miłość Boża; „nobilitującej każdego czło
wieka” – niezbywalność ludzkiej godności; „Jego odkupienie ma znaczenie 
społeczne” – ewangelia społeczna; „ponieważ Bóg w Chrystusie zbawia” 
– jedyność pośrednictwa; „nie tylko pojedyncze osoby” – wspólnotowość 
radości; „ale również uzdrawia międzyludzkie stosunki społeczne” – twór
czość wychowania. Poddajmy zatem wyszczególnione części refleksji, two
rząc z każdej odrębny punkt naszego przedłożenia.

WIARA W JEZUSA ODKUPICIELA  
(WYZNAWANIE, ŻE JEZUS PRZELAŁ ZA NAS KREW)

Spokój i bezpieczeństwo to ważne potrzeby każdego człowieka. Spo
kój wskazuje bardziej na kondycję wewnętrzną, bezpieczeństwo podkreśla 
uwarunkowania zewnętrzne. Na pewno wiele zależy od samego człowieka, 
jak on sam operuje różnymi czynnikami wpływającymi bezpośrednio na sa
mopoczucie. Niektóre z tych czynników są bardziej odczuwane, inne mniej. 
Można zatem mówić o pewnej intensywności czynników działających na 
człowieka. Zdarza się i tak, że duża intensywność jednych zostaje przesło
nięta innymi, które w danej ściśle określonej sytuacji mają jedyne w swoim 
rodzaju znaczenie. Trudno jest to wszystko uporządkować, niemniej prowa
dzenie refleksji na ich temat nie jest przesadzone.

Pośród czynników zewnętrznych i wewnętrznych daje się wyodrębnić 
standardowe: polityczne, gospodarcze, kulturalne, społeczne, zdrowotne 
i religijne. Lepiej jest jednak pogrupować je inaczej. Wydaje się, że stosun
kowo ważnym czynnikiem wpływającym na człowieka jest informacja. Zo
staje ona przyjęta wtedy, kiedy zostaje uświadomiona, kiedy człowiek się 

2 PAPIESKA RADA „IUSTITIA ET PAX”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kiel
ce 2005, 52.

3 Por. EG 178.
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na nią jakoś otworzy. Obok informacji czy to słownej, czy też przekazywa
nej za pomocą obrazu lub gestu, można zauważyć także bodziec atmosfe
ryczny. Czyż pogoda pośród wielu informacji nie ma jakiegoś szczególnego 
znaczenia? Jest specyficzną informacją i dlatego należy ją odróżnić chociaż
by od informacji o jakimś wydarzeniu, które gdzieś się zdarzyło. Niekiedy 
informacja o pogodzie wzmocniona jest wytworzoną sytuacją klimatyczną, 
nawet o znaczeniu kataklizmowym. Dość wyraźnie widać również pośród 
czynników albo bodźców wpływ innych ludzi na człowieka. Stosunki mię
dzyludzkie, jak i sama ich obecność z nami, dla nas i pośród nas, należą do 
najważniejszych i dobrze jest je oddać pojęciem: niepowtarzalne, chociaż są 
podobne. Do trzech wymienionych zaliczyć musimy również czynniki orga
nizacyjny i materialny, które stale nas dotykają i różnie sytuują.

Nadzwyczaj ważny i pod żadnym pozorem nieprzesadzony jest czyn
nik zdrowotności człowieka. Nie można go pominąć. Kiedy składamy sobie 
życzenia, często sami mówimy i słyszymy: „zdrowia, bo ono jest najważ
niejsze”. Czynnik zdrowotności własnej czy też innego człowieka można od
dać stopniem uczestniczenia w cierpieniu, które bywa niekiedy pozbawione 
przyczyn i objawów obiektywnych, zawsze jednak ma stronę subiektywną – 
stronę najważniejszą.

Ale jest też czynnik religijny, który uwidacznia się w zawierzeniu Ko
muś swego życia lub uzależnieniu swojego życia od czegoś lub kogoś. Wia
ra w Boga i poszukiwanie Jego woli w swoim życiu bardzo istotnie kształ
tuje życie. Pozwala odkryć wbrew przeznaczeniu wolność wyboru, a także 
wbrew bezosobowej totalności jedyność powołania. Dobrze jest, jeżeli praw
dziwa religia kształtuje życie, ponieważ wprowadza ona najsilniejszą mo
tywację – tak specyficzną, że regulującą wszystkie inne wpływy i doznania, 
tłumaczenia i usprawiedliwienia.

Chodzi oczywiście o wiarę żywą. Czyż nie taką, która przede wszyst
kim ma łączność ze źródłem? Czy następnie nie narzuca się jeszcze jedno 
pytanie – o możliwość wyschnięcia samego źródła? Jeżeli źródło straci swoją 
moc, to i zeń czerpiący nie zaspokoją swego pragnienia. Wiara każdego czło
wieka, jego rodziny i narodu jako świadectwo wiary (fides qua creditur) – wia
ra subiektywna, o tyle jest gorąca, rozpalająca i żywa, o ile czerpie ze źródła 
wiary obiektywnej (fides quae creditur) – całokształtu wiary żywego Kościoła 
jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego.

We wstępie do Katechizmu dla młodych o charakterystycznym tytule 
YOUCAT papież Benedykt XVI pisze: „Musicie wiedzieć, w co wierzycie. 
Musicie pojmować Waszą wiarę tak precyzyjnie, jak informatyk zna system 
operacyjny komputera. Musicie ją opanować jak dobry muzyk swoją partię 
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utworu. Tak, musicie być zakorzenieni w wierze jeszcze bardziej niż poko
lenia Waszych rodziców, aby z mocą i zdecydowanie stawić czoła wyzwa
niom i pokusom tego czasu. Potrzebujecie Bożej pomocy, aby Wasza wiara 
nie wyparowała, tak jak krople rosy na słońcu, jeśli nie chcecie ulec pokusom 
konsumpcjonizmu, jeśli Waszej miłości nie chcecie utopić w pornografii, jeśli 
nie chcecie przejść obojętnie obok zdanych na czyjąś łaskę i zostawić bez po
mocy ludzi w potrzebie”4.

Papież Franciszek w adhortacji przypomina, że „wszystkie objawione 
prawdy pochodzą z tego samego boskiego źródła i należy wierzyć w nie z tą 
samą wiarą, ale niektóre z nich są ważniejsze, ponieważ wyrażają bardziej 
bezpośrednio istotę Ewangelii. W tym fundamentalnym rdzeniu jaśnieje 
piękno zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie umarłym 
i zmartwychwstałym”5.

UFNOŚĆ NADZIEI  
(NIE POZWALA NAM PODTRZYMYWAĆ  

NAJMNIEJSZEJ WĄTPLIWOŚCI)

Sidła różnych strapień oplatają życie ludzkie. Najcięższe to te ducho
we, które kradną nadzieję i sprawiają, że lęki i frustracje przyklejają się do 
duszy. A gdy jej ociężałość zaczyna doskwierać, wtedy pozostaje modlitew
ne wołanie do Tego, który uwalnia i błogosławieństwem nasyca6. Modlitwa 
do Boga jest jak włożenie własnej dłoni w otwartą dłoń przyjaciela. Jest ona 
łykiem źródlanej wody i rozciągającym się cieniem pośród spiekoty. Modli
twa oczyszcza i uwzniośla, ponieważ wszystko porządkuje. Modlitwa jest 
wysłanym listem, na który zawsze jest konkretna odpowiedź adresata. Nie 

4 YOUCAT, Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011, s. 10.
5 EG 36.
6 Można zaczerpnąć i z tej obfitej modlitwy, jaką pośród wielu innych zostawił po 

sobie czcigodny doktor Kościoła św. Augustyn: „Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu 
strapionych, przeniknij serce moje i roztocz w nim jasne swe światło! Wylej Twą rosę 
niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się jej nieurodzajność skończyła. Spuść iskrę Twej 
miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszyst
kie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje! Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocie
szycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! 
Przyjdź, o Ty, który dusze z plam ich obmywasz i który leczysz ich rany! Przyjdź siło 
słabych, przyjdź Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich! 
Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz 
mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym chowając 
serce czyste na ziemi, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen”.
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do strapień trzeba się więc przyzwyczajać, ale do modlitwy, żeby w strapie
niach nie pozostawać.

Czym jest nadzieja? Jaką rolę spełnia względem człowieka? Co się dzie
je, kiedy człowiek traci nadzieję? Czy naród również może stracić nadzieję? 
Te pytania są bardzo ważne. Odebrać komuś nadzieję to właściwie zgodzić 
się na jego śmierć. Dlaczego nadzieja jest tak silna? Co tak wielkiego ma 
w sobie? I jeszcze jedno pytanie: co można powiedzieć o tych ludziach, któ
rzy odbierają nadzieję? I w końcu, dlaczego dbając o swoje życie, pozwalamy 
sobie, niekiedy dość lekkomyślnie, odbierać nadzieję? 

Czyż nadzieja nie jest pewną przyszłością? Papież Benedykt XVI, ogła
szając encyklikę o chrześcijańskiej nadziei Spe salvi, napisał: „Tylko wtedy, 
gdy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w te
raźniejszości”7. Niepewność przyszłości odbiera radość przeżywania teraź
niejszości. Smutek dnia jutrzejszego kładzie się cieniem na dniu dzisiejszym. 
Ważna jest zatem pewność pomyślnej przyszłości, a w sposób szczególny 
najistotniejsza jest nadzieja przyszłości wiecznej, czyli pewność zbawienia, 
pewność szczęśliwego życia wiecznego. W świetle tej właśnie nadziei, czyli 
w mocy miłującego Boga, wszelkie mniejsze nadzieje dnia codziennego na
bierają innej wymowy. Nie są bezsensowne, lecz sensowne, ponieważ piszą 
księgę życia, którą w majestacie swej chwały będzie wobec innych stworzeń 
czytał sam Bóg, Stworzyciel i Zbawca. Niech zatem nie gaśnie nadzieja!

A kiedy gaśnie nadzieja? Św. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa 
zauważa, że „jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia 
antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Taki typ myślenia doprowadził do 
tego, że uważa się człowieka za absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu 
w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, 
że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu 
doprowadziło do porzucenia człowieka i dlatego nie należy się dziwić, jeśli 
w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju 
nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, 
pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codzienne
go. Europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka syte
go, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”8.

7 BENEDYKT XVI, Encyklika o nadziei chrześcijańskiej „Spe salvi” (30.11.2007), „L’Osser-
vatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 1, 2 (skrót: SS).

8 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako 
źródło nadziei dla Europy „Ecclesia in Europa” (28.06.2003), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 24 (2003) nr 7–8, 9.
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Bóg jednak istnieje i On jest jedyną Nadzieją człowieka. Nasza wiara 
w Niego staje się naszą nadzieją, a sposób jej wyrażania jest naszą drogą ży
cia. Znajdując się na niej, zawsze postępujmy w kierunku dobra, licząc się 
z drogowskazami miłości. W innym wypadku przedmiotem naszej wiary 
nie będzie Bóg, ale ten postęp, który drastycznie opisują słowa Theodora 
W. Ador no, przypomniane przez Benedykta XVI w Spe salvi (22): „postęp, 
jeśli się mu przyjrzeć z bliska, jest postępem od procy do megabomby”9. Nie 
jest to zatem żaden postęp, tylko strach przed beznadziejną przyszłością. 
Chrześcijanin wszelako niech pamięta: „Spe salvi facti sumus – w nadziei już 
jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 24)10.

W Pierwszym Liście św. Piotra Apostoła znajdujemy słowa: „Chrystusa 
miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” 
(1 P 3, 15). Każdy człowiek wie, że nie można żyć bez nadziei. To przede 
wszystkim ona – jak to się niekiedy mówi – „trzyma go w pionie”. Brak na
dziei jest nie tylko zwinięciem perspektywy dnia jutrzejszego, to coś znacznie 
więcej: to rozdeptanie i zniszczenie dnia dzisiejszego. Jeśli nadzieję porów
namy do biegnącego czasu, to jej brak skutkuje zakrzywieniem strzałki czasu 
do punktu wyjścia. Proces utracania nadziei mutuje zatem w beznadzieję, 
której treścią jest rozpacz, a jej matką otchłań. Zauważmy jeszcze następującą 
zależność: tracenie nadziei uruchamia mechanizm obronny, którym jest roz
paczliwe chwytanie się czegokolwiek, podług przysłowia „tonący brzytwy 
się chwyta”. Mocniejsze chwycenie brzytwy oczywiście rani, aczkolwiek jest 
tak napastliwe, że aż całkowicie władcze i zniewalające, bo odurzające. I tą 
drogą to „coś” staje się „bogiem”. I nie może być inaczej, bo wada, jaką jest 
rozpacz, musi wydać potomstwo i dlatego rodzi bałwochwalstwo.

A jaka nadzieja jest i winna stale być obecna w chrześcijanach? Papież 
Piotr pouczył, aby w sercach za Świętego mieć Chrystusa. Co to znaczy? Nic 
innego, jak tylko to, że treścią prawdziwej nadziei nie może być coś z natu
ry słabego czy nietrwałego. Nadzieja bowiem kryje w sobie z jednej strony 
pragnienie, które jest w człowieku, a z drugiej strony pewność, która jest ulo
kowana poza człowiekiem, czyli w Bogu. Istotą prawdziwej nadziei nie jest 
więc miejsce pragnienia, ale miejsce pewności. Dla chrześcijan miejscem pew
ności jest Bóg i tylko Bóg, i oby zawsze Bóg. A ponieważ Chrystus jest praw
dziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, natura ludzka nie odnajduje 
głębszych pragnień, jak tylko w Nim, i jednocześnie On jako Bóg jest pewnym 
gwarantem ziszczającym w pełni te pragnienia.

9 SS 22.
10 Tamże, 1.
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Piotr Apostoł prosi też, abyśmy umieli uzasadniać tę nadzieję, która 
w nas jest. Jak należy to czynić? Nie inaczej, jak tylko dbaniem o wiarę, po
nieważ jej naturalnym przedmiotem jest Bóg, który jest pewnością wszystkie
go. Stąd Jego Imię: „Ja Jestem!”. Pójdźmy trochę dalej. Jakim sposobem trosz
czyć się o wiarę? Również nie inaczej, jak tylko zachowywaniem przykazań, 
czyli uczestniczeniem w miłości. Czyjej? Jedynej i niepowtarzalnej, obficie 
się przelewającej – czyli Bożej, bo tylko Bóg jest Miłością! I dlatego możemy 
powiedzieć: nadzieja żywi się wiarą, a ta płonie miłością. Jeśli miłujesz Boga, 
wiara w Niego cię uwzniośli, czyli twą nadzieję nasyci uzdrawiającą tęsk
notą. Jeśli natomiast rezygnujesz z Boga i nie chcesz Go poszukiwać, tkwią
ca w tobie naturalna pogoń za nieoczywistością, czyli wiara, musi wybrać 
bałwana, w którym ulokujesz swoją ludzką nadzieję. I wtedy rozpaczliwie 
krzykniesz (winno być: rykniesz), jakkolwiek prawdziwie: „nadzieja jest 
matką głupich!”.

MIŁOŚĆ BOŻA 
(CO DO MIŁOŚCI BEZ GRANIC)

Jaki jest mój wpływ na całość? Mały czy duży? Ani mały, ani duży, ale 
ogromny! Współczesna kultura zbiera w sobie wiele minimalizmów. Pośród 
nich znajdują się egzystencjalistyczne koncepcje człowieka, według których 
jest on nie tyle kimś, ile czymś, a nawet niczym. Jego znaczenie jest minimalne 
i to tak bardzo, że według tych koncepcji istnienie człowieka to po prostu ab
surd. A jeżeli te myśli wypowiadają deiści, dla których Bóg jest wyrachowa
ną ideą, to człowiek jest jakąś igraszką, zabawką tegoż matriksowego bytu. 
I dlatego tzw. nowoczesność robi wszystko, aby pozycję oraz siłę człowieka 
zmaksymalizować i tym samym usadawia go na tronie pełnej niezależno
ści: od Boga (ateizm, deizm), od człowieka (egoizm), od własnych słabości 
(samorealizacja) i od zasad moralnych (autonomia). I tym sposobem dzisiej
sza mentalność kulturowa jeszcze bardziej wprowadza człowieka w świat 
fabularyzowany, umieszcza go bowiem między „nicością” tkwiącą w nim 
samym a „nieskończonością” uzależnianą również od niego samego. Innymi 
słowy: apodyktycznie czyni z człowieka niezastąpionego zbawcę własnego 
losu. Całkowita fikcja! Stąd depresje, osobowościowy odlot i wyobcowanie. 

Wpływ człowieka na całość wszechrzeczy jest ogromny. Czyż nie z jego 
powodu owa całość została uczyniona? Boża miłość dotknęła ludzkiego ser
ca, jego jestestwa, całej egzystencji. Sprawiła, że każdy człowiek może i po
winien czuć się kochany przez Boga. Miarą ludzkiej wielkości jest fakt stwo
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rzenia (dla człowieka) i fakt wcielenia Syna Bożego (Bóg stał się w Jezusie 
człowiekiem). Nadto Bóg oszacował też cenę człowieka. Jej wysokość wy
znacza zbroczony Chrystusową krwią krzyż. Natomiast małością człowieka, 
jego wstydem i nędzą są tylko jego grzechy, zarówno te lekkie, jak i cięż
kie. Im więcej ludzkiego grzechu, tym słabsza kondycja całości, i odwrotnie: 
im więcej Bożego ładu w rozumie, woli i sercu człowieka, tym wznioślejsza 
i przestronniejsza jego perspektywa w kontekście wszechogarniającej szczę
śliwości. Owa ogromność wpływu człowieka na całość tłumaczy również to, 
co kryje się pod pojęciem solidarności. Otóż Bóg chce, aby człowiek solidar
nie uczestniczył we wszystkim, dlatego też nie wyklucza go z niczego. Je-
dynie bowiem grzech wyklucza i dlatego, jak powiedzieliśmy wyżej, zamy
ka mentalność człowieka w spirali depresji, generuje osobowościowy odlot, 
przerywając strumień świadomości oraz de facto wyobcowuje, pozostawiając 
go samego na „spalonej” ziemi.

Jak wygląda zgiełk codziennego dnia? Trzeba wstać, przygotować się 
do wyjścia do szkoły bądź pracy. Ważny jest obiad, niekiedy poza domem, 
czasem później niż zwykle. Jest i wieczór, i domowe prace, ale też i domowe 
siedzenie przed telewizorem czy komputerem. Wypada odrobić lekcje, może 
komuś pomóc, posprzątać, coś wyprać. Wiele spraw należy odłożyć na jutro. 
Całość przepleść można modlitwą osobistą, rodzinną. Wejście do kościoła, 
aby pokłonić się Panu, też jest możliwe. Ów zgiełk nie pretenduje do kanonu 
ciszy. Nie koleguje się on również z pozbieraniem myśli. Nie jest także oazą 
na szachownicy codziennych wydarzeń. On po prostu jest. I w tym wszyst
kim trzeba odnajdywać siebie. Ale jak? Przez co i w czym?

Pomocą jest moja tożsamość i tajemnicza konstrukcja osobowości, która 
pozwala mi w tym wszystkim, w czym jestem, stale doświadczać mojego „ja” 
– pełniej z Bożą pomocą, gdyż to Jego kompozycja bytu ludzkiego stała się 
moim udziałem. Utkana przez Opatrzność codzienność bez przerwy pisze 
poematy na pergaminie mojego życia. Dostarcza jednakże tylko atramentu, 
pióro znajduje się w mojej ręce. W efekcie powstaje dzieło, tak rodzajowe, jak 
i bogate w wydarzenia, których głównym bohaterem jestem „ja” – człowiek.

W tym wszystkim widać piękno stworzonego człowieka, który mimo 
tracenia twarzy przez grzech ciągle z pomocą łaski zbiera okruchy dobra; 
który otwiera, mimo że egoizm bez przerwy zamyka; który słucha, a jednak 
stale jego ucho zderza się z potokiem słów. Sam także ich nie oszczędza, 
chociaż zostaje pouczony, a zdarza się, że i skarcony. Ten człowiek, na rzecz 
którego ów zgiełk pracuje, każdego dnia podnosi oczy ku niebu i pyta: czy 
już jest dobrze? Wie, że Miłość go kocha; czuje, że Święte Oblicze nań pa
trzy; słyszy, że Miłosierdzie go woła. W atmosferze tego Bożego zatroskania 



33Jak uzdrowić międzyludzkie stosunki społeczne?…

ów zgiełk wywołuje w duszy człowieka delikatny dreszcz, ale nie przeszyty 
strachem, lecz rozpalony potrzebą wzrastania i ostatecznym oczekiwaniem.

Myślenie, mówienie i czynienie miłości zawsze jest na czasie. Temat 
miłości przenika wszystko. Jest ona zawarta w uśmiechu stworzenia, w po
rządkującej grawitacji i pobudzającym napięciu. Miłość jest w płomieniu ga
zowego palnika, który ogrzewa wodę w czajniku. W kombinacji liczb i łami
główce praw również jest miłość. Ona nigdy nie śpi. Ale też i nie rezygnuje, 
bo przecież kocha. Czym zatem jest? – ponownie zapytamy.

Gdy przywołamy Boga, powiemy: On jest Miłością. Jeżeli odniesiemy 
ją do prawdy, zauważymy, że miłość jest szybkonogim biegaczem, który do
browolnie się za nią ugania. Jeśli miłość jest rodzinna, to jest domowym ogni
skiem. Na polu walki odnajduje się w towarzystwie wierności. W dziedzinie 
sądu jest sprawiedliwością, w sztuce – odwzorowaniem harmonii, a w mo
dlitwie spokojem. Dla narzeczonych jest jedynym światem; dla osamot
nionych – powrotem szczęścia, a dla chrześcijan Jezusem, który zapewnia: 
Przyjacielu „chcę ci coś powiedzieć” (Łk 7, 40). W Kościele jest Eucharystią. 
W koronie cnót perłą niewinności. Dla pogan gwiazdą nadziei, a dla zadu
fanych cwaniaków – mieczem wyrokującym każdą podejmowaną decyzję.

Paweł Apostoł z kolei tak komponuje: „Miłość jest cierpliwa, szlachetna, 
miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała, nie postępuje 
nieprzyzwoicie, nie szuka siebie, nie wybucha gniewem, nie liczy doznanych 
krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Wszyst
ko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko przetrwa. 
Miłość nigdy się nie kończy” (1 Kor 13, 4–8a).

Miłość, gdy woła, to płacze. Jeśli się śmieje, to wzrasta. W przypadku 
zranienia pierwsza przebacza. Gdy jest odrzucana, to się wstydzi. Skoro ona 
otwiera, to i stuprocentowo zamknie. Nigdy nie jest patem. A gdy przysię
gnie, to już nie rozwiąże.

NIEZBYWALNOŚĆ LUDZKIEJ GODNOŚCI  
(NOBILITUJĄCEJ KAŻDEGO CZŁOWIEKA)

Kim jest człowiek? Ileż treści mieści się w tym jednym prostym wyraże
niu. Jak bardzo nastraja, uwzniośla i harmonizuje ducha ludzkiego już samo 
otwarcie się na te osobliwe słowa. Na przestrzeni historii różnie mówiono 
o człowieku. Próbowano na wiele sposobów zamknąć człowieka w jakieś 
ludzkiej myśli. Była to myśl mityczna, polityczna, społeczna, bogata i skrom
na, prawdziwa, ale i uboga w prawdę, nawet fałszywa. Jakkolwiek by ją 
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określać, na pewno trzeba ją odróżnić od prób reformowania człowieka, jego 
wychowywania oraz rewolucjonizowania, bynajmniej nie tylko jego wnętrza, 
lecz również jego otoczenia i całych społeczności. Roszczono sobie także pra
wo do zmiany człowieka przy jednoczesnym, często dość pogardliwym za
trzymaniu się przy jego niewyrażalnej i świętej tajemnicy ludzkiej godności.

Kim jest człowiek? W czym wyraża się jego istota, czyli jaka jest jego 
ludzka natura? Człowiek z istoty swojej jest rozumnością, bo myślenie i wie
dza są dla niego czymś naturalnym. Człowiek jest również pełen wolityw
ności, mówi bowiem „chcę” bądź „nie chcę”. Jest także żywą religijnością, 
gdyż wyraźnie swoją postawą uzasadnia to, w co wierzy. A cóż powiedzieć 
o ludzkiej cielesności, która zmysłowo odczuwa, albo o emocjonalności, któ
ra niekiedy aż w rozpaczliwość mierzy. Człowiek z istoty jest socjalnością, 
ponieważ bez drugiej osoby nie mógłby w ogóle doświadczyć osobowej mi
łości, która najpełniej go formuje. Jak wiele w człowieku jest rozwojowości, 
wyrażającej się w dojrzewaniu i potrzebach. Niemniej ważna jest misyjność 
czy – inaczej mówiąc – powołanie, umieszczające człowieka na drodze kon
kretnego zadania czekającego na wykonanie. Ta misyjność z kolei odkrywa 
ludzką niepowtarzalność. Czyż u podstaw choćby tylko tak skromnie wy
mienionych aspektów człowieczeństwa nie leży świadomość tożsamości, 
mówiącej dumnie „ja”?

Kim jest człowiek? Jest inny niż sami ludzie go poznali i opisali. Jest 
obrazem innego świata. Tak jak rzeźba nigdy nie dorówna artyście, dzieło 
twórcy, a część całości, tak samo efekt ludzkiego zabiegania nie jest w stanie 
dorównać ludzkiej godności. Myśl rzeźbiarza zmaterializowała się w rzeź
bie, twórca odsłonił się w dziele, a część jedynie przypomniała o całości. 
Czyż głębię ludzkiej tajemnicy można całkowicie ujawnić prostymi narzę
dziami jawności?

Psalmista zawtóruje: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym 
syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym 
od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą” (Ps 8, 5–6). Kim zatem jest czło
wiek? Jest obrazem Stwórcy, a jego człowieczeństwo jest na pewno najwy
mowniejszym świadectwem Bożej miłości. 

Pytanie: kim jest człowiek? – jest zasadne przynajmniej z dwóch powo
dów. Po pierwsze, zadaje je sobie każdy człowiek. I po drugie, odpowiedź na 
to pytanie jest przeobficie wypełniona treścią. Już te dwie racje wystarczają, 
aby w człowieku dostrzec samonarzucającą się prawdę o nim samym, mó
wiącą, iż nie ma nic cenniejszego ponad niego. Przyjęło się, że ową warto
ścią człowieka, której nie sposób przecenić, jest jego niezbywalna godność. 
Dlatego też ludzka godność samorzutnie staje się najwyższą wartością, jaką 



35Jak uzdrowić międzyludzkie stosunki społeczne?…

my wszyscy zostaliśmy obdarowani – obdarowani nie dla innych celów, jak 
tylko dla tego jedynego, zawsze niepowtarzalnego: uszanowania godności 
każdego człowieka. Godność ludzka jest więc celem samym w sobie; jest za
tem zobowiązaniem nie do podważenia, a to oznacza, że definiuje etyczno
-społeczną zasadę, której treścią jest ów najwznioślejszy cel. Z tego względu 
ludzką godność nazywa się po prostu celową zasadą etyczno-społeczną. 

Ludzka godność nie pozwala nigdy człowieka uczynić żadnym środ
kiem dla innych celów. Ta sama ludzka godność domaga się uszanowania 
integralności cielesnej, strzeżonej niczym innym, jak tylko nienaruszalną 
jednostkową wartością życia psychofizycznego. Ludzka godność zapewnia 
również społeczną nietykalność, o ile człowiek sam nie występuje przeciw 
nietykalności drugiego. Z racji rozumności i naturalnego dążenia do prawdy 
ludzka godność dla pełnego osobowego rozwoju potrzebuje wolnego wy
boru, aktualizującego się zwłaszcza na płaszczyźnie religijnej i moralnej. To 
powoduje, że busolą człowieczego losu jest świadectwo jego sumienia. 

Godność człowieka jest tak wielka, że sam Bóg w Jezusie Chrystusie 
zechciał stać się człowiekiem po to, aby człowieczeństwu przywrócić to 
wszystko, co grzeszny człowiek sam sobie odebrał. Syn Boży nie wstydzi 
się człowieczeństwa, co więcej, przebóstwiając je, nadaje mu nadprzyrodzo
ny charakter. Dlatego uznaje się podwójny wymiar ludzkiej godności: ten 
przyrodzony, związany ze społeczną naturą człowieka, oraz ten nadprzy
rodzony – wiążący człowieka, cały rodzaj ludzki z Bogiem. Każdy człowiek 
zatem nosi w sobie podwójny „obraz”. Najpierw „obraz” wszystkich ludzi 
ze względu na wspólność natury, a następnie „obraz” samego Boga, któ
ry w mocy Ducha Świętego uwidacznia Chrystusowe Oblicze roziskrzone 
światłem stwarzającym, wcielającym i zbawiającym.

EWANGELIA SPOŁECZNA  
(JEGO ODKUPIENIE MA ZNACZENIE SPOŁECZNE)

Z praktycznego, a zatem duszpastersko-apostolskiego punktu widze
nia, jak również z teoretyczno-pastoralnego, tym, co łączy naukę społeczną 
Kościoła z ewangelizacją, jest po prostu tzw. „ewangelia społeczna”. Świa
domość chrześcijan, ale również samoświadomość Kościoła ową „ewangelię 
społeczną” każe postrzegać jako ważne kryterium z jednej strony ewangelicz
nej skuteczności, a z drugiej strony jako ewaluacyjną procedurę rzeczywiste
go wprowadzania zasad czy wartości, jak i wypracowanych przez katolicką 
naukę społeczną teoretycznych modeli, w życie wspólnoty kościelnej funkcjo
nującej w konkretnym, kulturowo scharakteryzowanym społeczeństwie.



36 Ks. Bogusław Drożdż

Pod pojęciem „ewangelia społeczna” rozumiemy społeczne nauczanie 
Kościoła urzeczywistniające się w życiu osobowo-społecznym. Pojęcia tego 
użył św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. Papież mówi, że „ten nowy język, czyli nauczanie społeczne Ko
ścioła, jest organicznym rozwinięciem prawdy samej ewangelii. Jest to ewan-
gelia społeczna naszych czasów – podobnie jak epoka apostolska miała ewan
gelię społeczną Kościoła pierwotnego, a potem czasy Ojców, a potem czasy 
Tomasza z Akwinu i wielkich doktorów średniowiecza”, a wreszcie wiek 
XIX, pełen wielkich inicjatyw, przemian i problemów, które w zasadniczej 
mierze przygotowały encyklikę Rerum novarum”11. Kompendium nauki społecz-
nej Kościoła, odnosząc się do powyższej myśli, podaje: „Nauka społeczna jest 
słowem, które wyzwala, [jest] ewangelią społeczną, za sprawą Kościoła roz
brzmiewającą w teraźniejszości człowieka”12. 

Ewangelia społeczna skierowana jest do wszystkich ludzi, a zwłaszcza 
chrześcijan, osób duchownych i katolików świeckich. Wspólnym mianow
nikiem tych wszystkich osób jest „dobra wola”. To wystarczający warunek 
pozwalający wniknąć w treść tego, co kryje się pod określeniem „społeczna 
nauka Kościoła”. Nauczanie Kościoła podaje, że „nauka społeczna ukazuje 
podstawowe kryteria działalności duszpasterskiej na polu społecznym: gło
szenie Ewangelii; konfrontowanie orędzia ewangelicznego z realiami spo
łecznymi; planowanie działań zmierzających do odnowy tych realiów przez 
ich kształtowanie w zgodzie z wymogami moralności chrześcijańskiej”13. 
Św. Jan Paweł II w swej społecznej encyklice Centesimus annus zwraca uwagę, 
że „nowa ewangelizacja, której współczesny świat pilnie potrzebuje [...] musi 
uczynić jednym ze swych istotnych elementów głoszenie nauki społecznej 
Kościoła, który zdolny jest dzisiaj [...] wskazywać słuszną drogę i podejmo
wać wielkie wyzwania współczesnej epoki, podczas gdy ideologie tracą wia
rygodność”14. Natomiast Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate, zauwa
ża, że nauka społeczna Kościoła jest „caritas in veritate in re sociali: głoszeniem 
prawdy miłości Chrystusa w społeczeństwie. Nauka ta jest posługą miłości, 
ale w prawdzie”15.

11 JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. (19.05.1991). „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 12 (1991) nr 7, 5.

12 PAPIESKA RADA „IUSTITIA ET PAX”, Kompendium, dok. cyt., 63.
13 Tamże, 526.
14 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum nova-

rum”, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 12 (1991) nr 4, 5 (skrót: CA).
15 BENEDYKT XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie „Cari-

tas in veritate”, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009) nr 9, 5 (skrót: CiV).



37Jak uzdrowić międzyludzkie stosunki społeczne?…

Powiedzmy to bardzo wyraźnie, że nic innego, jak tylko społeczne doku
menty Kościoła, dobitnie pokazują status nauki społecznej Kościoła w dzie
le ewangelizacji. Bez tego społecznego nachylenia ewangelizacja uległaby 
poważnemu zniekształceniu. Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej 
Evangelii gaudium wprost pisze: „jeśli nie zostanie on [tj. społeczny wymiar 
ewangelizacji] odpowiednio ukazany, narazimy się na ryzyko zniekształce
nia autentycznego i pełnego znaczenia misji ewangelizacyjnej”16.

JEDYNOŚĆ POŚREDNICTWA  
(PONIEWAŻ BÓG W CHRYSTUSIE ZBAWIA)

Jedynym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. Świat, w ogólności 
wszechświat, nie ma żadnych mocy zbawiających, tzn. takich, które mo
głyby sprawić, aby ludzkość, życie doczesne człowieka na ziemi kiedykol
wiek stały się, tak z siebie, miejscem uszczęśliwiającego raju. Tylko Bóg jest 
ostatecznym wytłumaczeniem, centrum i celem życia człowieka, jak i całe
go stworzenia. Kluczem jakiegoś pojęcia tego, co uczynił Bóg dla człowieka, 
jest Misterium Paschalne. Doczesność w tym Misterium uczestniczy, a próby 
odrywania życia człowieka od zbawczego zamysłu i dzieła samego Boga to 
jedynie mrzonki, utopie i ideologie, które rzeczywistość ogólnoludzką oma
miają dymem kłamstwa. Ani praca, ani sukces, ani wygoda, ani władza, ani 
inni ludzie nie zbawią człowieka – z prostego powodu: nie mogą zaoferować 
tego, czego w głębi swego jestestwa człowiek pragnie i za czym nieustannie 
tęskni.

Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” 
(Mt 16, 24). Niechybnie myliłby się ktoś, gdyby twierdził, że ta wypowiedź 
wiąże tylko potencjalnych bądź okrzepłych w wierze chrześcijan, którzy 
wyznając Chrystusa jako Zbawiciela, próbują swoim życiem rzeczywiście 
Go naśladować. Zakres tego wezwania jest znacznie szerszy. Obejmuje on 
wszystkich ludzi, różniących się cywilizacyjnie i kulturowo, zanurzonych 
w przestrzeni swojej historii i geografii. Co takiego jest w tych Jezusowych 
słowach? Skąd także ten bijący blask, który oświetlając – nie oślepia, zacze
piając – nie rani, pomagając – nie przytłacza, kierując – nie zniewala? Skąd 
to wszystko?

„Jeśli kto chce pójść za Mną” – niezwykły szacunek do wolności ludz
kiej. Tu godność człowieka w tajemnicy posiadania i działania wolnej woli, 

16 EG 176.
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podniesiona jest nie do jakiegoś poziomu, ale najwyższego, jaki można sobie 
wyobrazić. Więcej – poziomu przekraczającego nawet każde wyobrażenie. 
„Niech się zaprze samego siebie” – istota drogi prowadzącej do własnego 
szczęścia. Uzależnione jest ono od przyjęcia siebie takim, jakim jestem w ka
tegoriach daru i zadania oraz uczynienia z tego, kim jestem, takiego, jakim 
chciałbym być. Sposobem pozwalającym to osiągnąć jest szczere otwarcie – 
ugruntowane osobistym i mocnym przekonaniem; otwarcie na podjęcie tej 
jedynej, najskuteczniejszej drogi, obdzielającej szczęściem już od chwili jej 
rozpoczęcia. Wezwanie to jest fundamentem wychowania, jeśli oczywiście 
chce się traktować je poważnie, a nie instrumentalnie, szukając innych korzy
ści i realizując przy okazji obce jemu cele lub po prostu zachcianki. 

„Niech weźmie krzyż swój” – uwierzytelnienie, że wybrana droga nie 
jest fikcyjna, ale prawdziwa i etycznie godziwa. Trudności być muszą. Ich 
brak winien budzić wiele podejrzeń zakorzenionych w nieprawdziwym ob
razie siebie samego, także w klimacie obowiązującego prawodawstwa oraz 
w świecie żmudnego poszukiwania prawdy o tym, co jest i co się zdarzyło, 
i wydarzyć może. Spożytkowane szczęście, osiągane jako własne, w sposób 
naturalny z osobistego staje się społecznym. „I niech Mnie naśladuje” – ta
jemnica powołania ludzkiego. Chrystus utożsamia się z każdym prawdzi
wym, również najmniejszym dobrem i godziwym celem. Dla chcących tego 
objawia się jako jedyny Zbawiciel, pełnia życia i szczęścia. Jego naśladowanie 
streszcza się w tajemnicy Jego człowieczeństwa. On stał się człowiekiem, aby 
człowiek nie zapomniał, skąd wyszedł i dokąd zmierza. Niech nie będzie 
smutny i przegrany. Niech Jego naśladuje i z dumą podniesie głowę.

W teologii pastoralnej zwykło się odróżniać pośrednictwo zbawcze od 
procesu zbawczego. Jeśli pierwsze jest duszpasterstwem czy też apostol
stwem obejmującym katolików świeckich, a drugie szeregiem doświadczeń 
odzwierciedlających osobistą relację człowieka do Boga, to ich szczególnym 
miejscem w strukturze hierarchiczno-organizacyjnej Kościoła jest parafia. 
W adhortacji apostolskiej o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evan-
gelii gaudium papież Franciszek pisze: „Parafia nie jest strukturą ułomną; 
właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może przyjąć bardzo odrębne 
formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza 
i wspólnoty. […] Parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest śro
dowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, prze
powiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. […] Jest wspólnotą wspól
not, jest sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć 
drogą, jest centrum stałego misyjnego posłania”17.

17 EG 28.
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WSPÓLNOTOWOŚĆ RADOŚCI  
(NIE TYLKO POJEDYNCZE OSOBY)

Skoro o adhortacji papieża Franciszka, opublikowanej 24 listopada 2014 
roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wspomnieliśmy już 
jako o programowej, to konsekwentnie podkreślmy, iż rozpoczyna się ona 
charakterystycznymi, w pewnym sensie właśnie programowymi, słowami: 
„Radość Ewangelii (Evangelii gaudium) napełnia serce i całe życie tych, któ
rzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają 
wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Je
zusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza” (EG 1).

Papież uczy o radości, która uskutecznia ewangelizację świata; spra
wia, że zwłaszcza ludzie Kościoła na nowo, z pokorą Boga wcielającego się 
w człowieczeństwo winni otrząsnąć się z próżnej chwały tych, którzy „zado
walają się posiadaniem jakiejś władzy i wolą być raczej generałami pokona
nych wojsk niż zwykłymi żołnierzami nadal walczącego oddziału”18.

Radość każe Kościołowi ujmować każdego człowieka ze wszystkimi 
jego słabościami. Chodzi o to, abyśmy my, chrześcijanie, „zawsze wzrastali, 
żyli z głębokim pragnieniem czynienia postępów na drodze Ewangelii i nie 
opuszczali rąk”19. Dlatego papież woła, że radość istotowo łączy się z mi
łością; przypomina, że ta radosna miłość obecna jest w każdym powołaniu 
„do troski o najbardziej kruchych mieszkańców ziemi”20. Papież Franciszek 
formułuje cztery zasady kierujące rozwojem współżycia społecznego i bu
dowaniem pokoju21. Pierwsza z nich mówi, że czas przewyższa przestrzeń. 
Przeciwieństwem czasu jako pełni jest chwila. Gdy tylko człowiek całkowicie 
koncentruje się na chwili, traci perspektywę pełni, zaciemnia się wizja linii 
horyzontu, przez co kurczy się przestrzeń. Chwila jest synonimem ograni
czonej przestrzeni wypełnionej własnym „ja”, aż do bałwochwalstwa tego, 
kim człowiek jest i co posiada. W tym przypadku „mój świat” staje się dla 
mnie jedyną przestrzenią, któremu wyłącznie się poświęcam.

Druga zasada rozwoju współżycia społecznego wiąże jedność z konflik
tem, twierdząc, że jedność przeważa nad konfliktem. Jedności nie można 
zbudować bez konfliktów, niejako zamiatając je pod dywan, odkładając na 
półkę czy odsyłając do lamusa. Konflikt trzeba zaakceptować, wpisać w rów
nanie jedności, po prostu wydobyć z niego moment twórczości.

18 Tamże, 96.
19 Tamże, 151.
20 Tamże, 209.
21 Por. tamże, 221–237.
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Treścią trzeciej zasady jest prawda, że rzeczywistość jest ważniejsza 
od idei. Historia pokazuje, że łamanie tej zasady zawsze otwierało na oścież 
drzwi zmian społeczno-kulturowych dla różnej maści ideologii. Skądinąd 
piękne idee często stawały się twardym młotem druzgocącym niejedno ist
nienie ludzkie, zawsze żywotnie zakorzenione w tkankę rzeczywistości spo
łecznej.

Czwarta zasada jest nad wyraz jasna: całość przewyższa część. Mimo że 
zawarta w niej prostota predestynuje ją do rangi zasady absolutnie pewnej, 
to jednak wartość jej obecności w życiu społecznym jest absurdalnie ignoro
wana. Zasada ta mówi, że wszystko ma swój kontekst, z którym trzeba się 
liczyć. Nie ma czynności bez konsekwencji, przyczyna zawsze wywoła sku
tek, a dobrany środek czy narzędzie wdrukuje się w osiągnięty cel.

Zastosowanie powyższych zasad z pewnością usunie smutek i krzyw
dę; odbuduje nadzieję i przywróci radość całemu stworzeniu, zaproszonemu 
do stołu jednego królestwa. Wzorem tej przemiany jest Maryja – Gwiazda 
nowej ewangelizacji, a więc Ta, która rzeczywiście „potrafi przemienić staj
nię dla zwierząt w dom Jezusa” (EG 286).

TWÓRCZOŚĆ WYCHOWANIA  
(ALE RÓWNIEŻ UZDRAWIA MIĘDZYLUDZKIE  

STOSUNKI SPOŁECZNE)

Kontekst życia człowieka na pewno się zmienia. Czy zmieniają się także 
zasady, według których jest prowadzone jego wychowanie? Jak konteksty: 
społeczny, gospodarczy, polityczny, techniczny i każdy inny – wpływają na 
stopień akceptowania stałych zasad wychowawczych? Jak jest z kontekstem, 
który można nazwać biosferą, a więc z prawdą o środowisku naturalnym? 
Jego wpływ jest jednoznaczny, bo i stały, i bardzo wymierny. Inaczej jest 
już z socjosferą, a więc z powiązaniami, jakie występują między ludźmi. Nie 
mają one już tak jednoznacznego charakteru. Są różne i różnie są odbierane. 
Nie można ich przewidzieć w szczegółach. Często są owocem emocji, które 
jeszcze bardziej znamionują te stosunki subiektywnością. A technosfera? Ten 
znak myślenia racjonalnego, przejaw ludzkiej pomysłowości również dzia
ła na człowieka. I to jak bardzo! Niech tylko wymieni się komunikację: tę 
przestrzenną i medialną. Ten technosferyczny kontekst w wielu miejscach 
uszlachetnia ludzkie życie. Niemniej jednak technosfera często kształtuje ta
kie modele wychowawcze, które z pewnością pozbawione są choćby krzty 
refleksji nad godnością osoby ludzkiej.
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Jeśli kontekst życia, i to ten najbliższy, a więc materialny i zmysłowy, ze
zwala i dopuszcza zmiany zasad wychowywania, nawet te fundamentalne, 
to przyszłość jest naprawdę krótkowzroczna. Jeżeli jest inaczej, to perspek
tywa przyszłości nie ma granic, bo jest dążeniem do jednego i prawdziwego 
Wychowawcy i Ojca – Boga.

Troska o rozwój swojego życia jest wymagająca. Istotne motywy dla 
tego rozwoju odnajdujemy w chrześcijaństwie – religii pełnej i dynamicznej. 
W jej obfitości każdy może znaleźć coś dla siebie, a jednocześnie ze zdumie
niem zauważa, że bardzo wiele łączy go z innymi ludźmi. Dynamizm chrze
ścijaństwa jest widoczny co najmniej na dwóch poziomach: w pasjonującej 
wizji przyszłości oraz w normatywnej etyce. Pierwszy stopień wlewa nadzie
ję – osnowę i pewność dla życia; drugi – realizuje się w miłości – zapewnia 
rozwój i rodzi nową rzeczywistość. Pierwszy kładzie fundamenty, drugi wy
kańcza budowę.

Ową pewność i dynamizm chrześcijaństwa ukazuje Pismo Święte, mię
dzy innymi w tych Piotrowych słowach: „Dlatego też właśnie dołożywszy 
całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do pozna
nia powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości poboż
ność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. 
Gdy bowiem będziecie jej mieli, i to w obfitości, nie pozostawią was one bez
czynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego, Jezusa Chrystu
sa” (2 P 1, 5–8).

Tak będzie, bo wiara bez uczynków jest martwa. Czyniąc dobrze, wyra
bia się cnotę – dyspozycję do czynienia dobra. Cnota przez pilność i wierność 
wnikliwiej rozpoznaje rzeczywistość oraz pokornie w powściągliwości uzna
je, że nie wszystko da się poznać. Jest jeszcze Tajemnica, która szokuje bar
dziej niż zdobyta wiedza. Szokując, rzuca na kolana i kształtuje pobożność. 
Ta w następstwie stawia w szeregu z innymi – takimi samymi – jako znakami 
tej Tajemnicy. Bycie z innymi w perspektywie Tajemnicy mobilizuje przez 
przyjaźń i braterstwo do miłości. Czy można wskazać warunki, które decy
dują o tym, że dany podmiot osobowy czy instytucjonalny wychowuje nie 
tyle najlepiej, ile prawidłowo? Mówimy „prawidłowo”, ponieważ podkre
ślamy kwestię całościowego rozumienia poruszanego problemu, a nie tylko 
sposób wprowadzania w życie jakiegoś konkretnego systemu wychowaw
czego, co bardziej można oddać właśnie słowem „najlepiej”, w sensie: ten, 
a nie tamten system gwarantuje „najlepiej” osiągnięcie zamierzonych celów 
wychowawczych.

Bez wątpienia warunkiem prawidłowego wychowywania jest zestroje
nie akcji wychowawczej z dyktatem sumienia podmiotu wychowującego. Su
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mienie wyraźnie ujawnia należyty charakter podejmowanych myśli, czynów 
i wypowiadanych słów: czyń dobro, a unikaj zła. Oznacza to, że z dostrzeżo
nych możliwości wyboru należy dobrowolnie wybrać to, co jest lepsze. Ma
jąc do wyboru kłamstwo czy tzw. półprawdę trzeba wybierać prawdę bądź 
zamilknąć. Z wielości dróg należy wybrać tę, która przyniesie więcej dobra, 
a nie mniej czy też spowoduje jakieś zło. Każde zatem środowisko, które 
przestrzega tego podstawowego warunku uprawiania pedagogii względem 
kogoś bądź też siebie samego, należy uznać za wysoko wychowujące.

Takim środowiskiem zdecydowanie prawidłowo wychowującym jest 
Kościół katolicki, który z obowiązku, ale i w poczuciu odpowiedzialności 
przed Bogiem za zbawienie człowieka łączy w harmonijną jedność czynnik 
naturalny z nadprzyrodzonym. W praktyce oznacza to, że nawet wtedy, 
kiedy ktoś odrzuca czynnik nadprzyrodzony (wiarę, objawienie, religię), to 
pozostaje związany prawem naturalnym, którego zarzucić nie może. Ono 
bowiem strzeże, analogicznie jak zasady matematyczno-fizyczne wobec ma
terii, prawidłowego rozwoju osobowego poszczególnych ludzi i całej ludz
kości. Jednakże zauważamy, jak wiele instytucji uważających się za „dobrze” 
wychowujące w sposób jednoznaczny odrzuca moralne prawo naturalne, 
nie mówiąc już o prawie nadprzyrodzonym, które przecież wczytując się 
w ludzką tęsknotę nieustannego trwania, wprowadza człowieka w tajemni
cę wieczności.

Kościół jest dziełem bosko-ludzkim, dlatego jest znawcą ludzkiej na
tury i godności człowieka. W świetle głoszonej Ewangelii widzi wieczną 
przyszłość człowieka, która nadaje trwały sens wszelkiej aktywności ludz
kiej. Czyż nie wspaniale w tym kontekście ukazuje się głębokie przekonanie 
Klemensa Aleksandryjskiego, który wprost Chrystusa nazywa Pedagogiem 
świata?22

EPILOG

W kręgach kościelnych początek XXI wieku upływa pod znakiem nowej 
ewangelizacji oraz tego, co mieści się pod pojęciem kerygmatu. Wielu współ
czesnych teologów głowi się nad problemem rozróżnienia starej ewangeli
zacji od nowej. Inni roztrząsają kwestię posłannictwa Kościoła, koncentru

22 Chrystus jest „Wychowawcą ludzi”, „Wychowawcą świata”, „Boskim Pedago
giem”. L. RZODKIEWICZ, Jezus Chrystus w kulturze antycznej. Stanowisko Klemensa Alek-
sandryjskiego, Legnica 1999, s. 83; por. E. STANEK, Pedagogiczne zasady Mistrza z Nazaretu, 
Kraków 1995, s. 5–6; B. ADAMCZYK, Model pedagogii Jezusa w przekazie biblijnym, Kraków 
2008, s. 34.
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jąc uwagę na trzech podstawowych funkcjach: nauczycielskiej, uświęcającej 
i pasterskiej. Jeszcze inni skrzętnie szukają elementów, aby zakwalifikować je 
do kościelnego wydarzenia jedności. To wszystko poświadcza, że w Kościele 
dzieje się żywotnie dużo.

Pośród charakterystycznych wyrażeń pojawia się jedno specyficzne, 
a mianowicie „obudzić olbrzyma”. Odnosi się je najczęściej do rzeczywiste
go uruchomienia ogromnej liczby ludzi świeckich w Kościele. Chodzi o ich 
realne zaangażowanie w misji ewangelicznej; o faktyczną odpowiedzialność 
chrześcijan za zbawienie drugiego człowieka, którego nie sposób nie wiązać 
z osobistym wzrostem duchowym.

Śpiącymi olbrzymami w Kościele są nie tylko liczni katolicy świeccy. 
Zdarza się, że i niektóre struktury duszpasterskie tulą się do poduszki spo
czynku, do której zresztą można się zbytnio przyzwyczaić. Takim struktural
nym olbrzymem jest niekiedy parafia i jej duszpasterze. Może nią być rów
nież jakieś obumierające zrzeszenie eklezjalne. Ważne jest także apostolskie 
miejsce zakonów we wspólnocie parafialnej.

Nowa ewangelizacja obejmuje wszystkie poziomy życia kościelne
go: hierarchiczny i charyzmatyczny, osobowy i instytucjonalny. Wchodzi 
w rodziny, parafie, grupy i stowarzyszenia. Prosi, zwłaszcza chrześcijani
na, o świadectwo świętości i uśmiecha się serdecznie do każdego człowie
ka. Przenika sferę programową, organizacyjną, finansową i informatyczną, 
a chyba najbardziej modlitewną. 

Nowej ewangelizacji potrzebuje każdy człowiek i każda społeczność, 
jaką wraz z innymi tworzy. Potrzebuje po prostu Boga, aby na bazie relacji 
do Niego, Tego, który jest Miłością, odważnie budował i stale odnawiał rela
cje z drugim człowiekiem. 
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HOW TO RESTORE THE INTERPERSONAL SOCIAL RELATIONS? THE TECHNICAL 
STUDY BASED UPON THE EXHORTATION EVANGELII GAUDIUM

The church evangelization is needed for each human being and each community 
which is formed by him together with the others. The evangelization touches all levels of 
the church life: hierarchical, personal and institutional. It enters into the families, parishes, 
groups and associations. It filters in the programmatic, organizational, financial and IT 
sphere and the most in the spiritual prayer one. The evangelization explains that the basis 
of good human relation is the personal relation of the human being to God. 

tłum. Bogusław Drożdż
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Inspiracja do podjęcia tego tematu pochodzi nie tylko z ostatniego, pią
tego rozdziału adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium1, który za
tytułowany został Ewangelizatorzy z Duchem, lecz przede wszystkim z jego 
znaczenia i doniosłości dla duchowości chrześcijanina. Duchowość bowiem 
należy do podstawowych elementów osobowości głosiciela Ewangelii. Be
nedykt XVI, charakteryzując duchowość głosicieli Ewangelii, trafnie napisał, 
że u jej podstaw leży słowo Boże2. Duchowość chrześcijanina ukształtowana 
przez słowo Boże zawarte w Ewangelii przyczynia się do radości samego 
ewangelizatora. Zarówno Ewangelia, jak również Jezus Chrystus są źródłem 
radości dla wierzących z tej racji, że posiadanie tych Skarbów oznacza po
siadanie Tego, który ma słowa życia wiecznego. Brak znajomości lub odrzu
cenie Ewangelii i Jezusa Chrystusa mogą być i zazwyczaj bywają przyczyną 

1 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie 
„Evangelii gaudium”, Kraków 2013 (skrót: EN).

2 BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Ver-
bum Domini”, Kraków 2013; 121; por. G. SIWEK, Osobowość kaznodziei dzisiaj. Rozważania 
nieobojętne, Kraków 2014, s. 11.
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duchowego smutku człowieka, który pojawia się także u wierzących wów
czas, gdy nie przyjmują swoim sercem w całości nauki Bożej, lecz dokonują 
selekcji prawd wiary. Owego smutku natomiast nie doznają nigdy „ewange
lizatorzy z Duchem”, o których mowa w adhortacji. 

Pośród wielu aspektów nowej ewangelizacji, jaką papież Franciszek po
dejmuje w tej adhortacji, ewangelizatorzy, czyli głosiciele Ewangelii, wydają 
się spełniać istotną rolę w misji Kościoła, który otrzymał od Chrystusa nakaz 
głoszenia Dobrej Nowiny na całym świecie (por. KO 7–8). Już sam Chrystus 
w trosce o głoszenie Dobrej Nowiny nie tylko starannie dobierał i przygoto
wywał swoich apostołów (uczniów) do tego zadania, ale również pozwalał 
każdemu, kto doznał od Niego łaski, świadczyć o sobie słowem i przykładem 
życia. Nie tylko bezpośredni następcy apostołów, czyli biskupi i duchowni, 
są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii, ale również każdy chrześcijanin 
na mocy sakramentu chrztu jest odpowiedzialny za przekazywanie Dobrej 
Nowiny poprzez świadectwo osobistego życia i różnorodne formy apostola
tu (por. DA 2–4).

Z racji tak zaszczytnego powołania, jakim jest głoszenie Ewangelii, po
trzeba, aby jej głosiciele odznaczali się odpowiednimi cechami swojej osobo
wości, które jednocześnie nadają kształt całej ich duchowości. W adhortacji 
Evangelii gaudium można dostrzec, że papież Franciszek wymienia kilka ta
kich cech duchowości ewangelizatora. Przedstawienie tych charakterystycz
nych cech duchowości uczniów Jezusa, które papież wyraził w terminie 
„ewangelizatorzy z Duchem”, jest podstawowym celem niniejszego artyku
łu. Realizacja tak postawionego celu dokona się najpierw przez udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, kto to jest ewangelizator3, następnie zostanie przed
stawiona krótka analiza poszczególnych cech duchowości ewangelizatora4, 
a w części ostatniej zostanie sformułowanych kilka wniosków5.

Warto również dodać, że pozytywne cechy duchowości ewangelizato
rów, o których za chwilę będzie mowa, tym wyraźniej i donioślej rozbrzmie
wają w zestawieniu ich z negatywnymi cechami chrześcijan pracujących 
w duszpasterstwie, również wspomnianych przez papieża w tej adhortacji. 
Do takich negatywnych cech zaliczyć można przesadną troskę o autonomię 
i relaks, indywidualizm, kryzys tożsamości czy też spadek gorliwości6.

3 Por. EG 1.
4 Por. tamże, 2.
5 Por. tamże, 3.
6 Por. tamże, 78.
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KIM SĄ „EWANGELIZATORZY Z DUCHEM”?

Na samym początku wydaje się niezbędne poczynienie kilku uwag do
tyczących terminologii, by lepiej rozumieć wyrażenie „ewangelizator z Du
chem”. Po pierwsze, sam termin „ewangelizator” jest używany w adhortacji 
w sposób zamienny z wyrażeniem „misjonarz-uczeń”7 czy też „głosiciel słowa 
Bożego”8. Po drugie, „ewangelizatorami”, czyli „misjonarzami-uczniami”, są 
nie tylko duchowni, ale każdy, kto przyjął chrzest9. Po trzecie, „ewangeli
zator” bywa również określany w adhortacji „uczniem Jezusa”. Adhortacja 
nie wyjaśnia jednak terminu „uczeń”10. Przyczyną braku wyjaśnienia znacze
nia tego terminu może być zakończona w niedalekiej przeszłości V Ogólna 
Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w której papież 
Franciszek, wówczas jeszcze jako kardynał Buenos Aires, odgrywał naczelną 
rolę. Dokument końcowy tej Konferencji, do którego papież często się odwo
łuje w adhortacji, przedstawia charakterystykę „ucznia Jezusa” w kilku nu
merach. Być „uczniem Jezusa” – według tego dokumentu – oznacza zostać 
przez Niego wybranym. Chrystus wybiera swoich uczniów, aby zaprosić ich 
do szczególnej więzi z Nim oraz posłać ich do kontynuacji Jego misji, czyli 
głoszenia Ewangelii11. Więź pomiędzy Jezusem a uczniem jest więzią przy
jaźni i braterstwa: „Jezus chce, aby Jego uczeń miał z Nim więź jako „przyja
ciel” i „brat”. „Przyjaciel” wchodzi w Jego życie, czyniąc je swoim. Przyjaciel 
słucha Jezusa, zna Ojca, i sprawia, że Jego Życie (Jezus Chrystus) przepływa 
do Jego życia (por. J 15, 14), naznaczając relację ze wszystkimi (por. J 15, 12). 
„Brat” Jezusa (por. J 20, 17) ma udział w życiu Zmartwychwstałego, Syna 
Ojca niebieskiego, dlatego też Jezus i Jego uczniowie mają udział w tym sa
mym życiu, które pochodzi od Ojca, choć Jezus ma ten udział z natury (por. 
J 5, 26; 10, 30), a uczniowie przez współudział (por. J 10, 10). Bezpośrednią 
konsekwencją tego rodzaju więzi jest stan bycia braćmi i siostrami, który na
bywają członkowie Jego wspólnoty”12.

Braterstwo i przyjaźń pozwalają uczniom stawać się rodziną Jezusa ze 
względu na udział w Jego życiu, które pochodzi od Ojca. Uczeń wchodzi 

7 Por. tamże, 120.
8 Por. tamże, 139–141.
9 Por. tamże, 120.
10 W zestawieniu „uczeń i misjonarz” określenie to pojawia się w 120. numerze Evan-

gelii gaudium. Innym razem wyrażenie „uczeń” pojawia się w numerze 266 adhortacji, 
gdzie użyte jest dla określenia misjonarza. 

11 Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument 
Końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa. Aby nasze narody miały w Nim 
życie, red. P. SOWA, Gubin 2014, 131 (skrót: Aparecida V).

12 Tamże, 132.
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przez Jezusa w życie Ojca, które jest życiem miłości. Miłość sprawia, że uczeń 
Jezusa staje się zarazem dzieckiem Boga13. Przez wolną odpowiedź swojego 
serca oraz przylgnięcie do Jezusa, który wzywa po imieniu, uczeń daje wyraz 
swego upodobnienia się do Niego14. Powyższa myśl zawarta w Dokumencie 
końcowym pozwala dostrzec tworzącą się „komunię” pomiędzy uczniem a Je
zusem, w której ten pierwszy nie traci swojej tożsamości i indywiduum, lecz 
doświadcza większego ubogacenia własnej osobowości, im wierniej upodob
ni się do Mistrza. Utożsamienia z Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Ży
ciem, dokonuje posłany przez Ojca Duch Święty15. Upodobnienie się do Jezu
sa możliwe jest dzięki przyjęciu Jego przykazania miłości i umieszczeniu go 
w centrum swojego życia, tak indywidualnego, jak również całej wspólnoty 
Kościoła16. Do tych istotnych treści odnoszących się do wyrażenia „uczeń Je
zusa”, które zawiera Dokument końcowy z Aparecidy, warto nadmienić, że 
termin „uczeń” ma swoją bogatą treść znaczeniową17. 

Z bogactwa tej treści na pierwsze i najważniejsze miejsce wysuwa się 
obowiązek głoszenia słowa Bożego przez ucznia Jezusa18. Ten związek po
między byciem uczniem Jezusa a obowiązkiem głoszenia słowa Bożego 
papież Franciszek szczególnie wyraźnie akcentuje wówczas, gdy pisze, że 
każdy chrześcijanin jest nie tylko uczniem i misjonarzem, lecz jest uczniem
-misjonarzem19. Zatem przez używany w adhortacji termin „uczeń” należy 
rozumieć osobę, która przynależy do Jezusa oraz głosi Jego słowo. Przyna
leżność do Jezusa i głoszenie Jego słowa wyrażają istotę bycia uczniem20. 

13 Por. tamże, 133.
14 Por. tamże, 136.
15 Por. tamże, 137.
16 Por. tamże, 138.
17 G. Siwek pisze o „wspólnym obcowaniu” z Jezusem, czyli o wspólnym życiu. Je

zus był nazywany „Nauczycielem” i „Mistrzem”. Uczniowie w Jego „szkole” stanowili 
już nieformalną wspólnotę wiernych słuchaczy Jezusa. Byli oni związani nie tylko z nauką 
Jezusa, ale również z Nim samym, z Jego osobą. Do grona uczniów należą apostołowie, 
siedemdziesięciu dwóch rozesłanych na głoszenie słowa, a także chrześcijanie wszystkich 
wieków. Uczniowie Jezusa charakteryzowali się m.in. bezkompromisowością i wierno
ścią w pójściu za Nim, przedkładaniem relacji z Nim nad więzy rodzinne, towarzyszenie 
Mu, naśladowanie Go itd.; por. G. SIWEK, Osobowość kaznodziei dzisiaj, dz. cyt., s. 111. 

18 Por. tamże, s. 112.
19 Por. EG 120.
20 Ścisły związek pomiędzy byciem uczniem Jezusa a obowiązkiem głoszenia Ewan

gelii wyraził już św. Paweł, który napisał: „Świadom jestem ciążącego na mnie obowiąz
ku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Głoszenie Ewangelii nie zawsze 
musi się dokonywać jedynie przez przepowiadanie, lecz może się urzeczywistniać po
przez milczące świadectwo życia, modlitwę, intensywne studium itd.
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Po tych wstępnych uwagach odnoszących się do określenia „ewange
lizator” można wyjaśnić wyrażenie „ewangelizatorzy z Duchem”. Papież 
Franciszek zauważa, że wszelka działalność ewangelizacyjna, jak również 
i działalność samych ewangelizatorów domaga się swego rodzaju animuszu, 
a więc takiej duchowej siły napędowej, której obce jest zniechęcenie, darem
ność, ociężałość i bezcelowość. Ostatecznie jednak określenie „ewangelizator 
z Duchem” odnosi się do osoby działającej dzięki ogarniającej wszystko miło
ści, jedności i mocy Ducha Świętego. Jak zauważa papież Franciszek, „kiedy 
twierdzimy, że ktoś ma ducha, oznacza to zwykle jakieś wewnętrzne porusze
nie dające impuls, motywujące, dodające odwagi i nadające sens działalności 
osobistej i wspólnotowej. Ewangelizacja z duchem różni się bardzo od całości 
zadań przeżywanych jako ciężki obowiązek, który po prostu się toleruje lub 
znosi jako coś, co sprzeczne jest z własnymi skłonnościami i pragnieniami. 
Jakże bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewan
gelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości 
i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja 
nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc 
ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, 
ponieważ to On jest duszą ewangelizującego Kościoła”21. W niniejszym arty
kule wyrażenia „uczeń Jezusa”, „ewangelizator”, „uczeń-misjonarz”, „gło
siciel słowa Bożego” oraz „ewangelizator z Duchem” są synonimami i będą 
używane zamiennie. Mając na uwadze znaczenie wyrażenia „ewangelizato
rzy z Duchem”, można przystąpić do omówienia charakterystycznych cech 
takich ewangelizatorów.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY  
„EWANGELIZATORÓW Z DUCHEM”

Nawet pobieżna lektura papieskiej adhortacji pozwala wyodrębnić kil
ka charakterystycznych cech „ewangelizatorów z Duchem”. Ich wyodręb
nienie i krótkie omówienie w tej części pozwoli dostrzec istotne elementy 
duchowej dojrzałości chrześcijanina akcentowane przez papieża Franciszka. 

1) Otwartość na działanie Ducha Świętego
Pierwszą i podstawową cechą „ewangelizatorów z Duchem”, czyli 

uczniów Jezusa, jest otwartość na działanie Ducha Świętego, który wyzwala 

21 EG 261.
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każdego z wszelkich ograniczeń i napełnia siłą do głoszenia słowa22. Otwar
tość na Ducha Świętego przejawia się w zaufaniu do Niego oraz zezwoleniu 
Mu na kierowanie własnym życiem. Taka postawa czyni go prawdziwie wol
nym. Papież Franciszek przypomina, że „nie ma większej wolności od tej, by 
pozwolić się prowadzić Duchowi, rezygnując z kalkulowania i kontrolowa
nia wszystkiego, oraz pozwolić, aby On nas oświecał, prowadził, kierował 
i pobudzał tak, jak On pragnie. On dobrze wie, czego potrzeba każdej epoce 
i w każdym momencie”23. Otwartość na trzecią Osobę Trójcy Świętej w myśli 
papieża oznacza wiarę w to, że Duch Święty prowadzi Kościół, kieruje nim 
poprzez dzieje, obdarza poszczególne osoby różnymi darami, inicjuje wszel
ką aktywność jego członków oraz prowadzi Kościół do pełni zbawienia. Za
tem owa otwartość na działanie Ducha Świętego jest zgodą na pełnienie Jego 
woli i realizację Jego natchnień.

2) Ora et labora
Tym, co w sposób istotny również charakteryzuje „ewangelizatorów 

z Duchem”, są zdaniem  Franciszka modlitwa i praca. Ta benedyktyńska za
sada życia zakonnego ora et labora, do której nawiązuje papież, przypomina 
o konieczności łączenia w życiu ewangelizatora modlitwy i działania. Mo
dlitwa i praca pozwalają zachować konieczną dla ewangelizacji równowagę 
pomiędzy zewnętrzną aktywnością człowieka a jego duchowym rozwojem 
i jednocześnie chronią przed popadnięciem w skrajności: „Ewangelizatorzy 
z Duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą i pracują. Z punktu widzenia 
ewangelizacji nie są potrzebne ani propozycje mistyczne bez mocnego zaan
gażowania społecznego i misyjnego, ani też mowy czy działania społeczne 
i duszpasterskie bez duchowości przemieniającej serce. […] Trzeba zawsze 
dbać o wewnętrzną przestrzeń, nadającą sens chrześcijańskiemu zaangażo
waniu i aktywności”24. 

Z powyższych słów przebija świadomość, że modlitwa i praca stanowią 
dwie równorzędne i wzajemnie się uzupełniające rzeczywistości: pierwsza 
kształtuje serce człowieka i nadaje sens ludzkiej aktywności. Jeżeli zabraknie 
równowagi pomiędzy modlitwą i pracą, wówczas pojawiają się szkodliwe 
dla ewangelizatora i ewangelizacji skrajności. Wspomniana powyżej cecha 
duchowości, wyrażająca się w harmonii pomiędzy modlitwą i pracą, winna 
być przedmiotem szczególnej troski ewangelizatora. Ową harmonię pomię
dzy modlitwą i pracą zdobywa się przez pielęgnowanie przyjaźni z Bogiem. 

22 Por. tamże, 259, 261.
23 Tamże, 280.
24 Tamże, 262.
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Papież nie podaje wykładu na temat modlitwy, ponieważ jest ona oczywi
stym środkiem do życia w przyjaźni z Jezusem i Jego Ojcem. Mając na uwa
dze różnorodne formy modlitwy, które wypracowano w ciągu wieków dla 
rozwoju życia duchowego, trwania w przyjaźni z Bogiem oraz kontynuacji 
działalności apostolskiej, papież Franciszek zachęca ewangelizatorów do na
śladowania św. Pawła w jego modlitwie wstawienniczej za innych: „wsta
wiennictwo jest jak «zaczyn w łonie Trójcy Świętej». Jest zanurzeniem się 
w Ojcu i odkryciem nowych wymiarów, oświecających konkretne sytuacje 
i zmieniających je. Możemy powiedzieć, że serce Boga wzrusza się przez 
wstawiennictwo, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę, 
a naszym wstawiennictwem możemy osiągnąć to, że Jego moc, Jego miłość 
i Jego wierność jeszcze wyraźniej objawiają się Jego ludowi”25. 

Modlitwa wstawiennicza prowadzi do prawdziwej kontemplacji, czyli 
do jeszcze ściślejszej więzi pomiędzy miłowaniem Boga i bliźniego26. Taka 
forma modlitwy prowadzi misjonarza nie tylko do dziękczynienia Bogu za 
wszystkich ludzi, ale także do wyjścia z własnego egoizmu i skierowania się 
ku ochoczej służbie innym. Jak zauważa papież Franciszek, „gdy ewange
lizator wychodzi z modlitwy, serce jego staje się bardziej hojne, wyzwolił 
się bowiem od świadomości wyizolowanej i pragnie czynić dobro oraz dzie
lić się z innymi”27. Modlitwa nie jest celem samym w sobie, lecz wiąże się 
ściśle z ludzką pracą. Jednocząc ewangelizatora z Bogiem, służy ona coraz 
to roztropniejszej, mądrzejszej i hojniejszej aktywności człowieka na rzecz 
bliźniego. Modlitwa dla samej modlitwy wydaje się jałowa i bezcelowa. Ści
słe powiązanie jej z pracą każe szukać w niej głębszego sensu. Zestawienie 
modlitwy z pracą pozwala dostrzec pierwotne źródło wszelkiej aktywno
ści, sensu i celowości. Tym źródłem jest sam Bóg. On sprawia, że stworzona 
przez Niego istota rozumna może pełnić Jego wolę, czyli prowadzić wszelką 
aktywność należycie tylko wówczas, gdy będzie ściśle z Nim zjednoczona, 
gdy będzie umiał włączyć wszystkie swoje zdolności i przymioty osobowo
ści na rzecz służby bliźnim, a więc gdy będzie umiał działać według serca 
swego, zanurzonego w sercu Boga, które jest pełnią miłości. Tak rozumia
na cecha duchowości ewangelizatora wyrażająca się w ścisłym powiązaniu 
modlitwy i pracy  pozwala nie tylko służyć bliźnim, ale przede wszystkim 
wielbić Boga za całe dzieło stworzenia świata i człowieka oraz za to, że z woli 
Bożej może on w sposób twórczy uczestniczyć w aktywności samego Boga. 

25 Tamże, 283.
26 Por. tamże, 281. 
27 Tamże, 282.
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3) Osobiste doświadczenie zbawiającej miłości Jezusa
„Ewangelizatorzy z Duchem” charakteryzują się także zażyłą relacją 

z Jezusem Chrystusem, która wynika z osobistego doświadczenia Jego zba
wiającej miłości. Owa zażyłość z Jezusem prowadzi nie tylko do kontemplacji 
Ewangelii, ale również do opowiadania o Jego zbawiającej miłości innym28. 
Doświadczenie zbawiającej miłości Jezusa sprawia, że uczeń promieniuje 
ową miłością i dzieli się nią z innymi. Ewangelizator, oddając się Bogu z mi
łości, staje się zaczynem dla wzrostu królestwa Bożego w przyszłości. Miłość 
będąca darem składanym Bogu z samego siebie umacnia w nim przekonanie, 
że cały jego trud, praca, troski, wysiłek i cierpliwość nie pozostają daremne. 
Niewidoczne rezultaty Bóg czyni widzialnymi według swego upodobania 
i zamysłu we właściwym dla siebie czasie i miejscu29.

Poznanie Jezusa oraz osobiste doświadczenie Jego zbawiającej miłości 
prowadzi do wytrwałej gorliwości ewangelizacyjnej, czyli dzielenia się z in
nymi Nowiną o Jezusie. Przyjęcie Jezusa do swojego życia radykalnie zmie
nia samego człowieka, otoczenie, relacje z innymi i cały świat. Ową zmianę, 
którą przynosi sam Chrystus, papież wyraża w następujący sposób: „Nie 
można wytrwać w ewangelizacji pełnej zapału, jeśli nie jest się przekonanym 
na podstawie doświadczenia, że to nie jest to samo: poznać Jezusa lub nie 
znać Go; że to nie jest to samo: podążać z Nim lub kroczyć po omacku; że to 
nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego słowo; że to nie 
jest to samo: raczej móc Go kontemplować, adorować, móc spocząć w Nim, 
niż nie móc tego czynić. Nie jest tym samym usiłowanie budowania świata 
z Jego Ewangelią, co czynienie tego jedynie w oparciu o własny rozum”30.

Osobiste doświadczenie zbawiającej miłości Jezusa, czyli bycia zbawio
nym przez Niego, prowadzi do upodobnienia się do Niego. Takie upodob
nienie się do Jezusa możliwe jest dzięki przyjęciu Jego przykazania miłości 
i umieszczeniu go w centrum swojego życia, tak indywidualnego, jak rów
nież całej wspólnoty Kościoła31. Misjonarz doświadcza zbawiającej miłości 
Jezusa także w przekonaniu, że Jezus kroczy z nim, rozmawia z nim, oddy
cha z nim, pracuje z nim32. 

Uczeń Jezusa doświadcza zbawiającej miłości Jezusa zwłaszcza w Jego 
zmartwychwstaniu. Obecność Zmartwychwstałego staje się źródłem wszel

28 Por. tamże, 264.
29 Por. tamże, 279. 
30 Tamże, 266.
31 Por. Aparecida V, 138.
32 Por. EG 266.
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kiej nadziei33. Zmartwychwstanie Jezusa stanowi siłę, którą nie można porów
nać z żadną inną. Odnosi się ono nie tylko do Jezusa i człowieka, który zmar
twychwstanie w Chrystusie na końcu czasów, ale także ma ono swój realny 
wpływ w doczesnym życiu człowieka, przyczyniając się do odradzania jego 
samego, wartości, każdego wymiaru ludzkiego życia i wydawania w stosow
nym czasie owoców34. Tam jednak, gdzie uczeń Jezusa „szuka samego siebie 
w karierowiczostwie spragnionym uznania, oklasków, premii, pozycji”, nie 
można doświadczyć Zmartwychwstałego i życia zmartwychwstaniem35.

Osobista przemiana w Chrystusie, doświadczenie Jego zbawiającej mi
łości wydaje również w „ewangelizatorach z Duchem” inny duchowy owoc, 
jakim jest przekonanie, że „Ewangelia odpowiada na najgłębsze potrzeby 
człowieka”. Dobra Nowina, będąc skarbem życia i miłości, jest zarazem orę
dziem, które nigdy i nikogo nie zawodzi. To przekonanie na różne sposoby 
motywuje do tego, aby wskazywać ludziom drogę do urzeczywistnienia się 
najgłębszych pragnień ludzkiego serca, jak poznanie prawdy o Bogu, o czło
wieku, o wyzwoleniu z grzechu, życiu wiecznym36. Chrystusowa Ewangelia 
daje pełną odpowiedź na najważniejsze ludzkie pytania. Jego prawda nie 
podlega zmieniającym się modom lub trendom, ponieważ jest nieskończoną 
miłością37.

4) Bliskość z ludem
Istotną cechą autentycznego ewangelizatora jest „duchowe upodobanie 

bycia blisko życia ludzi, aż do odkrycia, że staje się to źródłem głębszej rado
ści”. Przyjaźń ewangelizatora z Jezusem prowadzi do bliskości z Jego ludem. 
Ewangelizator ma świadomość, że jest narzędziem w ręku Chrystusa, który 
sam zbliża się do pojedynczego człowieka i całego ludu38. Papież Franciszek 
podkreśla w tych słowach, że bycie blisko ludu i miłość do Jezusa stanowią 
o tożsamości ucznia, która wyraża się pójściu do ludu w imieniu Chrystusa. 

Na kartach Ewangelii łatwo zauważyć, że Jezus, który jest blisko z lu
dem, stanowi wzór dla ewangelizatora. Bliskość ewangelizatora z ludem 
prowadzi do integracji ze społeczeństwem, dzielenia życia ze wszystkimi, 
uważniejszego wsłuchiwania się w ich troski i skuteczniejszego odpowiada
nia na ich materialne i duchowe potrzeby, dzielenia radości i zmartwień oraz 

33 Por. tamże, 275.
34 Por. tamże, 276–278.
35 Por. tamże, 277.
36 Por. tamże, 265; JAN PAWEŁ II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Re-

demptoris missio”, Kraków 1991, 45.
37 Por. EG 265.
38 Por. tamże, 268.
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budowania lepszego świata39. Ewangelizator winien unikać dystansu w sto
sunku do ludzkich udręk i cierpień. Chociaż bycie z ludem sprawia, że jego 
osobiste życie niekiedy również się komplikuje, to jednak przynosi ono bło
gosławione owoce i doświadczenie przynależności do ludu40. Uczeń Jezusa 
nie ma względu na osobę. Jest on przekonany o godności każdego człowie
ka, ponieważ jest on stworzeniem Boga, Jego obrazem i podobieństwem41. 
Bliskość ucznia z ludem wynika z jego miłości do ludzi, która ułatwia peł
ne spotkanie z Bogiem. Miłość bliźniego chroni przed „życiem w ciemno
ści” (por. 1 J 2, 11), „trwaniem w śmierci” (por. 1 J 3, 14) i „nieznajomością 
Boga” (por. 1 J 4, 8) oraz pozwala odkrywać za każdym razem coś nowego 
w Bogu42. Przez głoszenie Dobrej Nowiny ewangelizator nie tylko prowa
dzi ludzi do Chrystusa, lecz także sam dojrzewa i wzrasta duchowo43. Jego 
duchowy wzrost przejawia się w ubogaceniu umysłu i serca, otwarciu du
chowych horyzontów, uwrażliwieniu na działanie Ducha Świętego, wyjściu 
z ograniczonych schematów duchowych. Charakterystycznym przejawem 
duchowego wzrastania misjonarza jest szczęście, które pojawia się wówczas, 
gdy dąży on do dobra bliźniego i pragnie jego szczęścia44. Owo szczęście, 
jakiego doznaje głosiciel Ewangelii, wynika przede wszystkim z przemiany, 
jaka dokonała się w nim samym przez osobiste spotkanie z Bogiem. Jak na
ucza papież Franciszek, „Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą 
Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym 
obecnością Bożą”45.

Bliskość ucznia Chrystusa z Jego ludem nie oznacza jednak jego utoż
samienia się ze światem czy też utraty własnej tożsamości, lecz musi się 
on nieustannie troszczyć o zachowanie odpowiedniej relacji do świata. Na 
pierwszym miejscu powinien być zawsze gotowy i umieć uzasadniać swoją 
nadzieję wobec innych z „łagodnością i bojaźnią” (por. 1 P 3, 16). Nie mniej
sze znaczenie ma świadectwo pokojowego i zgodnego współżycia życia 
uczniów Jezusa z innymi ludźmi w społeczeństwie, o ile to od nich zależy 
(por. Rz 12, 18), przezwyciężanie zła dobrem (Rz 12, 21) oraz unikanie po
padania w pychę, która prowadzi do wywyższania się. Przed taką postawą 
przestrzegał św. Paweł, gdy zachęcał do oceniania innych za wyżej stojących 

39 Por. tamże, 269.
40 Por. tamże, 270.
41 Por. tamże, 274.
42 Por. tamże, 272.  
43 Więcej na temat „wzrastania przez przepowiadanie” por. G. SIWEK, Osobowość 

kaznodziei dzisiaj…, dz. cyt., s. 185.
44 Por. EG 272.
45 Tamże, 259.



55Charakterystyczne cechy „ewangelizatorów z duchem”…

od siebie (por. Flp 2, 3). Zachowywanie takiej relacji do świata rodzi życzli
wość całego ludu do ewangelizatorów i uczniów, tak jak to było w przypad
ku apostołów, do których cały lud odnosił się z życzliwością (por. Dz 2, 47; 
4, 21.33; 5, 13)46.

5) Pośredniczenie w dialogu serc
Jednym z podstawowych zadań ucznia Jezusa jest głoszenie Ewangelii. 

Bardzo ważną i istotną cechę głosiciela słowa Bożego papież wyraża przy 
pomocy obrazu matki dialogującej ze swoim dzieckiem. Obraz ten pozwala 
uświadomić sobie i lepiej zrozumieć fakt, że w głoszonym przez głosiciela 
słowie sam Bóg dialoguje oraz rozmawia ze swoim ludem w Duchu miłości, 
wzajemnego otwarcia i słuchania47. W kontekście liturgicznego (a zwłaszcza 
podczas Eucharystii) przepowiadania papież przypomina, że słowo Boże  
„jest nie tyle okazją do medytacji i katechezy, co raczej dialogiem między Bo
giem a Jego ludem: dialog ten ogłasza wspaniałe prawdy o zbawieniu i wciąż 
na nowo przypomina o zobowiązaniach, jakie wynikają z Przymierza”48.

Dialog Boga ze swoim ludem, który zawiązuje się przez głoszenie słowa 
Bożego, podobny jest do dialogu matki ze swoim dzieckiem. Ich rozmowa 
jest rozmową dwóch serc. Podobnie rzecz ma się z głoszeniem słowa Bożego. 
Głosiciel winien odzwierciedlać w swoim przepowiadaniu ową rozmowę 
serc pomiędzy Bogiem i Jego ludem. „Pośredniczenie w zjednoczeniu serc”, 
które odzwierciedla się w sposób najbardziej oczywisty w głoszeniu homilii 
i „stanowi kryterium oceny bliskości i zdolności spotkania pasterza ze swoim 
ludem”49, winno rodzić międzyosobowy dialog pomiędzy Bogiem a człowie
kiem zainicjowany przez głosiciela. Dialog ten sprawia, że Ewangelia zapada 
w serce człowieka, a wiara rodzi się i umacnia. W opinii papieża Franciszka 
„przepowiadanie czysto moralizujące lub indoktrynujące, również i to, które 
przemienia się w lekcję egzegezy, pomniejsza tę komunikację między serca
mi, jaka ma miejsce w homilii i która powinna mieć charakter niemal sakra

46 Por. tamże, 271. Wymowne w kontekście relacji uczniów do świata są również 
dalsze słowa tego numeru adhortacji: „Jest jasne, że Jezus Chrystus nie chce, żebyśmy byli 
jak książęta spoglądający z pogardą, ale jak ludzie należący do ludu. Nie jest to opinia ja
kiegoś papieża ani opcja duszpasterska pośród innych możliwych; są to wskazania słowa 
Bożego, tak jasne, bezpośrednie i oczywiste, że nie potrzebują interpretacji odbierających 
im moc oddziaływania. Przeżywamy je sine glossa, bez komentarzy. W ten sposób do
świadczymy misyjnej radości dzielenia życia z ludem wiernym Bogu, starając się rozpalić 
ogień w sercu świata”. Por. tamże. 

47 Por. tamże, 139–141.
48 Por. tamże, 137.
49 Por. tamże, 135.
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mentalny: «wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest 
słowo Chrystusa» (Rz 10, 17). W homilii prawda idzie w parze z pięknem 
i dobrem. Nie chodzi o abstrakcyjne prawdy lub zimne sylogizmy, ponieważ 
przekazuje się także piękno obrazów, jakimi posługiwał się Pan, by pobu
dzać do praktykowania dobra”50. 

 W innym miejscu papież jeszcze bardziej uwydatnia ów „dialog serc”, 
który każdorazowo głosiciel winien pielęgnować, ilekroć przemawia do 
ludu: „Kaznodzieja ma piękną i trudną misję zjednoczenia kochających się 
serc: serca Pana i serc Jego ludu. Dialog między Bogiem a Jego ludem jesz
cze bardziej umacnia przymierze między nimi oraz pogłębia więź miłości. 
W czasie homilii serca wiernych milkną i pozwalają, żeby On mówił. Pan 
i Jego lud na tysiąc sposobów rozmawiają ze sobą bezpośrednio, bez pośred
ników. Jednakże podczas homilii chcą, by ktoś stał się narzędziem i wyraził 
uczucia w taki sposób, aby następnie każdy mógł dokonać wyboru, jak kon
tynuować rozmowę. Słowo jest istotnie pośrednikiem i wymaga nie tylko 
dwóch prowadzących dialog, ale także kaznodziei, który je przedstawi jako 
takie, przekonany, że «nie głosimy […] siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa 
jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa» (2 Kor 4, 5)”51. „Pośredni
czenie w dialogu serc” jako charakterystyczna i niezbędna cecha ewangeli
zatora służy nie tylko do zapoczątkowaniu międzyosobowego dialogu Boga 
z człowiekiem, ich wzajemnego spotkania52, ale również do podtrzymywa
nia go na każdym etapie ludzkiego życia oraz zachęcania do powrotu do 
niego na wypadek odejścia człowieka od Boga. Ta cecha wsparta również 
otwartością na Ducha Świętego pełni szczególnie ważną rolę w budowaniu 
jedności, przyjaźni, miłosierdzia i przebaczenia na fundamencie miłości Boga 
do człowieka. Dojrzała i osobowa miłość, będąca odpowiedzią człowieka na 
miłość Boga, pozwala człowiekowi szczęśliwie kroczyć przez życie i z rado
ścią czerpać z obfitych darów Bożych.  

6) Maryjny styl ewangelizowania
Chociaż papież Franciszek nie zalicza w sposób bezpośredni maryjne

go stylu ewangelizowania do charakterystycznych cech ewangelizatora, lecz 
mówi o maryjnym stylu ewangelizacyjnej działalności Kościoła, to jednak 
można go uważać również za jedną z istotnych cech „ewangelizatora z Du
chem”, ponieważ autentyczny ewangelizator głosi Ewangelię w imieniu 
Kościoła. Maryjny styl ewangelizowania polega na przekonaniu o „rewolu

50 Por. tamże, 142.
51 Por. tamże, 143.
52 Por. tamże, 144.
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cyjnej mocy czułości i miłości”. Siła i potęga miłości wyrażają się w cnotach 
pokory i delikatności, które charakteryzują ludzi mocnych53. Maryja stanowi 
dla „ewangelizatora z Duchem” wzór do naśladowania poprzez uwielbienie 
składane Bogu, zachowywanie, rozważanie w sercu, czyli kontemplację Bo
żych tajemnic, rozpoznawanie Ducha Bożego w zwyczajnych wydarzeniach, 
modlitwę, pracę i służbę bliźnim. Zdaniem papieża Franciszka „ta dynamika 
sprawiedliwości i czułości, kontemplacji i wyruszania ku innym – to wszyst
ko czyni z Niej [Maryi] kościelny wzór dla ewangelizacji”54.

Maryjny styl ewangelizowania wydaje nieprzerwanie obfite owoce od 
samego początku istnienia i apostolskiej działalności Kościoła. Jego prostota 
i skuteczność pochodzą przede wszystkim z tego, że Ona w pełni przyjęła 
słowo Boga, które w Niej stało się Ciałem. Jej przykład wyraźnie ukazuje 
ów nierozerwalny i niezbędny związek pomiędzy przyjęciem Bożego słowa, 
czyli byciem uczniem Jezusa, i głoszeniem Jego Ewangelii będącym dziele
niem się Dobrą Nowiną z innymi o tym, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg 
w jego sercu, życiu i świecie, kiedy przyjmuje Jego słowo i Nim żyje.

PODSUMOWANIE

„Ewangelizatorzy z Duchem” są o tyle ewangelizatorami, o ile stali się 
odbiorcami Ewangelii, czyli osobami, które na pierwszym miejscu auten
tycznie przyjmują słowo Boże tak jak Maryja, wierzą w nie i żyją nim. Papież 
Franciszek, mówiąc o „ewangelizatorach z Duchem”, ma na myśli koniecz
ność rzeczywistego łączenia w jedno dwóch, wzajemnie się przenikających 
wymiarów: wymiaru osobistego świadectwa (przyjmowania i przeżywania 
Ewangelii, będących spotkaniem z Bogiem) z jednoczesnym apostolstwem, 
czyli własnym zaangażowaniem się w jej przepowiadanie, stosownie do 
swoich możliwości i powołania. Troska o obecność tego podwójnego i nie
rozerwalnego wymiaru w życiu chrześcijan, jakimi jest świadectwo życia 
i przepowiadanie, czyli wewnętrzny i zewnętrzny wymiar bycia chrześci
janinem, stanowi sam rdzeń ewangelizacji, czy też współczesnej ewange
lizacji, zwanej niekiedy nową ewangelizacją. Jej nowość nie polega jednak 
na jakiejś zmianie treści Ewangelii, lecz na nowym nawróceniu i zachwycie, 
nowym dynamizmie, świeżości i gorliwości w jej głoszeniu, które rodzą się 
z codziennego przeżywania spotkania z Bogiem, poznawania Go, doświad
czania Jego obecności w życiu oraz zbawczej miłości, miłosierdzia, mądrości. 

53 Por. tamże, 288.
54 Tamże.
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Wymienione cechy „ewangelizatorów z Duchem” jednoznacznie wska
zują na to, że w głoszeniu Ewangelii nie można być najemnikiem. Najem
nik nigdy nie będzie się utożsamiał ze swoim panem. Dla niego własność 
jego pana zawsze będzie mu obca, a w przypadku zagrożenia opuści on po
wierzone mu dobra. „Ewangelizatorzy z Duchem” to prawdziwi uczniowie 
i przyjaciele Jezusa, którzy współdziedziczą skarb Bożej i Radosnej Nowiny. 
Jednakże nie zadowalają się posiadaniem go i dziedziczeniem na własność, 
ponieważ Ewangelia Jezusa ma to do siebie, że prawdziwą radość przynosi 
ona wówczas, kiedy jest dzielona z innymi i im głoszona. Logika Bożego 
daru wyraża się i w tym, że staje się on tym cenniejszy nie wtedy, gdy jest 
zatrzymywany tylko dla siebie, ale wówczas, gdy jest przekazywany innym. 

Ewangelizator, który przyjmuje Ewangelię do swojego serca i nią żyje, 
staje się świadkiem osobiście nie tylko przekonanym do głoszonych prawd 
i z nimi się utożsamiającym, ale również gotowym do dawania świadectwa, 
które wynika z doskonałej przemiany, nawrócenia się do Boga, wewnętrznej 
zażyłości z Nim. Ewangelia przyjęta przez ewangelizatora „ciałem i duszą” 
prowadzi do doświadczania pełni szczęścia i radości, których udziela jedy
nie Bóg. 

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE „SPIRIT-FILLED EVANGELIZERS”  
IN THE LIGHT OF THE POPE FRANCIS’ EXHORTATION EVANGELII GAUDIUM

According to the exhortation Evangelii gaudium of the pope Francis spirituality is 
one of the most important features of the evangelizers. It is impossible to preach the Gos
pel worthily, well and fruitfully without being Jesus’ disciple and witness of His love in 
everyday life. In the exhortation Evangelii gaudium dedicated to preaching the Gospel the 
pope focuses his attention among other topics on several characteristic features of „Spirit-
filled evangelizers”. The Spirit-filled evangelizers who can be called „evangelizers of the 
Gospel” or „Jesus’ disciples”, first of all are open for the Holy Spirit,  than they pray and 
work, are witness of personal encounter with the saving love of Jesus and are close to 
people’s lives. Through their proclaiming of the Gospel in which Mary, Mother of God is 
the best example, the Spirit-filled evangelizers ought to intermediate in dialog of hearts 
between God and human being. This ability of the evangelizers is needed in their service. 

The Pope Francis puts strong emphasis in this way between being a Christian and 
apostolic activity. Proclaiming the Gospel and sharing it with other people stem from the 
nature of being a Christian. It means that there is no Christianity without proclaiming 
God’s Word and giving personal testimony of the own faith.

tłum. Antoni Karaś
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W niniejszym artykule chciałbym zająć się – w sposób uprawniony 
dla kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się teologią na poziomie akademic
kim – kwestią wiary, ograniczając się tylko do pewnych refleksji bazujących 
na adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium. Biorąc pod 
uwagę południowoamerykańskie korzenie obecnego papieża, łatwo wytłu
maczyć, dlaczego w jego nauczaniu wiara – także w dokumencie poświę
conym głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie – nabiera charakteru 
„życiowego”, tzn. odnosi się i wyraża stosunek człowieka do Boga, ale rów
nocześnie jest mocno zakorzeniona w realiach i rzeczywistości, w której żyje 
współczesny wierzący człowiek. Stąd nie dziwi nas, że papież Franciszek 
w swoim rozumieniu wiary bardziej akcentuje „przylgnięcie człowieka do 
Boga” w konkretnych realiach współczesnego świata niż uznanie za prawdę 
tego, co Bóg objawił1. „Uznanie za prawdę Bożego objawienia” stanowi jakby 
punkt wyjścia w postępowaniu chrześcijanina, który mocą wiary przemie
nia to, co świat współczesny uśmierca. Wiara staje się więc przyczyną zmar

1 Por. KKK 150: „Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; 
równocześnie i w sposób nierozdzielony jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, 
którą Bóg objawił”.
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twychwstania tej rzeczywistości, którą człowiek brakiem wiary czy też swoją 
obojętnością uśmiercił.

Wiara i krzyż to dwie nieodłączne rzeczywistości, które wpisują się 
w życie człowieka wierzącego. Każdy, kto uważa się za ucznia Jezusa, za 
chrześcijanina, nie może przejść obojętnie zarówno wobec wiary, jak i wo
bec krzyża. Tylko w świetle wiary i poprzez wiarę można zaakceptować 
i zrozumieć nie tylko krzyż, ale i krzyżową śmierć Jezusa. Krzyż to już nie 
znak hańbiącej śmierci skazańca, a krzyżowa śmierć Jezusa nie jest końcem 
wszystkiego, ale jest kluczem i warunkiem zbawienia człowieka. Ale wiara 
ukrzyżowana?

Na pewno nie chodzi tu o wiarę uśmierconą ani też o wiarę na różne 
sposoby doświadczaną, tzn. wystawianą na próbę przez różne doświadcze
nia. Bardziej chodzi o wiarę, poprzez którą człowiek patrzy na otaczająca go 
rzeczywistość. W jej świetle dostrzega to, co odbiega i nie zgadza się z Bo
żym słowem, i tę obserwowaną i na co dzień doświadczaną rzeczywistość 
przemienia – nawet zadając „śmierć” temu, co nieprawdziwe. Wiara stano
wi więc „oświetlającą i przemieniającą moc”, która tak jak kiedyś pozwoliła 
w krzyżu zobaczyć znak zbawienia, tak dziś pośród mroków świata pozwala 
dostrzec Boże światło.

Wszyscy wiemy, że Chrystus został ukrzyżowany za nas, że umarł za 
nasze grzechy, że został ukarany za nasze winy. Musimy jednak nieustan
nie uświadamiać sobie, że my zostaliśmy także ukrzyżowani z nim oraz że 
– przez wiarę – fakt ten może i powinien urzeczywistnić się w naszym ży
ciu. Krzyżowa śmierć to nie tylko jednorazowe wydarzenie, które dokona
ło się dwa tysiące lat temu w Jerozolimie; to nie tylko Ofiara, która w spo
sób bez krwawy urzeczywistnia się każdego dnia na tylu ołtarzach w czasie 
mszy świętej. Krzyżowa śmierć Jezusa to swego rodzaju „śmierć śmierci” 
– bo potem było zmartwychwstanie i nigdy na krzyż Jezusa nie można pa
trzeć w oderwaniu od tej perspektywy. Dzięki wierze winniśmy nieustannie 
„ukrzyżować” w nas i w otaczającym nas świecie to, co nas od Boga oddziela, 
otwierając w ten sposób drogę ku czemuś nowemu, lepszemu, boskiemu…

Krzyż symbolizuje ogrom cierpienia, które spadło na Zbawiciela, aby 
człowiek mógł odrodzić się na nowo. Stanowi miejsce, na którym dokonało 
się jego odkupienie. Oprócz męki Pascha Jezusa ukazuje także potęgę bez
warunkowej Bożej miłości wobec każdego człowieka. Choć krwią Chrystusa 
zapisano te najtrudniejsze strony Bożego planu zbawienia, to jedno pozostaje 
pewne: że po niewyobrażalnym cierpieniu i śmierci Jezusa przyszedł czas na 
poranek zmartwychwstania, które daje nadzieję życia wiecznego. Krzyż ze 
swoim niewyobrażalnym i niezrozumiałym czasami bólem i cierpieniem jest 
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w świetle i dzięki wierze zwiastunem nadziei, wprowadzeniem do czegoś 
nowego.

Nie możemy więc widzieć w Jezusie obarczonym krzyżem tylko bieda
ka, skazańca, który cierpi z powodu zdrady Judasza, zaparcia się Piotra, bi
czowania, odrzucenia przez swój naród i wyroku skazującego Go na śmierć. 
Chodzi o to, byśmy pośród rzeczywistości, w której żyjemy, odkryli, że je
steśmy niewolnikami przywiązanymi do samych siebie, do swych przyzwy
czajeń. Każdy z nas jest człowiekiem przywiązanym do swego życia jak do 
jakiegoś słupa. Sami nie oderwiemy się od niego. Dlatego Bóg posłał na świat 
swego Syna. Jezus przyjął ludzkie ciało, wszedł w naszą śmiertelną kondy
cję, by się okazało, że ten „słup” można przybić do krzyża. To współprzybija-
nie „słupa” czy też krzyżowanie tego, co nas oddziela lub co nam przysłania 
Boga, może się dokonywać dzięki i poprzez wiarę. Ona daje nadzieję. Nikt 
nie może podjąć walki, jeśli nie wierzy w zwycięstwo. W próbach odnawia 
się wiara w prawdy nauki chrześcijańskiej, w obietnice życia wiecznego.

Papież Franciszek pisze, że „w głoszeniu Ewangelii wielkie znaczenie 
ma to, aby nam naprawdę zależało, by jej piękno zostało lepiej dostrzeżone 
i odebrane przez wszystkich. W każdym razie nigdy nie uczynimy naucza
nia Kościoła czymś łatwo zrozumiałym i szczęśliwie cenionym przez wszyst
kich. Wiara zachowuje zawsze pewien aspekt krzyża, pewien cień, który nie 
podważa stanowczości w przylgnięciu do niej […]. Dlatego trzeba pamiętać, 
że «wszelki wykład nauki musi mieć miejsce w postawie ewangelizacji, która 
wzbudzi przylgnięcie serca przez bliskość, miłość i świadectwo»”2.

Istnieje wiele różnych poglądów, wiele różnych określeń dotyczących 
zagadnienia wiary, nieoddających jednak istoty rzeczy na jej temat. Są to czę
sto różnego rodzaju definicje czy też poglądy, które nie zakładają, zapomina
ją albo nawet czasami wykluczają fakt, iż u podstaw każdej postawy człowie
ka wierzącego jest spotkanie z Bogiem, z Jezusem. Mamy tu na myśli ludzi, 
którzy nie tylko „znają się na Bogu”, ale nim żyją, szukają Go i wsłuchują 
się w Jego głos. Ewangelie niejednokrotnie ukazują ludzi, którzy spotkali 
Jezusa. I do nich Mistrz z Nazaretu kieruje słowa nadziei i zobowiązania: 
„Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła...” (Mk 5, 33–36; por. Łk 7, 48–50; 
Łk 8, 48–50): „Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się 
jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A On jej 
rzekł: «Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z do
legliwości swojej». A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego 
synagogi i donieśli: «Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczy

2 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie „Evan-
gelii gaudium”, Watykan 2013, 42 (skrót: EG).
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ciela?» Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: 
«Nie bój się, tylko wierz!»” (Mk 5, 33–36). 

Ciekawe, że ewangelie nieustannie mówią o sytuacjach, które z perspek
tywy dnia dzisiejszego nazwalibyśmy beznadziejnymi. Choroba, kalectwo, 
śmierć kogoś bliskiego dziś prowadzą wielu do buntu, a w konsekwencji do 
niewiary. Tymczasem w czasach Jezusa te bolesne doświadczenia kazały lu
dziom zwracać się do nieznajomego, aczkolwiek sławnego Mistrza z Naza
retu. Do Jezusa przychodzili ludzie z wiarą, ale i z problemami. Przychodzili 
do Jezusa z głębokim przekonaniem, że znajdą rozwiązanie swojego proble
mu – zupełnie bezsilni, wiedząc, że nikt oprócz Niego nie może im pomóc. 
Wiemy na podstawie Pisma Świętego, że kiedy zostali wysłuchani, nabierali 
przekonania, pewności, wielbili Boga. Jezus zmieniał ich życie, wskazując 
sposób, w jaki mogli je dalej prowadzić. W ten właśnie sposób ludzie ci sta
wali się wyznawcami Jezusa, wiary chrześcijańskiej. 

Jezus jest właśnie posłany, by zaspokoić te ludzkie pragnienia, napra
wić to, co człowiek popsuł. Patrzy jednak zawsze na wiarę człowieka. Dzięki 
wierze napotykanych ludzi poprzez swą Boską moc Jezus „uśmierca” cho
robę duchową i fizyczną. Poprzez wiarę nawiązuję się zawsze to intymne 
i osobiste spotkanie pomiędzy człowiekiem a Bogiem. W wierze mamy do 
czynienia z Osobą Jezusem Chrystusem, a to z kolei wiąże się z najważniej
szym związkiem naszego życia; więzią z naszym Stwórcą. Od samego po
czątku zostaliśmy do tego stworzeni, lecz upadek pierwszych ludzi nas go 
pozbawił. 

Patrząc na świat, w którym żyjemy, dostrzegamy w nim wiele okru
cieństw, cierpienia i bólu. Wojny, tragedie, kataklizmy, choroby, cierpienia, 
problemy rodzinne i inne przeciwności losu to jakby nieodłączne części na
szego ludzkiego bytu. Za tym idą stres, niepewność i frustracja, sprawiając, 
że życie wielu ludzi staje się bezwartościowe i smutne. Taki stan rozbija na
sze rodziny, wprowadza ból, niechęć i niszczy wszystko, z czego mogliby
śmy się cieszyć. Dziś ludzie, szczególnie młodzi, próbują uciec od tej smutnej 
rzeczywistości, szukając zaspokojenia w alkoholu, narkotykach lub innych 
używkach i wpadając w jeszcze większe problemy. 

Brakuje jednak tego osobistego spotkania z Bogiem. Dziś odsłania się 
tragiczna prawda – wielu spośród chrześcijan pojmuje wiarę chrześcijańską 
podobnie jak ateiści. Jest ona dla nich jakby sądem intelektualnym, tradycją, 
„wiarą ojców”, pewnym stwierdzeniem o istnieniu Boga. Praktyki religijne 
wypełniają oni „na wszelki wypadek” (bo nie wiadomo, co będzie po śmier
ci) i postępują, jakby Bóg w ich życiu nie miał nic do powiedzenia – jak gdyby 
Go wcale nie było. Niestety taka wiara nie jest wiarą, za którą stoi Bóg i po
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przez którą spotykamy Stwórcę. Nasuwa się więc pytanie: Dlaczego tak się 
dzieje i gdzie należy szukać tego przyczyn? 

Pisząc adhortację Evangelii gaudium, papież Franciszek miał na uwadze 
ważną kwestie głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Nie jest moż
liwe jakiekolwiek głoszenie Ewangelii, jeśli nie wierzy się w jego sens i słusz
ność. Wiara nie tylko zakłada „głoszenie”, ale i stanowi fundament i pod
stawę każdego głoszenia, każdej ewangelizacji. W ten sposób może rodzić, 
pobudzać wiarę u innych. Papież daleki jest od izolowania procesu ewange
lizacji od świata i jego problemów. Ewangelizacja winna się dokonywać wła
śnie tam, gdzie napotyka ona najwięcej sprzeciwu. A nie będzie to możliwe, 
gdy się zapomni, iż nie można głosić Bożego słowa, jeśli wcześniej nie usły
szało się go od Pana. Musi więc najpierw dokonać się spotkanie z Jezusem. 
Trzeba wsłuchać się w to, co On ma nam do powiedzenia, a dopiero potem 
głosić to światu. Ta logika ewangelizacji przebija z całego tekstu adhorta
cji. Z papieskiego dokumentu bije także ogromna wiara, która jest motorem 
i gwarantem nie tylko tego „głoszenia”, ewangelizacji, ale i przezwyciężenia 
trudności, które to głoszenie napotyka. Wiara, a zwłaszcza zmysł wiary (sen-
sus fidei), pozwalają w świecie rozeznawać to, co pochodzi od Boga3. To wy
daje się pierwszym i fundamentalnym zadaniem wiary człowieka w świecie. 

Wiara pozwala oddzielić „ziarno od plew”. Papież podkreśla, że „wia
ra wezwana jest, by dostrzec wino, w które może być przemieniona woda, 
i odkryć ziarno rosnące pośród kąkolu”4. Już same określenia będące syno
nimem sprawczego działania wiary, tj. „dostrzec, odkryć”, świadczą o tym, 
że wiara nie jest tylko czymś, co ubogaca wewnętrznie człowieka, nie jest 
tylko czymś, co znamionuje i wyraża stosunek stworzenia do Stwórcy. Wiara 
winna znaleźć odzwierciedlenie w całym życiu człowieka, a nie tylko w ży
ciu określanym przez niektórych jako „religijne”. Wiara ma więc charakter 
epistemologiczny, poznawczy. Wiara, która pozwala „dostrzec” i „odkryć” 
to, co niewidoczne dla ludzkiego oka i niezrozumiałe dla ludzkiego umysłu, 
powinna stać się treścią codzienności, a nie tylko niewielkiego jego wycinka, 
który raz w tygodniu (w niedzielę) rezerwujemy sobie dla Boga. Spojrzenie 
wiary zdolne jest rozpoznać światło, które Duch Święty zawsze wnosi po
śród mroków5.

Wiara „okazjonalna” niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Wielu bo
wiem mamy takich, co wierzą w Boga – zdarza się nawet (w polskiej rzeczy
wistości jest to szczególnie widoczne), że najwięksi oponenci czy wręcz wro

3 Por. EG 119.
4 Tamże, 84.
5 Por. tamże.
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gowie Kościoła uważają się za wierzących. Ich wiara w Boga nie ma jednak 
jakiegokolwiek odniesienia w codziennym życiu. Oni po prostu nie wierzą 
Bogu. 

Niejako antidotum na okazjonalność wyznawania wiary jest postawa, 
którą papież Franciszek określa jako duchowość ucieleśnioną w kulturze ludzi 
prostych6. W tej duchowości w akcie wiary bardziej akcent kładzie się na „cre
dere in Deum” niż „credere Deum”7. Akcent pada na zaufanie Bogu, na od
danie mu swojego życia, a nie tylko na teoretyczne przekonanie, że Bóg jest. 
Według papieża ta duchowość jest „uprawnionym sposobem przeżywania 
wiary, sposobem poczucia się częścią kościoła i bycia misjonarzami”8. Ta du
chowość nie jest pozbawiona treści, ale je odkrywa i wyraża za pośrednic
twem symboli, a nie tylko rozumu praktycznego. Ta duchowość kształtuje 
postawę człowieka wierzącego i określa całe jego życie.

Nauczanie papieża Franciszka, także to zawarte w kazaniach wygłasza
nych w czasie mszy świętych sprawowanych w kaplicy Domu św. Marty 
w Watykanie, wydaje się pokłosiem przekonania papieża z Argentyny, że 
nie wystarczy dziś tylko „wierzyć w Boga”. Trzeba zawsze i wszędzie „wie
rzyć Bogu”. Takiej wiary nie da się ukryć, zachować tylko dla siebie, zarezer
wować dla tego czy innego nabożeństwa. „Na wiarę składa się jej treść, akt 
woli i praktyka życia. Bezpieczna była taka wiara, którą łączy się z postępo
waniem”9. Wierzyć znaczy powierzyć siebie Bogu żywemu. Dla „wierzącego 
w Boga” ten Bóg znajduje się najczęściej na końcu życia. Myśli o Nim u kresu 
swojego życia, wcześniej żyjąc tak, jakby Go nie było. Dlatego z tak pojętą 
wiarą, która bazuje nie tylko na wiedzy i znajomości, ale na zaufaniu i na 
miłości do Jezusa, trzeba nam iść do świata i przez świat.

Wiara ma być drogą do królestwa niebieskiego, ale drogą, która nie jest 
oderwana od bogatej i zróżnicowanej rzeczywistości, w której żyje człowiek. 
Ma ją przemieniać, ma nią wstrząsać – tak jak krzyżowa śmierć, a potem Je
zusowe zmartwychwstanie wstrząsnęły nie tylko apostołami, ale odmieniły 
ich życie oraz bieg historii świata.

Wiara Bogu wymaga nieustannego odnoszenia swojego codziennego 
życia do tego, co Bóg mówi. Według papieża „autentyczna wiara – która nie 
jest nigdy wygodna ani indywidualistyczna – zakłada zawsze głębokie pra

6 Por. tamże, 124.
7 „Credere Deum [esse]” – wierzę, że Bóg jest; „credere Deo” – wierzę temu, co Bóg 

objawia w historii, zarówno rozumianej szeroko, jak i mojej osobistej. Wierzę temu, co do 
mnie mówi; „credere in Deum” – ufam Bogu, oddaję Mu swoje życie.

8 EG 124.
9 Tamże, 84.
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gnienie zmiany świata, przekazania wartości, zostawienia czegoś dobrego 
po sobie na ziemi10. Wiara ma więc także charakter społeczny11. Wierzący nie 
może być oderwany od świata i jego problemów. Prawdziwa wiara w Syna 
Bożego, który przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od przynależ
ności do wspólnoty, od służby, od pojednania z ciałem innych12

Duchowość czy też pobożność ludzi prostych, którzy w swojej wie
rze nie zamykają się tylko w hermeneutycznym świecie swoich religijnych 
przeżyć, charakteryzuje się «spojrzeniem Dobrego Pasterza», który nie są
dzi, ale przede wszystkim kocha”13. Miłość jest więc niejako owocem wiary 
człowieka, który ufa Bogu; znajduje wyraz w jego postawie, w pobożności. 
Pobożność ta nie ma charakteru prywatnego. Ona zawsze odnosi człowieka 
do Boga, ale nie pozwala jednocześnie zapomnieć mu o drugim człowieku, 
o świecie, w którym żyje człowiek. Zdaniem papieża „lepiej nauczyć się od
krywać Jezusa w twarzy innych, w ich głosie, w ich prośbach. Także nauczyć 
się cierpieć, obejmując ukrzyżowanego Jezusa, gdy spotkamy się z niespra
wiedliwą agresją lub niewdzięcznością, nie ulegając nigdy zmęczeniu w wy
bieraniu braterstwa”14.

Dawanie świadectwa w codziennym życiu oddziałuje na innych. Z jed
nej strony jest owocem kultury głęboko przemienionej przez Ewangelię15. 
Z drugiej zaś strony poprzez miłość przemienia to, co dalekie jest od Ewan
gelii i od królestwa Bożego. Według papieża istnieje nierozłączny związek 
pomiędzy przyjęciem zbawczego orędzia a czynną miłością braterską16. 
W takiej rzeczywistości – żywej wiary oraz świata – można odnaleźć Boga17. 

Według papieża w otaczającym nas świecie wiara często wydaje się 
martwa (nie ukrzyżowana). „[…] wiara się wyczerpuje i stacza w mierno
tę”18. Dzieje się tak dlatego, gdyż bardziej jesteśmy skłonni wierzyć w to, 
czego dotykamy zmysłami, niż w to, czego naucza sam Bóg. Zmysłowość 
wiary i całej tej otoczki – ważnej i potrzebnej, którą jej nadajemy, często przy
słania nam istotę Bożego nauczania i kerygmatu. Możemy płakać, patrząc na 
krzyż, do którego przybito Jezusa. Możemy rozdzierać szaty, przypatrując 
się Jego poranionemu ciału, i w tym samym czasie nie zatrzymywać się na

10 Por. tamże, 183.
11 Por. tamże, 176.
12 Por. tamże, 88.
13 Tamże, 125.
14 Tamże, 91.
15 Por. tamże, 126.
16 Por. tamże, 179.
17 Por. tamże, 126.
18 Tamże, 83.



66 Ks. Mariusz Karaś

wet przez chwilę nad przesłaniem i istotą krzyżowej śmierci. Taka ziemska 
„logika wiary” pojawia się zawsze tam, gdzie Boga człowiek wierzący po
stawi „obok” albo „ponad” swoim życiem. Takie niebezpieczeństwo grozi 
„wierzącym tylko w Boga”. 

Dla wierzącego Bogu ten Bóg, do którego człowiek się zwraca, przed któ
rym się otwiera, któremu zawierza siebie i całe swoje życie, stoi na początku 
wszystkich życiowych poszukiwań. Kto zaufa i wierzy w to, czego nie widzi, 
ujrzy to, „czemu wierzy”. Wiara, w którą wyposażony jest człowiek wierzą
cy, daje mu oczy, które pozwalają dostrzec i odkryć Boga, który „mieszka 
w swoich”19. Wiara, miłość i nadzieja pozwalają im zwrócić się ku Bogu i tym 
samym wznieść się ponad przeciętność, nawet kiedy codzienne życie niesie 
ze sobą przeszkody, wydawać by się mogło, nie do przezwyciężenia przez 
człowieka. Ale właśnie w takich sytuacjach, często naznaczonych np. zwąt
pieniem czy też bólem z powodu choroby lub śmierci, wiara niejako każe 
zaufać Jezusowi. Człowiek musi odłożyć na bok, „ukrzyżować” swoje wąt
pliwości i uwierzyć Jezusowi. Ciekawym jest, że do Jezusa przychodzili ci, 
którzy na co dzień byli daleko od niego – wierzyli w Boga, może i na swój 
sposób praktykowali, pochłonięci byli codziennością, pracą, życiem. Ich wia
rę w Boga można by porównać do współczesnych wierzących, religijnie wy
edukowanych i uformowanych „kiedyś”, mających „jakąś” wiedzę religijną, 
bojących się wdawać się w dyskusje na tematy religijne, w swych praktykach 
religijnych liczących się z opinią innych, w chwilach próby wycofujących się 
za plecy innych, poza obszar burzliwych czasami dyskusji na tematy reli
gijne. To rzeczywistość współczesnej, powierzchownej wiary, wyzutej z na
dziei pokładanej w Bogu i z miłości bezinteresownej do drugiego człowieka.

Chrześcijanin w takim kontekście współczesnej „światowości” po
winien uwierzyć, złożyć całą nadzieję i znaleźć w Chrystusie drogę życia. 
Chrześcijanin winien uświadomić sobie, że posiada wielki skarb – wiarę, 
wielką miłość do Boga i ludzi, której nic i nikt nie jest w stanie zastąpić ani 
osłabić. Wszystko to czerpie on od Ducha Świętego, pogłębia i rozwija. Tylko 
wtedy będzie prawdziwym chrześcijaninem. Słowo „chrześcijanin” dosłow
nie oznacza; „należący do drużyny Jezusa”, poplecznik, zwolennik Jezusa, 
człowiek dedykujący Mu życie (por. J 12, 24–26; Łk 17, 32–37; Mt 16, 24–25). 
Uczniowie Pana Jezusa po raz pierwszy zostali tak nazwani w Antiochii 
(Dz 11, 26). Zostali tak nazwani, ponieważ ich zachowanie, styl życia i dzia
łania przypominały Jezusa. I o to właśnie chodzi w wierze chrześcijańskiej 
– by nieustannie i w każdym momencie mocą wiary upodabniać się do Chry
stusa. Chodzi także o to, by będąc chrześcijaninem, mocą wiary ukrzyżować, 

19 Tamże, 71.
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tzn. totalnie przemienić w sobie i wokół siebie to, co nie jest zgodne z na
uką Chrystusa, to, co Chrystusa nie przypomina. Taka jest niejako logika ad
hortacji: papież nakreśla problem, a potem pisze, co należy zrobić, zmienić, 
„ukrzyżować” – bo do tego zobowiązuje nas wiara w Chrystusa ukrzyżo
wanego i zmartwychwstałego. W ten sposób poprzez wiarę „krzyżuje się” 
to, co od Chrystusa oddala, buduje się to, co swą obojętnością zburzył świat. 
Zawsze jest to budowanie na Chrystusie.

Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na fundamen
cie, któremu na imię miłość ukrzyżowana, to budować z Kimś, kto zna nas 
lepiej niż my sami siebie, to budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet 
jeśli my odmawiamy wierności, to budować z Kimś, kto z wysokości krzyża 
wyciąga do nas ramiona. Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć 
wszystkie swoje pragnienia, ambicje i plany na Jego woli. 

Krzyż, który z jednej strony jest znakiem cierpienia i śmierci Zbawicie
la, z drugiej zaś strony jest znakiem zbawienia, które dzięki Jezusowi staje 
się naszym udziałem, winien znaleźć odzwierciedlenie w ludzkiej rzeczy
wistości dnia codziennego. Tę rzeczywistość papież niejako ukierunkowuje 
na trzy tory: bliskość, miłość i świadectwo (niejako trzy aspekty wiary Je
zusowi). One sprawiają, że wiara, dając się ukrzyżować w życiu człowieka, 
otwiera mu o wiele szerszą perspektywę tu i teraz, która w konsekwencji 
staje się drogą do nieba.

Wędrując przez życie, niejednokrotnie nie jesteśmy świadomi obecności 
Jezusa. Ale właśnie ta obecność, żywa i wierna, obecność w dziele stworze
nia, obecność w słowie Bożym i Eucharystii, we wspólnocie ludzi wierzą
cych i w każdym człowieku odkupionym krwią Chrystusa, ta obecność jest 
źródłem ludzkiej siły. Jezus z Nazaretu, Bóg, który stał się Człowiekiem, stoi 
przy nas na dobre i na złe i pragnie tej więzi, która będzie także fundamen
tem prawdziwego człowieczeństwa. Wiara nie tylko w Boga, ale wiara Bogu 
daje człowiekowi fundament i punkt odniesienia w konfrontacji ze światem. 

Wiara nieustannie przypomina, że odrzucenie, ukrzyżowanie są nie
odzowną treścią ziemskiej egzystencji. Św. Piotr mówi do swoich wiernych 
o Jezusie jako „żywym kamieniu, odrzuconym przez ludzi, ale u Boga dro
gocennym i wybranym” (1 P 2, 4). Fakt, że Bóg wybrał Jezusa, nie ukrywa 
tajemnicy zła, które sprawia, że człowiek jest w stanie odrzucić Tego, który 
go do końca umiłował. To odrzucenie Jezusa przez ludzi, o którym mówi 
św. Piotr, powtarza się w historii ludzkości i sięga również naszych czasów. 
Nie trzeba wielkiej bystrości umysłu, by dostrzec wielorakie objawy odrzu
cania Jezusa, również tam, gdzie Bóg dał nam wzrastać. Jezus niejednokrot
nie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, 
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a nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany na margines co
dziennego życia. Wiara musi przejść przez próby. Ale, jak podkreśla papież 
Franciszek, wyzwania są po to, aby im podołać20. 

Wiara musi wzrastać właśnie w takim środowisku. Ona musi się kon
frontować z obojętnością i niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na za
wsze. Codzienność, przeżywana „z Jezusem” i „dla Jezusa”, szczególnie gdy 
jest naznaczona dźwiganiem krzyża, jest wyrazem miłości do Jezusa, który 
za nas oddał życie. 

Chrystus na krzyżu objawia wierność człowiekowi do końca. Miłość – 
ta Chrystusa do człowieka, o której zaświadczył na krzyżu, i ta człowieka do 
Chrystusa, o której możemy zaświadczyć na co dzień – domaga się wierno
ści. W wydarzeniu męki i śmierci Jezusa na krzyżu mamy dostrzegać obda
rowanie nas miłością Jezusa. On tak bardzo nas umiłował, że samego siebie 
wydał za nas. Ukrzyżowany uczy drogi miłosierdzia.

Dlaczego Jezus chciał (i nadal chce), byśmy brali krzyż? Ponieważ chciał 
(i wciąż chce) mieć uczniów gotowych znosić dla Niego wszelkie trudy, 
uczniów przeciwstawiających się wrogim siłom duchowym, zagłuszającym 
Ewangelię (por. Ef 6, 10–13). Niestety to wymagało i wciąż wymaga całkowi
tego oddania się Jezusowi, co jest wyzwaniem również i dla nas. 

To zobowiązuje nas do nieustannego „krzyżowania” tego, co Boga nam 
przysłania, a tym samym do budowania rzeczywistości, wydawać by się 
mogło, całkowicie nowej we współczesnym zlaicyzowanym świecie – rze
czywistości z Bogiem i dla Boga. A nie będzie to możliwe, jeśli te wszystkie 
wysiłki opierać będziemy tylko na czysto rozumowej kalkulacji, w oderwa
niu od wiary. Papież Franciszek nieustannie zachęca, byśmy uwierzyli Bogu, 
byśmy mu zaufali i by właśnie taka żywa, przepełniona nadzieją i miłością 
wiara znalazła odzwierciedlenie w naszym codziennym życiu. Czasami trze
ba coś „ukrzyżować”, by dać początek czemuś nowemu, lepszemu. Dlatego 
nie bójmy się wiary ukrzyżowanej. Tą wiarą pobudzajmy do nowego życia 
to, co świat i inni już uśmiercili.

20 Por. EG 109.
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DER „GEKREUZIGTE” GLAUBE IM LICHT DES APOSTOLISCHEN  
SCHREIBEN VOM PAPST FRANZISKUS EVANGELII GAUDIUM

In diesem Artikel möchte ich mich –auf berechtigte Weise für Jemanden, der sich  
im Alltag nicht mit der Theologie auf eine akademische Weise befasst, der Glaubensfrage 
widmen, indem ich mich auf das Apostolische Schreiben vom Papst Franziskus Evangelii 
gaudium begrenze.

Der Glaube und das Kreuz sind zwei untrennbare Wirklichkeiten , die sich in das 
Leben des glaubenden Menschen eintragen. Nach Papst Franziskus hat der Glaube im
mer einen Kreuzaspekt. Sicherlich geht es nicht um einen für tot erklärten Glauben und 
auch nicht um einen Glauben, der auf verschiedene Weise erfahren wurde d.h. auf Probe 
durch verschieden Ereignisse gestellt. Es geht hier mehr um einen Glauben, durch dem 
ein Mensch seine umgebene Wirklichkeit betrachtet. Im Licht des Glauben erblickt er das, 
was sich weit vom Gottes Wort unterscheidet und mit Gottes Wort nicht übereinstimmt 
und dieses Licht verwandelt die Wirklichkeit, die im Alltag betrachtet und empfunden 
ist – tötet sogar das, was unwahr ist. Der Glaube ist also eine leuchtende und wechselnde 
Kraft, die wie damals im Kreuz das Zeichen der Erlösung erkennen lässt und auch heute 
unter der Dämmerung der Welt  das Gottes Licht zu erblicken ermöglicht. Der Glaube 
erinnert unterbrochen, dass die Ablehnung und die Kreuzigung untrennbare Inhalte des 
irdischen Leben sind.

Papst Franziskus betont stärker in seiner Glaubensverständnis die Verbindung zwi
schen Mensch und Gott in bestimmten Realitäten der heutigen Welt als die Anerkennung 
der Wahrheit, das was Gott offenbart hat. Die Anerkennung der Gottes Offenbarung ist 
der Ausgangspunkt in der Handlungsweise eines Christen, der mit seiner Glaubenskraft 
das verwandelt, was die heutige Welt für tot erklärt hat. Der Glaube wird zur Ursache  für 
die Auferstehung der Wirklichkeit, die der Mensch durch Mängel an Glauben oder durch 
seine Gleichgültigkeit getötet hat.

Der Glaube muss sich mit der Gleichgültigkeit und mit dem Unglauben gegenüber
stellen, um auf immer unser Glaube zu bleiben. Der Alltag, der „mit Jesus“ und  „für 
Jesus“ erlebt wird, besonders, wenn er mit den Merkmalen des Kreuztragens gekenn
zeichnet wird,  ist das Zeichnen der Liebe für Jesus, der für uns sein Leben geopfert hat.

Das verpflichtet uns zum ständigen „Kreuzigen“ dessen, was uns den Gott verdeckt 
und gleichzeitig zum Aufbau der Wirklichkeit, die als eine ganz Neue in heutiger, lai
zisierter Welt scheinen könnte – die Wirklichkeit mit und für Gott. Es wird aber nicht 
möglich, wenn wir alle Anstrengungen nur auf eine rein verständliche Kalkulation, im 
Abwendung von dem Glauben, anlehnen. Papst Franziskus ermutigt ständig dazu, damit 
wir dem Gott glauben, damit wir Ihm trauen und damit ein so lebendiger, Hoffnung,- und 
liebevoller Glaube sein Bild in unserem Alltagsleben findet. Manchmal muss man etwas 
„kreuzigen“, um einen Anfang etwas Neuen und Besseren zu geben. Deshalb sollten wir 
uns einen gekreuzigten Glauben nicht fürchten. Mit diesem Glauben sollten wir zum neu
en Leben anregen, das was die Welt und Andere getötet haben.

tłum. Mariusz Karaś
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We współczesnym świecie w zawrotnym tempie dokonują się przemia
ny cywilizacyjne. Dzięki postępowi naukowo-technicznemu życie ludzkie 
staje się wprawdzie wygodniejsze, ale niekiedy odbiega od obiektywnego 
porządku moralnego. Ludzie, zwłaszcza młodzi, hołdują pseudowartościom, 
które prowadzą do zagubienia moralnego. 

Papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium zwraca uwagę, iż 
„wielkim ryzykiem w dzisiejszym świecie, z jego wieloraką i przygniatającą 
ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajeniu do wygody 
i chciwym sercu, towarzyszący poszukiwaniu powierzchownych przyjem
ności oraz izolującemu się sumieniu”1. Współczesna cywilizacja propagująca 
kult seksu, konsumpcjonizm, hedonizm oraz różne formy uprzedmiotowienia 
człowieka i manipulacji ciała, odpowiedzialna jest także za „odrzucenie etyki 
oraz odrzucenie Boga. Zwykle na etykę spogląda się z pewną kpiarską pogar
dą”2. Człowiek współczesny zagubił także w sobie poczucie grzechu i winy.

1 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie 
„Evangelii gaudium”, Kraków 2013, 2 (skrót: EG); por. JAN PAWEŁ II, Rachunek sumienia 
i spowiedź, Kraków 2013, s. 16–17.

2 EG 57; por J. BAJDA, Rodzina miejscem Boga i Człowieka. Wokół zagadnienia integralne-
go powołania rodziny, Łomianki 2005, s. 64.
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Dlatego też potrzeba dzisiaj ewangelizacji ludzi ochrzczonych. Mamy 
wielu „ochrzczonych pogan”, którzy uważają się za „wierzących, ale nie 
praktykujących”. Są to osoby, które często wierzą w Boga, ale odrzucają Ko
ściół i jego sakramenty. Papież Franciszek podkreśla, iż „proces sekulary
zacji zmierza do sprowadzania wiary do prywatnego i wewnętrznego krę
gu. Ponadto, negując wszelką transcendencję, spowodował on wzrastającą 
deformację etyczną, osłabienie poczucia grzechu osobistego i społecznego 
oraz stopniowy wzrost relatywizmu”3. Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio 
et paenitentia głosi, iż „utrata poczucia grzechu jest zatem jakąś formą lub 
owocem negacji Boga: nie tylko w postaci ateizmu, lecz także sekularyzmu”4. 
Przywrócenie poczucia grzechu trzeba zacząć przede wszystkim od jasnego 
uświadomienia współczesnemu człowiekowi zasad rozumu i wiary głoszo
nych przez naukę Kościoła5. Aby przezwyciężyć poważny kryzys ducho
wy, warto zacząć nową ewangelizację od konfesjonału. Sakrament pokuty 
przechodzi także dzisiaj swój kryzys. Jest bowiem „z jednej strony zagrożo
ny przez zaciemnienie umysłu moralnego i religijnego, osłabienie poczucia 
grzechu, wypaczenie pojęcia skruchy, znikome dążenie do życia prawdzi
wie chrześcijańskiego; z drugiej zaś strony przez taki sposób myślenia, cza
sem dość rozpowszechniony, wedle którego przebaczenie można otrzymać 
bezpośrednio od Boga także w sposób zwyczajny, bez przystąpienia do sa
kramentu pojednania czy też przez pozbawioną nieraz żaru i prawdziwej 
spontaniczności rutynę w praktykowaniu sakramentu, która być może zosta
ła wywołana błędnymi i wypaczonymi poglądami na skutki sakramentu”6. 
Dlatego wypada przypomnieć zagubionemu dzisiaj człowiekowi, czym jest 
sakrament pokuty i jakie są jego zbawienne skutki.

NAUKA KOŚCIOŁA NA TEMAT SPOWIEDZI

Sakrament pokuty jest jednym z największych darów, jakie człowiek 
otrzymał od Boga. Z daru tego nie wszyscy jednak korzystają. Chrystus wła

3 EG 64; por. J. MARIAŃSKI, Kryzys moralny czy transformacja wartości, Lublin 2001, 
s. 426.

4 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie 
Kościoła „Reconciliato et paenitentia” (2.12.1984), Częstochowa 1999, 18. (skrót: ReP); por. 
EG 65; M. KRÓLCZYK, Problem kryzysu czystości seksualnej i sposoby jego przezwycię
żania, Kraków 2008, s. 102.

5 Por. ReP 18; BENEDYKT XVI, List do seminarzystów (18.10.2010), Watykan 2010, s. 10.
6 ReP 28; por. JAN PAWEŁII, List do Kapłanów na Wielki Czwartek (16.03.1986), Poznań 

1986, 7.
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dzę odpuszczenia grzechów przekazał apostołom słowami: „Weźmijcie Du
cha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym za
trzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22–23). Jest to jedna z najwspanialszych 
nowości ewangelicznych! Udziela tej władzy apostołom również z prawem 
jej przekazywania następcom! Chrystus, który przez osobę spowiednika 
jest uobecniony i za jego pośrednictwem dokonuje tajemnicy odpuszczenia 
grzechów, jest tym, który okazuje się bratem człowieka, miłosiernym, wier
nym i współczującym arcykapłanem, pasterzem gotowym szukać zabłąkanej 
owcy, a także lekarzem, który leczy i pociesza7. 

Dlatego należy docenić ten dar, gdyż wszyscy są grzesznikami i po
trzebują Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Sakrament ten nazywany jest 
sakramentem nawrócenia, pokuty, spowiedzi, przebaczenia i pojednania8. 
Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób 
sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia: „Nawracajcie się, albo
wiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17). Jezus nawołuje do uznania 
swych grzechów i radykalnego odwrócenia się od nich, a zwrócenia się do 
Niego jako Zbawcy i Zbawiciela, i Boga, Ojca miłosierdzia (por. Mt 5, 13; 
Łk 15, 19–21). Wskazując zaś na niewiarę miast galilejskich, upomina swych 
słuchaczy: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13, 3–5). 
Jezus od swych uczniów domaga się nawrócenia, wskazuje na to słowami: 
„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego” (Mt 18, 3)9.

Sakrament ten nazywany jest także sakramentem pokuty, ponieważ uka
zuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze 
strony grzesznego chrześcijanina10. Zasadniczym aktem pokuty ze strony 
penitenta jest jednak żal, czyli jasne, zdecydowane odrzucenie popełnione
go grzechu i postanowienie niegrzeszenia na przyszłość, z miłości do Boga, 
która odradza się przez skruchę11.

Sakrament spowiedzi jest uwielbieniem Boga oraz jego miłosierdzia wo
bec grzesznika. „Sakramentalna formuła: «Ja odpuszczam tobie grzechy…» 
i wyciągnięcie rąk oraz znak krzyża uczyniony nad penitentem wyrażają, 
że w tym momencie skruszony i nawrócony grzesznik spotyka się z mocą 

7 Por. ReP 29; JAN PAWEŁII, List apostolski o niektórych aspektach sprawowania sakra-
mentu pokuty „Misericordia Dei” (7.04.2002), Poznań 2002 (skrót: MD).

8 Por. KKK 1423; JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współcze-
snym świecie „Pastores dabo vobis” (25.03.1992), Kraków 1992, 49 (skrót: PDV).

9 Por. S. OLEJNIK, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 162.
10 KKK 1423; por. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Kapłan – szafarz Miło-

sierdzia Bożego. Pomoc dla spowiedników i kierowników duchownych, Tarnów 2011, s. 19.
11 ReP 31; por. KKK 1436.
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i miłosierdziem Boga. Jest to moment, w którym […] obecna jest Trójca Prze
najświętsza, aby zgładzić jego grzech i przywrócić niewinność, zbawcza moc 
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa zostaje ogłoszona penitentowi 
jako «miłosierdzie mocniejsze od winy i zniewagi»”12. 

Sakrament ten nazywany jest także sakramentem przebaczenia, gdyż Bóg 
udziela w nim człowiekowi przebaczenia i pokoju. Święty Jan Paweł II pod
kreśla, iż „najcenniejszym owocem przebaczenia uzyskanego w sakramencie 
pokuty jest pojednanie z Bogiem, dokonujące się w głębi serca syna marno
trawnego i odnalezionego, którym jest każdy penitent. […] Owo pojednanie 
z Bogiem rodzi […] dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spo
wodowane przez grzech: penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z sa
mym sobą w głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę; jedna się 
z braćmi, w jakiś sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się 
z Kościołem; jedna się z całym stworzeniem. […] Każdy konfesjonał to uprzy
wilejowane i błogosławione miejsce, w którym po zniesieniu podziałów rodzi 
się nowy, nieskażony i pojednany człowiek – pojednany świat”13. Sakrament 
pokuty jest więc sakramentem pojednania z Bogiem i człowiekiem. Katechizm 
Kościoła Katolickiego naucza, że „mimo zmian, którym w ciągu wieków ulega
ły układ i celebracja tego sakramentu, można dostrzec tę samą podstawową 
strukturę. Obejmuje ona dwa istotne elementy: z jednej strony akty człowieka, 
który nawraca się pod Działaniem Ducha Świętego, a mianowicie żal, wyzna
nie grzechów i zadośćuczynienie, a z drugiej strony działanie Boże za pośred
nictwem Kościoła. Kościół, który przez biskupa i jego prezbiterów udziela 
w imię Jezusa Chrystusa przebaczenia grzechów i ustala sposób zadośćuczy
nienia, modląc się także za grzesznika, i pokutuje razem z nim. W ten sposób 
grzesznik jest uzdrowiony i ponownie przyjęty do komunii kościelnej”14.

Sakrament pokuty jest zbawczym spotkaniem grzesznika z Bogiem. 
„Ten sakrament jest konieczny dla chrześcijan, którzy przez grzech śmiertel
ny zerwali przyjaźń z Bogiem, by mogli powrócić do życia. Ci, którzy wpa
dają w grzechy powszednie, codziennie doświadczając swej słabości, przez 
częste przyjmowanie tego sakramentu nabierają sił, aby dojść do pełnej wol
ności dzieci Bożych”15. Ponadto sakrament pokuty powoduje następujące 
skutki: 1) pojednanie z Bogiem, ze sobą, z Kościołem i ludźmi oraz otacza
jącym światem; 2) odzyskanie łaski uświęcającej – w przypadku spowiedzi 
z grzechów ciężkich lub wzrost łaski uświęcającej – w przypadku spowiedzi 

12 ReP 31; por. JAN PAWEŁ II, Rachunek sumienia i spowiedź, dz. cyt., s. 13. 
13 ReP 31; por. KKK 1469.
14 KKK 1448.
15 J. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 156.
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z grzechów powszednich; 3) odpuszczenie wszystkich grzechów ciężkich 
i przynajmniej niektórych grzechów powszednich; 4) przywrócenie wla
nych cnót i darów Ducha Świętego związanych z łaską uświęcającą; 5) daro
wanie kary wiecznej; 6) przynajmniej częściowe darowanie kar doczesnych; 
7) przywrócenie zasług za dobre uczynki, które to zasługi zostały utracone 
przez grzech śmiertelny (odżycie wszystkich „zawieszonych” zasług nad
przyrodzonych); 8) zmniejszenie pozostałości grzechowych, powodujących 
osłabienie woli, złe skłonności, przyzwyczajenia i chwiejność charakteru; 
9) przywrócenie pokoju i wewnętrznej radości sumienia16.

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, iż sakrament ten uzdrawia 
i przemienia tych, co go przyjmują, upodabniając ich do Syna Bożego17. Sa
krament pokuty ma moc uzdrowienia, ale przede wszystkim duchowego 
i wewnętrznego. Aby dobrze przygotować się do sakramentu pokuty, trze
ba spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest rachunek sumienia. Jak 
naucza Sobór Watykański II, „sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem sank
tuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego 
wnętrzu rozbrzmiewa” (KDK 16). Prawo kanoniczne domaga się, aby spo
wiedź święta odbywała się po „dokładnym rachunku sumienia”18. Dobry ra
chunek sumienia powinien obejmować nie tylko grzechy śmiertelne, ale i po
wszednie. Robiąc rachunek sumienia, trzeba przy grzechach śmiertelnych 
podać ich rodzaj i liczbę, a także istotne okoliczności, które mogą zmienić 
rodzaj grzechu. 

Jeśli wskutek zapomnienia lub roztargnienia penitent zapomniał wy
znać grzech śmiertelny, to nie powinien się niepokoić. Wystarczy, że wyzna 
ten grzech przy następnej spowiedzi. J. Płatek przypomina, iż „staranność 
i stopień dokładności rachunku sumienia zależy przede wszystkim od zdol
ności penitenta, od stopnia wrażliwości jego sumienia, od czasu, który na 
niego poświęcił, od duchowej i religijnej kultury oraz otwarcia się na łaskę 
i działanie Ducha Świętego”19. Drugim warunkiem dobrej spowiedzi jest żal 
za grzechy. Żal jest aktem najważniejszym w sakramencie pokuty. Jest bólem 
duszy wyrażonym wobec Boga z powodu własnego grzechu, który naruszył 
więź z Nim. Żal za grzechy winien prowadzić do mocnego postanowienia 
poprawy i woli niegrzeszenia na przyszłość. „Gdy żal wypływa z miłości 
do Boga miłosiernego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub 
żalem z miłości. Taki żal odpuszcza przede wszystkim grzechy powszednie, 

16 Por. tamże, s. 159.
17 Por. KKK 1129; KPK 960.
18 KPK 988.
19 J. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 185.
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ale przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera 
mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko 
będzie to możliwe”20.

Kolejnym warunkiem dobrej spowiedzi jest mocne postanowienie po
prawy: Jezus Chrystus w swoich spotkaniach z grzesznikami wzywał do 
przemiany życia i niegrzeszenia już więcej. Do kobiety cudzołożnej, gdy od
puścił jej grzechy, zwraca się: „Idź i od tej chwili nie grzesz” (J 8, 11). Tak
że do człowieka chromego powiedział: „nie grzesz już więcej, aby ci się coś 
gorszego nie przydarzyło” (J 5, 14). Postanowienie poprawy powinno być 
ukierunkowane przeciwko źródłom grzechu i okazjom do zła oraz winno po
rządkować życiowe sytuacje. Następnym warunkiem dobrej spowiedzi jest 
szczere wyznanie grzechów.

Jan Paweł II zwraca uwagę, że „oskarżenie się z własnych grzechów jest 
konieczne przede wszystkim po to, by grzesznik mógł być poznany przez 
tego, kto pełni w sakramencie funkcję sędziego, i by spowiednik mógł ocenić 
ciężar grzechów, jak i skruchę penitenta, a jako lekarz poznać stan chorego, 
aby go leczyć i uzdrowić”21. Ponieważ grzech zadaje ranę całemu Kościołowi, 
trzeba go wyznać przed Kościołem, którego reprezentuje spowiednik. Nie 
wystarczy czynić to przed samym Bogiem22. Katechizm Kościoła Katolickiego 
uczy, że wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramen
tu pokuty23. Każdy grzech jest zniewagą Boga, dlatego też koniecznym wa
runkiem dobrej spowiedzi jest zadośćuczynienie. Kodeks prawa kanoniczne
go przypomina, że spowiednik powinien nałożyć zbawienne i odpowiednie 
zadośćuczynienie, stosownie do rodzaju i liczby grzechów, z uwzględnie
niem jednak sytuacji penitenta. Penitent jest zobowiązany osobiście wypełnić 
zadośćuczynienie24. Ponadto pokuta powinna być dostosowana do sytuacji 
człowieka, do jego możliwości i właściwości osobowych, aby nie przyniosła 
szkody jemu samemu i osobom z nim związanym, np. rodzinie. Zadośćuczy
nienie obejmuje wynagrodzenie i naprawienie zniewagi nie tylko w stosun
ku do Boga, ale także wobec bliźniego. Nie wolno zapominać o obowiązku 
dokonania restytucji osobom pokrzywdzonym25.

20 KKK 1452; por. M. PASTUSZKO, Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, s. 443. 
21 ReP 31; por. A. MARCOL, Pokuta i sakrament pokuty, Opole 1992, s. 64.
22 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 11; 

ReP 17.
23 KKK 1456; por. J. SALIJ, Spowiedź w świetle chrześcijańskiej antropologii, „Znak” 520 

(1998) nr 9, s. 10. 
24 KPK 981; por. J. ORZESZYNA, Sakrament pojednania i pokuty, Kraków 1993, s. 94.
25 Por. T. PAWŁOWSKI, Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i mszą św., Poznań 

1984, s. 49–51.
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Jan Paweł II ostrzega jednak, aby „zadośćuczynienia” czy „pokuty” nie 
rozumieć w sensie ceny, którą płaci się za odpuszczony grzech i za otrzyma
ne przebaczenie: „Żadna ludzka cena nie może wyrównać tego, co się otrzy
mało, owocu Przenajdroższej Krwi Chrystusa”26. Jest to natomiast włączenie 
się grzesznika, po otrzymaniu przebaczenia, w zasługujący nurt męki Chry
stusa przynoszącego to przebaczenie; wyraz jego osobistego zaangażowania 
w relację pełnego nawrócenia i odnowy życia27.

Papież Franciszek zachęca, abyśmy odważnie szli do spowiedzi świętej, 
nawet jeśli byliśmy dawno temu. Jezus przyjmie nas z wielką ufnością. Sa
krament pojednania jest bowiem serdecznym uściskiem miłosiernego Ojca. 
Ojca, który wybiegnie na spotkanie i uściska syna, ucałuje i wyprawi ucztę. 
Kapłanom natomiast przypomina, aby konfesjonał nie był salą tortur, ale 
miejscem miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia możliwego do
bra28. Warto podkreślić, iż zaniedbania w tym temacie mogą doprowadzić do 
„blokady religijnej”. Ludzie po „nieudanych” spowiedziach przez wiele lat 
nie przystępują do sakramentu pokuty.

SAKRAMENT POKUTY W OCZACH ANKIETOWANYCH

Kultura dobrobytu pozbawiła współczesnego człowieka wrażliwości 
na grzech i osłabiła ducha pokuty29. Papież Franciszek ubolewa, iż „samego 
człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, którego można użyć, a potem 
je wyrzucić. Daliśmy początek «odrzucenia», które wprost się promuje […]. 
Wykluczeni nie są «wyzyskiwani», ale są odrzuceni, są «niepotrzebnymi 
resztkami»”30.

Jeszcze bardziej niepokoi fakt, że współczesną mentalność charaktery
zuje znaczny zanik poczucia winy wobec Boga, czyli świadomość grzechu31. 
Mamy do czynienia z drastycznym kryzysem, który dotknął sakramentu po
jednania32. Przejawem tego kryzysu jest spadek liczby osób przystępujących 
do sakramentu pokuty. Zarówno wiele osób młodych, jak i starszych stroni 
od spowiedzi. Z ankiety przeprowadzonej wśród dzieci, młodzieży i doro

26 ReP 31; por. T. PAWŁOWSKI, Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i mszą św., 
dz. cyt., s. 49–50.

27 S. OLEJNIK, Teologia moralna życia osobistego, dz. cyt., s. 171. 
28 Por. EG 44, 47.
29 Por. tamże, 54.
30 Tamże, 53. 
31 J. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s 25.
32 Por. J. ORZESZYNA, Sakrament pojednania i pokuty, dz. cyt., s. 9.
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słych33 wynika, iż wielu z nich nie chodzi do spowiedzi, gdyż „nie czują się 
wielkimi grzesznikami”, „nie odczuwają takiej potrzeby, aby wyznawać 
grzechy kapłanowi, który nieraz jest większym grzesznikiem”, „to jest dla 
nich zbyt upokarzające”. Część ankietowanych stwierdza, iż „grzechy wy
znają wprost Bogu”, więc nie muszą iść do spowiedzi. Są i tacy, którzy piszą: 
„po co mam iść, skoro i tak się nie zmienię”, „po co mam iść, skoro Bóg jest 
tak miłosierny, że mi wybaczy”. Wielu boi się iść do spowiedzi, bo mają dłu
gie przerwy, nawet po dwadzieścia i trzydzieści i lat od czasu, kiedy ostatni 
raz się spowiadali. Potraktowani często agresywnie, nie tylko unikają spo
wiedzi, ale wracają do niej po kilku lub kilkunastu latach albo wcale. Brak im 
wiary, że idą na spotkanie z Miłosiernym Ojcem. Odczuwają wstyd, „co sobie 
pomyśli ksiądz, jak usłyszy grzechy”. Czasami niezrozumienie przez spo
wiednika i krzyki w konfesjonale są przyczyną długich przerw w spowiedzi 
świętej. Potem, po wielu latach przerw, kryzysu wiary i załamania, następuje 
odrodzenie w spowiedzi, która przypomina „rozmowę przyjaciół”.

Niepokoi fakt, iż wielu katolików podważa dzisiaj sens i potrzebę indy
widualnej spowiedzi świętej. Wielu marzy, aby Kościół zrezygnował z indy
widualnej spowiedzi i umożliwił powszechne korzystanie z rozgrzeszenia 
ogólnego. Część osób traktuje sakrament pokuty w sposób magiczny, zruty
nizowany i sformalizowany. Nie odczuwają oni potrzeby wewnętrznego na
wrócenia osobistego ani zadośćuczynienia Bogu za swe grzechy i naprawie
nie krzywd. Taka postawa prowadzi do „duchowej miernoty”. Współczesny 
człowiek nie uznaje swojego grzechu, bardzo łatwo krytykuje, obarcza winą 
za zło w świecie i złe struktury społeczne innych, nie siebie. Taka postawa 
utwierdza go w poczuciu własnej rzekomej bezgrzeszności. Prawdziwą tra
gedią człowieka jest więc nieuznanie własnego grzechu, bo prowadzi to do 
zatracania potrzeby wyzwolenia z niego i do łatwego usprawiedliwienia34.

Wśród ankietowanych osób są i tacy, którzy chodzą do spowiedzi naj
częściej co 2–3 miesiące. Jedni „z potrzeby serca – gdy są sytuacje trudne”. Dla 
innych jest to „pro forma” – „inni idą, to i ja”, „bo wypada iść w święta do ko
munii”. Jeszcze inni idą „dla świętego spokoju”, „z okazji chrztów i ślubów”.

Na pytanie: „Czym dla ciebie jest spowiedź?” ankietowani dorośli od
powiadali: „spowiedź jest dla mnie spotkaniem z Bogiem i Jego miłosier
dziem. Motywuje mnie do pracy nad sobą”. „Jest okazją do odzyskania łaski 
uświęcającej”. Sakrament pokuty jest „sakramentem niezwykłej wagi dla 
chrześcijan”. „Zbliża nas do Boga i daje radość życia”. Daje także „odpusz

33 Ankieta przeprowadzona wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, 
a także wśród osób dorosłych, nauczycieli i katechetów.

34 Por. J. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 23–24.
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czenie win, spokój sumienia i ulgę wewnętrzną”. Jest także „uwolnieniem 
od ciężaru grzechów, mobilizacją do tego, żeby było lepiej”. Czasami jest to 
mobilizacja krótkotrwała. „Daje moc do lepszego życia”. Dla dzieci ankieto
wanych spowiedź jest „oczyszczeniem duszy i serca z grzechów”, „szansą 
na życie wieczne”, a także „przeproszeniem Boga za to, co złego zrobiliśmy”.

Warto podkreślić, iż nie brakuje i dzisiaj ludzi, którzy dzięki odpowied
niej formacji religijno-moralnej potrafią głęboko i autentycznie przeżywać 
proces swojego nawrócenia i sakrament pokuty. Dlatego potrzeba mądrych 
i wrażliwych kapłanów. Dzieci ankietowane chcą, aby kapłan był człowie
kiem: „wyrozumiałym, cierpliwym, miłym, aby uważnie słuchał wszystkie
go, żeby był spokojny, nie przeklinał, mówił prawdę, wierzył w Boga i do
brze postępował”. Dorośli podkreślali, iż „dobry kapłan to ten, który posługę 
w konfesjonale traktuje jako łaskę Bożą, że może być szafarzem tego sakra
mentu. „Tak jak każdy człowiek – przeżywa własne trudności i niepowodze
nia, ale nie daje tego odczuć penitentowi”. Według ankietowanych kapłan 
powinien być otwarty na potrzeby innych, „widzieć człowieka w człowie
ku”, „być przyjaźnie nastawiony”, „posiadać umiejętność niesienia pomocy 
(dobrego słowa) w rozwiązywaniu problemów”. Dobry kapłan to taki, który 
„wzbudza zaufanie i umie słuchać”. Jest łagodny, ale i odważny w udziela
niu upomnień: „Ma cierpliwość anioła, zrozumienie grzesznika, zachęca do 
podniesienia się z grzechu i dalszych spowiedzi”. Kapłan powinien być czło
wiekiem wielkiej pokory. Warto tutaj przypomnieć słowa papieża Francisz
ka, który podkreśla, że posługa, którą pełni kapłan, odpuszczając grzechy 
w imieniu Boga, jest bardzo delikatna. Wymaga, by w jego sercu panował 
pokój, by nie znęcał się nad wierzącymi, lecz był łagodny, życzliwy, miło
sierny, by umiał zasiać nadzieję. Kapłan, który nie ma tej duchowej postawy, 
niech lepiej nie sprawuje tego sakramentu. Penitenci mają prawo, by kapłani, 
do których się zwracają, byli sługami przebaczenia35.

Papież Franciszek przypomina, że „Kościół powinien być miejscem 
bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą czuć się przyjęci, 
kochani, w którym mogą doświadczyć przebaczenia i być zachęceni, aby 
żyć zgodnie z dobrym życiem Ewangelii”36. Ojciec święty zwraca uwagę, że 
„często zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ułatwiający. Kościół 
jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce 
dla każdego z jego niełatwym życiem”37. 

35 Por. EG 44, 100; ReP 29.
36 EG 114; por. PDV 31.
37 EG 47; KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Kapłan pasterz i przewodnik 

wspólnoty parafialnej, Wrocław 2002, s. 25–26.
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 Jan Paweł II podkreśla, iż spowiednik, aby skutecznie wypełniał swo
ją posługę, „winien koniecznie posiadać ludzkie przymioty: roztropność, 
dyskrecję, umiejętność rozeznania, stanowczość umiarkowaną łagodnością 
i dobrocią. Winien posiadać także przygotowanie poważne i dokładne, nie 
fragmentaryczne, lecz integralne i harmonijne w różnych gałęziach teologii, 
pedagogiki i psychologii, metodologii dialogu, a nade wszystko w żywej 
komunikatywnej znajomości słowa Bożego. Jeszcze ważniejsze jest jednak, 
by sam prowadził głębokie i prawdziwe życie duchowe”38. Tylko kapłan, 
który sam idzie drogą chrześcijańskiej doskonałości, będzie mógł skutecznie 
prowadzić innych do świętości. Papież Franciszek zwraca uwagę, iż „kazno
dzieja, który się nie przygotowuje, nie jest «duchowy», jest nieuczciwy i nie
odpowiedzialny wobec otrzymanych darów”39.

Kapłan nie może być duchowym przewodnikiem, jeśli sam nie żyje 
wiarą. Kto nie płonie, ten nie rozpali. Penitenci oczekują od spowiednika 
szczególnego zrozumienia ich problemów, a także delikatności i empatii. 
Wielką rolę w sakramencie pokuty odgrywają więc pozytywne i negatywne 
doświadczenia.

POZYTYWNE I NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA  
ZWIĄZANE ZE SPOWIEDZIĄ

W sakramencie pokuty każdy człowiek chce się spotkać z przebaczają
cą miłością Boga, dlatego nie jest obojętne, jak zostanie przyjęty. Spowiednik 
swoją postawą może albo zaciemnić, albo uwyraźnić sakramentalny znak, 
a tym samym pomóc lub utrudnić penitentowi przyjęcie daru pojednania. 
Fundamentalne znaczenie dla właściwego potraktowania drugiego czło
wieka ma nastawienie i wysiłek zmierzający do jego zrozumienia. Kapłan, 
spotykając się z penitentami w sakramencie pokuty, powinien czerpać na
tchnienie z przykładu Jezusa i Jego cierpliwej miłości do grzeszników. To 
przecież nie człowiek rozgrzesza, ale sam Jezus Chrystus przez posługę ka
płana40.

Ankietowani jako pozytywne doświadczenie wskazywali spotkanie 
w konfesjonale z kapłanem, który był bardzo wyrozumiały: „Kapłan podniósł 
mnie na duchu, powiedział, że jestem uczciwą i szlachetną osobą i potrafię się 

38 ReP 29.
39 EGr 145; por. J. AUGUSTYN, Nadużycia seksualne ze strony księży, „Pastores” (2003) 

nr 4 (21), s. 96–98.
40  Por. J. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 312–313.
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zmienić”, „Spowiednik pochwalił mnie, że tak często chodzę do spowiedzi”, 
„Ksiądz był bardzo życzliwy i obiecał, że będzie się za mnie modlił”, „Kapłan 
potrafił przekazać prawdę, jak bardzo Bóg mnie kocha i cieszy się, że do niego 
przychodzę”, „Mimo iż bałam się iść do spowiedzi, bo nie byłam 7 lat – ka
płan się ucieszył, że przyszłam, nie krzyczał”. Ankietowani doceniają także 
posługę stałego spowiednika, „któremu mogą przedstawić zarówno czyny, 
motywy i okoliczności zaistnienia grzechu, który potrafi pokazać «dobry kie
runek» i co jeszcze trzeba poprawić w życiu, to bardzo mobilizuje”. Dzieci 
natomiast jako pozytywne doświadczenia ze spowiedzi wskazały, że „kapłan 
im pomógł w spowiedzi i zachęcał, aby nie bał się mówić grzechów”. Wię
cej jednak wśród osób ankietowanych przystępujących do spowiedzi świętej 
skarżyło się na negatywne doświadczenia. Dzieci podkreślały, iż „ksiądz był 
niewyrozumiały”, „krzyczał”, „wyrzucił mnie od konfesjonału”. 

Bały się także, że ksiądz wyjawi komuś ich grzech, że ktoś z ludzi pod
słucha. Także dorośli wskazują, że nie dostaną rozgrzeszenia, że kapłan nie 
potraktował ich z należytą powagą i miłością. Skarżą się na brak zrozumie
nia: „Nieczuły kapłan oceniający mnie jako człowieka straconego, bezwar
tościowego, pozostawiający wątpliwości, czy grzechy są odpuszczone, czy 
nie, poczucie beznadziei, łzy”, „Ksiądz mnie poniżył i uraził moje matczyne 
uczucia – zadał mi pokutę, którą nie mogłam wykonać ponad 1,5 roku”. Ne
gatywnym doświadczeniem było także „rozczarowanie na twarzy księdza, 
że nie usłyszał nic «sensacyjnego», że przyszłam z jakimiś bzdurami do spo
wiedzi”. Jedna osoba wskazała z żalem: „Oberwało mi się za wszystkich, któ
rzy lekceważą obowiązek niedzielnej mszy świętej. Kiedy chciałam przedsta
wić okoliczności (w nikłym stopniu zawinione), ksiądz się tak zdenerwował, 
że się głupio tłumaczę, że musiałam zamilknąć, aby nie było afery na cały 
kościół”. Niepokoi fakt, że ankietowani często wskazywali jako negatyw
ne doświadczenie to, że „ksiądz na nich nawrzeszczał” i dlatego zrazili się 
do spowiedzi na długie lata. Jednej osobie ksiądz powiedział: „Po coś przy
szła, jak i tak się nie poprawisz”, a z inną „chciał się umówić na spotkanie”. 
Ankietowani zarzucali także kapłanom rutynę, dawanie tej samej pokuty, 
a zero nawiązania do grzechu. Inni zarzucają kapłanom „automatyzm” i to, 
że „ksiądz w ogóle ich nie słucha”. Znaczna część osób jest niezadowolona 
z ograniczenia czasowego i dużych kolejek do spowiedzi, a także z otwar
tych konfesjonałów, gdzie nie ma komfortu spowiedzi, bo inne osoby „leżą 
im na plecach”.

Penitenci mają żal, iż często nie otrzymują pomocy ani większego zain
teresowania ich duchową sytuacją. Potraktowani nieraz obcesowo, a nawet 
brutalnie, całymi latami noszą te negatywne doświadczenia w sercu i mówią 
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o nich z goryczą. Dlatego też kapłan powinien pamiętać, że jest szafarzem 
sakramentu, który jest darem Bożej miłości miłosiernej wobec grzeszników. 
Ta Boża miłość winna się przejawiać w jego posłudze41.

Konfesjonał powinien być miejscem miłosierdzia Pana. Papież Fran
ciszek zwraca uwagę, iż „mały krok pośród wielkich ludzkich ograniczeń 
może bardziej podobać się Bogu niż poprawne na zewnątrz życie człowieka 
spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym trudnościom. Do wszyst
kich powinna dotrzeć pociecha oraz impuls zbawczej miłości Boga, działają
cej tajemniczo w każdym człowieku, niezależnie od jego ułomności i upad
ków”42.

Potrzeba więc kapłanów, którzy nie będą obsesyjnie zatroskani o swój 
wolny czas, ale poświęcą go więcej na posługę w konfesjonale43. Obowiąz
kiem kapłana jest przyprowadzić do Chrystusa tych, którzy pogubili się 
w życiu. Grzesznik w chwili rozpaczy winien pamiętać, że nie ma takiej 
mocy i otchłani, do której nie dotarłby Jezus i gdzie człowiek nie mógłby 
Go spotkać jako swego Wybawcy44. Papież Franciszek podkreśla, iż „Bóg nie 
ukrywa się przed tymi, którzy Go szukają szczerym sercem, chociaż czynią 
to po omacku, w sposób niewyraźny i rozproszony45. Bóg cierpi za nasze 
odejścia, ale jeśli tego chcemy, to ratuje nas swoją nieustanną miłością. Dla 
Boga nigdy nie jest za późno.

POMOC DUSZPASTERSKA

Na naszych oczach zmienia się stosunek ludzi wierzących i niewierzą
cych do Dekalogu. Permisywizm moralny, tolerancja wobec łamania norm 
moralnych, lekceważenie Boga, stawianie siebie na miejscu Boga, a także brak 
przeżywania żywej łączności z Bogiem sprawiają, że człowiek, zwłaszcza ten 
młody, staje się obumarły duchowo, nie patrzy w przyszłość, nie ma odwagi 
żyć, często popada w skrajną rozpacz. Niepokojące jest to, iż we współcze
snym świecie zanika poczucie grzechu. Dlatego też naszym obowiązkiem, 
zwłaszcza kapłanów i katechetów, jest przyprowadzić ludzi do Chrystusa. 

41 Por. J. ORZESZYNA, Sakrament pojednania i pokuty, dz. cyt., s. 129.
42 EG 44; por. JAN PAWEŁII, Posługa kapłańska w sakramencie pojednania. Przemówienie 

do członków Penitencjarii Apostolskiej (Rzym, 27.03.1993), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) (1993) nr 5–6, s. 44.

43 Por. EG 81.
44 Por P. SALAÜN, Żyjący w separacji, rozwiedzeni. Odnaleźć nadzieję, tłum. M. Pleciń

ska, Poznań 1997, s. 48.
45 EG 71.
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Musimy, zwłaszcza dzisiaj, być świadkami wiary i głębokiej modlitwy, gdyż 
na naszych oczach toczy się ostra walka o przetrwanie wiary. Kościół bo
wiem jest wyśmiewany i dyskredytowany. Przegramy tę walkę, jeśli sami nie 
damy dobrego przykładu.

Papież Franciszek z przykrością stwierdza, iż „widzi, jak w niektórych 
wspólnotach chrześcijańskich, a nawet między osobami konsekrowanymi 
istnieją różne formy nienawiści, podziału, oszczerstwa, zniesławienia, ze
msty, zazdrości, pragnienia narzucenia za wszelką cenę własnych idei, aż 
do prześladowania, wydających się bezlitosnym polowaniem na czarownice. 
Kogo chcemy ewangelizować przez te postawy?”46. Dlatego też formację du
chową musimy zacząć od siebie. Jesteśmy bowiem odpowiedzialni za powie
rzone nam owce. Musimy je chronić przed wilkami usiłującymi rozproszyć 
owczarnię47.

Ankietowani, idąc do spowiedzi, oczekują nauki pokrzepiającej: „Nie 
o to chodzi – piszą – żeby zdołować, ale podnieść na duchu”. „Idę się spo
tkać z Miłosiernym Panem Jezusem, a nie krzyczącym księdzem”. Oczekują, 
aby kapłan nie wyciągał na siłę faktów na spowiedzi, żeby nie krzyczał, ale 
zrozumiał i wskazał drogę, jak żyć”. Dlatego też kapłan powinien jak ojciec, 
brat, pasterz i nauczyciel wspomagać środkami łaski i oświecać światłem 
prawdy w sakramencie pokuty48. Podobnie jak Chrystus, który wskazywał 
grzech i wzywał do porzucenia go, ale nigdy nie odrzucał grzesznika, tak 
i Kościół z szacunkiem i życzliwością powinien odnosić się wobec słabych, 
aby pomóc im odnaleźć drogę.

Papież Franciszek zachęca, abyśmy „wszyscy nauczyli się zawsze zdej
mować sandały wobec świętej ziemi drugiego człowieka (por. Wj 3, 5)49. 
Musimy troszczyć się o siebie nawzajem, gdyż „jesteśmy w tej samej łodzi 
i zmierzamy do tego samego portu”50.

Kapłan powinien poświęcić penitentowi tyle czasu, ile trzeba. Winien 
podejść do człowieka z wiarą i świadomością, że dokonuje się tam misterium 
spotkania Boga z człowiekiem. Ankietowani oczekują, „aby dyżury w konfe
sjonale były nie tylko w czasie mszy świętej lub bezpośrednio przed nią, ale 
wówczas gdy nie ma kolejki i nie trzeba się spieszyć”. Chcą, „żeby możliwa 
była rozmowa, a nie szeptem przez kratkę, gdyż nie zawsze to pomaga w ko

46 Tamże, 100; por. KPK 515.
47 Por. EG 171; KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Kapłan pasterz i przewod-

nik wspólnoty parafialnej, dok. cyt., s. 38–39.
48 Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świe-

cie współczesnym„Familiaris consortio” (22.11.1981), Lublin 1991, 73.
49 EG 169; por. PDV 32.
50 EG 99.
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munikacji”. Dlatego też proponują, aby „zmienić konfesjonał jako mebel”. 
„Lepszy byłby konfesjonał zamknięty (pokoik), byłby wówczas lepszy kom
fort spowiedzi. Osoby ankietowane wskazały, iż dużą pomocą w spowiedzi, 
byłoby „upowszechnienie «instytucji» stałego spowiednika. Przeciętny kato
lik nie wie bowiem o takiej możliwości, a jeśli wie, to nie jest doinformowany 
jak może takiego spowiednika znaleźć. Zdarza się, że księża są niechętni do 
takiej posługi”.

Warto podkreślić, jak pisze J. Płatek, iż „spowiednik nie powinien nigdy 
okazywać, że spowiedź jest dla niego ciężarem. Dobry spowiednik najczę
ściej sam jest uczciwym penitentem. Kto sam nie będzie doceniał roli sakra
mentu pojednania i pokuty, ten będzie nudził się posługa kapłańską w kon
fesjonale. Jeżeli spowiednik sam osobiście przeżywa głęboko nawrócenie, to 
chętnie potrafi pomóc innym je dobrze przeżywać”51.

Konfesjonał jest jak sala operacyjna. Nie przychodzimy tylko obmyć 
się z grzechów, ale poddać leczeniu. Chrystus nie uzdrowi nas, jeśli nie bę
dziemy tego chcieli. Czasami to „leczenie” może być trudne i bolesne, ale 
jest konieczne! Sam Chrystus nazwał siebie lekarzem, podkreślając swoją 
pomoc jako konieczną, gdyż „nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy 
się źle mają” (Łk 5, 31). Dlatego też kapłan w sakramencie pokuty pomaga 
choremu odzyskać zdrowie nadprzyrodzone. Spowiednik powinien pomóc 
penitentowi rozpoznać jego słabości, choroby i ich źródła, aby zastosować 
odpowiednie środki lecznicze i poddać terapii. Od trafnej diagnozy stanu 
penitenta i właściwych metod leczenia zależy zdrowie duchowe penitenta52. 
Pomoc duchową trzeba byłoby zacząć od przypomnienia penitentowi, co jest 
grzechem, a co nie jest.

Ankietowani przyznają wprost: „Nie umiemy się spowiadać. Za mało 
mówi się na rekolekcjach, kazaniach, co jest grzechem, z czym mogę przyjść 
do spowiedzi”. Osoby starsze przyznają, że „nie potrafią nazywać grzechów, 
zwłaszcza przeciwko VI przykazaniu. Brakuje im słów, używają wulgary
zmów. Chcą, aby podać praktyczne słownictwo; poradnik współczesny dla 
dorosłych – jak się spowiadać, jak nazywać te ułomności ludzkie (uwspół
cześnić)”. Kapłani muszą wykazać się szczególną cierpliwością wobec tych 
osób, które nie umieją się spowiadać albo przystępują do spowiedzi bez nale
żytych dyspozycji. Wobec osób spowiadających się obowiązuje także grzecz
ność i kultura. Św. Paweł napomina: „Bracia, gdy komu przydarzy się jakiś 
upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności 
sprowadźcie takiego na właściwą drogę” (Ga 6, 1). Papież Franciszek prze

51 J. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 344.
52 Tamże, s. 318.
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konuje także, iż „modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem 
ku miłości i jest aktem ewangelizacji”53.

Trzeba ciągle uświadamiać ludzi, na czym polega grzech świętokradz
twa. Zdarza się bowiem, że osoby w stanie grzechu śmiertelnego przystępują 
do Komunii Świętej. Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż wiele młodych 
małżeństw nie spowiada się z antykoncepcji, gdyż „jeżeli idą do spowiedzi 
i mówią o tym, nie dostają wówczas rozgrzeszenia” – przyznają, że „wolą 
nie mówić i dostać chociaż raz w roku rozgrzeszenie”. Dlatego też trzeba 
na nowo podejmować katechizację ludzi dorosłych. O młodzież musimy za
walczyć, wprowadzić do Kościoła tych, którzy są za murami, „pod płotem”. 
W ramach katechezy musi być rzetelne przygotowanie do sakramentu poku
ty. Duchową pomocą będzie także modlitwa i pokuta za grzeszników.

Reasumując: sakrament pokuty jest szansą i wyzwaniem dla każdego 
człowieka. Dla Boga bowiem nigdy nie jest za późno. Nie ma tak powikłane
go życia, którego On nie mógłby uporządkować. „Bóg nie ukrywa się przed 
tymi, którzy Go szukają szczerym sercem, chociaż czynią to po omacku, 
w sposób niewyraźny i rozproszony”54. Bóg nie opuszcza nikogo, kto się doń 
zwraca!

PODSUMOWANIE

Sakrament pokuty otwiera człowiekowi drogę do świętości. Przywra
ca na nowo godność dziecka Bożego. Jest to jednak wyjątkowo trudna po
sługa kapłańska, niejednokrotnie męcząca i wyczerpująca, ale przynosząca 
radość55. Może także stać się narzędziem uświęcenia nie tylko penitenta, ale 
i spowiednika. „Wymaga ona wielkiej ludzkiej mądrości, psychologicznego 
talentu, odporności psychicznej, umiejętności prowadzenia dialogu, a nade 
wszystko wielkiej wiary, która sprawia, że spowiednik nie eksponuje siebie, 
własnych rozwiązań i nie zasłania sobą działania Bożego miłosierdzia, któ
re pozostaje istotą tego sakramentu”56. W Kościele grzesznik jest na właści
wym miejscu, jak chory w szpitalu. Dlatego tylko w Kościele człowiek może 
czuć się kochany i chciany przez Boga. Nie ma takiego tytułu (powodu grze
chu), dla którego można by stracić szacunek dla kogokolwiek, nie ma też 
w Kościele takiej godności, z wysokości której można sobie na to pozwolić. 

53 EG 101.
54 Tamże, 71.
55 Por. ReP 29.
56 Por. tamże.
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Każdy zasługuje na szacunek, zwłaszcza że motywy podejmowanych przez 
niego decyzji na zawsze zostaną przed innymi w jakiejś mierze ukryte. Bóg 
nie gorszy się grzechem ludzkim. I kapłan też nie powinien57. Należy więc 
w sposób szczególny zatroszczyć się i udzielić pomocy duchowej osobom 
„zranionym” w sakramencie pokuty przez nieodpowiednie potraktowanie 
ze strony spowiednika, aby na nowo odkryły radość spotkania z miłosier
nym kochającym Ojcem.

THE SACRAMENT OF PENANCE IN THE EYES OF PENITENTS AND CATECHISTS 
ACCORDING TO THE EXHORTATION EVANGELII GAUDIUM

The sacrament of penance opens a way to holiness for every human being. It brings 
back the dignity of a Child of God’s. It is an especially difficult priestly ministry, very of
ten tiring and exhausting, but bringing joy at the same time. It can also happen to be a tool 
of sanctification not only for a penitent but for a confessor as well. “It requires vast human 
wisdom, psychological talent, capability of dialogue conducting, psychological resistance 
and above all deep faith which makes that a confessor doesn’t expose himself and his own 
solutions. He doesn’t conceal the art of God’s mercy by himself. One must remember that 
God’s mercy is the core element of this sacrament. 

A sinner in Church is in the right place, just as an ill person is in hospital. That is 
why only in Church a man can feel loved and wanted by his God. There is not such a title 
(a cause of a sin) for which respect would be lost for anyone. There is not such dignity 
from height of which one could despise a sinner. Everyone deserves respect, especially 
that reasons for decisions made by someone will be hidden from others to some extent. 
God is not scandalized by human sins and so a priest shouldn’t be scandalized either. 

 We should particularly take care of and offer spiritual help to people who have been 
hurt in the sacrament of penance. Those who have been treated inappropriately during 
confession should be given some kind of help to start anew and discover the joy of meet
ing with their beloved and merciful Father again.

tłum. Marek Magdij

57  Por. G. RYŚ, Kategoria druga, „Post Scriptum” (1998) nr 2 (5), s. 96–97.
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Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie ma ona 
rangi encykliki, podającej ważne rozstrzygnięcia w kwestiach dogmatycz
nych, moralnych czy społecznych i przybierającej niejednokrotnie formę uro
czystego nauczania Kościoła. Adhortacja ma bardziej formę zachęty, inspira
cji, pragnienia, by podjąć jakieś konkretne działanie; to refleksja pozbawiona 
znamienia nieomylności; osobiste podzielenie się przemyśleniami następcy 
Piotra na jakimś etapie drogi Kościoła. Właśnie taką refleksję przedstawił 
wszystkim wiernym papież Franciszek pod koniec pierwszego roku swojego 
pontyfikatu. Refleksję niezwykle piękną i cenną, która winna być analizowa
na z wielką uwagą przez współczesnych chrześcijan, także w Polsce. Evangelii 
gaudium to osobisty manifest Franciszka; to „projekt”, jak powinien dziś wy
glądać Kościół; jak można żyć Ewangelią w XXI wieku – w erze nowoczesnej, 
charakteryzującej się bardzo szybkimi zmianami, niezwykle dynamicznym 
rozwojem naukowym, technicznym, ekonomicznym. To program życia dla 
wszystkich chrześcijan, którzy chcą odnaleźć się we współczesnym społe
czeństwie jako jego aktywni członkowie i budowniczy, nie tracąc równocze
śnie niczego z bogactwa swojej wiary. Dlatego w tekście wiele jest osobistych 
uwag papieża, jego propozycji i życzeń: „Myślę o…”, „Pragnę…” „Należy 
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sobie życzyć, aby …” itp. Autor czasem waha się, stawia pytania, poszukuje 
odpowiedzi. Już chociażby z tego względu dokument jawi się jako zupełnie 
przełomowy. Dotąd żaden papież nie wyrażał się w ten sposób. 

RADOŚĆ JAKO GŁÓWNE PRZESŁANIE EWANGELII

Jak zauważa papież Franciszek, „radość Ewangelii napełnia serce i całe 
życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich 
zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, 
od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. W tej 
adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do 
rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczony ową radością i wska
zać drogi dla Kościoła w najbliższych latach”1. Na wstępie papież wzywa 
wszystkich chrześcijan do radości. Ewangelia bowiem to dobra, a nie zła no
wina. Nie może zatem owocować smutkiem w życiu wiernych. Sam Chrystus 
mówi o radości, ukazując ją jako owoc właściwie przeżywanej wiary. Mówi, 
iż rozraduje się serce nasze, a radości naszej nikt nam nie zdoła odebrać (por. 
J 16, 22). Podobnie i św. Paweł zachęca do życia w takiej postawie: „Radujcie 
się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam wam: radujcie się!” (Flp 4, 4). 
Tymczasem „istnieją chrześcijanie, którzy, jak stwierdza Franciszek, zdają się 
żyć Wielkim Postem bez Wielkanocy”2. I rzeczywiście, w oczach współcze
snego świata Kościół jawi się nieraz jako instytucja ze smutnym obliczem, 
która odziera człowieka z entuzjazmu. Zadaniem chrześcijanina dziś jest za
stanowić się, czy jego życie jest rzeczywiście świadectwem prawdziwej rado
ści płynącej z Ewangelii. 

Człowiek jest istotą dążącą do szczęścia – szczęścia trwałego, wykracza
jącego poza to, co doczesne, poza granicę śmierci. Szczęścia tego poszukuje 
w różnych miejscach, sytuacjach, osobach i rzeczywistościach, stwierdzając 
ostatecznie, iż nic ani nikt nie może zaspokoić jego nieskończonych pragnień, 
gdyż ziemskie życie jest zniszczalne, skalane i skończone. Jedynie Chrystus, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiem, może to uczynić. On przyszedł na ten 
świat, by odpowiedzieć na wszelkie duchowe aspiracje człowieka, jawiąc się 
mu jako ich ostateczne spełnienie. Tylko On, będąc Bogiem, może stać się 
źródłem pełnego szczęścia i – ostatecznie – pełnej radości. Na tej właśnie 
radości skupia swą uwagę papież Franciszek. Główna teza jego adhortacji 
brzmi: „Wiara winna być szczęściotwórcza!”. Winna prowadzić do spełnie

1 FRANCISZEK, Adhortacja „Evangelii gaudium” (24.11.2013), 1 (skrót: EG).
2 Tamże, 6.
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nia się człowieka. Kto odkryje tę prawdę, będzie mógł powtórzyć za Janem 
Chrzcicielem: „Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblu
bieńca, który stoi i słucha Go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. 
Ta zaś moja radość doszła do szczytu” (J 3, 29). Stanie się w ten sposób auten
tycznym uczniem i świadkiem Jezusa.

Zanalizujmy tekst adhortacji Franciszka Evangelii gaudium pod kątem 
trzech pytań, jakie dotykają problemu przeżywania radości przez chrześci
janina: 1. Czym radość nie jest? 2. Jakie są źródła autentycznej radości? 3. Do 
czego ma prowadzić chrześcijanina prawdziwa radość Ewangelii?

CZYM RADOŚĆ NIE JEST?

Jak zauważa papież, radość nie jest tym samym, co przyjemność: „Spo
łeczeństwo technologiczne zdołało pomnożyć okazje do przyjemności, lecz 
nie przychodzi mu łatwo doprowadzić do radości”3. Pomieszanie tych 
dwóch stanów ducha jest obecnie dość powszechne. Człowiek współczesny 
często dąży nie tyle do tego, co może dać mu prawdziwe szczęście, ile ra
czej do przeżywania jak największej liczby chwilowych przyjemności, czy to 
w sferze cielesnej, czy uczuciowej. Prawdziwa, głęboka radość nie wypływa 
jednak z dogadzania swoim zachciankom, pożądliwościom czy smakom; nie 
jest także owocem bezstresowego i wygodnego życia. Wręcz przeciwnie: ci, 
którzy dają się złapać w pułapkę konsumpcjonizmu, stwierdzają po jakimś 
czasie, że nie są ani szczęśliwi, ani radośni, lecz smutni. Zdaniem ojca świę
tego „wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką 
i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajo
nym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwa
niu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu”4. 

Przyjemność jest chwilową reakcją naszego ciała, podczas gdy ra
dość dotyka o wiele głębszych pokładów naszego człowieczeństwa – rodzi 
się w głębokościach ducha ludzkiego i obejmuje całą osobę, rezonując we 
wszystkich jej warstwach, począwszy od boskich sfer łaski, a skończywszy 
na warstwach zmysłowych i uczuciowych; przyjemność trwa zwykle krótko, 
dopóki działają bodźce zewnętrzne ją wywołujące – radość jest stanem trwa
łym, wynikającym ze świadomości czystego sumienia lub realizacji jakiegoś 
dobra. Papież ukazuje, że od owej zgubnej pomyłki nie są bynajmniej wolni 
chrześcijanie oraz osoby stanu duchownego, gdyż „nawet osoby pozornie 

3 Tamże, 7. 
4 Tamże, 2.
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dysponujące solidnymi przekonaniami doktrynalnymi i duchowymi często 
popadają w styl życia prowadzący do zapewnienia sobie bezpieczeństwa 
materialnego, do zdobywania władzy i ludzkiej chwały osiąganych za wszel
ką cenę, zamiast dawania życia za innych”5.

Zdarza się nieraz, a nawet często, że przyjemność stoi w opozycji do 
prawdziwej radości, co zauważa papież Franciszek, cytując Dokument z Apa-
recidy: „Najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wy
godnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia 
innym”6. Ci, którzy dążą do maksimum przeżywania przyjemności i do wy
godnego ułożenia sobie życia, zazwyczaj nie doświadczają prawdziwej rado
ści. I odwrotnie: ci, którzy potrafią rezygnować ze swoich przywilejów, o wie
le intensywniej przeżywają swój czas, poświęcając swoje życie dla innych. 

Papież Franciszek zauważa, że „o wiele więcej radości można znaleźć 
u ludzi, którzy nie posiadają wielu dóbr materialnych oraz nie szukają wy
godnego stylu życia: mogę powiedzieć, że w swoim życiu najpiękniejszą 
i spontaniczną radość widziałem u osób bardzo ubogich, które na niewiele 
mogą liczyć”7. Nie znaczy to bynajmniej, by radość była jedynie przywilejem 
osób biednych; również osoby posiadające duży majątek – czy to dzięki wła
snej pracy, czy wskutek odziedziczenia fortuny – mogą być szczęśliwe, o ile 
zachowają postawę duchowego ubóstwa oraz wrażliwość na potrzeby bliź
nich. Bowiem im więcej człowiek da, ofiarując innym, tym większą zysku
je radość, w myśl słów św. Pawła: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli 
w braniu” (Dz 20, 35). Radość jest więc niejako skutkiem ubocznym określo
nego stylu życia – życia w postawie samopodarowania siebie; jest także owo
cem spełnionego zadania, kroczenia za Jezusem i głoszenia Dobrej Nowiny. 
„Dobrze by było, aby wszelka katecheza zwracała szczególną uwagę na drogę 
piękna (via pulchritudinis). Głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wie
rzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, 
ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, 
nawet pośród trudnych doświadczeń”8.

Radość rodzi się zazwyczaj pośród trudów. Stwierdzenie to jest niezwy
kle istotne, gdyż ukazuje, że człowiek nie może uchylać się od wymagają
cych zadań, jeśli pragnie dojść do swego spełnienia. Najlepszym kryterium 

5 Tamże, 80.
6 Tamże, 10; por. V KONFERENCJA OGÓLNA EPISKOPATU AMERYKI ŁACIŃ

SKIEJ I KARAIBÓW, Dokument z Aparecidy (29 czerwca 2007), Aparecida. Jesteśmy uczniami 
i misjonarzami Jezusa Chrystusa, Kraków 2014, 360.

7 EG 7.
8 Tamże, 167.
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takiego życia w postawie samopodarowania siebie jest, jak zauważa papież 
Franciszek, umiejętność ofiarowywania swojego czasu. „Wielu świeckich boi 
się, że ktoś zaprosi ich do podjęcia zadania apostolskiego, więc starają się 
uciec od wszelkiego zaangażowania, które mogłoby ich pozbawić wolnego 
czasu. To samo dzieje się z kapłanami, którzy obsesyjnie są zatroskani o swój 
wolny czas”9. 

ŹRÓDŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RADOŚCI

Przejdźmy obecnie do wykładu pozytywnego, poszukując autentycz
nych źródeł radości chrześcijańskiej. Są one, zdaniem papieża Franciszka, 
trojakie: 1. osobisty kontakt z Bogiem, 2. Kościół, parafie oraz 3. wspólnota. 

1. Radość chrześcijanina jest najpewniejszym symptomem głębokiego 
i autentycznego kontaktu z Bogiem. Od tego w ogóle zaczyna się przygoda 
człowieka. Zdaniem papieża Franciszka „u początku bycia chrześcijaninem 
nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie 
z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym sa
mym decydujące ukierunkowanie10. 

Innymi słowy, nie można sprowadzać chrześcijaństwa do zbioru pew
nych norm etycznych – one są wtórne wobec czegoś pierwotnego i zupełnie 
esencjalnego: osobistego spotkania z Chrystusem. Jest czymś oczywistym, 
że uczeń Chrystusa, który pragnie Mu się całkowicie oddać, będzie unikać 
wszystkiego, czymkolwiek mógłby Go zasmucić. Franciszek kontynuuje: 
„Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w ja
kiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chry
stusem albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, 
szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby 
uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ „nikt nie 
jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan”11. Kto zaryzykuje, by uczy
nić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie, przekona się, że 
On już na niego czekał z otwartymi ramionami. […] Jak dobrze powrócić do 
Niego, gdy się pogubiliśmy!”12.

9 Tamże, 81.
10 Franciszek cytuje tu swojego poprzednika BENEDYKTA XVI, Encyklika „Deus ca-

ritas est” (25.12. 2005), 1.
11 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o radości chrześcijańskiej „Gaudete in Domino” 

(9.05.1975), Poznań 1976, 22.
12 EG 3.
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Kontakt z Bogiem jako umiłowaną Osobą posunięty aż do pragnienia 
zjednoczenia z Nim jest źródłem prawdziwej radości. Miłość przemienia 
człowieka, czyniąc go szczęśliwym i radosnym, gdyż sprawia, że żyje on już 
nie dla siebie, lecz dla umiłowanej osoby. W odniesieniu do Boga, jak za
uważa Franciszek, kontakt ten przejawia się przede wszystkim w modlitwie 
osobistej: „Ewangelizatorzy z Duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą 
i pracują. […] Bez dłuższych chwil adoracji, modlitewnego spotkania ze Sło
wem, zadania łatwo pozbawione zostają sensu, a my czujemy się osłabieni 
z powodu zmęczenia oraz trudności i zapał gaśnie. Kościół ma ogromną po
trzebę oddychania płucami modlitwy”13.

Papież zachęca wręcz do kontemplacji, cytując jednego z największych 
mistyków w historii chrześcijaństwa – św. Jana od Krzyża. Zaprasza, byśmy 
wchodzili coraz głębiej w wiedzę i mądrość Boga: „Chrystus […] jest zawsze 
młody i jest zawsze źródłem nowości. Kościół nie przestaje być zadziwionym 
z powodu «głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga» (Rz 11, 33)”14. Jak 
powiada św. Jan od Krzyża: „Ta gęstwina mądrości i wiedzy Boga jest tak 
głęboka i niezmierzona, że choćby dusza wiele z niej poznawała, może wcho
dzić zawsze jeszcze głębiej”15.

Zdaniem ojca świętego „musimy zatrzymać się na modlitwie, by nas 
ponownie zafascynowała. Musimy błagać codziennie o Jego łaskę, aby otwo
rzyła nam zimne serce i dokonała wstrząsu w naszym letnim i powierzchow
nym życiu”16. Kontakt z Bogiem zostaje też zawiązany poprzez studium Pi
sma Świętego. Słowo Boga nie tylko przynosi wyzwolenie i szczęście, lecz 
także ukazuje charakter Boga, przybliżając Go światu. Prawdziwy apostoł 
Jezusa Chrystusa wiarygodnie świadczy o Tym, który go posłał, jeśli każde
go dnia zatapia się w lectio divina. W opinii Pawła VI w naszej epoce ludzie 
wolą słuchać świadków: „noszą pragnienie autentyczności. [....] Żądają gło
sicieli Ewangelii, którzy by mówili o Bogu znanym sobie i bliskim, jakby Go 
niewidzialnego widzieli”17. […] Zaś papież Franciszek przypomina, że „jeśli 
[głosiciel Ewangelii] nie poświęca czasu, by modlić się Słowem, wtedy bę
dzie fałszywym prorokiem, oszustem lub pustym szarlatanem”18. Kontakt 
z Jezusem nawiązuje się także poprzez Eucharystię, która, jak przypomina 

13 Tamże, 262.
14 Tamże, 11.
15 JAN OD KRZYŻA, Pieśń duchowa, 36, 10.
16 EG 264.
17 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii 

nuntiandi” (8.12.1975), [w:] JAN XXIII, PAWEŁ VI, JAN PAWEŁ II, Encykliki, Warszawa 
1981, 76 (skrót: EN).

18 EG 150.



93Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka…

Franciszek, „nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem 
i pokarmem dla słabych”19. Przestrzega, aby kapłani nie zachowywali się jak 
„kontrolerzy łaski” lecz jak „ułatwiający dostęp do niej. Kościół nie jest urzę
dem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego 
niełatwym życiem”20. 

Podsumowując, Ewangelia może być dziś głoszona tylko jako radosna 
nowina, ewangelizator zaś to ten, kto jest uczniem Chrystusa i jest z Nim jak 
najściślej zjednoczony. Użycza w sobie miejsca, by to sam Chrystus działał 
przez niego. „Chodzi o to, byśmy pozwolili przemieniać się w Chrystusie dla 
stopniowego życia według Ducha”21.

2. Drugim źródłem prawdziwej radości jest uczestnictwo w życiu Ko-
ścioła, które przejawia się w zaangażowaniu we własnych parafiach. Papież 
bardzo szeroko omawia, w jaki sposób wspólnota parafialna może stać się 
prawdziwą przestrzenią obecności Chrystusa. Wiele uwag skierowuje do 
duszpasterzy, udzielając im szczegółowych zaleceń dotyczących np. homilii 
(by były oparte na słowie Bożym, nie były zbyt długie, były pozytywnym, 
a nie negatywnym wykładem wiary itp.) – część ta wymaga osobnego stu
dium, które wykracza poza ramy naszej analizy.

3. Trzecim źródłem prawdziwej radości chrześcijańskiej, jak naucza pa
pież Franciszek, jest możliwość przynależności do jakiejś wspólnoty „właśnie 
w tych czasach, a także tam, gdzie stanowią «małą trzódkę» (Łk 12, 32), 
uczniowie Pana powołani są do życia jako wspólnota, która jest solą ziemi 
i światłem świata (por. Mt 5, 13–16). Nie pozwólmy się okraść ze wspól
noty!”22. Wspólnota jest miejscem kroczenia ku pełni zjednoczenia z Chry
stusem. Ciekawe jest, że papież nie pisze w adhortacji nic o kierownictwie 
duchowym, lecz o tzw. „towarzyszeniu duchowym” – czyli czymś, co okre
ślane jest w języku angielskim jako spiritual accompany, zaś we francuskim 
– jako accompaignement spirituel. „Chociaż może się to wydawać oczywiste – 

19 EG 47. Franciszek szeroko powołuje się w tym miejscu na ojców Kościoła; por: 
ŚW. AMBROŻY, De Sacramentis, IV, VI, 28: PL 16, 464: „Zawsze muszę je przyjmować, 
ponieważ zawsze przebacza moje grzechy. Jeśli nieustannie grzeszę, muszę zawsze mieć 
lekarstwo”; tamże, IV, V, 24: PL 16, 463: „Ten, kto spożywał mannę, umarł; ten, kto spoży
wa to ciało, dostąpi odpuszczenia swoich grzechów”; ŚW. CYRYL ALEKSANDRYJSKI, In 
Joh. Evang. IV, 2: PG 73, 584–585: „Zbadałem się i uznałem się za niegodnego. Tym, którzy 
tak mówią, powiadam: a kiedy będą godnymi? Kiedy staniecie więc przed Chrystusem? 
I jeśli wasze grzechy przeszkadzają wam, by się zbliżyć i jeśli nie przestaniecie nigdy 
upadać – kto zna swoje grzechy? Mówi psalm – pozostaniecie bez udziału w uświęceniu, 
które ożywia na wieki?”.

20 Tamże, 47.
21 Tamże, 162.
22 Tamże, 92.
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zauważa Franciszek – towarzyszenie duchowe powinno coraz bardziej pro
wadzić do Boga, w którym możemy zdobyć prawdziwą wolność”23.

W życiu duchowym wszyscy jesteśmy równi – właściwie nie ma już 
„kierowników duchowych” (co grozi z jednej strony pewnego rodzaju 
„pychą duchową”, z drugiej zaś – bezwolnym posłuszeństwem); wszyscy 
jesteśmy słabi i grzeszni, równocześnie jednak możemy sobie wzajemnie 
pomagać, prowadząc szczery dialog. „Towarzyszenie duchowe” jest czymś 
pożądanym wewnątrz wspólnot w myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego 
brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2). Do tego 
potrzebna jest jednak solidna formacja, umiejętność słuchania oraz głęboka 
duchowa wrażliwość na podszepty Ducha Świętego. Jak zauważa papież 
Franciszek, „bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mężczyzn i kobiet, 
którzy mając doświadczenie w towarzyszeniu innym, znają sposób postępo
wania wyróżniający się roztropnością, zdolnością zrozumienia, sztuką ocze
kiwania, uległością wobec Ducha Świętego […]. Musimy uczyć się sztuki 
słuchania, która jest czymś więcej niż tylko słyszeniem”24.

DO CZEGO MA PROWADZIĆ CHRZEŚCIJANINA  
PRAWDZIWA RADOŚĆ EWANGELII?

We wszystkim, co człowiek robi, winien patrzeć na cel. Mając to na uwa
dze, dochodzimy obecnie do ostatniego pytania, jakie zadaliśmy na wstępie 
naszej analizy: „Do czego ma prowadzić chrześcijanina prawdziwa radość 
Ewangelii?”. Franciszek odpowiada krótko: celem tym jest misja. Misja to 
posłanie; w naszym przypadku posyłającym jest Chrystus, zaś jego uczeń 
ma być wiarygodnym świadkiem Jego Ewangelii. Ma być misjonarzem w tej 
mierze, w jakiej doświadczył miłości Boga w Chrystusie Jezusie. Wewnętrz
nym obowiązkiem każdego jest poszukiwanie takiego sposobu głoszenia 
Chrystusa, który odpowiada sytuacji, w jakiej się znajduje. Człowiek winien 
intensywnie zastanawiać się nad sytuacją, w jakiej przyszło mu żyć, a następ
nie aktywnie wchodzić w nią każdego dnia jako prawdziwy uczeń Jezusa. 
Jego misja nie jest bynajmniej niewielka, ograniczona do poletka indywidu
alnego życia; jest uniwersalna i odnosi się do całego świata. Od jej wypeł
nienia zależy szczęście – wręcz zbawienie – wielu ludzi! „Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16) – woła Apostoł Narodów. Nie użala się 
nad niewierzącymi ani nad „grzesznikami”, lecz nad sobą. Muszę uderzyć 

23 Tamże, 170.
24 Tamże, 171.
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się w pierś: fakt, że dziś większość ludzi nie wierzy w Chrystusa i żyje poza 
Kościołem, to moja wina – nie ich. Papież Franciszek pisze, że „autentyczna 
wiara — która nie jest nigdy wygodna ani indywidualistyczna — zakłada za
wsze głębokie pragnienie zmiany świata, przekazania wartości, zostawienia 
czegoś dobrego po sobie na ziemi. Kochamy tę wspaniałą planetę, na której 
Bóg nas postawił, i kochamy zamieszkującą ją ludzkość ze wszystkimi jej 
dramatami i zmęczeniem, z jej pragnieniami i nadziejami, z jej wartościami 
i jej kruchością. Ziemia jest naszym wspólnym domem i wszyscy jesteśmy 
braćmi”25. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” 
(Mk 16, 15) – słowa te wzywają każdego chrześcijanina, by zmieniał na lepsze 
świat wokół siebie. Ma to czynić z entuzjazmem i radością. Zdaniem papieża 
„osoba, która nie jest przekonana, która nie jest entuzjastą, która nie jest pew
na tego, co głosi, i zakochana w tym, nie przekonuje nikogo”26. 

Wiarygodność misjonarza weryfikuje się w radości i entuzjazmie, jaki 
tryska z jego osoby. Misjonarzem może być tylko ten, kto swym szczęściem 
pragnie dzielić się z innymi. Zatem najlepszym sposobem głoszenia Ewan
gelii dziś jest świadectwo własnego życia. Franciszek przypomina, że „Ko
ściół rozszerza się nie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie”27. Dlatego – 
kontynuuje papież – „nie możemy dłużej pozostawać w spokoju, w biernym 
oczekiwaniu, w naszych kościołach”28. Franciszek podaje środki właściwej 
ewangelizacji – miłość, bliskość, dzielenie ludzkich smutków i radości: 
„wszelki wykład nauki musi mieć miejsce w postawie ewangelizacji, która 
wzbudzi przylgnięcie serca przez bliskość, miłość i świadectwo”29. 

Adresatem Ewangelii jest każdy człowiek. Nie jest bowiem wolą Ojca 
Niebieskiego, by zginęło jedno z tych małych (por. Mt 18, 14). Zatem ten, 
kto nieustannie czerpie z bogactw życia Chrystusa, winien się nimi dzielić 
z innymi. Franciszek wymienia trzy grupy ludzi, do których Dobra Nowina 
winna dotrzeć w pierwszej kolejności. 

1. Najpierw ubodzy: ci, których – według zapewnienia Chrystusa – za
wsze mamy wokół siebie (por. Mk 14, 7). Dzisiaj i zawsze, jak naucza Be
nedykt XVI, „ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii”30. Zda

25 Tamże, 183.
26 Tamże, 266.
27 Tamże, 14. por. BENEDYKT XVI, Homilia podczas mszy św. na otwarcie V Konferencji 

Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (13.05.2007), Aparecida, Brazylia.
28 EG 15. por. V KONFERENCJA OGÓLNA EPISKOPATU AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 

I KARAIBÓW, Dokument z Aparecidy, dok. cyt., 548.
29 EG 42.
30 BENEDYKT XVI, Musimy być wiernymi sługami słowa (11.05.2007), „L’Osservatore 

Romano” (wyd. pol.) 28 (2007) nr 7–8 (295), s. 3.
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niem papieża Franciszka „istnieje nierozerwalna więź między naszą wiarą 
i ubogimi. Nie pozostawmy ich nigdy samych”31. 

Chrześcijanin wezwany jest nawet do starania się o zmianę struktur spo
łecznych, jeśliby one powodowały niesprawiedliwe nierówności, zwłaszcza 
głód wielu osób. Ma być ucieleśnieniem zasady, że nie pieniądz, lecz miłość 
rządzi światem. Ojciec święty zwraca uwagę, że „nie można dłużej tolerować 
faktu, że wyrzuca się żywność, gdy ludzie cierpią głód. To jest nierówność 
społeczna. Dzisiaj wszystko opiera się na grze i rywalizacji, a prawo sprzyja 
silniejszym, więc możny pożera słabszego”32. 

Uczeń Chrystusa winien także użyczać z tego, co posiada, gdyż – jak 
mówi św. Jan Chryzostom – „nie dzielić się własnymi dobrami z ubogimi 
znaczy okradać ich i pozbawiać życia. Posiadane przez nas dobra nie są na
szymi, ale ich dobrami”33. Od owej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich nikt 
nie jest zwolniony. Papież Franciszek naucza, że „nikt nie może mówić, że stoi 
z dala od ubogich, ponieważ jego życiowe wybory wiążą się ze skupieniem 
uwagi na innych sprawach. Często spotykamy się z tym usprawiedliwie
niem w środowiskach akademickich, przedsiębiorców lub profesjonalistów, 
a nawet w środowiskach kościelnych. […] nikt nie może się czuć zwolniony 
z troski o ubogich”34. Nie chodzi tu tylko o ubogich materialnie – bezdom
nych, głodujących, tych, którzy ucierpieli wskutek klęsk żywiołowych – choć 
nie wolno o nich nigdy zapominać. Jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty, wie
lu ubogich żyje w krajach wysokorozwiniętych. To opuszczone dzieci, osoby 
samotne, cierpiące w szpitalach i w domach starców, odrzucone przez społe
czeństwo. Papież ukazuje możliwość służby wobec nich, chociażby poprzez 
różne formy wolontariatu: „trzeba przyznać, że w aktualnym kontekście 
kryzysu zaangażowania i więzi wspólnotowych wielu młodych ludzi ofia
ruje swą solidarną pomoc wobec nieszczęść świata i podejmuje różne formy 
aktywnego działania i wolontariatu […] Jakie to piękne, że młodzi są «piel
grzymami wiary», szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na każdą ulicę, na każdy 
plac, w każdy zakątek ziemi!”35. 

2. Drugą grupą osób, do których winni iść współcześni wierni, są wszy
scy ci, którzy poszukują właściwej formacji duchowej. W ewangelizacji nie 
chodzi tylko o to, by głosić Chrystusa, lecz także o to, aby ci, którzy Go już 
spotkali, formowali się wewnętrznie, dochodząc do pełni swojej osoby. Wzo

31 EG 48.
32 Tamże, 53.
33 JAN CHRYZOSTOM, Homilia o Łazarzu, II, 6, PG 48, 992 d; por. EG 57.
34 EG 201.
35 Tamże, 106.
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rem jest tu postępowanie samego Chrystusa, który przez trzy lata wycho
wywał swoich uczniów, kształtując ich na dojrzałych apostołów. Z kolei oni 
kształtowali swoich następców. Ów łańcuch nie może być przerwany w żad
nej epoce – także dziś. „Formacja świeckich oraz ewangelizacja kategorii za
wodowych i intelektualnych stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie” – 
pisze Franciszek36. Nie wolno w niej zapomnieć o kobietach, które zazwyczaj 
stanowią większą część wszelkich wspólnot chrześcijańskich. Ojciec świę
ty zwraca uwagę, że „Kościół uznaje nieodzowny wkład kobiety w społe
czeństwie, z wrażliwością, intuicją i pewnymi szczególnymi zdolnościami, 
które zwykle są bardziej właściwe kobietom niż mężczyznom. Na przykład 
specjalna uwaga kobiet zwrócona na drugich, wyrażająca się szczególnie, 
chociaż nie wyłącznie, w macierzyństwie. Dostrzegam z przyjemnością, jak 
wiele kobiet dzieli odpowiedzialność duszpasterską razem z kapłanami, 
wnosząc swój wkład w towarzyszenie osobom, rodzinom lub grupom i ofia
rując nowy wkład w refleksję teologiczną”37.

3. W końcu adresatem Ewangelii są wszyscy ludzie niewierzący 
w Chrystusa. Ateiści, ale także wyznawcy innych religii. Zdaniem Francisz
ka „postawa otwarcia w prawdzie i miłości powinna charakteryzować dialog 
z wierzącymi przedstawicielami innych religii niechrześcijańskich, pomimo 
różnych przeszkód i trudności, zwłaszcza fundamentalizmów z obu stron 
[…] Uczmy się akceptować innych z ich odrębnym sposobem bycia, myśle
nia i wyrażania się”38. Chrześcijanie mają iść do wszystkich ludzi; mają ak
ceptować ich odmienność, podejmując z nimi dialog; nie mogą się lękać ani 
izolować, zamykając w wąskich grupach. 

ZAKOŃCZENIE

Adhortacja Evangelii gaudium to tekst przełomowy na obecnym etapie 
drogi Kościoła. Z jednej strony niezwykle odważnie otwiera nowe horyzon
ty, przez co może przyprawić niektórych chrześcijan o przysłowiowy „ból 
głowy” (także duchownych…); z drugiej – stanowi propozycję powrotu do 
chrześcijaństwa pierwszych wieków. Ma się wrażenie, że Franciszek właści
wie niczego nowego nie odkrywa – odkurza tylko mocno przyprószoną świe
żość Ewangelii. Po przeczytaniu chciałoby się powiedzieć: „Tak żyli pierwsi 
chrześcijanie: Paweł, Barnaba, Pryscylla i Akwila, Tabita, Tekla, Sylas, Lidia, 

36 Tamże, 102.
37 Tamże, 103.
38 Tamże, 250.
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Dionizy, Damaris, Tymoteusz, Tytus….”. Ci, którzy uwierzyli i przekuli swą 
wiarę w arcydzieło życia. Którzy nie oszczędzali się, lecz spalili w duchu 
całkowitego daru z siebie. Którzy najlepiej zrozumieli przesłanie Chrystu
sa. Evangelii gaudium to propozycja dla każdego chrześcijanina, by oddał się 
całkowicie w duchu samoofiarowania. By nie szukał siebie, lecz umiał stra
cić swe życie dla Chrystusa. By mógł powtórzyć za Mistrzem: „Za nich ja 
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” 
(J 17, 19), nie patrząc na owoc tu i teraz, lecz wierząc, że Duch Święty wieje 
tam, gdzie chce i w sobie wiadomy sposób. W opinii papieża Franciszka „kto 
się ofiaruje i oddaje Bogu z miłości, z pewnością będzie przynosił obfity owoc 
(por. J 15, 5). Taka płodność często jest niewidzialna, nieuchwytna, nie pod
lega rachunkowości. Ktoś jest przekonany, że jego życie przyniesie owoc, ale 
nie zamierza wiedzieć: jak ani gdzie, ani kiedy. Ma pewność, że nie zatraci 
się żaden z jego uczynków spełnionych z miłości, nie zatraci się żadna ze 
szczerych trosk o innych, nie zatraci się żaden akt miłości względem Boga, 
nie zatraci się żadne ofiarne zmęczenie, nie zatraci się żadna bolesna cierpli
wość. To wszystko krąży po świecie jako życiowa siła”39.

LIFE OF A CHRISTIAN ACCORDING TO THE APOSTOLIC EXHORTATION OF  
POPE FRANCIS EVANGELII GAUDIUM

The author of the article presents the main fragments of the Pope’s text in the context 
of a Christian joy. The joy is the main Gospel’s message. According to God’s desire people 
are commissioned to feel joy. However, Christian joy should not be combined with pleas
ure. Its source is a personal contact with God, Church, parishes and various communities. 
The goal of the real Gospel’s joy is a mission. Only an apostle who is full of enthusiasm 
and joy from the found sense of life may be the authentic witness of Christ. His mission is 
particularly targeted to three groups of people: poor, these ones who are looking for the 
right spiritual formation, and to non-believers or people of other religions. Exhortation 
Evangelii gaudium is the Pope’s proposition of return to the lifestyle of first Christians. 

tłum. Marek Magdij

39 Tamże, 279.
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„Radość Ewangelii wypełnia serca i życie wszystkich, którzy spotykają 
Jezusa”1. Tak zaczyna się adhortacja Evangelii gaudium, w której papież Fran
ciszek podejmuje temat głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. We
dług zgodnej opinii komentatorów adhortacja ta jest dokumentem progra
mowym pontyfikatu papieża Franciszka. Czytając adhortację, czuje się w niej 
zdecydowanie ewangelizacyjny zapał Franciszka i jego wizję drogi Kościoła. 
Papież pragnie zachęcić kapłanów i wiernych do tego, aby otworzyli nowy 
rozdział ewangelizacji naznaczonej radością. Właśnie radość chrześcijańska 
ma być cechą wyróżniającą współczesnych ewangelizatorów. Tymczasem 
wielu spośród nich sprawia wrażenie dotkniętych pesymizmem. Dlatego 
w adhortacji Evangelii gaudium papież wzywa do duchowego przebudzenia 
wierzących zarówno duchownych, jak i świeckich, wzywa do nowego stylu 
duszpasterzowania, który ma doprowadzić do odnowy Kościoła.

Nowa ewangelizacja to ewangelizowanie już ochrzczonych przy pomo
cy nowych metod, nowych podmiotów i z większą gorliwością duszpasterską 
kapłanów. Potrzeba takiej ewangelizacji istnieje także u nas w Polsce, bo zda
rzają się przypadki – i to wcale nie takie rzadkie – że niektórzy wierni prak

1  FRANCISZEK, Adhortacja „Evangelii gaudium” (24.11.2013), 1 (skrót: EG). 
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tycznie odchodzą od chrześcijaństwa. Wskazują na to coraz bardziej puste 
kościoły, brak w nich młodzieży i dzieci. Szerzy się praktyczny relatywizm 
moralny. Wielu nie zna i nie przejmuje się wcale nauczaniem Kościoła. Żyją 
sobie po prostu po swojemu, według własnych pragmatycznych zasad. Zani
ka poczucie grzechu. Coraz bardziej rozpowszechnia się tak zwana postawa 
roszczeniowa. Człowiekowi wszystko się należy, do wszystkiego ma prawo. 
Należy mu się chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, ślub kościelny, po
grzeb i co najważniejsze – nie wolno mu stawiać żadnych wymagań.

Można zapytać: jakie chrześcijaństwo przeżywa kryzys? Na pewno nie 
to, którego wyznacznikiem jest żywa wiara. Zamiera jakaś forma kulturowa, 
którą jeszcze nazywa się chrześcijaństwem. Chodzi tu o zwyczaje, które mają 
swoje źródło w wierze, ale we współczesnej kulturze jawią się już tylko jako 
„pobożny” relikt przeszłości. Dlatego potrzebna jest nowa ewangelizacja, 
która zakłada nowe duszpasterstwo. Warto przyjrzeć się, jaki model dusz
pasterstwa na współczesne czasy proponuje papież Franciszek w adhortacji 
Evangelii gaudium. Najpierw przedstawia on w tym dokumencie społeczno
-kulturowy i religijny kontekst współczesnego duszpasterstwa, następnie 
podaje podstawy jego odnowy i w końcu proponuje konkretne formy i spo
soby ożywienia duszpasterstwa.

SPOŁECZNO-KULTUROWY I RELIGIJNY KONTEKST  
WSPÓŁCZESNEGO DUSZPASTERSTWA

Na początku adhortacji papież Franciszek ukazuje społeczno-kulturo
wy kontekst, w którym współcześnie żyją wierni i działają duszpasterze, 
wskazuje na wewnętrzny organiczny związek między dziełem ewangelizacji 
a zaangażowaniem się w życie tych, którym głosi się Ewangelię. Tak czynił 
Chrystus. Głosił Dobrą Nowinę tym, dla których stał się bratem, poznając ich 
ubóstwo, choroby, słabości i społeczne wykluczenie. Dlatego papieża intere
suje stan materialny, zagrożenia i status społeczny tych, którym ma się gło
sić Ewangelię. I takiego zainteresowania oczekuje także od współczesnych 
duszpasterzy. 

Papież w ostrych słowach krytykuje światową ekonomię, która ge
neruje niesprawiedliwość i wyklucza całe rzesze ludzi z udziału w dobro
dziejstwach cywilizacji. Jest to ekonomia antyludzka, nastawiona jedynie 
na maksymalny zysk, a marginalizująca człowieka. Papież uważa, iż należy 
zdecydowanie przeciwstawiać się takim mechanizmom uprawiania eko
nomii, które prowadzą do nierówności społecznej i wykluczenia wielu ze 
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społeczeństwa. Taka ekonomia po prostu zabija2. Co gorsza, tej społecznej 
niesprawiedliwości towarzyszy – jak to nazywa Franciszek – „globalizacja 
obojętności”3. Ludzie stają się niezdolni do współczucia wobec innych, wo
bec ich dramatu i nie wykazują troski o nich. Czują się zwolnieni od odpo
wiedzialności za los innych. Kultura dobrobytu pozbawia ludzi wrażliwości. 
Papież Franciszek oczekuje zatem od kapłanów większej empatii, wczucia 
się w sytuację materialną wiernych. Wielu bowiem z powodu biedy material
nej oddala sie od Pana Boga i Kościoła. 

W dalszym ciągu adhortacji papież Franciszek zwraca uwagę na pew
ne zagrożenia płynące ze współczesnej cywilizacji i kultury oraz na pokusy, 
na jakie są narażeni kapłani zaangażowani w duszpasterstwie. Przyznaje, że 
pomimo pozytywnego zaangażowania wielu kapłanów w duszpasterstwo 
wszyscy oni jako dzieci obecnej epoki pozostają w jakiejś mierze pod wpły
wem zglobalizowanej kultury, która pozbawia ich misyjnego entuzjazmu, 
a tym samym radości płynącej z głoszenia Ewangelii.

Zdaniem papieża Franciszka obecne trendy cywilizacyjno-kulturowe są 
źródłem czterech głównych pokus zagrażających kapłanom. A są nimi: ego
istyczna acedia, jałowy pesymizm, światowość duchowa oraz uleganie za
zdrości, które prowadzi do wewnątrzkościelnych podziałów. 

Papieża Franciszka martwi duszpasterska apatia, swoiste znudzenie się 
duszpasterstwem, które ogarnia niektórych kapłanów. Nie chcą się anga
żować w nowe zadania apostolskie, poprzestają na spełnieniu tego, co jest 
ich obowiązkiem, i nic więcej nie chcą uczynić. Papież pisze, że są obsesyjnie 
zatroskani o swój wolny czas4. To przesadne zatroskanie o osobistą nieza
leżność prowadzi do przeżywania własnych zadań duszpasterskich jedynie 
jako dodatku do życia, jakby nie były one częścią tożsamości duszpasterza. 

Skutkiem acedii jest to, że kapłani jako powołani do oświecania i po
uczania innych sami ulegają fascynacji rzeczami przyziemnymi i popadają 
w różne nałogi i uzależnienia. W konsekwencji ci, którzy zwykle z ambo
ny oskarżają świat o teoretyczny relatywizm, sami żyją nim w sposób prak
tyczny. Praktyczny relatywizm polega zaś na takim działaniu, jakby Bóg nie 
istniał, jakby wszystko w życiu zależało wyłącznie od człowieka. Niestety 
zdarza się, że duchowni popadają w styl życia prowadzący do zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa materialnego, do zdobywania władzy i ludzkiej chwa
ły osiąganych za wszelką cenę zamiast służyć innym5.

2 Tamże, 53. 
3 Tamże, 54.
4 Por. tamże, 81.
5 Por. tamże, 80.
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Jedną z najpoważniejszych współczesnych przyczyn tłumiących zapał 
i odwagę kapłanów jest poczucie przegranej, czyli tak zwany jałowy pesy-
mizm. Rodzi się on wówczas, gdy duszpasterz nie widzi owoców swojej po
sługi. Jest on szczególnie niebezpieczny, ponieważ trudno podjąć walkę bez 
wiary w zwycięstwo. „Kto zaczyna bez ufności, już przegrał pół bitwy i za
kopuje własne talenty”6.

Papież Franciszek wiele krytycznych uwag kieruje w stronę tak zwanej 
światowości duchowej – to podstawowe dla Franciszka określenie, którym po
sługiwał się wielokrotnie jako biskup Buenos Aires. Owa światowość ducho
wa polega na szukaniu ludzkiej chwały i osobistych korzyści zamiast chwały 
Bożej (por. Flp 2, 21). Światowość duchowa stawia w centrum człowieka, 
a nie Boga. Jest to duchowość dobrego samopoczucia, która usypia poczucie 
odpowiedzialności za powierzonych kapłanowi braci i siostry7.

Papież Franciszek mówi, że światowość duchowa jest bardzo niebez
pieczną pokusą, ponieważ zmiękcza serce przez egoizm i budzi w chrześci
janach „kompleks niższości”, który skłania ich do dostosowywania się do 
świata, do postępowania tak jak postępują wszyscy, podążania za najbardziej 
pociągającą modą8. Niektórzy kapłani za wszelką cenę starają się być modni 
i nowocześni.

Światowość duchowa przyjmuje wiele form, w zależności od typu oso
by oraz warunków, w jakich się ona znajduje. Jeśli kapłan jako duszpasterz 
jest zarażony tą chorobą, zadowala się posiadaniem jakiejś władzy i woli – 
jak to określa papież Franciszek, „być raczej generałem pokonanych wojsk 
niż zwykłym żołnierzem nadal walczącego oddziału”9. Kto popadł w tę 
światowość zamiast ewangelizować, analizuje i krytykuje innych i zamiast 
ułatwiać dostęp do łaski, traci energię na kontrolowanie10. Jest to straszliwe 
zepsucie z pozorami dobra.

Zdaniem papieża Franciszka poważnym zagrożeniem dla posługi 
duszpasterskiej jest także zawiść i zazdrość między kapłanami. Kierując się 
zazdrością i zawiścią, kapłani przestają żyć serdeczną przynależnością do 
Kościoła. Trzeba, zdaniem Franciszka, walczyć z pokusą zazdrości. Należy 
modlić się o łaskę radowania się z owoców innych, należących do wszyst
kich11.

6 Tamże, 85.
7 Por. tamże, 93.
8 Por tamże, 79.
9 Tamże 96.
10 Por. tamże, 94. 
11 Por. tamże, 99.
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PODSTAWY ODNOWY DUSZPASTERSTWA

Papież Franciszek jest zdania, że wobec obecnej sytuacji społeczno-kul
turowej, wobec pokus zagrażających kapłanom należy zdecydowanie zmie
nić formy duszpasterstwa. Nie można się skupiać tylko na tych ludziach, któ
rzy przychodzą do kościoła (a widać gołym okiem, że w niektórych parafiach 
jest coraz więcej pustych ławek, nie ma dzieci i młodzieży). Należy odkryć 
misyjny wymiar duszpasterstwa. Innymi słowy, trzeba wyjść na ulice, by do
strzec ludzi wykluczonych, smutnych, rodziny spotykające się z problemem 
niedostatku (bezrobocie, nędza materialna rodzin – trudno takim ludziom 
mówić o Panu Bogu). Ewangelizacja ma być odpowiedzią na misyjne polece
nie Jezusa: „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)12. 

Zdaniem papieża Franciszka, aby zrealizować wspomniane polecenie 
Chrystusa, współczesne duszpasterstwo potrzebuje misyjnego nawrócenia. 
Papież podkreśla, że obecnie nie potrzeba w Kościele tak zwanego zwyczaj
nego administrowania, ale potrzeba misyjności. Cały Kościół ma być w „per
manentnym stanie misji”13. To misyjne nawrócenie ma dotyczyć Kościoła na 
każdym szczeblu. Na poziomie parafii, wspólnot i ruchów kościelnych, die
cezji, a także samego papiestwa14. 

Dalej papież Franciszek określa, co oznacza ów „permanentny stan mi
syjny” duszpasterstwa. Otóż duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga 
rezygnacji z wygodnego argumentu duszpasterskiego, że „zawsze się tak 
robiło”15. Papież zachęca kapłanów do tego, aby byli odważni i kreatywni 
w tym zadaniu przemyślenia celów, stylu i metod ewangelizacyjnych swojej 
wspólnoty. 

Gdy duszpasterz czyta adhortację Evangelii gaudium, to ona go niepokoi, 
gdyż burzy jego dotychczasowe „dobre samopoczucie”. Nie wystarczy prze
konanie, że idzie się właściwą drogą, skoro ofiarnie służy się Panu Bogu, mo
dli się, prowadzi z oddaniem działania duszpasterskie, głosi homilie, orga
nizuje rekolekcje. Papież mówi, że trzeba zrobić krok dalej, krok w kierunku 
Jezusa16. Trzeba stać się misjonarzem. Trzeba wyjść do ludzi, do tych, którzy 

12 Tamże, 20. 
13 Tamże, 25.
14 Por. T. JAKLEWICZ, Radość Ewangelii. Papież Franciszek kieruje do Kościoła swego ro-

dzaju manifest nowej ewangelizacji. Wzywa katolików do życia w permanentnej postawie misyjnej, 
„Gość Niedzielny” 90 (2013) nr 48, s. 32–33.

15 EG 33.
16 Por. tamże, 3.
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są biedni, do tych, którzy ciemiężą innych, a nawet do tych, którzy walczą 
z krzyżem. Można zapytać: czy zwrócenie uwagi na misyjność Kościoła jest 
jakimś rewolucyjnym odkryciem papieża Franciszka? Z pewnością nie, gdyż 
autentyczna nowość w Kościele jest zawsze powrotem do źródła, czyli do 
Ewangelii i Jezusa Chrystusa. To, że uczniowie Jezusa mają formować no
wych uczniów, że mają się dzielić wiarą z innymi, wzywać do nawrócenia, 
głosić królestwo Boże i otaczać troską biednych, zostaje im zlecone przez 
Chrystusa. I do tego wzywa dziś papież Franciszek. To nic innego, jak tylko 
powrót do Ewangelii, troska o obecność Chrystusa w świecie.

Papież podkreśla, że każdy, kto uczyni mały krok w kierunku Jezusa, 
przekona się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami17. Benedykt 
XVI powiedział, że „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycz
nej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Oso
bą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukie
runkowanie”18. W tym spotkaniu z Bogiem, który jest Miłością, tkwi źródło 
działalności ewangelizacyjnej. Trzeba pamiętać, że ewangelizacja to przede 
wszystkim dzieło Chrystusa. To On jest pierwszym głosicielem Ewangelii 
i On zechciał ludzi powołać do współpracy z Nim i pobudzać ich mocą swe
go Ducha. To przekonanie pozwala ewangelizującym zachować radość przy 
wypełnianiu tak wymagającego i stanowiącego wyzwanie zadania, pochła
niającego całe ich życie19.

Aby Kościół „wyruszający w drogę” mógł skutecznie pełnić swoją mi
sję, musi być, zdaniem papieża Franciszka, Kościołem otwartych drzwi. Cza
sem Kościół jest jak ojciec syna marnotrawnego, który nie zamyka przed nim 
drzwi, aby mógł wejść bez trudności, kiedy powróci20. Kościół ze swej natu
ry jest powołany do tego, aby był zawsze „otwartym domem Ojca”. Chodzi 
o to, aby ktoś – jeśli pragnie iść za natchnieniem Ducha Świętego i zbliża 
się, szukając Boga – nie spotkał się – jak to określa papież – „z chłodem za
mkniętych drzwi”21. Niestety duszpasterze często zachowują się jak kontrole-
rzy łaski, a nie jak ułatwiający korzystanie z daru Bożej łaski. Kościół nie jest 
urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego 
niełatwym życiem.

Jeśli cały Kościół przyjmie ten misyjny dynamizm, będzie mógł dotrzeć 
bez wyjątku do wszystkich. Jednak uprzywilejowane miejsce powinni mieć 

17 Tamże.
18 BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus caritas est” (25.12.2005), 1.
19 EG 12.
20 Por. tamże, 46.
21 Tamże, 47.
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w nim ubodzy. Papież Franciszek podkreśla: „Wolę raczej Kościół poturbo
wany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu 
zamknięcia się i wygody z przywiązania się do własnego bezpieczeństwa”22. 
Zdaniem papieża duszpasterze powinni odczuwać lęk przed zamknięciem 
się w strukturach administracyjnych, lęk przed przepisami czyniącymi z nich 
nieubłaganych sędziów, lęk przed przyzwyczajeniami, w których będą czuli 
się spokojni, podczas gdy obok nich znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Je
zus powtarza bez przerwy: „Wy dajcie im jeść!” (Mk 6, 37)23.

NIEKTÓRE SPOSOBY OŻYWIENIA DUSZPASTERSTWA 

Papież Franciszek po rozważeniu niektórych wyzwań związanych 
z obecną rzeczywistością oraz po przeprowadzonej diagnozie słabości Ko
ścioła przechodzi do omówienia sposobów ożywienia duszpasterstwa. To 
ożywienie ma się dokonać między innymi przez odnowę kaznodziejstwa. 
Kilka stron swojej adhortacji Franciszek poświęca tematowi kazań. Najwy
raźniej dostrzega tu poważny problem. Pokazuje też konkretne ścieżki odno
wy kaznodziejstwa. Następnie wskazuje na społeczny wymiar ewangeliza
cji. Sprawdzianem skutecznego głoszenia Ewangelii jest bowiem jego wpływ 
na odnowę życia społecznego. 

Zdaniem papieża Franciszka homilia jest sprawdzianem bliskości 
i zdolności spotkania pasterza ze swoim ludem. Przewyższa ona wszelką 
katechezę, stanowiąc najwyższy moment dialogu Boga ze swoim ludem, po
przedzający sakramentalną komunię. Potrzeba takich homilii, dzięki którym 
serca zaczynają płonąć. Według papieża Franciszka homilia „powinna być 
krótka i powinna unikać sprawiania wrażenia, że jest jakąś konferencją lub 
lekcją […]. Jeśli homilia zbytnio się przedłuża, niszczy dwie charakterystycz
ne cechy celebracji liturgicznej: harmonię między jej częściami oraz jej rytm 
[…]. Wymaga to, aby słowo kaznodziei nie zajmowało nadmiernego czasu, 
aby Pan bardziej błyszczał niż szafarz”24. 

Homilia powinna być „komunikacją z serca do serca” i ma unikać gło
szenia „czysto moralizatorskiego lub doktrynerskiego”25. Ważne jest przygo
towanie do homilii, na które w każdym tygodniu należy poświęcić wystar
czająco długi czas. Kaznodzieja, który się nie przygotowuje, jest – zdaniem 

22 Tamże, 49.
23 Tamże.
24 Tamże, 138.
25 Tamże, 142.



106 Ks. Jan Orzeszyna

papieża Franciszka – „nieuczciwy i nieodpowiedzialny”26, poniekąd lekce
waży osoby, do których przemawia.

W przygotowaniu homilii bardzo ważna jest personalizacja słowa Boże
go. Kaznodzieja przede wszystkim sam powinien pogłębiać wielką osobistą 
zażyłość ze słowem Bożym. Winien on na tyle „zbliżać się do słowa”, aby 
ono przeniknęło do głębi jego myśli i uczucia, i zrodziło w nim nową men
talność27. Chrystus pragnie się posługiwać kapłanami jako istotami żywymi, 
wolnymi i kreatywnymi, osobami, które dają się przeniknąć Jego słowu, za
nim je przekażą28.

Kaznodzieja powinien także słuchać ludu, aby odkryć, co wierni potrze
bują usłyszeć. Chodzi o powiązanie przesłania tekstu biblijnego z ludzką sy
tuacją, z tym, czym ludzie żyją, z czym się borykają na co dzień29. Przypomi
na, że nigdy nie trzeba odpowiadać na pytania, których nikt sobie nie zadaje30.

Inną ważną cechą homilii jest pozytywny język. Zawsze, jeśli wskazuje 
się na coś negatywnego, należy starać się pokazać także pozytywną wartość, 
która pociąga, aby nie zatrzymywać się na narzekaniu, na żaleniu się, na kry
tyce lub na wyrzutach sumienia. Pozytywne kazanie daje zawsze nadzieję 
i kieruje ku przyszłości31. Jest także rzeczą dobrą, aby w każdej homilii zwró
cić szczególną uwagę na drogę piękna. Głosić Chrystusa znaczy ukazać, że 
wierzyć w Niego i naśladować Go jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawie
dliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką 
radością, nawet pośród trudnych doświadczeń32.

Papież Franciszek uważa, że skuteczne głoszenie Ewangelii we współ
czesnym świecie wymaga także położenia nowych akcentów tak w struk
turach, jak i w środowiskach duszpasterskich. Dotyczy to podkreślenia roli 
świadectwa świeckich w ich kręgach oddziaływania, większego dowarto
ściowania roli kobiet w Kościele oraz docenienia ewangelizacyjnej siły po
bożności ludowej. Wciąż aktualna jest troska o powołania duchowne. Nie
zbędny jest także dialog z młodzieżą i starszymi, konieczne jest również 
otwarcie Kościoła. 

Franciszek ubolewa, że świadomość tożsamości oraz misji osób świec
kich w Kościele nie przejawia się w ten sam sposób we wszystkich parafiach. 

26 Por. tamże, 145.
27 JAN PAWEŁ II, Adhortacja o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini” 

(12.11.2010), 1. 
28 EG 151.
29 Por. tamże, 154.
30 Tamże, 155.
31 Tamże, 159.
32 Tamże, 167.
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Podkreśla, że formacja świeckich oraz ewangelizacja kategorii zawodowych 
i intelektualnych stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie33. 

Zdaniem papieża należy dostrzec nieodzowną rolę kobiety w Kościele 
i w społeczeństwie z jej wrodzoną wrażliwością, intuicją i pewnymi szczegól
nymi zdolnościami, które zwykle są bardziej właściwe kobietom niż mężczy
znom34. Należy wziąć pod uwagę także siłę pobożności ludowej, która jest 
owocem kultury głęboko przemienionej przez Ewangelię35.

W wielu diecezjach zauważa się spadek powołań do kapłaństwa i ży
cia konsekrowanego. Według papieża często przyczyną tego jest brak we 
wspólnotach apostolskiego zapału. Tam, gdzie jest życie, gorliwość, pragnie
nie niesienia innym Chrystusa, poświęcenia się Bogu oraz ewangelizacji – 
zwłaszcza jeśli taka żywa wspólnota modli się nieustannie o powołania – tam 
rodzą się prawdziwe powołania. Jednakże pomimo braku powołań należy 
zadbać o lepszą selekcję kandydatów do kapłaństwa36.

Papież Franciszek zachęca do wsłuchiwania się w głos zarówno mło
dych, jak i starszych. Starsi wnoszą przede wszystkim pamięć i mądrość 
doświadczenia, zachęcającą do tego, aby nie powtarzać błędów z przeszło
ści. Młodzi zaś wzywają do rozbudzenia i pogłębienia nadziei i otwierają na 
przyszłość37. 

Papież Franciszek podkreśla, że ewangelizować to znaczy czynić obec
nym królestwo Boże w świecie. Ewangelizacja ma zawsze wymiar wspól
notowy. Kościół jest wspólnotą zbawienia. Zbawienie dokonuje się nie tyl
ko na drodze osobistej współpracy człowieka z laską Bożą, ale także dzięki 
modlitwie, dobremu przykładowi i świadectwu wiary innych chrześcijan. 
Ewangelizacja oddziałuje także społecznie. Nie można wiary i religii ogra
niczać tylko do sfery prywatnej. Religia ma wpływać na życie społeczne 
i narodowe. Ewangelizując, nie można nie przejmować się kondycją instytu
cji społeczeństwa świeckiego i milczeć na temat wydarzeń, które interesują 
obywateli. Autentyczna wiara zakłada zawsze głębokie pragnienie zmiany 
świata, przekazania wartości, zostawienia czegoś dobrego po sobie na ziemi. 
Chociaż sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym 
zadaniem polityki, to jednak Kościół nie może i nie powinien pozostawać na 
marginesie w walce o sprawiedliwość38.

33 Por. tamże, 102.
34 Por. tamże, 103.
35 Por. tamże, 126.
36 Por. tamże, 107.
37 Por. tamże, 108.
38 Por. tamże, 183; BENEDYKT XVI, Encyklika „Deus Caritas est”, dok. cyt., 28. 
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Papież Franciszek podkreśla, że u podstaw skutecznego ewangeli
zowania leży duchowe odrodzenie ewangelizatora. Pierwszą motywacją 
do podjęcia ewangelizacji winno być osobiste doświadczenie miłości Jezusa. 
Ewangelizator powinien łączyć rozmodlenie z troską o ubogich. Misja łączy 
się z miłością do Jezusa, ale jednocześnie z miłością do Jego ludu. Misjona
rzem może być tylko ten, kto potrafi z radością szukać dobra bliźniego, kto 
pragnie szczęścia innych. To otwarcie serca jest źródłem szczęścia, ponie
waż „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35)39. 

Papież Franciszek za przykład do naśladowania stawia współczesnym 
ewangelizatorom pierwszych chrześcijan, którzy byli pełni radości i nie
zmordowanej odwagi w głoszeniu słowa Bożego oraz zdolni do wielkiej 
wytrwałości, a wiadomo, że okoliczności społeczno-polityczne w Imperium 
Rzymskim nie sprzyjały ani głoszeniu Ewangelii, ani walce o sprawiedli
wość, ani wreszcie obronie ludzkiej godności. Nie należy mówić, że dzisiaj 
jest trudniej. Jest po prostu inaczej. Dlatego warto uczyć się od świętych, któ
rzy stawiali czoło trudnościom występującym w ich epoce40.

Zdaniem papieża Franciszka dla skutecznej ewangelizacji niezbędne jest 
osobiste spotkanie ze zbawiającą miłością Jezusa. Miłość odczuwa potrzebę 
mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, starania się, aby inni ją poznali. 
Jeśli ktoś nie odczuwa głębokiego pragnienia, by ją przekazywać, musi sku
pić się na modlitwie, by ona go ponownie zafascynowała. Powinien błagać 
codziennie o Jego łaskę, aby otworzyła jego zimne serce i dokonała wstrząsu 
w jego letnim i powierzchownym życiu. Najlepszą motywacją do tego, aby 
zdecydować się na głoszenie Ewangelii, jest jej kontemplowanie z miłością, 
zatrzymanie się na jej kartach i czytanie z sercem41. Papież zachęca zwłaszcza 
do modlitwy wstawienniczej, która skłania w sposób szczególny do oddania 
się ewangelizacji i dostarcza motywów do szukania dobra innych42.

Papież apeluje nie tylko o wykorzystywanie każdego spotkania dla 
ewangelizacji, ale także o maryjny styl ewangelizacji, czyli delikatność i czu
łość w spotkaniu z innymi. Maryja, z sercem przeszytym mieczem, jest Tą, 
która rozumie wszystkie cierpienia. Jako matka wszystkich jest znakiem na
dziei dla ludów cierpiących, dopóki nie pojawi się sprawiedliwość43. Ewan
gelizacja wymaga także pedagogicznej cierpliwości. Nie wystarczy ludzi do
prowadzić do światła wiary, z racji wspólnotowego charakteru zbawienia 

39 Por. EG 268.
40 Por. tamże, 263.
41 Por. tamże, 264.
42 Por. tamże, 283.
43 Por. tamże, 286.
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należy im także towarzyszyć na drodze wzrastania w wierze, przychodząc 
z pomocą wówczas, kiedy ta pomoc jest niezbędna. 

ZAKOŃCZENIE

Adhortacja Evangelii gaudium papieża Franciszka stanowi pewne novum 
w dotychczasowym nauczaniu papieskim. Bardzo żywo i spontanicznie re
aguje ona na problemy współczesnego świata i szuka dla nich optymalnych 
duszpasterskich i apostolskich rozwiązań. Na analizowane problemy udzie
la niekiedy zupełnie nieoczekiwanych, zaskakujących odpowiedzi. 

Wynika to z faktu, że przyzwyczailiśmy się do analizy zagadnień, 
wychwytywania związków przyczynowo-skutkowych między nimi i po
szukiwania zasadnych z pastoralno-prakseologicznego punktu widzenia 
sposobów działania. Ten sposób postępowania można by nazwać konwen
cjonalnym. Papież, nie negując tradycyjnych rozwiązań duszpasterskich, 
każe szukać także nowych, innowacyjnych form duszpasterstwa. Paweł VI 
w encyklice Ecclesiam suam pisze o „pomysłowości miłości”44. To właśnie po-
mysłowość miłości i gorliwość apostolska każą nam szukać niekiedy niekon
wencjonalnych, ale skutecznych i czytelnych dla współczesnego człowieka 
sposobów postępowania. 

Współczesny człowiek rzadziej pyta, czy coś jest logiczne, bardziej mu 
odpowiada to, co psychologiczne, przeżyciowe, egzystencjalne. Nie zmieni 
się mentalności współczesnego człowieka, trzeba szukać nowych dróg do
tarcia z Ewangelią do człowieka takiego, jakim on jest, i odpowiadać na jego 
fascynacje i lęki, pragnienia i głody, tęsknoty i niepokoje, nadzieje i obawy.

Ten nowy styl duszpasterzowania wyrywa kapłanów z błogostanu, ze 
stereotypów. Papież Franciszek chce mieć kapłanów – misjonarzy. Nawet 
jeśli ktoś dotąd czynił wiele w duszpasterstwie, ma zrobić jeszcze jeden krok 
dalej. Nic więc dziwnego, że ta zmiana stylu duszpasterzowania niepokoi 
czytelników adhortacji: z jednej strony każe wyjść z dotychczasowych zabez
pieczeń, przezwyciężyć duszpasterską nieufność, pozbyć się rutyny, z dru
giej zaś – przestrzega przed światowością duchową, zgubnym przeświad
czeniem, że własną przemyślnością, bez współdziałania z łaską, potrafimy 
w dziele zbawienia dokonywać rzeczy wielkich. 

Papież w adhortacji uczy pokory, zachęca do odnowienia gorliwości, 
ukazuje ewangeliczną radość dźwigania Chrystusowego krzyża. „A oni 

44 Por. PAWEŁ VI, Encyklika o drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie 
obecnej przy pełnieniu swojej misji „Ecclesiam suam” (6.08.1964), 43.
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[apostołowie] odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni 
cierpieć dla imienia [Jezusa]. Nie przestawali też co dzień nauczać w świą
tyni i po domach, i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie” (Dz 5, 41–42). 

Należy też zauważyć, że w tradycyjnym duszpasterstwie obowiązuje 
zasada (doprecyzowana przez późniejszego kardynała Josepha Cardijna): 
voir (widzieć), juger (osądzać), agir (działać)45. Nie da się jej jednak zastoso
wać w sytuacjach niecierpiących zwłoki (casi urgenti), a takich w związku 
z przyspieszeniem cywilizacyjnym jest coraz więcej. W dodatku chrześci
jan obowiązuje ponaglenie ewangeliczne, które święty Paweł zawarł w sło
wach „albowiem miłość Chrystusa przynagla nas” (Caritas Christi urget nos); 
(2 Kor 5, 14), wszystkie sprawy zbawienia są bowiem sprawami pilnymi. 
W tym właśnie kontekście należy odczytywać zachętę papieża Franciszka, 
zawartą w Evangelii gaudium, do poszukiwania niekonwencjonalnych sposo
bów ewangelizacji współczesnego świata.

PASTORAL WORK  
ACCORDING TO THE EXHORTATION EVANGELII GAUDIUM 

Exhortation of the Pope Francis’ Evangelii gaudium constitutes a certain novum in 
the existing Pope’s teaching. It reacts very vividly and spontaneously on the problems of 
contemporary world and it looks for optimal, pastoral and apostolic solutions for them. 

This new style of performing pastoral services ends priests’ bliss and stereotypes. 
Pope Francis wants to have priests – missionaries. When someone made a lot in his pas
toral work, he should go one step further. No wonder than that, this change of style of 
performing pastoral services worries exhortation’s readers. On the one hand it forces 
them to stop protecting themselves, overcome pastoral mistrust and to get rid of routine. 
On the other hand it warns against spiritual awareness, improper believe that with own 
cleverness, without the contribution with grace we can make great things in the work of 
salvation. 

tłum. Marek Magdij

45 Por. J. DEBČS, Neisance de l’Action Catholique Ouvričre, Paris 1982, s. 31.
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Zjawisko pobożności ludowej w procesie ewangelizacji dotyka jednego 
z najważniejszych aspektów działalności misyjnej Kościoła, który dostrzega 
narastające zjawisko dwubiegunowości postaw wobec katolicyzmu. Zacho
dzące w świecie przemiany religijno-kulturowe w sposób zasadniczy sprzy
jają narastaniu pluralizmu światopoglądowego. Stąd też obok siebie koegzy
stują osoby pogłębiające swoją religijność w wymiarze praktyk religijnych, 
moralności, wiedzy religijnej, więzi z Kościołem w praktyce życia parafial
nego wraz z tymi, którzy stopniowo odchodzą od Kościoła czy też tylko 
przejawiają słabnącą religijność1. Jakie zatem znaczenie ma tak dla jednych, 
jak i dla drugich religijność ludowa i związana z nią pobożność? W poszu
kiwaniu odpowiedzi na powyższe pytanie pomocna wydaje się adhortacja 
apostolska papieża Franciszka Evangelii gaudium. W odróżnieniu bowiem od 
dotychczasowych wypowiedzi Kościoła dokument ten, pomijając zastrzeże
nia kierowane pod adresem pobożności ludowej, skupia swą uwagę na jej 
pozytywnej stronie. W celu udzielenia odpowiedzi na zadane wyżej pyta

1 Por. M. STĘPNIAK, Religijność ludowa jako droga przekazu tradycji, [w:] (Internet, 
11.12.2014) http://archidiecezja.lodz.pl/lst/wordpress /?p=360; R. BOGUSZEWSKI, Re-
ligijność a zasady moralne, „Komunikat Badań CBOS” (2014) nr 15, s. 3–16.
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nie zostaną położone trzy akcenty: na podmioty ewangelizacji, na wartości 
i owoce tkwiące w pobożności ludowej. Całość zaś zostanie zamknięta sto
sownymi wnioskami i postulatami. 

WIERNI PODMIOTEM EWANGELIZACJI

Życie duchowe wiernych nie może ograniczać się wyłącznie do udziału 
w liturgii Kościoła2. Dobrze się zatem dzieje, że są oni podmiotem różnych 
form modlitwy, w których Duch „wychodzi naprzeciw różnym potrzebom 
i sytuacjom życiowym, w których człowiek zwraca się do Pana”. Nie są im 
też obce „nabożeństwa i poświęcenie się Sercu Jezusowemu, różne formy 
kultu Matki Bożej oraz praktyki pobożności ludowej”3. Odrodzeni zaś przez 
chrzest święty są zobowiązani do „wyznawania przed ludźmi wiary, którą 
otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła” i do uczestniczenia w apo
stolskiej i misyjnej działalności Ludu Bożego”4. Na mocy tegoż chrztu uczest
niczą przecież w potrójnej misji Chrystusa. On bowiem nadal spełnia swoją 
proroczą misję także przez świeckich, których ustanowił świadkami i wy
posażył ich w zmysł wiary i łaskę słowa5. I w ten sposób stają się oni, co 
też zauważa papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, 
„zbiorowymi aktywnymi podmiotami, pracownikami ewangelizacji”6. Skoro 
została im inkulturowana Ewangelia, to „w sercu każdej osoby, jak również 
w kulturze każdego narodu i poszczególnych wspólnot, jest zawsze obecny 
wymiar religijny”7.

Tak też dochodzi do spotkania dwóch elementów: rzeczywistości dy
namicznej, jaką jest kultura, i rzeczywistości uniwersalnej, jaką jest religia. 
Pierwszy z nich jest wytwarzany przez lud i jest przekazywany w każdym 

2 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium” 
(4.12.1963), 12.

3 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), Watykan 1981, 61 (skrót: FC).

4 KKK 1270; por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lu-
men gentium”, 11 i 17 (skrót: KK).

5 Por. KKK 904; J. E. BORGES de PINHO, Wymiar profetyczny wierzącej osoby świeckiej, 
„Communio” 7 (1987) nr 6 (42), s. 62. 

6 Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współ-
czesnym świecie, 122 (skrót: EG).

7 KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Dy-
rektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003,10 (skrót: DPL). Nie 
chodzi tu tylko o poszczególne osoby, ale także o całe rodziny, bractwa religijne i stowa
rzyszenia wiernych. Por. tamże, 69.
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pokoleniu jako zbiór postaw odnoszących się do istotnych sytuacji egzysten
cjalnych. Dla Franciszka jest rzeczą zrozumiałą, że tak obdarowane następne 
pokolenia w obliczu stojących przed nimi wyzwań odziedziczone postawy 
na nowo przepracowują. Jan Paweł II bowiem stwierdza, że człowiek jest 
„jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje”8. Ta zaś w swym naj
głębszym jądrze jest otwarta na Boga. Z chwilą bowiem dokonania się in
kulturacji Ewangelii w trakcie dalszego procesu kulturowego przekazywana 
jest również wiara religijna. 

Tak dochodzimy do drugiej rzeczywistości, jaką jest religijność ludo
wa, w której wierni stają się uprawnionymi podmiotami ewangelizacji. Oni 
bowiem według własnego geniuszu, jak pisze papież Franciszek, na miarę 
swoich możliwości mają prawo przekładać na swe życie Boży dar wiary, da
wać świadectwo otrzymanej wiary, a także wzbogacać ją nowymi środka
mi wyrazu. Jest to zgodne z tym, co powiedział Jan Paweł II na Konferencji 
Episkopatu Ameryki Łacińskiej odnośnie do nowej ewangelizacji: „Patrzcie 
w przyszłość, podejmując nową ewangelizację, nową w swym zapale, nową 
w metodach, nową w sposobie wyrazu”9. Nowy zapał może być wynikiem 
osobistego spotkania z Jezusem. Nowa metoda – wynikiem zaangażowa
nia. Nowy zaś sposób to tyle, co odwołanie się do języka egzystencjalnego. 
Wszystkie te cechy zawierają się w pobożności ludowej, będącej „autentycz
nym wyrazem spontanicznej działalności misyjnej Ludu Bożego”10. Działal
ność ta jest oczywiście procesem nieustannym i ciągle rozwijającym się, po
nieważ głównym jej czynnikiem jest Duch Święty. 

WARTOŚĆ POBOŻNOŚCI LUDOWEJ

Religijność ludowa jest przedmiotem zainteresowania Kościoła, ale 
również szeregu dyscyplin naukowych, zawiera bowiem nie tylko bogactwo 
wartości kulturowych, ale nade wszystko wartości autentycznie religijne. 
Stąd też można nawet mówić, że w jej przypadku mamy do czynienia z teo-
logią ludową, która z sobie właściwą mocą przenika tradycję ludową, pieśni, 

8 EG 122; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Fides et ratio” (14.09.1998), Wrocław 1998, 60.
9 JAN PAWEŁ II, Przemówienie podczas Zgromadzenia Plenarnego CELAM (9.03.1983), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (1983) nr 4, s. 29.
10 EG 122; por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Asia” (6.11.999), 

„AAS” 92 (2000) s. 483.
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zwyczaje, wprzęgając je w całość ludowej wizji świata11. Dlatego nie można 
jej lekceważyć, wyraża bowiem religijne nastawienie do Pana Boga12. 

Nie można zatem patrzeć na pobożność ludową jako na uczucie po
zbawione podstawy doktrynalnej. Nie jest też mniej wartościową formą 
religijności. Jest bowiem „wyrazem duszy ogarniętej łaską i ukształtowa
nej w szczególnym spotkaniu ewangelizacji i miejscowej kultury”. Innymi 
słowy jest ona „sposobem przeżywania i przekładania na ludzkie postawy 
i wszystkie wymiary egzystencji tajemnic otrzymanej wiary”13. Pobożność ta 
przenika całe życie człowieka, dlatego jest konkretna. Uświęcając zaś czas, 
przedmioty, czynności i osoby, jawi się jako bardzo rytualna, obrazowa, 
przeżyciowa i manifestacyjna14. 

Nic zatem dziwnego, że stała się przedmiotem refleksji Pawła VI w ad
hortacji Evangelii nuntiandi, do której odwołuje się papież Franciszek. Autor 
tegoż dokumentu, choć dostrzega w pobożności ludowej pewne zagrożenia, 
to jednak przede wszystkim widzi zawarte w niej liczne dobro, a miano
wicie to, że nosi ona w sobie „głód Boga”. W jej zaś wyznawaniu „udziela 
ludziom mocy do wielkoduszności i ofiarności aż do heroizmu”. Ponadto 
„wyostrza zmysł pojmowania niewymownych przymiotów Boga: jego oj
costwa, opatrzności, obecności stałej i dobroczynnej miłości”. Pobożność ta 
„rodzi cierpliwość, świadomość potrzeby niesienia krzyża w codziennym 
życiu, wyrzeczeń, życzliwości dla innych, szacunku”15. Benedykt XVI zaś po
bożność ludową nazywa wprost „cennym skarbem Kościoła katolickiego”, 
w którym „wyraża się dusza ludów (latynoamerykańskich)”16. 

Papież Franciszek, mówiąc o wartości i bogactwie pobożności ludo
wej, określa ją mianem „duchowości ludowej”, a nawet „mistyki ludowej”17. 
W ten sposób wskazuje na działającego w niej i rozwijającego ją Ducha Świę
tego. Ten, jak wiemy, działa w całym Kościele, ewangelizując Go i odnawia
jąc (por. KK 12). Papież widzi w niej „duchowość wcieloną w kulturę ludzi 

11 Por. J. SALIJ, Teologia ludowa Bożego Narodzenia, „Znak” 24 (1972) nr 221, s. 1526.
12 Por. DPL 18.
13 JAN PAWEŁ II, Homilia w sanktuarium Matki Bożej „De Zapopan”, „AAS” 71(1979) 

s. 228.
14 Por. P. TARAS, Religijność ludowa w Kościele katolickim, „Communio” 7 (1987) nr 6 

(42) s. 16; por. J. E. BORGES de PINHO, Wymiar profetyczny wierzącej osoby świeckiej, art. 
cyt., s. 68.

15 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii 
nuntiandi” (8.12.1975), 48, [w:] (Internet, 20.1.2015]) http://www.opoka.org.pl/biblioteka
/W/WP/pawel_vi/ adhortacje/evangelii_nuntiandi.html# (skrót: EN).

16 BENEDYKT XVI, Przemówienie podczas Sesji inauguracyjnej V Konferencji Ogólnej 
Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, „AAS” 99 (2007) s. 446–447; por. EG 123. 

17 EG 124.
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prostych”18. Nie oznacza to, że jako taka jest pozbawiona głębszych treści. 
Nie jest ona bliżej nieokreślonym uczuciem. Nie jest pozbawiona podstawy 
doktrynalnej, nie jest też niższą formą religijności. Jan Paweł II widzi w niej 
spotkanie dzieła ewangelizacji z miejscową kulturą19, na terenie której ludzie 
przeżywają i wyrażają we wszystkich wymiarach życia tajemnicę wiary. 
Można zatem powiedzieć, że ostatecznie pobożność ta jest skutkiem dzia
łania łaski. Od niej bowiem pochodzi skuteczne nauczanie, przepowiadanie 
oraz realizacja zdobytego doświadczenia religijnego20.

Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie te treści pobożność ludowa „od
krywa i wyraża za pośrednictwem symboli”. Dla papieża Franciszka nader 
ważne jest to, że pobożność ta w akcie wiary bardziej podkreśla „credere in 
Deum niż credere Deum”21. Można jednak pójść dalej i dowiedzieć się, że akt 
wiary jest ważny, jest on niejako podstawowy, lecz owo „credere in Deum” 
w świetle teologii moralnej domaga się „credere Deo”, czyli postawy wiary, 
w której dominuje aspekt posłuszeństwa wobec Boga, pójścia za Nim i peł
nienia Jego woli. Z taką też wiarą, będącą odpowiedzią na Boże wezwanie, 
mamy do czynienia w pobożności prostolinijnej, niewyrachowanej, bo ludo
wej. Benedykt XVI uznaje ją „za obszar spotkania z Jezusem Chrystusem” 
i za jedną z form „wyrażania wiary Kościoła”22. 

Papież Franciszek, myśląc o pobożności ludowej, mówi wprost o „ży
ciu teologalnym” obecnym w pobożności ludów chrześcijańskich23. Ma tu na 
myśli mocną wiarę „matek czuwających przy łóżku chorego dziecka, które 
chwytają za różaniec” nawet wtedy, gdy „nie potrafią ułożyć zdań z Credo”. 
Widzi on wielki „ładunek nadziei pokładanej w świecy zapalonej w ubogim 
mieszkaniu, by prosić o pomoc Maryję”. Podobnie rzecz się ma ze „spojrze
niami z głęboką miłością na ukrzyżowanego Chrystusa”. Trudno przecież 
w tego typu działaniach dopatrywać się jedynie naturalnego poszukiwania 
bóstwa. Dla papieża Franciszka są to „przejawy życia teologalnego, ożywia

18 Tamże.
19 Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej, przeł. J. Jarco, T. Żeleźnik, Warszawa 1980, s. 135–

136.
20 Por. B. TESTA, Religijność ludowa w nauczaniu Jana Pawła II, „Communio” 8 (1988) 

nr 5 (47), s. 115.
21 EG 124. Papież w tym miejscu odwołuje się do św. Tomasza z Akwinu, Summa teol. 

II-II, q. 2, a. 2.
22 BENEDYKT XVI, Pobożność ludowa i nowa ewangelizacja. Do uczestników sesji plenarnej 

Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej (8.04.2011), [w:] (Internet, 4.07.2014) http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/komlac_08042011.
html#.

23 Por. EG 125.



116 Ks. Andrzej Szafulski

nego działaniem Ducha Świętego, który «został rozlany w naszych sercach» 
(por. Rz 5, 5)”24. Jej zatem motyw ewangelizacyjny nie wynika z tego, że nie 
ma wiary w świecie, ale stąd, że wiara jest w Ludzie Bożym.

Pobożność ludowa jest owocem kultury na wskroś przemienionej przez 
Ewangelię. Po drugie, jest niewątpliwie wynikiem działania Ducha Świętego. 
Stąd też znajduje się w niej siła czynnie ewangelizująca, a tej nie można nie 
doceniać. Na nią winna być też zwrócona uwaga wszystkich w chwili, gdy 
myślą o nowej ewangelizacji. Papież Franciszek pisze wprost, że w przeciw
nym wypadku „byłoby to nieuznawaniem dzieła Ducha Świętego”. Mimo 
iż proces inkulturacji jest rzeczywistością nigdy nieukończoną, to jednak ist
niejące już przejawy pobożności ludowej mogą nas wiele nauczyć, gdy są 
właściwie odczytane. Są bowiem miejscem, w którym można znaleźć Boga25. 

Papież Franciszek w ludowej pobożności dostrzega „sposób, w jaki 
otrzymana wiara wcieliła się w jakiejś kulturze i dalej jest przekazywana”26. 
Stąd też nie upatruje w niej jedynie „uprawnionego sposobu przeżywania 
wiary”, lecz także dostrzega owoc pobożności ludowej, jakim jest „sposób 
poczucia się częścią Kościoła” i – co najważniejsze – „bycia misjonarzami”. 
Jako taka pobożność ta niesie ze sobą „łaskę misyjności”, która pozwala 
wiernym wyjść poza siebie. Pozwala przejść od postawy pasywnej do ak
tywnej, od bycia ewangelizowanym do bycia ewangelizatorem27. W tym 
miejscu papież stwierdza, że uczestnictwo w przejawach pobożności ludo
wej i zapraszanie do udziału w niej innych osób jest już samo w sobie aktem 
ewangelizowania28. Dlatego też formułuje postulat, aby nie ograniczać siły 
misyjnej tkwiącej w pobożności ludowej ani też, jak się wyraził, nie żądać 
jej kontroli29. Jest ona bowiem swoistego rodzaju „manifestacją kultyczną 
o charakterze prywatnym lub wspólnotowym”, ale – o czym trzeba pamię
tać – zawsze odbywającą się w ramach wiary chrześcijańskiej. 

Mimo że „manifestacje” te przeważnie wyrażane są „nie na sposób li
turgii”, to jednak zawsze w formach odzwierciedlających ducha poszcze
gólnych grup społecznych i związanej z nimi kultury”30. Stąd też pobożność 

24 Tamże; por. J. SCANNONE, Religijność ludowa. Mądrość ludu. Teologia ludowa, 
„Communio” 7 (1987) nr 6 (42), s. 33–46. 

25 EG 126.
26 Por. tamże, 123.
27 Por. D. WODNICZAK, Nowa ewangelizacja. Jej istota i znaczenie dla duszpasterstwa, 

[w:] (Internet, 4.07.2014) http://www.kalisz.oaza.pl /download/NowaEwangelizacja_
ks. DominikWodniczak.pdf.

28 Por. EG 124.
29 Por. tamże.
30 DPL 10.
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ludowa „nie na sposób liturgii” odgrywa ważną rolę w odniesieniu do tzw. 
osób niepraktykujących, nieuczestniczących w liturgii sprawowanej w ko
ściołach. Ci bowiem, żyjąc w społeczeństwie będącym pod wpływem kul
tury chrześcijańskiej, biorą udział w niektórych praktykach o charakterze 
tradycyjnym czy nawet masowym. Chodzi tu o np. spotkania opłatkowe 
połączone z dzieleniem się opłatkiem czy też święcenie pokarmów na stół 
wigilijny31, czy choćby wspólne wyjazdy pielgrzymkowe. Częstym bowiem 
owocem pobożności ludowej jest nie tylko rozwój i ubogacenie kultury danej 
grupy ludzi, ale także utrwalający się zwyczaj32, w tym też zwyczaj prawny, 
będący niepisaną normą prawną33. 

 Wyrażenie „nie na sposób liturgii” nie oznacza wcale działań sprzecz
nych z liturgią Kościoła. Ona zawsze stanowi dla właściwie pojętej pobożno
ści ludowej punkt odniesienia. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii 
stwierdza bowiem, że pobożność ta, „ze swymi symbolicznymi i wyrazisty
mi wartościami, może przyczynić się do skutecznej inkulturacji liturgii i po
zytywnie wpływać na jej twórczy dynamizm”34. Może to mieć miejsce tym 
bardziej, że pobożność ludowa obfituje w takie formy wyrażania wiary, któ
re związane są ze szczególnymi uroczystościami roku liturgicznego. Poboż
ność ta często odwołuje się nie tylko do kalendarza liturgicznego, ale także 
do pewnego rodzaju własnego kalendarza, w którym można odnaleźć par
tykularne celebracje świąt, dni pokuty i procesji, nowenny, tygodnie, oktawy 
i tridua. W nich też przejawia się miłość prostego ludu do Jezusa Chrystusa. 
W Nim z kolei odnajduje objawienie bliskości Boga Ojca i Jego miłosierdzie. 
Właściwie zatem ukierunkowane przejawy pobożności ludowej sprzyjają 
owocnemu spotkaniu z Bogiem, a przez to połączenie z „Centrum” sprawia
ją, że stajemy się Ludem Bożym.

Pobożność ludowa wzmaga także kult i szacunek do Najświętszego Sa
kramentu, pogłębia nabożeństwa do Maryi Panny. Benedykt XVI zaś wśród 
istotnych owoców pobożności ludowej wskazuje na pielęgnowanie miłości 
do następcy św. Piotra i umacnianie poczucia przynależności do Kościoła. 
Uważa on bowiem, że to wszystko niewątpliwie służy „ewangelizacji, prze
kazywaniu wiary, zbliżeniu wiernych do sakramentów, umacnianiu więzi 
przyjaźni i jedności w rodzinach i wspólnotach, a także większej solidarności 

31 Por. M. STĘPNIAK, Religijność ludowa, art. cyt., s. 2.
32 Por. M. SAJ, Czy w prawie kanonicznym jest miejsce na pobożność ludową?, „Ateneum 

Kapłańskie” (2010) 1 (608), s. 58–59.
33 J. KRUKOWSKI, R. SOBAŃSKI, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, Poznań 

2003, t. 1, s. 79.
34 DPL 58; por. B. NADOLSKI, Pobożność ludowa a liturgia, „Communio” 7 (1987) nr 6 

(42), s. 91–106.
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i praktyce miłosierdzia”35. Można także mówić o jej wielorakim wpływie na 
życie społeczne. Dzięki niej w danej grupie społecznej możliwe staje się funk
cjonowanie wartości religijnych i moralnych będących jednym systemem 
wartości i wzorów kulturowych. Tak też, odnosząc się do całości ludzkiej 
egzystencji, pobożność ludowa jest w stanie regulować w duchu wiary życie 
rodzinne, społeczne, a nawet zawodowe. 

WNIOSKI I POSTULATY

Pobożność ludowa może zawierać elementy irracjonalne czy też nosić 
znamiona powierzchowności. Nie można jej jednak odrzucać jako całkowicie 
błędnej. Dzięki niej przecież „wiara zagościła w sercach ludzi, przeniknęła do 
ich uczuć, zwyczajów, wspólnego sposobu odczuwania i życia”. Będąc wiel
kim dziedzictwem Kościoła, jako taka winna być jedynie w miarę potrzeby 
oczyszczana36. Stąd też warto ją ukierunkowywać na słowa Biblii, by w nich 
znajdowała źródło inspiracji, wzorce modlitwy i życiodajne propozycje te
matyczne37. Trzeba ją ugruntowywać, a jeśli trzeba, to też ponownie ożywiać 
i podkreślać jej bogactwo duchowe38. Wszystko zaś po to, aby „wiara była 
przyjmowana w sercach ludzi, dotykała ich najgłębszych uczuć i uzewnętrz
niała się z mocą poprzez dzieła miłości (por. Ga 5, 6)”39.

Na pytanie, jak ewangelizować, daje się słyszeć odpowiedź, że trzeba 
szukać nowych sposobów ewangelizowania. W adhortacji apostolskiej Evan-
gelii nuntiandi odnajdujemy między innymi wskazanie na pobożność ludo
wą40. W niej bowiem widzieć trzeba miejsce, w którym ciągle płonie żywy 
ogień wiary. Tym samym jest ona w Kościele i dla Kościoła nieodzowna. 
Parafianie bowiem mają prawo do własnej, często ludowej pobożności, któ
rą w jakimś sensie można nawet nazwać „charyzmatem”. Zadaniem zaś 
duszpasterzy winno być umiejętne dowartościowanie spontanicznych jej 
objawów41. Wciąż przecież aktualne jest wskazanie, by „Ducha nie gasić” 
(1 Tes 5, 19). Przeciwnie, podtrzymywanie ewangelizacyjnej siły pobożności 

35 BENEDYKT XVI, Pobożność ludowa i nowa ewangelizacja, przem. cyt., 3.
36 Por. tamże, 4.
37 Por. DPL 87.
38 Por. B. TESTA, Religijność ludowa, art. cyt., s. 121.
39 BENEDYKT XVI, Pobożność ludowa i nowa ewangelizacja, przem. cyt., 7.
40 Por. EN 40.
41 Por. M. SAJ, Czy w prawie kanonicznym jest miejsce na pobożność ludową?, art. cyt., 

s. 63.
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ludowej potrzebuje szczególnego zaufania do Ducha Świętego. Przecież to 
On „przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8, 26). 

I wreszcie warto podkreślić, że po przejściu od totalitaryzmu do de
mokracji, a tym samym od społeczeństwa tradycyjnego do pluralistyczne
go, zmieniła się rola Kościoła. Już w coraz mniejszym stopniu pełni on takie 
funkcje zastępcze jak integracyjna, humanizacyjna i nawet krytyczna. W ich 
miejsce stara się bardziej dowartościować funkcję ewangelizacyjną. Zgodnie 
z przypomnieniem Pawła VI głoszenie Ewangelii jest najważniejszym po
wołaniem Kościoła, jego właściwym celem. Jest ono konieczne, wyjątkowe, 
jedyne w swoim rodzaju i nic go nie może zastąpić42. Podobnie też Sobór Wa
tykański II w dekrecie o działalności misyjnej Kościoła uczy, że dzieło ewan
gelizacji jest podstawowym zadaniem Ludu Bożego43. Wydaje się zatem, że 
pobożność ludowa to właśnie zadanie ma na uwadze: głoszenie Ewangelii 
własnym życiem.

Religijność ludowa spełni swoją rolę tylko wówczas, gdy wykonywaniu 
praktyk religijnych będzie towarzyszyć świadomość znaczenia i sensu swo
ich zachowań. W przeciwnym wypadku religia może się zmienić w magię. 
Stąd też duszpasterstwo parafialne winno kłaść większy nacisk na odkry
wania tych treści płynących z objawienia, które wyrażane są w pobożności 
ludowej poprzez symbole, zwyczaje i zachowania.

42 Por. EN 5.
43 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes 

divinitus”, 35.
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EVANGELII GAUDIUM ÜBER DIE MISSIONIERENDE KRAFT  
DER VOLKSFRÖMMIGKEIT

Papst Franziskus befasst sich im dritten Kapitel Evangelii gaudium mit dem eigen
tlichen Kern der Evangelisierung oder Neuevangelisierung. Franziskus wendet sich den 
einzelnen Ausdrucksformen des Glaubens und seiner Weitergabe zu. Unter anderen fol
gen Ausführungen zum Thema Volksfrömmigkeit (Nr. 122–126).

Der Verfasser bezeichnet in Punkt eins die Volksfrömmigkeit als einen authen
tischen Ausdruck des spontanen missionarischen Handelns des Gottesvolkes. Punkt zwei 
bewertet die Volksfrömmigkeit als Form des inkulturierten Evangeliums. Die Ausdrucks
formen der Volksfrömmigkeit haben vieles, das sie uns lehren können. Diesem sollen wir 
Aufmerksamkeit schenken. Abschließend stellt sich der Verfasser Fragen, denen schon 
Paul VI. im Zusammenhang mit der Volksfrömmigkeit in seinem Apostolischen Schreiben 
Evangelii nuntiandi nachgegangen ist. Es ist ein Gesichtspunkt, den man nicht unbeachtet 
lassen kann; beim Volk findet man besondere Ausdrucksformen der Suche nach Gott; sie 
befähigt zur Großmut und zum Opfer; sie zeigt ein feines Gespür für viele Eigenschaften 
Gottes: seine Vaterschaft, seine Vorsehung, seine ständige Gegenwart. Sie hat aber auch, 
so kann man sagen, ihre Grenzen und Gefahren.

tłum. Andrzej Szafulski 
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Kościół w swoim nauczaniu zawsze stawał przed koniecznością okre
ślenia, co w nim najważniejsze, istotne, a co pełni rolę tylko pomocniczą lub 
stanowi aspekt znaczący, choć drugorzędny. Już Sobór Watykański II stwier
dził, że „istnieje porządek czy hierarchia prawd nauki katolickiej, ponieważ 
różny jest ich związek z fundamentami wiary chrześcijańskiej”1. Tę zasadę 
porządku prawd odnosi się częściej do dogmatów wiary. Papież Franciszek 
natomiast stosuje ją także do nauczania moralnego, mówiąc, że w nim rów
nież jest to, co istotne, i to, co drugorzędne2. Rysująca się w ten sposób hie
rarchia prawd i zasad moralnych jest przez niego uzasadniana współczesną 
sytuacją. Nie chodzi tu o jakiś skrajny sytuacjonizm etyczny, w imię które
go współczesny kontekst społeczno-kulturowy miałby obniżać wymagania 
moralne, ale raczej o podkreślenie szczególnego znaczenia niektórych zasad 
właśnie ze względu na ten kontekst, przy czym inne zasady nie tracą przez 
to swojej obowiązywalności.

1 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, 11; Kate-
chizm Kościoła Katolickiego dopowiada, że centrum wiary i życia chrześcijańskiego stanowi 
tajemnica Trójcy Świętej. Por. KKK 234.

2 Por. FRANCISZEK, Adhortacja o głoszeniu Ewangelii w świecie współczesnym „Evange-
lii gaudium” (24.11.2013), Rzym 2013, 34–35 (skrót: EG).
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Istnienie takiej hierarchii zasad moralnych jest potwierdzone nie tylko 
przez nauczanie wcześniejszych teologów, ale nade wszystko przez samo 
objawienie3. W ramach przymierza, które przenika całą historię zbawienia, 
istnieje bowiem zawsze nakaz fundamentalny, który niekiedy bywa uszcze
góławiany poprzez wiele zasad i norm. Sam fakt, że i ten nakaz podstawowy 
ma różne sformułowania, świadczy o tym, że nawet najbardziej fundamen
talne obowiązki człowieka wierzącego mogą być określane w różny sposób. 
Tym bardziej sformułowanie zasad szczegółowych, niekiedy ograniczonych 
do minimum, potwierdza, że w nauczaniu moralnym możliwe jest różne 
rozłożenie akcentów4.

Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu nie przestaje za
dziwiać oryginalnością formy nauczania. Zadziwiać może także jego wizja 
nauczania moralnego, jego ujęcie treści oraz sposobów formacji moralnej 
w ramach szeroko pojętej ewangelizacji. W adhortacji apostolskiej Evange-
lii gaudium mówi wprost o wielu – jego zdaniem – nadużyciach w głosze
niu zasad moralnych i wskazuje na miejsce etyki w ewangelizacji5 oraz na 
pewien porządek prawd, który winien być zachowany, jeśli Ewangelia ma 
przynieść współczesnym właściwą jej radość. Warto więc przyjrzeć się temu 
Franciszkowemu ujęciu hierarchii prawd i zasad moralnych zarówno od 
strony podstawowych kryteriów, wyznaczników, jak i praktycznych spo
sobów wprowadzania jej w życie. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że 
określenia takiej hierarchii domaga się nie tylko wierność objawieniu, ale tak
że wierność człowiekowi żyjącemu w określonym kontekście. Dlatego zanim 
przyjdzie określić ogólne oraz szczegółowe wyznaczniki tej hierarchii oraz 
sformułować kryteria wprowadzania jej w życie, należy prześledzić ową 
Franciszkową wizję współczesnego świata.

SPOŁECZNO-KULTUROWY KONTEKST GŁOSZENIA  
ZASAD MORALNYCH 

Przepowiadanie Ewangelii dokonuje się zawsze w określonym kontek
ście, który musi być uwzględniony, jeśli przepowiadanie to ma być skuteczne. 
W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek, zapraszając Kościół do pod
jęcia na nowo dzieła ewangelizacji, zwraca uwagę na wyzwania, jakie stoją dzi

3 Papież przywołuje w tym kontekście głównie opinie św. Augustyna i św. Tomasza 
z Akwinu. Por. EG 37, 43.

4 Por. J. NAGÓRNY, Etyka Przymierza Starego Testamentu. Próba ustalenia zasadniczej 
problematyki moralnej, red. K. JEŻYNA, J. GOCKO, W. RZEPA, Lublin 2009, s. 253.

5 Por. EG 57.
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siaj przed ewangelizatorami. Wyzwania te płyną z konkretnej sytuacji współ
czesnego świata; z sytuacji naznaczonej wieloma zjawiskami, które utrudniają 
bądź wręcz uniemożliwiają otwarcie się na radość Ewangelii. W charakterze 
wyzwań papież opisuje pewne zjawiska i tendencje obecne zarówno w świe
cie, w społeczności świeckiej, jak i w samym Kościele. Traktuje je w katego
riach znaków czasu, które mogą być rozpoznane tylko przy wsłuchiwaniu się 
w Ducha, a co więcej, mogą być rozpoznane tylko we wspólnocie6.

Ów „wspólnotowy” charakter rozpoznawania znaków czasu oznacza 
nie tylko potrzebę ich interpretacji we wspólnocie, ale także i to, że każda 
wspólnota staje wobec specyficznych, niekiedy odmiennych wyzwań, któ
re muszą być przez nią rozeznane. Dlatego Franciszek pisze: „Nie jest rze
czą stosowną, żeby papież zastępował lokalne episkopaty w rozeznawaniu 
wszystkich problemów wyłaniających się na ich terytoriach”7. Stwierdzenie 
to wyraża – jak to określa papież – potrzebę „zbawiennej decentralizacji”, 
a więc poniekąd zwalnia go z konieczności opisu sytuacji, w jakiej znajduje 
się cały Kościół, ale z drugiej strony jest wyraźnym zobowiązaniem, by po
szczególne Kościoły lokalne, a zwłaszcza ich pasterze, dokonywali takiego 
rozeznania na swoim terenie. Franciszek przestrzega przy tym przed czy
sto socjologicznym spojrzeniem i tzw. przesadą diagnostyczną8. Odczytanie 
znaków czasu winno iść po linii ewangelicznego rozeznania i powinno być – 
jak mówi – „ożywione światłem Ducha Świętego”9.

Papieskie odczytanie współczesnej sytuacji można więc traktować jako 
wskazanie na zjawiska najbardziej ogólne, powszechne, ale w żadnym razie 
nie jako wyczerpujący, kompletny opis, a tym mniej szczegółową analizę. 
Nie dziwi fakt, że dla Franciszka, który od początku swojego pontyfikatu 
kładzie nacisk na problem ubóstwa, szczególne wyzwanie płynie ze świata 
„z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji”10. To ona, o ile napotka 
podatny grunt w sercu nastawionym na wygodę oraz opanowanym przez 
chciwość, staje się źródłem poszukiwania powierzchownych przyjemności 
oraz swoistej izolacji sumienia. Konsumpcjonizm zdaniem Franciszka zamy
ka człowieka we własnych interesach, pozbawiając go entuzjazmu, wrażli
wości na innych, ale też na głos Boży, oraz prowadzi do zniechęcenia i braku 
chęci do życia oraz do zniszczenia tkanki społecznej11.

6 Por. tamże, 14.
7 Tamże, 17; por. 51.
8 Por. tamże, 50.
9 Por. tamże.
10 Tamże, 2.
11 Por. tamże, 60.
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Ze względu na charakter swego dokumentu (temat radości) papież 
uznaje za cechę współczesności pewien rodzaj smutku, który rodzi się z za
gubienia obiektywnej hierarchii wartości. „Dzisiejsze społeczeństwo techno
logiczne – mówi Franciszek – zdołało pomnożyć okazje do przyjemności, lecz 
nie przychodzi mu łatwo doprowadzić do radości”12. Źródłem prawdziwej 
radości jest bowiem miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, tymczasem 
dzisiejszy świat w coraz większym stopniu odrzuca Boga, a w konsekwencji 
odrzuca nie tylko etykę, ale także radość, dając początek procesom dehuma
nizacji13.

Odrzucenie Boga w dzisiejszym świecie nie zawsze ma charakter rady
kalny. O wiele częściej przyjmuje ono formę obojętności i braku wrażliwości, 
a nawet braku pamięci14. Taka obojętność określa także stosunek do Kościoła 
i jego nauczania. Dlatego papież pisze: „Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj do
kumenty nie budzą takiego zainteresowania jak w innych czasach i szybko 
się o nich zapomina”15. Duży wpływ ma na to szybkość komunikacji oraz 
intensywna selekcja treści przeprowadzana przez media16. To one w dużej 
mierze są odpowiedzialne za to, że głoszone przez nas orędzie narażone jest 
na okaleczenie i sprowadzane do drugorzędnych aspektów. To – jak mówi 
papież – sprawia, że niektóre kwestie stanowiące część nauczania moralnego 
pozostają poza nadającym im sens kontekstem17. Negatywną rolę mediów 
wiąże Franciszek także z brakiem szacunku dla kultury oraz propagowa
niem przemysłu rozrywkowego zagrażającego tradycyjnym wartościom18. 
Ich zły wpływ polega także na skrajnie powierzchownym przedstawianiu 
kwestii moralnych.

Papież dostrzega rolę postępu, a nawet chwali sukcesy, które przyczyni
ły się do dobrobytu osób. Docenia rozwój w zakresie służby zdrowia, edukacji 
i komunikacji19. Daleki jest jednak od bezkrytycznego zachwytu tym postę
pem. Wie bowiem, że postęp ten nie wyeliminował niedostatku, patologii, 
lęku i rozpaczy wielu osób, także w krajach bogatych. Ludzie ci padli ofiarami 
– jak to nazywa Franciszek – „ekonomii wykluczenia” i nierówności społecz
nej20. Tryumfy święci „kultura odrzucania”. Nastąpiła „globalizacja obojętno

12 Tamże, 7.
13 Por. tamże, 57.
14 Por. tamże, 13, 61.
15 Tamże, 25.
16 Por. tamże, 34.
17 Por. tamże.
18 Por. tamże, 62.
19 Por. tamże, 52.
20 Por. tamże, 52–53.
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ści”21. Przyczyny tych tendencji papież widzi we współczesnym stosunku do 
pieniądza, który zaczyna panować nad osobami i społeczeństwami22.

We współczesnej kulturze pierwsze miejsce zdaniem papieża zajmuje to, 
co zewnętrzne, bezpośrednie, widoczne, szybkie, powierzchowne. Pierwia
stek realny ustępuje miejsca temu, co pozorne23. W globalizacji i urbanizacji 
dostrzega Franciszek przyczynę tego, że w wielu krajach dochodzi do nisz
czenia korzeni kulturowych oraz następuje inwazja wpływów należących do 
innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, ale etycznie ubogich. Ludzie stają 
się podatni na tę inwazję, ponieważ natrafia ona na skrajny indywidualizm24. 
Poza tym proponowane pseudowartości zdają się wypełniać pustkę pozosta
wioną przez materializm, konsumizm i sekularystyczny racjonalizm.

Postępujący sekularyzm, swoista prywatyzacja wiary, osłabienie poczu
cia grzechu osobistego i społecznego, wzrost relatywizmu, indywidualizm, 
relatywizm25 prowadzą do tego, że głoszenie obiektywnych norm moralnych 
przez Kościół jest przedstawiane jako niesprawiedliwe, a nawet sprzeczne 
z podstawowymi prawami człowieka, a zwłaszcza z prawem do wolności26. 
Tego rodzaju tendencje dotykają szczególnie młodzież, ale także rodziny27 
i ostatecznie całe społeczeństwa. Ostatecznie można powiedzieć, że współ
czesny świat charakteryzuje głęboki kryzys antropologiczny – negacja pry
matu istoty ludzkiej28. „Stworzyliśmy – mówi papież – nowych bożków. Kult 
starożytnego złotego cielca (por. Wj 32, 1–35) znalazł nową i okrutną wersję 
w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez twarzy i bez na
prawdę ludzkiego celu”29. Ten kryzys antropologiczny znalazł wyraz w nie
równościach społecznych, różnych formach przemocy, konfliktów30. Jego 
znakiem są ataki na wolność religijną oraz prześladowania chrześcijan31.

W swoich rozważaniach na temat współczesnych uwarunkowań gło
szenia ewangelii radości Franciszek dużo miejsca poświęca sytuacji samego 
Kościoła. Wzywa go wprost do nawrócenia; nawet samo papiestwo32. Papież 

21 Por. tamże, 54.
22 Por. tamże, 55.
23 Por. tamże, 62.
24 Por. tamże, 63, 75.
25 Por. tamże, 64–67.
26 Por. tamże, 64.
27 Por. tamże, 66.
28 Por. tamże, 55.
29 Tamże.
30 Por. tamże, 59.
31 Por. tamże, 61.
32 Por. tamże, 32.
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zdaje się sugerować, że odrzucenie etyki oraz odrzucenie Boga w świecie 
współczesnym po części ma swoje źródło w sposobie głoszenia zasad mo
ralnych. Mało gościnne struktury i klimat, biurokratyczne postawy, nadmiar 
elementów administracyjnych, sakramentalizacja bez innych form ewange
lizacji doprowadziły do tego, że część ochrzczonych nie doświadcza swojej 
przynależności do Kościoła33. Głoszących kwestie moralne cechuje zbytnia 
powierzchowność34, „szary pragmatyzm”35, pesymizm i poczucie przegra
nej36, izolacja i swoisty immanentyzm37, duchowa światowość38. Niektórzy 
z kolei, zamiast ewangelizować, podejmują analizy i krytykują innych, za
miast ułatwiać dostęp do łaski, tracą energię na kontrolowanie39. Negatyw
nie ocenia papież także ostentacyjną, przesadną troskę o liturgię, o doktrynę 
i prestiż Kościoła40. Tymczasem podstawowym zadaniem jest wprowadzanie 
Ewangelii w życie.

Nakreślona przez papieża sytuacja domaga się adekwatnych działań ze 
strony Kościoła; działań ad extra i ad intra. Działania ukierunkowane na świat 
winny być odpowiedzią na stworzony przezeń system wartości. Współcze
snej kulturze Kościół winien zaproponować alternatywną hierarchię. To, co 
przez tę kulturę zostało odrzucone bądź zepchnięte na margines, a co sta
nowi autentyczną wartość, powinno zostać dowartościowane w nauczaniu 
Kościoła. Aby jednak to oddziaływanie było skuteczne, Kościół musi pod
jąć pewną reformę w sposobie głoszenia. Niezbędne są zatem pewne zmia
ny w samej wspólnocie ewangelizującej, które zdołają przekonać dzisiejszy 
świat, że podporządkowanie się zasadom służy autentycznemu dobru czło
wieka i społeczeństwa.

PODSTAWOWE WYZNACZNIKI  
PORZĄDKU ZASAD MORALNYCH

Cytując Benedykta XVI, papież Franciszek mówi, że „u początku by
cia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś idei, jest natomiast 
spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, 

33 Por. tamże, 63.
34 Por. tamże, 64
35 Por. tamże, 83.
36 Por. tamże, 84–86.
37 Por. tamże, 89.
38 Por. tamże, 93.
39 Por. tamże, 94.
40 Por. tamże, 95.
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a tym samym decydujące ukierunkowanie”41. Istotą ewangelizacji jest prze
powiadanie zbawczej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa42. To 
ta prawda nadaje właściwy kontekst kwestiom moralnym43. Nie można za
tem – jak to określa Franciszek – popaść w „obsesyjność” na punkcie luźnego 
przekazu wielu nauk44. Wobec niebezpieczeństwa sprowadzenia nauczania 
moralnego do drugorzędnych treści istnieje konieczność połączenia wielu 
aspektów z rdzeniem Ewangelii oraz konieczność skoncentrowania się na 
tym, co istotne, większe, bardziej pociągające, bardziej potrzebne45.

Niektóre prawdy są ważniejsze, ponieważ wyrażają bardziej bezpo
średnio samą istotę Ewangelii46. Dotyczy to, jak już wspomniano, nie tylko 
dogmatów, ale także prawd i zasad moralnych. Głoszenie chrześcijańskiego 
orędzia moralnego musi zakładać integralność tego orędzia. Oznacza to, że 
wszystkie poszczególne prawdy i zasady winny być postrzegane w relacji 
do harmonijnej całości tego orędzia i że wszystkie one mają swoje znaczenie 
i nawzajem się oświetlają47. Istotą hierarchii prawd moralnych jest central
ny charakter niektórych z nich. To odróżnia chrześcijańskie przepowiadanie 
moralne od etyki stoickiej, ascezy, filozofii praktycznej czy od katalogu grze
chów i błędów48. Taką centralną prawdą jest – zdaniem Franciszka – prawda 
o miłości Boga i o dokonanym przez Niego dziele zbawienia49. Tym samym 
papież podkreśla prymat łaski w moralności chrześcijańskiej, zaś ludzkie 
działanie traktuje w kategoriach odpowiedzi człowieka, która jednak ma 
charakter wtórny50. Także ta odpowiedź może przybrać postać fundamen
talnej postawy, jak i szczegółowych czynów. Franciszek zdaje się podkreślać 
rangę postawy fundamentalnej, którą postrzega w kategoriach miłości i mi
łosierdzia51.

Zadaniem Kościoła jest głoszenie zbawienia52. By robić to skutecznie, 
należy porzucić wszelki legalizm, który czyni z głoszących nieubłaganych 
sędziów53. Należy pamiętać, że zbawienie jest dziełem miłosierdzia Boga 

41 Tamże, 7. 
42 Por. tamże, 110.
43 Por. tamże, 34.
44 Por. tamże, 35.
45 Por. tamże.
46 Por. tamże, 36.
47 Por. tamże, 39.
48 Por. tamże.
49 Por. tamże.
50 Por. tamże, 162.
51 Por. tamże, 39.
52 Por. tamże, 114.
53 Por. tamże, 49.
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i nie istnieje żadne ludzkie działanie, jakkolwiek dobre mogłoby być, dzięki 
któremu człowiek zasługiwałby na tak wielki dar54. To podkreślenie pierw
szeństwa łaski przed ludzkim działaniem stanowi podstawową zasadę dzia
łalności Kościoła, którego zadaniem jest współpraca w dziele zbawienia ofia
rowanego przez Boga.

Dopiero w świetle tej prawdy można mówić o obowiązkach moralnych, 
które papież wyraźnie postrzega w kategoriach cnót. Franciszek – powołując 
się na św. Tomasza z Akwinu – szczególne miejsce przyznaje „wierze, która 
działa przez miłość (por. Ga 5, 6)”, a miłosierdzie uznaje za największą ze 
wszystkich cnót jeśli chodzi o zewnętrzne działanie55. Wśród cnót zatem – 
podobnie jak wśród dogmatów – istnieje pewien porządek, ale zarazem mu
szą one być ujmowane w sposób integralny. Co więcej, należy dążyć do tego, 
by cnoty nie tylko istniały in habitu, ale by w postawach cnotliwych wyrażało 
się to, co najważniejsze56. To osobista miłość Boga, który stał się człowiekiem, 
wydał samego siebie za nas i jako żyjący ofiaruje swoje zbawienie i swoją 
przyjaźń, stanowi motyw do miłości człowieka względem innych. Z kolei ta 
miłość bliźniego swoiście integruje wszystkie pozostałe cnoty i ostatecznie 
jest pośród nich cnotą największą, podobnie jak nowe przykazanie miło
ści jest pierwszym i największym przykazaniem i to ono nas najlepiej iden
tyfikuje jako uczniów57. Papież Franciszek, mówiąc o „życiu teologalnym”, 
pośród wielu postaw moralnych na pierwszym miejscu stawia więc miłość, 
wiarę i nadzieję58. Priorytetowo – zdaniem papieża – należy potraktować 
wezwanie do wzrostu wiary59. Nie oznacza to jednak dania pierwszeństwa 
formacji doktrynalnej60. Chodzi nade wszystko o to, by zachować to, co Pan 
wskazał jako odpowiedź na Jego miłość61. Hierarchia zasad moralnych doma
ga się tworzenia pewnej syntezy, podejmowania prób sprowadzania całego 
orędzia chrześcijańskiego do jednej zasady, do tego, co najbardziej istotne. Tą 
zasadą oraz centrum życia i przepowiadania jest miłość62. Ona także swoiście 
integruje wszystkie pozostałe cnoty63. Ponieważ zbawcza miłość jest zawsze 

54 Por. tamże, 112.
55 Por. tamże, 37, 151.
56 Por. tamże, 171.
57 Por. tamże, 161.
58 Por. tamże, 125.
59 Por. tamże, 160.
60 Por. tamże, 161.
61 Por. tamże.
62 Por. tamże, 161, 177.
63 Por. tamże, 39.
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uprzednia w stosunku do zobowiązań moralnych i religijnych64, Franciszek 
przestrzega, by nie rezygnować z kerygmy na rzecz formacji. Cała formacja 
bowiem jest niczym innym, jak pogłębianiem kerygmy. To kerygmat, a nie 
formacja ma charakter centralny.

Moralność to nie samorealizacja65. Dlatego papież Franciszek w swojej 
hierarchii zasad moralnych mocno podkreśla aspekty społeczne. Nowa men
talność powinna mieć u podstaw pojęcie wspólnoty, priorytet życia wszyst
kich w stosunku do posiadania dóbr przez niektórych66. Społeczna funkcja 
własności i powszechne przeznaczenie dóbr winny wyprzedzać własność 
prywatną67. Godność osoby ludzkiej oraz dobro wspólne powinny nadawać 
kształt całej polityce ekonomicznej, a nie być tylko załącznikami, uzupełnie
niem planów politycznych. W tym kontekście papież mówi o „naprzykrza
niu się etyką”, solidarnością, godnością, a nawet Bogiem68.

Hierarchia zasad moralnych ukształtowana na bazie objawienia oraz 
współczesnej sytuacji wymaga zastosowania odpowiednich środków jej gło
szenia. Papież zdaje się bardzo krytyczny wobec wielu tradycyjnych form 
i metod, które w praktyce naruszają ową hierarchię. Dlatego daje szereg 
wskazówek odnośnie do głoszenia moralności w dzisiejszym świecie.

HIERARCHIA ZASAD MORALNYCH W PRAKTYCE  
WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA – STAN FAKTYCZNY I POSTULATY

Praktyczny wymiar hierarchii prawd i zasad moralnych związany jest 
nade wszystko z ich głoszeniem we współczesnym świecie. Wymaga on – 
zdaniem papieża Franciszka – przemiany zwyczajów, stylu, rozkładu zajęć, 
języka, a nawet struktur kościelnych, które mają stać się odpowiednim ka
nałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania 
obecnego stanu rzeczy69. Uznanie istnienia porządku wśród prawd i zasad 
moralnych prowadzi do przyjęcia właściwego stylu głoszenia Ewangelii, któ
ry papież nazywa stylem misyjnym70. Powinny mu przyświecać cele duszpa
sterskie, co oznacza, że głoszona prawda powinna być propozycją prostszą 

64 Por. tamże, 165.
65 Por. tamże, 173.
66 Por. tamże, 188.
67 Por. tamże, 189.
68 Por. tamże, 203.
69 Por. tamże, 27.
70 Por. tamże, 36.
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pod względem językowym, choć nie tracącą niczego ze swej głębi i prawdy, 
a przez to bardziej przekonującą i promieniującą71.

O zachowaniu hierarchii prawd moralnych świadczy nade wszystko 
język oraz częstotliwość poruszanych tematów, a także właściwe rozkła
danie akcentów w przepowiadaniu72. Hierarchia prawd moralnych winna 
znaleźć swoje odzwierciedlenie najpierw w odpowiednim języku73. Język ten 
powinien pozwalać dostrzec stałą nowość niezmiennych prawd. Papież po
stuluje odnowę form wyrazu, tak by można było przekazać współczesnemu 
człowiekowi ewangeliczne orędzie w jego niezmiennym sensie. Franciszek 
sugeruje nawet, by dokonywać zmiany sformułowań tam, gdzie – jak to na
zywa – ortodoksyjny język jest już niezrozumiały, a nawet może wprowa
dzać w błąd74. Przesadna wierność samym formułom może bowiem sprawić, 
że przekazujemy fałszywego boga lub ideał niebędący chrześcijańskim. Ten 
język winien mieć nade wszystko charakter pozytywny75. Powinno się mó
wić więcej o powinnościach niż o zakazach; o tym, co pociąga, nie o tym, co 
odstrasza. Piętnowanie zła powinno dokonywać się w świetle pożądanego 
dobra, propozycji życia, dojrzałości, realizacji, owocności76.

Za błędne uważa papież założenie, że nasi rozmówcy znają pełne tło 
tego, co mówimy, albo że mogą połączyć nasze słowa z istotnym rdzeniem 
Ewangelii, nadającym im sens, piękno i atrakcyjność77. Papież przywiązu
je dużą wagę do kategorii piękna78. Jego zdaniem jeśli wiara w Chrystusa, 
naśladowanie Go jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także 
piękną, to także głoszenie zasad moralnych powinno dokonywać się za po
mocą znaków, symboli, nowych – nawet niekonwencjonalnych – form pięk
na pojawiających się w różnych kręgach kulturowych.

Franciszek postuluje także pewien krytycyzm wobec zwyczajów, norm 
i przykazań niezwiązanych z Ewangelią79. Dotyczy to także przykazań ko

71 Por. tamże, 24.
72 Por. tamże, 38. Papież podaje konkretny przykład zachwiania hierarchii: „jeśli 

jakiś proboszcz podczas roku liturgicznego mówi dziesięć razy o wstrzemięźliwości, 
a tylko dwa lub trzy o miłości czy sprawiedliwości, dochodzi do dysproporcji, przez co 
pozostawione są właśnie te cnoty, które powinny być bardziej obecne w przepowiadaniu 
i katechezie. To samo ma miejsce, gdy bardziej się mówi o prawie niż o łasce, bardziej 
o Kościele niż o Jezusie Chrystusie, bardziej o papieżu niż o słowie Bożym”.

73 Por. tamże, 41.
74 Por. tamże.
75 Por. tamże, 159.
76 Por. tamże, 168.
77 Por. tamże, 34.
78 Por. tamże, 167.
79 Por. tamże, 43.
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ścielnych, które – jak mówi – mogły być bardzo skuteczne w innych epo
kach, a dziś nie mają już tej samej siły wychowawczej80. Cytując św. Toma
sza z Akwinu, który twierdził, że „przykazania przekazane Ludowi Bożemu 
przez Chrystusa i przez apostołów są bardzo nieliczne”, papież zdaje się su
gerować, by także w formułowaniu przykazań Kościół skoncentrował się na 
tym, co istotne i możliwe do przyjęcia przez wszystkich.

Papież zaleca także szacunek dla różnorodności kulturowej w ramach 
Kościoła. Oznacza to, że nie jest rzeczą nieodzowną narzucać razem z propo
zycją ewangeliczną określoną formę kulturową, nawet piękną i starożytną81. 
Być może dotyczy to bardziej głoszenia prawd wiary niż zasad moralnych, 
jednakże w uznaniu dla pobożności ludowej, która jest wyrazem wiary, na
dziei i miłości, Franciszek zdaje się sugerować, by także w dziedzinie życia 
moralnego przyjąć postawę otwartości i szacunku wobec ewangelizowanych 
kultur82. Ewangeliczne orędzie moralne jest tak bogate, że trudno je wyrazić 
przy pomocy stałych określonych formuł. Trudno je opisać i skatalogować83. 
Papież wyciąga z tego wniosek dotyczący obowiązku inkulturacji. Osiąganie 
jakieś syntezy z kulturami, w których to orędzie jest głoszone, jest nie tylko 
możliwe, ale i konieczne. Teologii powierza Franciszek zadanie dialogu z in
nymi naukami i ludzkimi doświadczeniami84.

Papież zwraca uwagę na kilka miejsc, gdzie głoszenie zasad moralnych 
winno uwzględniać ich hierarchię. Jednym z nich jest homilia. Ten – jak 
ją określa Franciszek – dialog między Bogiem a Jego ludem powinien być 
najpierw ogłaszaniem wspaniałej prawdy o zbawieniu, a dopiero wtórnie 
przypominaniem o zobowiązaniach, jakie wynikają z Przymierza85. Zdaniem 
papieża homilia nie może być przepowiadaniem czysto moralizującym lub 
indoktrynującym; nie powinna być także lekcją egzegezy86. Podstawowe 
rozróżnienie dotyczy tego, co jest darem, oraz tego, co jest zobowiązaniem. 
Pierwszeństwo w homilii należy do tego, co jest darem87. Już na etapie przy
gotowania homilii – jak uczy Franciszek – trzeba zwrócić uwagę na to, ja
kie jest „główne”, „centralne” przesłanie tekstu i co autor „na pierwszym 
miejscu” chciał przekazać88. Co więcej, kaznodzieja powinien także słuchać 

80 Por. tamże.
81 Por. tamże, 117.
82 Por. tamże, 123–126.
83 Por. tamże, 129.
84 Por. tamże, 133–134.
85 Por. tamże, 137.
86 Por. tamże, 142.
87 Por. tamże.
88 Por. tamże, 147.
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ludu, aby odkryć to, co wierni „bardziej” potrzebują usłyszeć89. Nie chodzi 
tu o jakiś oportunizm, ale o powiązanie przesłania tekstu biblijnego z ludzką 
sytuacją, a w konsekwencji o zrodzenie nowej mentalności90.

Także katecheza zakłada pewną hierarchię głoszonych prawd i zasad. 
Pierwszym orędziem głoszonym przez katechetę powinno być: „Jezus Chry
stus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u Twego 
boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić”91. Jednak od razu 
papież dodaje: „gdy mówimy, że jest to orędzie «pierwsze», nie oznacza to, 
że jest na początku, a postem się o nim zapomina albo zastępuje się je inny
mi treściami, które je podważają”92. Nie chodzi tu zatem o pierwszeństwo 
czasowe. Jest to raczej pierwszeństwo „jakościowe”, „główne”, do którego 
trzeba stale powracać i które powinno przenikać wszystkie pozostałe treści 
katechezy.

Szczególnym miejscem kształtowania właściwej hierarchii zasad moral
nych jest sakrament pokuty93. Powinien być on nade wszystko doświadcze
niem miłosierdzia oraz zbawczej miłości Boga. To te podstawowe prawdy 
powinny stanowić zachętę do czynienia dobra. Chodzi zatem – jak to określa 
Franciszek – o spojrzenie na lud ponad jego słabościami94. Religijność w ogó
le, a nawrócenie w szczególności, choć ma przygotować dusze do nieba, słu
ży także budowaniu ładu społecznego i realizacji dobra wspólnego95. Istnieje 
zatem również pewna hierarchia celów, z których ten największy domaga się 
realizacji celów pośrednich.

Skuteczność głoszenia zasad moralnych zależy w dużej mierze od tego, 
na ile głoszący sam stanie się słuchającym96 i ukaże ich doniosłość i hierarchię 
swoim życiem97. To umiejętność słuchania i „wymaganie od siebie” sprawia
ją, że same postawy ewangelizatora zyskują rangę świadectwa, które prze
mawia bardziej niż słowa98. Słowo stanowi wezwanie99. Zdaniem papieża 

89 Por. tamże, 154.
90 Por. tamże, 149.
91 Tamże, 164.
92 Tamże.
93 Por. tamże, 44.
94 Por. tamże, 141.
95 Por. tamże, 182.
96 Por. tamże, 170.
97 Por. tamże, 155.
98 Por. tamże, 165, 172.
99 Por. tamże, 155.
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większą skuteczność ma słowo wskazujące dobro niż piętnujące zło100, słowo 
oceniające niż osądzające.

Nauczanie papieża Franciszka na temat hierarchii zasad moralnych jest 
zbieżne z koncepcją tzw. opcji fundamentalnej we współczesnej teologii mo
ralnej. Zastosowanie tej kategorii pozwala uzmysłowić sobie, że fakt istnie
nia w nauczaniu moralnym tego, co istotne, oraz tego, co drugorzędne, nie 
oznacza naruszenia integralności przesłania Ewangelii. Wybór podstawowy 
jest bowiem ukierunkowaniem człowieka ku Bogu, podstawowym opowie
dzeniem się za Nim i musi znaleźć swój wyraz w szczegółowych decyzjach. 
Papież Franciszek zdaje się przykładać większą wagę do tego podstawowe
go ukierunkowania niż do kazuistyki, co jednak nie oznacza, że lekceważy 
znaczenie wyborów szczegółowych. Zresztą to w świetle opcji fundamen
talnej te wybory nabierają wartości pozytywnej lub negatywnej. Stąd wielka 
troska papieża o to, by całe życie chrześcijańskie było odpowiedzią na zbaw
czą miłość Boga.

Nasuwa się pytanie: czy porządek zasad moralnych głoszony przez 
Franciszka może ulec zmianie? I tak, i nie. W części opartej na objawieniu ten 
porządek jest niezmienny. Natomiast tam, gdzie „natężenie” głoszenia ja
kiejś zasady czy cnoty jest spowodowane szczególnym jej zagrożeniem przez 
społeczność i kulturę, można sobie wyobrazić, że w przyszłości trzeba będzie 
położyć nacisk na inne problemy. W każdym razie niezmienna pozostanie 
prawda o miłości Boga, która stanowi wezwanie do adekwatnej odpowiedzi 
człowieka – odpowiedzi wiary, która działa przez miłość.

100 Por. tamże, 168.
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THE HIERARCHY OF MORAL PRINCIPLES IN THE LIGHT OF THE APOSTOLIC 
EXHORTATION OF POPE FRANCIS EVANGELII GAUDIUM

A certain order exists among dogmas of faith, truths and moral principles. Some of 
them are essential, other ones have a secondary nature. The Holy Scriptures say about the 
existence of such hierarchy. Their discovery and application is crucial for the successful 
evangelisation of the modern world. The contemporary person who is controlled by con
sumerism, extreme individualism, indifference to God and other people needs not only 
detailed principles, but also information on what integrates them, gives them meaning 
and proper context. According to Pope Francis, the appropriate context for moral issues 
comes from the truth about the redemptive death and resurrection of Jesus Christ. It gives 
the main character to moral teaching when it comes to such issues like: love, grace, gift 
and mercy. These topics synthesise the whole Church’s moral message. The hierarchy of 
moral principles should be reflected in the way of preaching, including language, manner, 
frequency of covered topics and, in particular, in the constant connection of specific topics 
with the basic truth.

tłum. Marek Magdij
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Reaktywacja Akcji Katolickiej po odnowie polityczno-społecznej w Pol
sce była możliwa dzięki wyraźnemu żądaniu św. Jana Pawła II. Znamy do
brze jego słowa wypowiedziane do biskupów polskich podczas wizyty ad 
limina apostolorum w styczniu 1993 roku, że bez Akcji Katolickiej, która kiedyś 
w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców, infrastruktu
ra zrzeszeń katolickich jest niepełna i należy uczynić wszystko, aby jak naj
szybciej ją reaktywować1.

Od tamtego spotkania upłynęło już dwadzieścia dwa lata, w tym czasie 
stworzono podstawowe struktury Akcji Katolickiej. Prawie we wszystkich 
diecezjach istnieje ona i działa prężnie, przynosząc wiele dobrych owoców 
Kościołowi i ojczyźnie. To nie oznacza, że w jej działalności nie ma trudności 
i problemów – one się wciąż pojawiają, należy je mądrze i odpowiedzialnie 
rozwiązywać. 

Uwzględniając je w wymiarze międzynarodowym, św. Jan Paweł II na 
spotkaniu z przedstawicielami włoskiej Akcji Katolickiej w 2002 roku po
wiedział: „Duc in altum (Wypłyń na głębię) Akcjo Katolicka, nie lękaj się! 

1 JAN PAWEŁ II, Kościół wspólnotą ewangelizującą. Przemówienie do pierwszej grupy 
biskupów, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 14 (1993) nr 2 (150), s. 16.
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Należysz do Kościoła i jesteś w sercu Pana, który wciąż kieruje twoje kro
ki ku nigdy nieprzewyższonej nowości Ewangelii. Wiedzcie, że Papież was 
wszystkich, należących do tego chwalebnego Stowarzyszenia wspiera na tej 
drodze modlitwą, a zachęcając gorąco do wytrwania w przyjętych zobowią
zaniach, wszystkim wam z serca błogosławi”2.

Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej, bo potrzebuje ludzi świeckich zaan
gażowanych w życie apostolskie. Potrzebuje świeckich umiejących dostrzec 
w chrzcie świętym „źródło swojej godności, w chrześcijańskiej wspólnocie 
rodzinę złączoną jedną wiarą, a w duszpasterzu ojca, który prowadzi braci 
i wspomaga ich w drodze; świeckich, którzy nie traktują wiary wyłącznie 
jako sprawy prywatnej i nie wahają się wnosić zaczynu Ewangelii w rzeczy
wistość relacji międzyludzkich i w działalność instytucji, szerzyć jej w kraju 
i na nowych obszarach globalizacji, aby budować cywilizację miłości”3.

Akcja Katolicka podąża drogami Chrystusa i jest w służbie Jego Kościo
ła. Tym wszystkim, którzy tworzą Akcję Katolicką, należy się ogromny sza
cunek i wdzięczność. Swoją bezinteresownością służąc temu stowarzysze
niu, służą Kościołowi, a kto służy Kościołowi, służy samemu Chrystusowi. 
Jest rzeczą potrzebną, aby hierarchia Kościoła wspierała działalność Akcji 
Katolickiej, aby umacniała świeckich działających w jej strukturach, bo bez 
tego wsparcia nie będzie się rozwijała. 

CHRYSTUS DROGĄ CZŁOWIEKA

Wszyscy jesteśmy świadomi tej podstawowej prawdy, że Jezus Chry
stus jest naszą drogą. Jezus Chrystus życiem i nauczaniem nie tylko wskazał 
swym uczniom drogę prowadzącą do nieba, lecz On sam był i zawsze pozo
staje jedyną drogą prowadzącą do Ojca (por. J 14, 6). W odniesieniu do Chry
stusa oznacza to przede wszystkim funkcję pośrednika naszego zbawienia. 
Potwierdzają to słowa wypowiedziane przez samego Jezusa: „Ja jestem dro
gą” (J 14, 6), zapisane w Ewangelii według św. Jana; jak również inne słowa, 
zapisane w Liście do Hebrajczyków: „On nam zapoczątkował drogę nową 
i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 10, 20).

Człowiek nie ma innej możliwości poznania Boga, jak tylko w Chrystusie. 
Katechizm Kościoła Katolickiego, przedstawiając Boga wychodzącego naprzeciw 

2 JAN PAWEŁ II, Kościół was potrzebuje. Do uczestników XI Zgromadzenia Krajowe
go Włoskiej Akcji Katolickiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 23 (2002) nr 7–8 (245), 
s. 45.

3 Tamże.
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człowiekowi, nazywa Jezusa Chrystusa „Pośrednikiem i Pełnią całego Obja
wienia”4. Tak więc Chrystus jest dla wierzących jedyną drogą do doskonałego 
poznania Boga i jest pełnią tego objawienia. Jezus wyszedł bowiem od Ojca, 
zna Go i pragnie, aby uczniowie również Go poznali: On i Ojciec stanowią 
jedno (por. J 14, 10), a kto widzi Jezusa, widzi też Ojca (por. J 14, 9)5.

Dzięki Chrystusowi dowiedzieliśmy się o tym, że Bóg jest wszech
mocny. Jest On wszechmocny, bo cały kosmos podtrzymuje w istnieniu, że 
„morza i wichry są Mu posłuszne” (Mt 8, 27). Ale Bóg jest zarazem pokorny 
w swojej wszechmocy, do tego stopnia pokorny, że Syn Boży równy przed
wiecznemu Ojcu pozwolił przybić się do krzyża. To właśnie dzięki Chrystu
sowi dowiedzieliśmy się, że wszechmoc Boża najpełniej przejawia się w Jego 
miłosierdziu.

Dzięki pośrednictwu Jezusa Chrystusa człowiek może duchowo wzra
stać przez fakt uczestnictwa w życiu samego Boga. Tylko Chrystus potrafi 
uspokoić lęk człowieka i wskazać drogę przemiany. „Niech się nie trwoży 
serce wasze” (J 14, 1). Jedynie On daje człowiekowi odpowiedź ostateczną.

KOŚCIÓŁ DROGĄ CHRYSTUSA

Pośrednictwo Chrystusa zawarte w obrazie drogi trzeba jednak ko
niecznie poszerzyć o ukazanie także Kościoła, który z woli Zbawiciela na 
równi jest drogą prowadzącą człowieka ku zbawieniu. Sobór Watykański II 
w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium stwierdza: „Sobór 
święty […] uczy, opierając się na Piśmie Świętym i Tradycji, że pielgrzymu
jący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym po
średnikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w Ciele swoim, 
którym jest Kościół; On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary 
i chrztu (por. Mk 16, 16; J 3, 5) potwierdził równocześnie konieczność Kościo
ła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę” (KK 14).

Godne przypomnienia i podkreślenia jest wskazanie na Kościół, z któ
rym Zbawiciel utożsamił się tak dalece, że konieczność przyjęcia Jego po
średnictwa w celu osiągnięcia zbawienia została przeniesiona również na 
konieczność przyjęcia pośrednictwa Kościoła – mistycznego Ciała Chrystusa 
w wymiarze nadprzyrodzonym. Stąd słynne sformułowanie: poza Chrystu

4 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1984, 65. 
5 D. DOGONDKE, Chrystus drogą duchowego wzrostu, [w:] (Internet, 10.03.2015) 

http://www.katolik.pl/chrystus-droga-duchowego-wzrostu,22975,416,cz.html?s=4.
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sem i poza Kościołem nie ma zbawienia. Do zbawienia potrzebny jest czło
wiekowi Chrystus i powołany przez Niego Kościół. 

Niestety wielu współczesnych ludzi, odrzucając takie rozumowanie, 
choć Chrystusowi mówi „tak”, to jednak często mówi Kościołowi „nie”. 
Mówił o tym Jan Paweł II podczas Kongresu Eucharystycznego we Wrocła
wiu w 1997 roku: „Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym 
społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że 
Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest 
tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być 
w świecie głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja. «Ku wolno
ści wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, 1)! Dlatego chrześcijanin nie lęka się 
wolności, przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w sposób twórczy i od
powiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam dana jest przez 
Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana! Ona jest 
naszym powołaniem: «Wy, bracia – pisze Apostoł – powołani zostaliście do 
wolności» (por. Ga 5, 13). A to, że Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś 
szczególnym chyba nonsensem tu, w tym kraju i na tej ziemi, wśród tego na
rodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem wolności, i to 
zarówno w minionym stuleciu, jak i w obecnym, jak i w ostatnim pięćdziesię
cioleciu. Jest stróżem wolności! Bo Kościół wierzy, że do wolności wyzwolił 
nas Chrystus!”6.

POTRZEBA NAŚLADOWANIA CHRYSTUSA

Jezus jest dla nas drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Tą drogą 
musi pójść każdy, kto chce osiągnąć zbawienie. Współczesny człowiek często 
stoi na skrzyżowaniu dróg i nie wie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnie
je wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. 
W takich chwilach należy pamiętać, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, 
Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwa
łego szczęścia7. 

Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu. W swojej pierw
szej encyklice, Redemptor hominis, Jan Paweł II napisał: „Człowiek, który chce 

6 JAN PAWEŁ II, Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej. Homilia 
w czasie Mszy Św. odprawionej na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eu
charystycznego, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 18(1997) 7 bis (194) s. 15.  

7 JAN PAWEŁ II, Jezus Chrystus naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Orędzie do młodych 
całego świata na IV Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
9 (1988) nr 12 (109), s. 3. 
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zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, 
czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej wła
snej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością 
i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa”8. 
Chrystus jest Słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga jako 
odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca. To On w pełni odsłania 
przed nami tajemnicę człowieka i świata.

Rozważając zatem temat drogi, którą jest Chrystus, nie sposób pomi
nąć tej prawdy, że On sam, całe Jego życie, słowa i czyny, są niedościgłą 
normą postępowania. Należy stale zgłębiać życie i nauczanie Jezusa, po to 
by dostosowywać do Niego swe czyny. W Chrystusie bowiem streszcza się 
całe prawo Boże. Norma postępowania, którą jest Chrystus, wiąże się jednak 
przede wszystkim z „przykazaniem nowym”: „Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34)9.

Naśladowanie Chrystusa jest dla Jego uczniów wezwaniem, by stale roz
wijali się i duchowo wzrastali. Wezwanie do pójścia za Jezusem jest zapro
szeniem do wstąpienia na drogę duchowego wzrostu, a rozpoznawanie woli 
Bożej musi dokonywać się każdego dnia, ponieważ żaden wybór w życiu 
człowieka nie jest ostateczny, dopóki nie zostanie potwierdzony przez koń
czącą czas ziemskiej próby śmierć. Dlatego też naśladowanie Chrystusa musi 
być przez Jego uczniów codziennym potwierdzaniem dokonanego raz wy
boru. Wówczas stanie się ono także duchowym wzrastaniem w znajomości 
Jezusa i w coraz doskonalszym umiłowaniu Jego samego. Tylko wtedy będzie 
ono również dla uczniów Chrystusa umocnieniem na drodze ich powołania10.

POTRZEBA GŁOSZENIA CHRYSTUSA

Wraz z odkryciem Chrystusa na nowo, jeżeli jest ono autentycznym od
kryciem, rodzi się pragnienie niesienia Go innym, czyli zaangażowanie apo
stolskie. Cały Kościół otrzymał od Chrystusa nakaz misyjny: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Cały więc Kościół 
ma charakter misyjny i ewangelizacyjny, albowiem misyjność stanowi stały 
element jego istnienia. Być chrześcijaninem znaczy być misjonarzem – aposto
łem (por. DA 2). Nie wystarczy więc odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym!

8 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979, 10. 
9 D. DOGONDKE, Chrystus drogą duchowego wzrostu, art. cyt.
10 Tamże. 
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Dzisiejszy świat, w tym także kraje o dawnej tradycji chrześcijańskiej, 
jest wielką ziemią misyjną. Neopogaństwo i sekularyzm są dziś wielkim 
wyzwaniem dla ewangelicznego orędzia. Ale równocześnie za naszych dni 
otwierają się nowe możliwości głoszenia Ewangelii. Obserwuje się na przy
kład rosnącą tęsknotę za sacrum, za autentycznymi wartościami, za modli
twą. Dlatego dzisiaj świat potrzebuje wielu apostołów, zaangażowanych 
w dzieło nowej ewangelizacji. 

Mianem ewangelizacji określamy uobecnianie przez Kościół w czasie 
i przestrzeni, mocą Ducha Świętego, Dobrej Nowiny o zbawieniu, która sta
ła się faktem w Jezusie Chrystusie11. Ewangelizacja w rozumieniu papieża 
Pawła VI „jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich krę
gów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła 
z nich nową ludzkość: «oto czynię wszystko nowe». Wszakże nie powstanie 
nowa ludzkość, jeżeli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez 
chrzest i przez życie według Ewangelii”12. 

Nowa ewangelizacja zmierza do ukształtowania człowieka, który przez 
chrzest „przyoblekł się w Chrystusa, stając się nowym człowiekiem, nowym 
stworzeniem” (Ga 3, 27). Zakłada ona nowe duszpasterstwo, nowe dlatego, 
że wymagające nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głosze
nia i dawania świadectwa Ewangelii13. Należy jasno stwierdzić, że w żadnym 
wypadku nie może oznaczać ona przepowiadania, jakiejś nowej Ewangelii – 
nowej przede wszystkim w sensie takiej interpretacji, która złagodziłaby jej 
radykalizm. 

Celem nowej ewangelizacji, która domaga się nowego zapału i bliż
szej współpracy duszpasterzy ze świeckimi, jest „kształtowanie dojrzałych 
wspólnot kościelnych, w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia w ca
łym pierwotnym znaczeniu jako przylgnięcie do osoby Chrystusa i do Jego 
Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie 
w duchu miłości i służby”14. Jan Paweł II wyjaśnia, że „Kościół, idąc za Chry
stusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. 
Słucha on głosu sumienia, a nie siły”15.

11 II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2011, s. 15.
12 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, Watykan 1978, 18.
13 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie 

„Pastores dabo vobis”, Watykan 1992, 18.
14 JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Ko-

ściele w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II „Christifideles laici”, Watykan 1988, 34.
15 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 

współczesnym „Familiaris consortio”, Watykan 1981, 5.
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W tym duchu Polski Synod Plenarny przypomina, że po pierwsze trze
ba nowego zapału w głoszeniu Ewangelii; po drugie należy sięgnąć po nowe 
sposoby ewangelizacji, i to nie tylko w sensie techniki przekazu, ale zwłasz
cza po te, które pozwalają ukochać słowo Boże i jego moc w życiu; po trzecie 
nowa ewangelizacja domaga się wzięcia pod uwagę nowej sytuacji, w której 
człowiek słucha Ewangelii16. Udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła do
maga się – w obliczu wyzwań jakie, stwarza współczesność – rozpalenia na 
nowo ognia wiary i różnych charyzmatów, osobistych i wspólnotowych. Do
maga się nowych metod i form działania, nowych środków ekspresji, a nade 
wszystko jedności w działaniu.

SZCZEGÓLNA ROLA WIERNYCH ŚWIECKICH  
W NOWEJ EWANGELIZACJI

Świecki znaczy w języku polskim: „ten ze świata”. W językach zachod
nich brak tego wyrażenia. Słowo „laik” pochodzi od greckiego laicos, które 
z kolei wywodzi się od słowa laos, czyli lud. „Laik” oznacza „jednego z ludu”. 
Świeccy są przede wszystkim Ludem Bożym, pielgrzymującym przez świat 
do królestwa Bożego17. Słowo to, tak piękne w treści, w wyniku długiej ewo
lucji historycznej nabrało w języku politycznym znaczenia opozycji wobec 
religii, wobec Kościoła.

 W tradycji chrześcijańskiej „laik” oznacza człowieka, który nie pełniąc 
bezpośrednio posług związanych z sakramentem święceń kapłańskich, na
leży do Ludu Bożego. Sobór Watykański II zaznacza, że ludzie świeccy nie 
stanowią całego Kościoła. W Kościele obok nich są: papież, biskupi, prezbi
terzy i diakoni. Są także wierni, którzy w sposób szczególny poświęcają się 
Bogu przez uznaną kanonicznie profesję rad ewangelicznych. Świeccy nie 
należą do duchowieństwa i nie składają ślubów zakonnych ani profesji rad 
ewangelicznych. Świeccy to ludzie żyjący w świecie. Nie znaczy to, że kapła
ni i zakonnicy nie żyją w świecie, ale są równocześnie powołani do służby 
tym, którzy żyją w świecie18.

Zarówno świeccy, jak i hierarchia stanowią jeden Lud Boży, jeden Ko
ściół19. Na ten fakt zwracał już uwagę papież Pius XII, który w 1946 roku 
w przemówieniu skierowanym do nowych kardynałów powiedział m.in.: 

16 II Polski Synod Plenarny (1991–1999), dz. cyt., s. 16.
17 JAN PAWEŁ II, Kościelna tożsamość świeckich, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

15 (1994)  nr 1 (159), s. 43.
18 Tamże.
19 Tamże.
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„Świeccy powinni mieć coraz głębszą świadomość, że nie tylko należą do 
Kościoła, ale że są Kościołem”20, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących 
na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim 
w łączności biskupów.

Jan Paweł II wzywa chrześcijan, aby byli chrześcijanami nie tylko z na
zwy21, przypominając wezwanie Chrystusa: „...Niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie” (Mt 5, 16). Świecki chrześcijanin, który przez chrzest i bierzmo
wanie otrzymał udział w trzech wielkich posługach Chrystusa – kapłańskiej, 
prorockiej i królewskiej – ma być solą ziemi i światłem świata, zwłaszcza 
tam, gdzie tylko ludzie świeccy są w stanie uobecnić Kościół.

Spełnienie wielkiego zadania, jakim jest ewangelizacja, nie jest więc moż
liwe bez czynnego zaangażowania katolików świeckich, świadomych swego 
powołania i misji w Kościele i w świecie22. W Kościele wybiła dzisiaj godzina 
laikatu. Sobór mówi: „Nigdy […] nie może w Kościele zabraknąć apostol
stwa świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego” 
(DA 1). Wszyscy członkowie Kościoła, również świeccy, powinni uczestni
czyć w jego misji, głosząc Chrystusa światu. Trzeba rozpoznawać, chronić, 
rozwijać, rozeznawać oraz mądrze i świadomie wykorzystywać konkretny 
dar każdego członka Kościoła, nie dopuszczając do pomieszania ról i funkcji 
czy zafałszowania statusu teologicznego i kanonicznego. Bez tego nie sposób 
budować Ciało Chrystusa ani właściwie prowadzić Jego misję zbawienia23. 

Ludzie świeccy winni zająć miejsce, jakie im przysługuje na mocy sa
kramentów chrztu, bierzmowania i małżeństwa24. Powołani są do tego, aby 
Kościół czynić obecnym i aktywnym w takich miejscach, gdzie jedynie przy 
ich pomocy stać się on może solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13–16)25. 
Katolicy świeccy powinni uważać Kościół za wspólnotę misyjną, która na 
wszystkich swoich członków nakłada zadanie i obowiązek ewangelizacji, 
obejmującej wszystkie narody26.

20 PIUS XII Przemówienie do nowych kardynałów, „AAS” 38 (1946), s. 149.
21 JAN PAWEŁ II Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu, „L’Osservatore Roma

no” (wyd. pol.) 12 (1991) nr 5 (132), s. 14.
22 Tamże.
23 JAN PAWEŁ II, Ku wspólnemu budowaniu Kościoła, „L’Osservatore Romano” (wyd. 

pol.) 15 (1994) nr 8 (165), s. 22. 
24 R. FORYCKI, Odkryć istotę apostolstwa świeckich, [w:] Powołanie człowieka. Odpowie-

dzialni za świat, red. L. BALTER, Poznań–Warszawa 1982, s. 230.
25 E. WERON, Powołani do konsekracji świata, [w:] Powołanie człowieka…, dz. cyt., s. 223.
26 Tamże. 
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Jan Paweł II zaznacza, że istnieje również potrzeba współpracy wier
nych świeckich z kapłanami w ich duszpasterskiej posłudze. Obecnie zbyt 
często przeciwstawia się ich role, nie dostrzegając wzajemnej, rzeczywistej 
komplementarności, albo mówi się o nich w kategoriach zastępowania jed
nych drugimi. Konieczne jest należyte uwzględnienie spójności sakramental
nej struktury Kościoła, Ciała Chrystusowego27. Chodzi o współpracę, która 
uwzględnia granice wyznaczone przez sakrament oraz odmienność chary
zmatów i funkcji kościelnych. Nie można bowiem zapominać, że pomyślność 
i wzrost Kościoła nie są wynikiem bezładnego wprowadzania doń różnego 
rodzaju energii, ale tego, że „dzięki całej więzi umacniającej każdy z człon
ków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania 
siebie w miłości” (Ef 4, 16)28.

POTRZEBA ŚWIADECTWA ŻYCIA

Współcześnie więc najbardziej pilnym zadaniem wszystkich ludzi wie
rzących jest troska o jakość życia religijnego, które powinno być przeżywane 
na miarę świadectwa. Chodzi o apostolstwo indywidualne oraz zespołowe. 
Obie formy apostolstwa okazują się pilnie potrzebne, bez nich nie można 
bowiem mówić o nowej ewangelizacji. 

 Na czym polega świadectwo? Życie prawdziwie chrześcijańskie jest 
tym pierwszym i zasadniczym świadectwem, jakie winien dawać człowiek 
wierzący. Jest to sprawa oczywista i wielka, gdyż świadczyć Chrystusowi 
życiem swoim znaczy przede wszystkim w pełni i mocno trwać przy jego 
słowie i jego Kościele. Trzeba się opowiedzieć przez wiarę za Chrystusem; 
należy być w zgodzie z samym sobą, praktykując wiarę. Świadectwo wy
maga uzgodnienia myśli z działaniem, wiary z uczynkami. Chodzi o świa
dectwo właściwego postępowania, o styl, o formę i o poszczególne zasady, 
jakie chrześcijanin głosi przez swój sposób sądzenia i działania. Powinno się 
rozpoznać, że ktoś jest chrześcijaninem, po sposobie jego życia, zanim się go 
jeszcze usłyszało.

Świadectwo życia autentycznie i bez reszty oddanego Bogu i ludziom 
jest niezbędne, aby uobecniać w świecie Chrystusa i docierać z Ewangelią 
do wszystkich ludzi. Niemniej ważne jest także to, by dający ewangeliczne 
świadectwo Chrystusowi odznaczali się nie tylko „zmysłem wiary” (sensus 

27 JAN PAWEŁ II, Konieczna była szeroka konsultacja świeckich, „L’Osservatore Roma
no” (wyd. pol.) 8 (1987) nr 11–12 (96–97), s. 9. 

28 JAN PAWEŁ II, Ku wspólnemu budowaniu Kościoła, dz. cyt., s. 22.
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fidei), ale także „zmysłem Kościoła” (sensus Ecclesiae). Przecież Chrystus żyje 
i nadal działa w swoim Kościele, a także poprzez swój Kościół, będąc Jego 
„Mistyczną Głową” i czyniąc go szafarzem „eucharystycznego Pokarmu”. 
Istnieje zatem ścisłe powiązanie między autentycznym życiem religijnym 
a skutecznością apostolstwa. 

Najważniejsza jest jednak duchowość i osobowość uczniów Chrystusa, 
wierność ewangelicznym wymaganiom i gorliwość w służbie Bożej. Ewan
geliczne świadectwo musi być zawsze z miłością ukierunkowane na drugie
go człowieka. Dlatego Paweł VI konsekwentnie przypomina w swoim na
uczaniu, że nasze posłannictwo i świadectwo ewangeliczne na pierwszy plan 
musi wysuwać zawsze dobro osobiste i zbawienie drugiego człowieka, a do
piero w dalszej kolejności może mieć na uwadze pomyślny rozwój Kościoła 
czy upowszechnianie chrześcijańskich wartości w świecie. 

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis przestrzega, 
powołując się w tym względzie na naukę św. Karola Boromeusza, że nigdy 
nie wolno tak dalece zaangażować się w dzieło zbawiania innych, by nara
zić na szwank i zaniedbać swoje własne zbawienie. Nie wolno się bowiem 
oddawać innym tak dalece, by nie zostawić sobie samemu ani cząstki siebie. 
Trzeba pamiętać o duszach, ale nie zapominać o własnym zbawieniu. Dlate
go w teologii pastoralnej podkreśla się, że warunkiem owocnego apostolstwa 
jest własne pogłębione życie religijne. Dostarcza ono bowiem nie tylko więk
szej motywacji do działań apostolskich, ale stanowi także swoisty punkt od
niesienia (modus comparationis), na co należy kłaść szczególny nacisk w apo
stolstwie. Ma to także ogromne znaczenie dla sprawy samego świadectwa, 
nie może bowiem być autentycznym świadkiem faktu zbawiania i prawdy 
o zbawieniu ktoś, komu sprawa własnego zbawienia jest obca.

ISTOTNA ROLA AKCJI KATOLICKIEJ W NOWEJ EWANGELIZACJI

Akcja Katolicka stała się szkołą formacji świeckich przygotowującą do 
odważnego stawiania czoła sekularyzacji, która w XX wieku coraz mocniej 
dawała o sobie znać. U źródeł jej istnienia i działania jest głębokie pragnie
nie wiernych świeckich, aby aktywnie uczestniczyć z biskupami i kapłanami 
w ich odpowiedzialności za życie Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny. Nie 
zmienił się też cel i duchowy program działalności: odnowić siebie, własne 
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środowisko, wspólnotę wierzących, a w końcu cały świat w oparciu o miłość 
i moc Chrystusa29.

Celem Akcji Katolickiej jest więc czynne włączenie się w działalność 
ewangelizacyjną, jaką Kościół prowadzi od dwóch tysięcy lat. Działalność 
ta nakłada na wszystkich członków i członkinie obowiązek solidnej formacji. 
Można powiedzieć, że formacja jest podstawowym zadaniem tego stowa
rzyszenia. Pomaga uświadomić sobie w pełni osobistą odpowiedzialność za 
budowanie Kościoła i działać z apostolskim zapałem we wszystkich środo
wiskach życia. 

Pierwszym i najważniejszym kryterium jest uświadomienie członkom 
stowarzyszenia ich powołania do świętości, do doskonałej miłości, a w kon
sekwencji do zacieśniania więzi między praktycznym życiem a wiarą. 
Uczestniczenie więc w życiu Kościoła zobowiązuje świeckich do ścisłej więzi 
z Chrystusem. Obecność Chrystusa jest potrzebna dla owocnej działalności 
chrześcijańskiej w przemienianiu świata przez łaskę i budowaniu lepszego 
społeczeństwa. Jan Paweł II zauważa, że „jedynie poprzez wierność łasce 
można otwierać w świecie drogi łaski: zarówno przez spełnianie zadań ro
dzinnych, zwłaszcza na polu wychowania dzieci, jak i poprzez własną pracę 
czy też służbę społeczeństwu na wszystkich poziomach i w każdej formie 
zaangażowania na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju”30.

Członek Akcji Katolickiej winien być „żywym obrazem” Jezusa Chry
stusa. Powinien starać się odtworzyć w sobie ludzką doskonałość objawioną 
w Chrystusie, być człowiekiem głębokiej wiary. Tylko pod tym warunkiem 
zdoła skutecznie wypełniać zadania, jakie stawia przed nim stowarzyszenie. 
Jest powołany do dawania świadectwa wiary całym swoim życiem i działa
niem. Nie powinien się więc wstydzić swojej wiary, ukrywać jej, ale przeciw
nie – winien ukazywać ją światu. Powinien pamiętać, że największą prze
szkodą w ukazywaniu Chrystusa jest brak spójności pomiędzy wyznawaną 
wiarą a praktykowanym życiem. Ponadto winien umacniać w wierze braci, 
odpowiadać na ich wątpliwości i zastrzeżenia, wspierać zagubionych i nie
zdecydowanych31. Członek Akcji Katolickiej winien wspierać wszystkie do
bre wysiłki i szerzyć wokół siebie atmosferę nadziei, która zawieść nie może 
(Rz 5, 5), bo zwraca się ku Chrystusowi i w Nim znajduje swoje spełnienie. 

29 JAN PAWEŁ II, Jesteście darem dla Kościoła. Spotkanie z przedstawicielami Akcji 
Katolickiej w Polsce, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 24 (2003) nr 6 (254), s. 46. 

30 JAN PAWEŁ II Świeccy wobec tajemnicy Chrystusa, „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 15 (1994) nr 1 (159), s. 45.

31 JAN PAWEŁ II Udział świeckich w urzędzie prorockim Chrystusa, „L’Osservatore Ro
mano” (wyd. pol.) 15 (1994) nr 4 (162), s. 31.
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Człowiek wierzący musi się nieustannie modlić o zjednoczenie z Chry
stusem. Modlitwa winna stanowić fundament, korzeń i rękojmię w życiu 
oraz działaniu każdego członka Akcji Katolickiej. Chodzi tutaj o modlitwę 
indywidualną oraz wspólnotową. Jeśli Akcja Katolicka ma być autentyczną 
szkoła świętości i apostolstwa, musi być przede wszystkim wspólnotą mo
dlitewną. Tylko z modlitwy można czerpać siły i energię potrzebne do po
stępowania zgodnego z wolą Bożą. Modlitwa napełnia człowieka odwagą 
w obliczu trudności i doświadczeń. Jest ona także szkołą wytrwałości i roz
tropności w podejmowaniu różnorodnych inicjatyw religijnych i społecz
nych. Życie modlitwy wymaga uczestniczenia w liturgii, zwłaszcza w słu
chaniu i rozważaniu słowa Bożego. Liturgia kształtuje osobowość katolika 
świeckiego i jego sposób patrzenia na świat z mądrością, w perspektywie 
ostatecznego przeznaczenia. Członek Akcji Katolickiej musi mieć czas na 
czytanie i rozważanie Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii.

Słuchanie słowa Bożego prowadzi do spotkania z Chrystusem euchary
stycznym. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa. Uczestnictwo w Eucha
rystii jest warunkiem życiodajnej więzi z Chrystusem. Uczta eucharystyczna 
dostarcza pokarmu, który pozwala przynosić owoc obfity. Dlatego wierni 
zrzeszeni w Akcji Katolickiej są zaproszeni do szczególnie intensywnego ży
cia eucharystycznego32. Z życia eucharystycznego winien rodzić się w pełni 
chrześcijański styl życia. Dlatego w planach i programach Akcji Katolickiej 
Eucharystia powinna zajmować miejsce nadrzędne, w niej bowiem odkupie
nie sięga serca każdego człowieka i jest zdolne przekształcić historię świa
ta. Dogłębne przeżywanie tajemnicy eucharystycznej pomaga człowiekowi 
wierzącemu odkryć znaczenie innych sakramentów. Eucharystia ma ścisły 
związek z sakramentem pokuty i pojednania.

Życie sakramentalne członka Akcji Katolickiej obliguje go do postawy 
braterskiej wobec innych ludzi. Braterstwo nie może być przeżywane ina
czej, jak tylko we wspólnocie eklezjalnej, gdyż członek Akcji Katolickiej jest 
człowiekiem Kościoła. Działaczy Akcji Katolickiej winna charakteryzować 
szczególna więź z papieżem, z biskupem i kapłanami. I choć każda grupa ko
ścielna jest miejscem przeżywania tej więzi, to jednak Akcja Katolicka, która 
postawiła sobie cel bezpośredniej pomocy hierarchii poprzez uczestniczenie 
w jej apostolskich troskach, winna to czynić w sposób specjalny33. 

32 JAN PAWEŁ II Duchowość świeckich, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 15 (1994) 
nr 2 (160), s. 46.

33 JAN PAWEŁ II, List apostolski „Novo millennio ineunte” na zakończenie Wielkiego Jubi-
leuszu Roku 2000, Watykan 2001, 58. 



149Jezus drogą… 

Podstawowym środowiskiem dla Akcji Katolickiej jest rodzina. Szkoda, 
że w Polsce nie ma modelu tzw. rodzinnej Akcji Katolickiej, która występuje 
we Włoszech. Włoska Akcja Katolicka skupia w sobie całe pokolenia. Człon
kowie Akcji Katolickiej powinni dbać o jakość życia małżeńskiego i rodzin
nego, być w służbie życia i wychowania młodych pokoleń. W Akcji Katolic
kiej większość stanowią ludzie starsi, dlatego należy ich zachęcać do troski 
o wychowywanie wnuków. Powinni bronić trwałości małżeństwa i rodziny, 
podejmować inicjatywy na rzecz obrony rodziny przed jej dezintegracją. Jest 
to bardzo pilna sprawa w związku z ideologią gender.

Po rodzinie ważną wspólnotę dla Akcji Katolickiej stanowi parafia. To 
w niej ona rodzi się i działa34. Jest ona niejako umiejscowieniem Kościoła, 
a poniekąd samym Kościołem „zamieszkującym pośród swych synów i có
rek” (KL 42). Sobór Watykański II podkreśla, że „parafia dostarcza naocz
nego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie 
występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je 
w powszechność Kościoła” (DA 10). Dlatego jej członkowie winni być otwar
ci na mądrą i odpowiedzialną współpracę z całą wspólnotą parafialną pod 
przewodnictwem jej proboszcza. Akcja Katolicka powinna mądrze i odpo
wiedzialnie integrować parafię, podejmować w tym celu konkretne działa
nia. Powinna podejmować troskę o osoby chore i samotne oraz doświadczo
ne przez różne trudności życiowe. 

Aktywny udział świeckich w życiu parafii winien się wyrazić w ich 
zaangażowaniu w przygotowywanie i sprawowanie liturgii, w nauczanie 
katechizmu, w inicjatywach duszpasterskich i społecznych, w pracach rad 
duszpasterskich i ekonomicznych35. Akcja Katolicka powinna także inicjo
wać spotkania dla ludzi poszukujących Pana Boga, organizować tzw. przed
sionki wiary dla pragnących Boga. Jan Paweł II zauważa, że pośrednio wno
szą oni również wkład w apostolstwo, m.in. poprzez pomoc w zarządzaniu 
parafią. Ważne jest bowiem, by kapłan nie czuł się sam i mógł zawsze liczyć 
na ich kompetencje i solidarność, zrozumienie oraz ofiarną pracę w różnych 
dziedzinach służby królestwu Bożemu36. Powinna też wspierać powołania 
kapłańskie i zakonne, modlić się o nie. 

Ważne jest także otwarcie się na wspólnotę diecezjalną i krajową. W Ak
cji Katolickiej nie chodzi tylko o współpracę w samym stowarzyszeniu, ale 

34 JAN PAWEŁ II, Kościół wspólnotą ewangelizującą, „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 14 (1993) nr 2 (150), s.15.

35 Tamże.
36 JAN PAWEŁ II, Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w misji Kościoła, 

„L’Osser vatore Romano” (wyd. pol.) 15 (1994) nr 8 (165), s. 32.
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o mądrą współpracę ze wszystkimi ruchami, wspólnotami i zrzeszeniami re
ligijnymi. Wymaga to otwarcia się na innych, rezygnacji niekiedy z własnych 
poglądów i opinii. 

Za obecność Chrystusa w życiu społecznym odpowiedzialni są przede 
wszystkim ludzie wierzący. Gdyby w życiu społecznym, tzn. w polityce, go
spodarce i kulturze zabrakło pierwiastków chrześcijańskich – oznaczałoby to 
brak światłego laikatu. Zadaniem ludzi wierzących jest ukazywanie, że nie 
ma istotnej sprzeczności między naśladowaniem Chrystusa a wypełnianiem 
życiowych zadań oraz że dochowanie wierności Ewangelii służy uzdrawia
niu instytucji i struktur doczesnych37.

Trzeba pamiętać, że zadaniem świeckich nie jest ukazywanie innym lu
dziom, jak „po chrześcijańsku” należy urządzić się w doczesności. Chrze
ścijanin musi pamiętać słowa św. Pawła: „Nie mamy tutaj trwałego miasta, 
ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13, 14). Czymś innym jest zaan
gażowanie w doczesność, traktowaną jako środek na drodze do wieczności, 
a czymś innym uznanie jej za ostateczny cel życia człowieka. Akcja Katolicka 
powinna przypominać, że każdy człowiek zawsze ma prawo działać zgod
nie z sumieniem i wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne oraz 
przestrzegać przed utożsamianiem świeckości z laicyzmem, który postuluje 
zamknięcie religii w sferze życia prywatnego jednostki, co w praktyce ozna
cza czynną ateizację. 

Choć Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem niepolitycznym, to jednak 
ma do spełnienia ważną rolę w dziedzinie polityki. Jej podstawowym za
daniem jest udział w kształtowaniu ludzkiego sumienia38. Akcja Katolicka 
powinna kształtować w ludziach mocne zasady, by ich sumienia osiągnę
ły dojrzałą przejrzystość, która pozwoli każdemu pozostać „człowiekiem 
sumienia”. Tak ukształtowana osobowość moralna stanowi zarazem naj
istotniejszy wkład, jaki można wnieść do życia wspólnego: do rodziny, do 
społeczeństwa, do środowisk życia zawodowego, a także świata kultury czy 
polityki – wreszcie do samej wspólnoty Kościoła39.

37 Tamże.
38 JAN PAWEŁ II, List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Mło-

dzieży, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6 (1985) nr 1 (61), s. 6.
39 Tamże.
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ZAKOŃCZENIE

Reasumując powyższe rozważanie, trzeba powiedzieć, że jest ono 
w gruncie rzeczy prostym przedłożeniem tematu drogi, którą jest Chrystus. 
W oparciu o tekst zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana (14, 6: „Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem”) nazwanie Chrystusa drogą prowadzi do dwóch 
zasadniczych wniosków. 

Po pierwsze, że jest On pośrednikiem naszego zbawienia i dlatego po
zwala swoim uczniom poznać prawdę o Bogu, czyli pełnię Bożego objawie
nia, oraz daje im możliwość osiągnięcia życia Bożego, czyli życia wiecznego. 
Po drugie, że jest On dla swoich uczniów najwyższą normą postępowania, 
co jest wezwaniem do naśladowania Jezusa. W obu wypadkach oznacza to, 
że naśladowanie Chrystusa jest dla Jego uczniów jednoznaczne z duchowym 
wzrastaniem. 

Do takiego duchowego wzrostu są zobowiązani przede wszystkim 
członkowie Akcji Katolickiej. Przynależność do niej ma im uświadomić od
powiedzialność za Kościół we wszystkich wymiarach ich życia. Treścią tego 
wezwania jest uczestnictwo w życiu stowarzyszenia, które polega na inkor
poracji, na uczestnictwie w Chrystusie40. Od jakości tego uczestnictwa w ży
ciu wspólnoty eklezjalnej zależy stopień urzeczywistniania się Kościoła we 
współczesnym społeczeństwie. 

Członkowie Akcji Katolickiej są wezwani do apostolstwa, czyli do da
wania swoim życiem świadectwa o Chrystusie. Akcja Katolicka powinna 
przeciwdziałać rozdźwiękowi między życiem religijnym a życiem codzien
nym, między deklaracją a wyborami, jakich dokonuje się w życiu rodzin
nym, w pracy, w polityce i gospodarce. Można więc powiedzieć, że Akcja 
Katolicka może być źródłem nieustannego odradzania się społeczeństwa 
i szkołą dobrego przygotowania do udziału w życiu społecznym, a tym sa
mym politycznym.

40  Zob. K. WOJTYŁA, Struktura Kościoła a wspólnota Ludu Bożego, [w:] Człowiek w Ko-
ściele, red. J. MAJKA, Wrocław 1979, s. 18.
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JESUS IS THE WAY  
THE ROLE OF THE LAY PEOPLE IN THE CHURCH IN PEDAGOGY OF  

THE NEW EVANGELISATION

Jesus Christ is the way and the truth and the life (John 14:6). It means that He is the 
intercessor of our salvation. In addition, He is the highest standard of conduct that is a call 
to follow Him which is equivalent to the spiritual growth. 

To the spiritual growth are particularly obliged members of the Catholic Action. 
Membership in the Catholic Action should aware them of responsibility for the Church in 
all dimensions of their life. The level of the Church’s realization in today’s society depends 
on the quality of participation in the life of the ecclesial community. 

 Members of the Catholic Action should work against the gap between religious 
and daily life, declaration and choices we make in family live, at work, in politics and 
economy. We can say that the Catholic Action may be the source of the constant resur
gence of the society and the school where people can prepare well to participate in the 
social and, at the same time, political life.

tłum. Marek Magdij
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WSTĘP

Przełom XX i XXI wieku na kontynencie europejskim przyniósł ze sobą 
demograficzne zjawisko starzenia się społeczeństw. Jego skutkiem jest wzrost 
liczby ludzi w podeszłym wieku w populacji większości państw starego kon
tynentu. Demograficzne prognozy jednoznacznie wskazują, że przed rodzi
ną państw europejskich pojawiają się nowe wyzwania, takie jak społeczne 
konsekwencje starzenia się społeczeństw, zapewnienie właściwego miejsca 
ludziom starszym w społeczeństwie, walka z marginalizacją, ageizmem  
i deprecjacją starości czy podjęcie próby dostosowania usług związanych ze 
starością, stosownie do rosnącego na nie zapotrzebowania. 

Respektowanie coraz większej populacji ludzi w podeszłym wieku nie 
może polegać jedynie na odpowiednich regulacjach prawnych i funkcjono
waniu instytucji zajmujących się problemami seniorów. Niemniej istotne są 
zmiany kulturowe w całym społeczeństwie, począwszy od mediów, wszel
kiego rodzaju grup społecznych, poprzez rodziny, a kończąc zwłaszcza na 
poziomie jednostkowym. Dotyczy to wszystkich uczestników życia społecz
nego, w tym również Kościoła, dla którego przecież człowiek jest pierwszą  
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i podstawową drogą1, a „osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem 
i celem wszystkich urządzeń społecznych” (KDK 25). 

Dostrzegając wagę problemu związanego ze wzrostem populacji lu
dzi starszych, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1999 
Międzynarodowym Rokiem Seniora, inspirując tym samym wiele mię
dzynarodowych gremiów do podjęcia refleksji o tematyce gerontolo
gicznej i inicjowania działań zmierzających do rozwiązywania w przy
szłości spodziewanych problemów. Włączając się w nurt owych dążeń, 
głos zabrał także Jan Paweł II, publikując list do osób w podeszłym wie
ku. Chociaż Papieska Rada do spraw Świeckich ogłosiła rok wcześniej 
dokument poświęcony refleksji nad starością, zatytułowany Godność  
i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i w świecie, to jednak papież pragnął 
zwrócić się do swych rówieśników, ludzi starych wszystkich języków i kul
tur, w sposób bardziej bezpośredni, chcąc nawiązać z nimi dialog i dać wyraz 
duchowej więzi2. 

Od chwili ogłoszenia listu Jana Pawła II Do moich Braci i Sióstr – osób 
w podeszłym wieku mija piętnaście lat3. Rocznica ta znalazła odzwierciedlenie 
w wydarzeniu mającym miejsce na Placu św. Piotra w Watykanie, gdzie pa
pież Franciszek spotkał się z osobami w podeszłym wieku 28 września 2014 
roku. Wówczas wygłosił przemówienie do seniorów zgromadzonych przed 
Bazyliką św. Piotra, a następnie podczas mszy świętej zwrócił się do nich 
słowami homilii.

Niniejszy artykuł ma na celu porównanie wizji starości obu papieży za
wartych we wspomnianym liście Jana Pawła II i przemówieniu oraz homilii 
Franciszka poświęconym problematyce siwiejącej populacji. Na ile różnią się 
ich koncepcje starości? Jakie są podobieństwa? Czy perspektywa piętnastu 
lat zmienia spojrzenie na starość?

POZYTYWNA WIZJA PODESZŁEGO WIEKU –  
STAROŚĆ JAKO WARTOŚĆ

Stereotypowe opinie o ludziach w podeszłym wieku ukazują starszych 
jako osoby wymagające różnego rodzaju wsparcia, opieki, jako beneficjentów 
systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Seniorzy to grupa „bior

1 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis”, 14 (skrót: RH).
2 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku” (Watykan, 

1.10.1999), 1 [w:] (Internet, 22.02.2014) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/listy/do_starszych_01101999.html.

3 List nosi datę 1 października 1999 roku. 
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ców”, którzy generują ogromne koszty i obciążają budżet państwowy. Ich 
status społeczny jest niski, niewiele mają do zaoferowania społeczeństwu, 
a niekiedy są zbędnym balastem: „człowiek, który swoją chorobą, niepełno
sprawnością lub – po prostu samą swoja obecnością zagraża dobrobytowi 
lub życiowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, bywa 
postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego należy 
wyeliminować”4. 

Wbrew takim poglądom obaj papieże rysują pozytywną wizję pode
szłego wieku. Podejmują próbę wskazania atrybutów i specyficznych cech 
decydujących o jej wartości. Jan Paweł II, chcąc przybliżyć pozytywne aspek
ty podeszłego wieku, proponuje odejście od często współcześnie stosowa
nego oceniania człowieka przez pryzmat przydatności i wydajności. Papież 
proponuje spojrzenie na życie ludzkie z innej perspektywy – perspektywy 
wieczności. Z tego punktu odniesienia każdy etap życia jest przygotowa
niem i dojrzewaniem do niej, wobec tego także starość ma w tym procesie 
znaczenie. A skoro wiek podeszły jest dojrzewaniem, to z jego dynamiki 
czerpie korzyści środowisko społeczne, w którym starsi żyją. Po pierwsze 
jako „strażnicy pamięci zbiorowej” są wyrazicielami istotnych dla danej spo
łeczności wartości i ideałów5. Po drugie oferują innym doświadczenie, wie
dzę i dojrzałość, przez co pomagają właściwie oceniać rzeczywistość. Owo 
połączenie wiedzy, doświadczenia i dojrzałości to przecież najprostsza de
finicja mądrości. I właśnie mądrość, zdaniem Jana Pawła II, jest cechą zna
mionującą wiek podeszły. Jak pisze papież, ludzie starzy to „żywe biblioteki 
mądrości”6. Jan Paweł II zadaje pytanie: „czym jest starość?”, na które odpo
wiada: „w pewnym sensie jest to czas nacechowany mądrością, którą zwy
kle przynoszą lata doświadczeń, jako że czas jest znakomitym nauczycielem7. 
Starość jako znak Bożego błogosławieństwa jest także czasem pomyślnym, 
w którym człowiek może jak najlepiej pojąć sens życia8. Decydują o tym dwie 
perspektywy, w których senior może patrzeć na swoje życie: już przeżyty 
czas z jego doświadczeniami i czas oczekiwany z jego nadziejami odczyty
wanymi dzięki wierze, która „rozjaśnia […] tajemnicę śmierci”9. Bogactwo 
przeżyć życiowych i doświadczenie przemijania niejako wymuszają refleksję 
nad zbliżającym się momentem odejścia i sensem całego życia. W eksplikacji 

4 JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium 
vitae” (25.03.1995), Kraków 1995, 15 (skrót: EV).

5 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 10.
6 Tamże, 12.
7 Tamże, 5.
8 Tamże, 8.
9 Tamże, 16.
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Jana Pawła II o wartości starości decyduje mądrość, która jednak ma nie tylko 
zamykać się w obrębie populacji seniorów, mądrość winna mieć odniesienie 
do młodszych pokoleń, ma im służyć, ma je uczyć i pomagać „mądrzej pa
trzeć na ziemskie wydarzenia”10.

Papież Franciszek nazywa starość „szczególnym czasem łaski”11. Ła
ska ta ma dwa wymiary. Pierwszy z nich to szczególna moc modlitwy lu
dzi starych zanoszonej w „najtrudniejszych sytuacjach”. Drugi wymiar 
to „wielka umiejętność” rozumienia takich sytuacji12. Jest to przejaw mą
drości związanej z podeszłym wiekiem. I tutaj, podobnie jak Jan Paweł II, 
Franciszek podkreśla, że mądrość odchodzącego pokolenia winna służyć 
innym. Starsi mają „dzielić się mądrością”13 oraz umacniać siłę młodych 
„pamięcią i mądrością ludową”14. Według papieża Franciszka o warto
ści podeszłego wieku decyduje także wiara religijna, jaką prezentują star
si. Przywołując spotkanie Maryi z Elżbietą i Zachariaszem, papież mówi 
o przeżywających swoją starość krewnych Maryi, iż „byli ekspertami  
w sprawach wiary, znawcami Boga”15. Zatem życiowa mądrość i wiara to 
podstawowe czynniki decydujące o tym, że starość, mimo swych ułomności, 
można odczytywać w kategoriach wartości. 

Podejście obu papieży jest zbieżne: w podeszłym wieku tkwią pokłady 
mądrości niedostępne młodszym pokoleniom, gdyż można je zdobyć jedy
nie z biegiem czasu, gromadząc kolejne doświadczenia życiowe. Wartość 
mądrości ludzi starszych powinna być doceniana przez młodsze pokolenia, 
ponieważ zanim młodzi zdobędą doświadczenie budujące ich własną mą
drość, minie wiele czasu. A sięgając po mądrość starszych, można tego czasu 
sporo zaoszczędzić.

10 Tamże, 10.
11 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi (Plac św. Piotra, 

28. 09. 2014), [w:] (Internet, 30.10.2014), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/spe
eches/2014/september/.

12 Tamże.
13 Tamże.
14 FRANCISZEK, Homilia podczas mszy św. dla ludzi w podeszłym wieku (Plac św. Pio

tra, 28.09. 2014), [w:] (Internet 30.10.2014) http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/
homilies/2014/documents/.

15 Tamże. Chociaż określenia te dotyczą Elżbiety i Zachariasza, możemy odnosić 
je do wszystkich wierzących starszych ludzi, gdyż to samo czyni Franciszek, mówiąc, 
że starsi winni „z prostotą dzielić się […] wiarą”, że „byli dzielni w czasie prześlado
wania i uratowali wiarę” oraz że „Pan wzywa nas do strzeżenia i przekazywania wia
ry”. Por. FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, (Plac św. Pio
tra, 28.09.2014), [w:] (Internet, 30.10.2014), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/
speeches/ 2014/september/.
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ROLA I ZADANIA LUDZI STARSZYCH

Konsekwencją utożsamiania ze starością pewnych wartości jest oczeki
wanie, aby wpisane w struktury społeczeństwa siwiejące pokolenie podej
mowało szereg zadań w różnych wymiarach życia społecznego. Papież Jan 
Paweł II w swoim liście wskazuje rolę i zadania osób w podeszłym wieku. 
Można mówić o dwóch dziedzinach, w których precyzuje ich zadania – 
„strażników bezcennego dziedzictwa ludzkiego i duchowego”16: wymiar 
społeczno-narodowy oraz religijny.

W zakresie społeczno-narodowym zadania seniorów polegają na prze
kazywaniu młodszym pokoleniom ideałów, norm, wzorów postępowania 
i wartości istotnych z punktu widzenia tożsamości narodowej i kulturowej. 
Seniorzy są „pamięcią przeszłości” przekazywaną w transmisji międzypoko
leniowej17. Te poglądy papieża są zbieżne z opiniami autorów podejmujących 
tematykę aksjologii starości, takich jak choćby M. Strzelec18 czy P. Ostański19. 
Wykluczenie starszego pokolenia jest zatem nie tylko pogwałceniem mię
dzypokoleniowej solidarności i więzi, lecz przede wszystkim odrzuceniem 
przeszłości, na której budowana jest teraźniejszość, odcięciem się od korzeni, 
z których wzrasta tkanka narodowej społeczności20. Rola ludzi w podeszłym 
wieku to nie, jak pisze E. Burgess, „rola bez roli”21, lecz dawanie świadec
twa „odpowiedzialności i wierności wobec tożsamości narodowej i poli
tycznej”22. To, według L. Dyczewskiego, szereg wyzwań wobec młodych: 
kształtowanie własnego stosunku do choroby, samotności i śmierci, uczenie 
współżycia z drugim człowiekiem, pomoc w podejmowaniu najtrafniejszych 
decyzji, w odnalezieniu właściwej drogi życiowej, przekazywanie doświad
czeń życiowych, w których zawierają się normy i wartości, jakimi sami się 
kierowali23. 

16 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 12.
17 R. KONIECZNA-WOŹNIAK, Zaangażowanie ludzi starszych w przekaz międzypokole-

niowy, [w:] Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy, red. R. KONIECZNA
-WOŹNIAK, Poznań 2008, s. 312.

18 M. STRZELEC, Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Do-
rosłość wobec starości…, dz. cyt., s. 181.

19 P. OSTAŃSKI, Biblijna perspektywa starości, [w:] Dorosłość wobec starości…, dz. cyt., 
s. 127.

20 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 10.
21 Podaję za: M. NIEZABITOWSKI, Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej, Katowi

ce 2007, s. 79.
22  O. CZERNIAWSKA, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź 2000, s. 156.
23 L. DYCZEWSKI, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994, 

s. 73–74.
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Jan Paweł II, pisząc o drugim – religijnym wymiarze zadań osób star
szych, zwraca się do nich, mówiąc: „Kościół nadal was potrzebuje. Wyso
ko ceni sobie przysługi, jakie nadal jesteście gotowi mu oddawać w różnych 
dziedzinach apostolatu, liczy na wasz wkład wytrwałej modlitwy, oczekuje 
waszych wyważonych rad i wzbogaca się dzięki ewangelicznemu świadec
twu, jakie składacie każdego dnia”24. Do tego katalogu zadań papież do
daje jeszcze przekazywanie wiary i dawanie świadectwa cierpienia, co jest 
przecież formą ewangelizacji, przez co „nasi sędziwi bracia i siostry stają się 
szczególnie cennymi narzędziami tajemnych zamysłów Opatrzności25. Przy
wołajmy tu słowa Jana Pawła II o chorych i cierpiących, zamieszczone w liście 
apostolskim Salvifici doloris. Są oni „niczym niezastąpionym pośrednikiem 
i sprawcą dóbr nieodzownych dla zbawienia świata”26. Doznający cierpie
nia związanego z wiekiem chrześcijanie mają szansę stać się „narzędziami 
zbawienia”, swemu cierpieniu mogą nadać charakter ofiarniczy i złączyć je 
z odkupieńczą ofiarą Chrystusa. Są powołani, by być „współzbawicielami” 
świata. Czyż w świetle wiary religijnej można mówić o większym i bardziej 
zaszczytnym zadaniu?

Istnieje też drugi wymiar związany ze stawianiem zadań osobom star
szym. Potencjał dostrzegany przez papieża w seniorach świadczy, że posta
wa Jana Pawła II wobec odchodzącego pokolenia to nie tylko apologia sta
rości. To afirmacja człowieka starego w pełni jego człowieczeństwa. To nie 
tylko walka o jego prawa, lecz także dopominanie się o podejmowanie przez 
niego obowiązków na miarę możliwości. Przecież już samo stawianie komuś 
wymagań, obowiązków i wyzwań świadczy, iż traktuje się go w sposób po
ważny, z szacunkiem i dostrzega jego możliwości. Z jednej strony konieczna 
pomoc i określone prawa, z drugiej – zadania i oczekiwania. Jest tutaj zacho
wana korelacja pomiędzy prawami i obowiązkami, które tkwią w naturze 
osoby ludzkiej27.

Mówiąc o roli seniorów, papież Franciszek widzi ich zadania, podobnie 
jak Jan Paweł II, w dwóch wymiarach: społeczno-narodowym i religijnym. 
Starsi mają być przekazicielami swojego osobistego doświadczenia życiowe
go, mają przekazywać historię rodziny, wspólnoty i ludu28. To szerokie spek
trum grup społecznych, od najmniejszych do największych, pokazuje istotną 

24 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 13.
25 Tamże.
26 JAN PAWEŁ II, List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvifici 

doloris” (11.02. 1984), Kraków 2010, 27 (skrót: SD).
27 F. MAZUREK, Personalistyczno-integralne ujęcie katolickiej nauki społecznej w eksplika-

cji Stefana kardynała Wyszyńskiego, Lublin 1999, s. 19.
28 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt. 
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rolę, jaką mają spełniać w swoich społecznościach. To nie tylko zadanie doty
czące ich najbliższych, ale całych społeczeństw. Seniorzy kształtują nie tylko 
własne rodziny, lecz mają wywierać wpływ na ogół społeczeństwa. Widać to 
zwłaszcza w dostrzeżeniu waloru starszych – umiejętności rozumienia naj
trudniejszych sytuacji29 oraz w wezwaniu, aby umacniali naturalną siłę mło
dych, „mądrością ludową”30. Mądrość, atut starszych, ma służyć innym, ma 
być wkładem ludzi w podeszłym wieku w kształt życia społecznego.

Więcej wyzwań przed starszymi stawia Franciszek w wymiarze religij
nym. Przede wszystkim seniorzy mają strzec i przekazywać wiarę. Mają być 
„ekspertami od spraw wiary”, gdyż tego oczekuje od nich świat31. Papież, 
nazywając w ten sposób seniorów, bardzo wysoko „zawiesza poprzeczkę”, 
ale ma ku temu powody: przypomina, że w czasie prześladowań w Albanii, 
dzięki swojej niezłomnej postawie, „uratowali wiarę”32. 

Szczególnym zadaniem osób w podeszłym wieku ma być modlitwa, 
zwłaszcza wstawiennicza, która jest „mocna” i „potężna”, gdy zanoszą ją lu
dzie starsi33. Modlitwa, obok lektury Ewangelii i pełnienia dzieł miłosierdzia, 
jest gwarantem „ożywiania korzeni”, których zachowanie jest niezbędne dla 
przyszłości narodu. Dochodzi tutaj do zbliżenia dwóch wymiarów: narodo
wo-społecznego i religijnego. Modlitwa ożywiająca korzenie tożsamości na
rodowej jest łącznikiem między nimi. Taka perspektywa podnosi znaczenie 
modlitwy, nie ogranicza jej do wymiaru osobistego, lecz wpisuje w wymiar 
struktur społecznych.

Wyzwania, jakie przed seniorami stawiają Jan Paweł II i Franciszek, są 
w swej istocie tożsame. Świadczą o docenieniu roli ludzi w podeszłym wieku 
w kształtowaniu małych (takich jak rodzina) i dużych środowisk społecz
nych. Bez ich udziału zarówno Kościół, jak i społeczeństwo byłyby uboż
sze. Ich wkład w przekaz wiary, dobrze spożytkowane cierpienie i modlitwa 
sprawiają, że są niezastąpieni w misji Kościoła.

STAROŚĆ POTRZEBUJĄCA – POWINNOŚCI WOBEC STARSZYCH

Realia podeszłego wieku sprawiają, że osoby starsze wymagają specjal
nej uwagi ze strony społeczeństwa. Starość jest bowiem uwikłana w cierpie
nie, choroby, niedostatek, konieczność opieki i zależność od innych. Potrzeby 

29 Tamże.
30 FRANCISZEK, Homilia podczas mszy św. dla ludzi w podeszłym wieku, przem. cyt.
31 Tamże.
32 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt.
33 Tamże.
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seniorów rosną z wiekiem i stają się wyzwaniem dla tych, którzy mają je 
realizować.

Czwarte przykazanie Dekalogu, na które powołuje się Jan Paweł II, 
wzywa do szacunku wobec starszych: „Czcij ojca i matkę”. Ta cześć, zdaniem 
papieża, polega na realizowaniu trzech powinności wobec starszych: akcep
towaniu ich obecności, pomaganiu im i docenianiu ich zalet34. Zatem nie cho
dzi tylko o zapewnienie podstawowej, niezbędnej pomocy. To nie wystar
cza. Trzeba jeszcze doceniać zalety starości, to znaczy korzystać z walorów 
i doświadczenia ludzi w podeszłym wieku. Trzeba akceptować ich obecność, 
czyli przyjmować ich takimi, jakimi są: z ułomnościami, ograniczeniami 
i małościami starości. Akceptować, czyli dawać do zrozumienia, pokazywać 
im, że to, co się dla nich robi, czyni się nie z konieczności i jedynie obowiąz
ku, ale że czas im poświęcany nie jest uważany za stracony, lecz podarowa
ny. Papież pokazuje, że relacje z osobami starszymi nie mogą sprowadzać się 
do zaspokojenia potrzeb i zapewnienia stosownej opieki. Te relacje winny 
mieć wymiar przewyższający owo „świadczenie usług” i przede wszystkim 
uwzględniać aspekty psychiczne i duchowe. Stąd nieodzowna jest empatia 
wobec samotnych, chorych czy sfrustrowanych seniorów, często duże pokła
dy cierpliwości, umiejętne sugestie dotyczące spraw duchowych, taktowne 
zachęcenie do podjęcia życia sakramentalnego, jeśli było ono zaniedbane, 
i wreszcie modlitwa. 

Tymi śladami podąża papież Franciszek. W przemówieniu podczas 
spotkania z ludźmi starszymi wzywa do modlitwy za starszych, do niesienia 
im konkretnej pomocy i do tego, co jest równie ważne: naszej bliskości. Starsi 
mają być otoczeni naszą troską i być dobrze traktowani35. Należy wychodzić 
im na spotkanie, okazywać szacunek, ale także uczyć się od nich mądrości 
życia36. Papież Franciszek nie ogranicza troski o seniorów i ludzi słabych 
do osób bliskich, z kręgów rodzinnych. Problem ten podnosi do wymiaru 
społecznego: społeczeństwo winno dostosować się do osób starszych37. To 
ważne stwierdzenie. Liczenie się z problemami podeszłego wieku nie jest po
wszechnym zjawiskiem. Owszem, gdzieniegdzie pojawiają się działania na 
rzecz starszych, które przekraczają wymiar lokalny, ale nie są one świadec
twem wystarczająco poważnego traktowania przez społeczeństwo i państwo 
problemów seniorów. Franciszek proponuje coś więcej: nie odchodzące środo-

34 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 12.
35 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt.
36 FRANCISZEK, Homilia podczas mszy św. dla ludzi w podeszłym wieku, przem. cyt.
37 Papież mówi dosłownie o społeczeństwie, „które mierzy swoje tempo w oparciu 

o te osoby”. FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt. 
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wisko ma się dostosować do struktur społecznych, ale owe struktury mają 
odzwierciedlać stale zwiększający się odsetek ludzi w podeszłym wieku. To 
społeczeństwo ma się dostosować do potrzeb seniorów. Ta papieska propo
zycja jest niełatwym wyzwaniem, gdyż dotyczy nie tylko legislacji, funkcjo
nowania instytucji, ale i zmian mentalnych w społeczeństwie.

Jednocześnie papież zdaje sobie sprawę, że wielu seniorów nie ma swo
jego miejsca w społeczeństwie. Są spychani na jego margines i pozostawiani 
samym sobie, co papież nazywa „prawdziwą ukrytą eutanazją”38. Problem 
eutanazji, którą Jan Paweł II w liście Do moich Braci i Sióstr – osób w pode-
szłym wieku widzi w kategoriach pozbawienia życia39, Franciszek poszerza 
o wymiar społeczny, gdy osoba starsza pozbawiana jest niezbędnej pomocy 
innych. Jest to wynik „kultury odrzucenia”, eliminującej osoby starsze dla 
zachowania „równowagi systemu ekonomicznego”, którego centrum stano
wi pieniądz40, rugując wszystkich, którzy zagrażają jego dominacji41.

W związku z problemami dotyczącymi wsparcia podeszłego wieku, 
obaj papieże podejmują ten sam szczególny temat: placówek opiekuńczych 
dla starszych. Jest to dość niezwykłe, ponieważ kwestia ta dotyczy tylko nie
wielkiej części populacji seniorów. Jan Paweł II nazywa takie miejsca „do
mami starców”42, a Franciszek „domami dla osób starszych”43; w nomenkla
turze polskiego systemu pomocy społecznej są to domy pomocy społecznej. 
Istotą ich działalności jest zapewnienie całodobowej opieki tym, którzy jej 
wymagają. Domy pomocy społecznej stają się dla nich nowym domem, no
wym środowiskiem, a dla tych, którzy nie mają rodziny, pracownicy takich 
instytucji stają się niejako nową rodziną. Dla wielu osób takie placówki są 
niezbędne, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają bliskich lub którym rodzina 
nie jest w stanie zapewnić należytej opieki.

W czym Jan Paweł II i Franciszek widzą problem? Owszem, obaj zdają 
sobie sprawę, iż takie placówki są niezbędne, ale dostrzegają poważne zagro

38 Tamże.
39 Por. JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. 

cyt., 9.
40 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt.
41 Gdy czyta się słowa papieża Franciszka o „kulturze odrzutu”, nie sposób nie 

wspomnieć o bardzo mocnych słowach Jana Pawła II na temat współczesnej kultury, któ
re padły w encyklice Evangelium vitae: „wojna silnych przeciw bezsilnym”, „spisek prze
ciwko życiu”, „kultura śmierci”. Problemy podnoszone przez Jana Pawła II w 1995 roku 
po blisko 20 latach niestety nadal są aktualne, a może wybrzmiewają z coraz większą siłą; 
por. EV, 12, 17, 21, 24. 

42 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 13.
43 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt.
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żenie: w takich miejscach może dochodzić do sytuacji, gdy to nie człowiek po
trzebujący i troska o jego dobro są w centrum zainteresowania, lecz kryterium 
sprawności organizacyjnej. Według Jana Pawła II posługa starszym w takich 
instytucjach może być cenna, ale pod warunkiem kierowania się także „do
brocią i wrażliwością”44. Franciszek wyraża życzenie, aby takie placówki 
„służyły osobom starszym, a nie interesom kogoś innego”45. Te uwagi papie
ży nie są bezpodstawne. Nie bez powodu E. Goffman zaliczył domy pomocy 
społecznej do „instytucji totalnych”, czyli do miejsc, w których nie ma miejsca 
na indywidualne podejście do człowieka, wszyscy są traktowani jednakowo, 
są poddawani kontroli, muszą wykonywać te same, przymusowe czynności. 
Instytucja totalna nie liczy się z jednostką, tu panuje podział na nadzorujących  
i będących pod nadzorem. A priorytetem nigdy nie jest grupa osób będących 
pod nadzorem46.

Franciszek, analizując funkcjonowanie domów pomocy społecznej, do
strzega ich potencjał: „domy starców powinny być «płucami» człowieczeń
stwa w miasteczku, w dzielnicy, w parafii; powinny być «sanktuariami» 
człowieczeństwa, gdzie osoba starsza, słaba jest otoczona troską i pielęgno
wana jak starszy brat lub siostra”47. Dobro świadczone w takich placówkach 
nie może pozostawać w nich samych, ma emanować, ma oddziaływać na 
najbliższe środowiska. W ten sposób dopełniają się słowa Jana Pawła II: 
„pensjonariusze domu starców mogą czuć się kochani i nadal przydatni spo
łeczeństwu”48.

ISTOTNE RÓŻNICE

Wśród ważniejszych różnic pomiędzy spojrzeniem na starość obu pa
pieży można wskazać dwa aspekty. Pierwszym z nich jest kontekst i per
spektywa, z jakiej o starości mówią. Drugim jest problematyka bezdysku
syjnie związana ze starością, czyli śmierć. Jan Paweł II jest świadomy, że 
podejmuje w swoim liście dialog ze swymi rówieśnikami, w których życio
rysie zagościły dwudziestowieczne nieszczęścia: koszmar II wojny świato
wej, ludobójstwo w obozach zagłady, reżimy totalitarne, a następnie zimna 
wojna polegająca na konfrontacji między wrogimi obozami ideologicznymi, 

44 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 13.
45 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt.
46 E. GOFFMAN, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicz-

nych, red. W. DERCZYŃSKI, A. JASIŃSKA-KANIA, J. SZACKI, Warszawa 1975, s. 152. 
47 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt.
48 JAN PAWEŁ II, List „Do moich Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku”, dok. cyt., 13.
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której towarzyszył wyścig zbrojeń i widmo konfliktu nuklearnego. Jan Pa
weł II postrzega odchodzące pokolenie jako pokolenie, któremu nieobce są 
cierpienie i znój życia. Trudne warunki życia niejako naznaczyły pokolenie 
papieskich rówieśników. Papież pokazuje ciemną stronę starości, jej egzy
stencjalne uwarunkowania, które zostały wpisane w sferę starości.

Papież Franciszek nie wskazuje takiej perspektywy. Owszem, w jego 
wypowiedziach pojawiają się dwa dramatyczne wydarzenia, ale dziejące się 
niemal na naszych oczach, a więc niekoniecznie dotyczące tylko osób star
szych. Chodzi o prześladowania mieszkańców chrześcijańskiego miasta Ka
rakosz w Iraku i prześladowania religijne w Albanii49. Te różne perspektywy 
w ujmowaniu starości uświadamiają różnicę między oboma papieżami. Woj
tyła jako młody mężczyzna doświadczył osobiście koszmaru wojny w sercu 
Europy. Bergoglio był wówczas dzieckiem w Ameryce Południowej.

Druga znamienna różnica dotyczy problematyki śmierci. Jan Paweł II 
podejmuje ten trudny temat nieodłącznie związany ze starością. Perspekty
wa śmierci, która z coraz większą natarczywością wkracza w życie człowie
ka starego, implikuje pytania ludzi w podeszłym wieku o jej nieuniknioność 
i sens. I jednocześnie może być przyczyną, że starość staje się najbardziej 
traumatycznym okresem życia człowieka. Jan Paweł II w swoim liście nie 
próbuje „obłaskawić” śmierci. Według niego śmierć jest dramatem, budzi 
lęk i bunt, ale jednocześnie papież podpowiada chrześcijańską odpowiedź na 
rzeczywistość śmierci. To „wiara rozjaśnia […] tajemnicę śmierci i opromie
nia swym światłem starość”. Perspektywa eschatologiczna jest odpowiedzią 
papieża na najtrudniejsze pytanie podeszłego wieku – pytanie o śmierć.

Papież Franciszek o śmierci milczy. W swoich wystąpieniach 28 wrze
śnia 2014 roku, w piętnaście lat po ogłoszeniu listu Jana Pawła II do osób 
starszych, mówi o problemach starości, ale jedynie związanych z „tu i teraz”. 
Nie można mówić, iż zbagatelizował problematykę śmierci. Może jedynie 
położył akcent na innych aspektach, na doczesnych problemach doskwie
rających starości. A może także mieć świadomość, kontynuując nauczanie 
swojego poprzednika, że Jan Paweł II w swoim liście napisał na ten temat 
wystarczająco dużo.

WNIOSKI

1. Wizje starości: zawarta w liście ojca świętego Jana Pawła II Do moich 
Braci i Sióstr – osób w podeszłym wieku oraz wyrażona w przemówieniu 

49 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi, przem. cyt.
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i homilii papieża Franciszka na placu św. Piotra w Watykanie 28 wrze
śnia 2014 roku są zbieżne. 

2. Obaj papieże prezentują pozytywną wizję starości. Starość jest czasem 
łaski i znakiem Bożego błogosławieństwa.

3. Podstawową wartością starości jest mądrość wynikająca z życiowego 
doświadczenia.

4. Mądrość i doświadczenie ludzi starszych mają służyć młodszym poko
leniom. Starsi mają do spełnienia rolę zachowania i przekazania tożsa
mości narodowej. Mają także być przekazicielami „skarbca wiary”. Są 
niezastąpieni dla funkcjonowania narodu, społeczeństwa i Kościoła.

5. Powinnością wobec ludzi starszych jest zapewnienie im właściwego 
miejsca w społeczeństwie, dbanie o ich potrzeby, troska wyrażana nie 
tylko poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb, lecz relacja pełna 
akceptacji, empatii oraz gotowość do poświęcenia im czasu.

6. Placówki zajmujące się opieką nad seniorami – domy pomocy społecz
nej, aby dobrze służyły ludziom starszym, nie mogą swojego działania 
koncentrować jedynie na organizacyjnej sprawności. Miarą ich działal
ności winno być stworzenie warunków, w których podopieczny byłby 
w centrum zainteresowania personelu, a relacje z nim przekraczałyby 
czysto formalne stosunki.

7. Można dostrzec dwie istotne różnice w nauczaniu papieży na temat 
starości. Jan Paweł II postrzega ludzi w podeszłym wieku jako nazna
czonych złem dwudziestego wieku: wojną światową, totalitaryzmami 
i wyścigiem zbrojeń zagrażającym rozpętaniem wojny nuklearnej. Pa
pież Franciszek nie postrzega starości w takiej perspektywie. Jan Paweł 
II wiąże starość z nieuchronnością śmierci i daje seniorom odpowiedź 
na pytanie o dalszy los człowieka. Franciszek nie podejmuje tematu 
śmierci.

8. Nauczanie papieża Franciszka na temat starości w piętnaście lat po 
opublikowaniu listu ojca świętego Jana Pawła II Do moich Braci i Sióstr 
– osób w podeszłym wieku jest w zasadzie kontynuacją refleksji papieża 
Polaka o starości. Różnice w wypowiedziach obu papieży wynikają 
głównie z przyczyn formalnych: list jako obszerny dokument może 
zawierać głębszą analizę problemu, natomiast przemówienie i homilia 
ograniczają taką możliwość. 
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POPE JOHN PAUL II AND POPE FRANCIS:  
TEACHING OF OLD AGE

The aim of the article is to compare the teachings of Pope John Paul II and Pope 
Francis concerning old age. The 15th anniversary of the publishing of Letter of the Holy Fa-
ther John Paul II to the elderly, celebrated in 2014 serves as a good reason to do so. On the 28th 
of September 2014 a meeting of Pope Francis with the elderly was organised on St. Peter’s 
square in Vatican. In the course of the meeting, a speech and a homily on the problems 
of the elderly were presented. The first part of the article introduces old age as a positive 
value. In the next part, the role and the tasks of the elderly are described. The description 
is followed by a presentation of old people as the ones who require appropriate help. 
Next, the article explains the significant differences in the approach to old age by both 
popes. The article finishes with conclusions drawn from the comparison of the teachings 
on old age by Pope John Paul II and Pope Francis.

tłum. Dominik Chechelski
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Działalność polityczna, w przekonaniu wielu, jeśli nawet nie jest czymś 
złym, to na pewno moralnie wątpliwym i wywołującym retoryczne pytania. 
Jan Paweł II zwraca w związku z tym uwagę, że obserwowane dziś przejawy 
patologii społecznej, w tym także „korupcji politycznej”, wywołujące „obu
rzenie wielkiej rzeszy ludzi, których podstawowe prawa zostały podeptane 
i znieważone” zmuszają do tego, że „coraz powszechniejsza i pilniejsza jest 
też potrzeba radykalnej odnowy jednostek i społeczeństw, zdolnej zapewnić 
sprawiedliwość, solidarność, uczciwość i jawność”1. 

W tym kontekście „bierność, która zawsze była postawą nie do przyję
cia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bez
czynności”2. Ogłaszając w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 św. Tomasza 
Morusa patronem rządzących i polityków, Jan Paweł II mówił: „Człowiek 
nie może oderwać się od Boga ani polityka od moralności”3. Słowa te przypo

1 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Veritatis splendor”, Citta del Vaticano 1993, 98 (skrót: VS).
2 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, Citta del Vaticano (1988), 

3 (skrót: ChL).
3 JAN PAWEŁ II, List Apostolski „motu proprio” o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Pa-

tronem rządzących i polityków (31.10.2000), „L’Osservatore Romano” 22 (2001) nr 1, s. 11. 
W polskim przekładzie znajduje się błędne tłumaczenie, w którym „moralności” zastą
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mniała także Nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary o zaangażowaniu 
katolików w życiu politycznym, precyzując jednocześnie pewne aspekty tej 
działalności4.

PYTANIA O POLITYKĘ

Zauważany współcześnie nieufny stosunek przeciętnego człowieka do 
polityki i polityków wywodzi się z historycznego doświadczenia, którego 
źródeł szukać należy w Odrodzeniu. To w tym czasie w imię akcentowa
nia człowieka, a zwłaszcza jego prymatu, a jednocześnie wyzwolenia spod 
wpływów średniowiecznej myśli, redukującej jakby jego wolność, próbowa
no życie polityczne oderwać od norm religijno-moralnych. Widziano w nich 
ograniczenie, pewien kaganiec, możliwości spełniania funkcji polityka i sa
mej polityki. 

Przykładem odwoływania się do takiego wyzwolenia człowieka i ze
rwania z respektowaniem podstawowych wartości w sferze polityki jest 
Niccolo Machiavelli († 1527). Stał się on symbolem tzw. „czystego polity
ka”, a więc oderwanego od wartości, a koncentrującego się na skuteczności 
i pragmatyzmie. Cechy te stały się najbardziej pożądane u polityka, tak go 
oceniano i tak rozumiano politykę. Ten nurt wywarł silny wpływ na kształ
towanie się wizji polityki i polityka, i także dziś ma wielu zwolenników.

Mimo negatywnych przykładów, jakimi są systemy totalitarne oraz ide
ologiczne, Jan Paweł II pisze: „Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult wła
dzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi 
wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycz
nej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moral
nego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwia sceptycyzmu i nieobecności 

piono „prawdy”. W oryginale łacińskim cytowany fragment brzmi: „Homo a Deo seiun
gi non potest nec res politica a re morali”. JOANNES PAULI II, Litterae apostolicae motu 
proprio datae Sancti Thomae Mori, „Insegnamenti di Giovanni Paolo II” XXII, 2, Citta del 
Vaticano 2000, s. 741. Natomiast w oryginale włoskim: „L’uomo non si puo separare da 
Dio, ne la politica dalla morale”. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica in forma di „Motu 
proprio” per la proclamazione di Tommaso Moro e patrono dei governanti e dei politici, „Insegna
menti di Giovanni Paolo II” XXII, 2, Citta del Vaticano 2000, s. 745.

4 „Choć poddawany był różnym formom nacisku psychicznego, nie zgodził się na 
żaden kompromis, lecz dochowując niezłomnej wierności prawowitym władzom i instytucjom, 
która go wyróżniała, swoim życiem i śmiercią potwierdził, że człowiek nie może oderwać 
się od Boga ani polityka od moralności”. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna 
o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym (24.11.2002), 
„L’Osservatore Romano” 24 (2003) nr 2, s. 49. 
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chrześcijan w sprawach politycznych”5. Jest to wezwanie uniwersalne, nie
zależnie od przekonań religijnych czy wyznawanej wiary, a nawet jej braku. 

Podstawowy błąd zawężającego rozumowania, wręcz niezgodnego 
metodologicznie, uznającego politykę za co najmniej wątpliwą etyczno-mo
ralnie, polega na utożsamianiu działalności politycznej, a zwłaszcza kon
kretnych polityków czy partii, z obiektywną normą tej rzeczywistości jako 
wzorem postępowania. W tym kontekście widać, że sama analiza, a tym bar
dziej definicja pojęcia „polityka” nastręcza trudności – stąd jest przedmiotem 
studiów. Nie są tutaj obojętne założenia ideologiczne czy filozoficzne6. 

Termin „polityka” pochodzi od greckiego słowa „polis” – miasto, pań
stwo, społeczność – a więc wskazuje zakres personalno-terytorialny. Na
tomiast „politike techne” – to sztuka rządzenia państwem, sprawowania 
władzy i zajmowania się sprawami publicznymi; swoista technika polity
ki. Wszystko to jest ogólnym widzeniem polityki, choć na pewnym etapie 
w pełni uzasadnionym. Próbując natomiast bardziej precyzyjnie oddać istotę 
tego pojęcia, należy zwrócić uwagę na konieczność wyraźnego rozróżnienia 
jego węższego i szerszego znaczenia. Polityka w sensie węższym ma cztery 
znaczenia: 1. działalność mająca na celu zbudowanie i funkcjonowanie apa
ratu państwowego, w jego przejawach oraz na różnych poziomach, zwłasz
cza centralnych; 2. sama umiejętność, której przedmiotem jest stabilne trwa
nie i rozwój społeczeństw oraz układ stosunków ludzi żyjących społecznie; 
3. działalność rządu oraz innych instytucji, a więc centrum władzy, w ramach 
swych rozdzielnych kompetencji (zwłaszcza władza wykonawcza), wreszcie 
4. sama akcja związaną z wyborami w celu zdobycia władzy i wpływów po
litycznych, a następnie ich utrzymania w państwie. 

Zatem takie rozumienie polityki to zaangażowanie polityczne, rozu
mienie „w sensie podejmowania konkretnych decyzji, formułowania pro
gramów, prowadzenia kampanii, działania w organach przedstawicielskich, 
sprawowania władzy”7. W danej sytuacji staje się ono zaangażowaniem za
wodowym, choć jego źródło może mieć podstawy ideologiczne.

5 ChL 42.
6 Por. M. A. KRĄPIEC, O ludzką politykę, Katowice 1993; H. BARS, Polityka według 

Jacques Maritaina, Londyn 1969; Interpretacje polityki, red. M. SZYSZKOWSKA, Warszawa 
1991; P. NITECKI. Ewangelizacja i polityka, Katowice 1994; M. WEBER, Polityka jako zawód 
i jako powołanie, Warszawa 1989; T. KLEMENTEWICZ, Spór o model metodologiczny nauki 
o polityce, Warszawa 1991. 

7 KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Wskazania dotyczące studiów 
i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej, „L’Osservatore Roma
no” 10 (1989) nr 7, s. 17.
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Natomiast polityka w sensie szerszym jest działalnością społeczną wy
tyczaną przez kierownicze ośrodki sformalizowanej grupy czy grup, czyli 
organizacji społecznej, np. państwa czy partii, a nawet grupy politycznej, nie
kiedy nawet kulturalnej czy zawodowej. Zatem odnosi się ona do tego, „co 
wiąże się z godnością i podstawowymi prawami człowieka, dobrem wspól
nym, sprawiedliwością i społeczną”8. To życie społeczne w bogactwie jego 
przejawów. Działalność ta zmierza do celów ważnych dla dziedzin życia 
społecznego. 

Polityka w tym znaczeniu obejmuje wszystkie twórcze i zorganizowane 
działania w różnych dziedzinach życia społecznego, a więc ekonomię i kul
turę, politykę i wychowanie. Zatem obejmuje ona wszystko, co dotyczy spo
łeczeństwa i jego organizacji, choć winna mieć na względzie także indywidu
alne osoby, i to w całej ich różnorodności personalnej.

W pierwszym z powyższych znaczeń polityka jest domeną wybranej 
i niewielkiej grupy działaczy, w drugim – w różnym stopniu i sensie uwi
kłani są w nią niemal wszyscy odpowiedzialni za życie społeczne. W życiu 
publicznym jest miejsce dla polityki w obu rozumieniach tego pojęcia. Wię
cej: nie są one wobec siebie przeciwstawne i nie tylko się uzupełniają, ale 
zachowywać winny związek między sobą i współtworzyć życie społeczne. 

Różne rozumienia polityki łączy troska o dobro wspólne. W tym sen
sie Jan Paweł II nazwał politykę „roztropną troską o dobro wspólne”9. Na
tomiast precyzyjniej działalność polityczna „oznacza w praktyce rządzenie 
krajami, tworzenie prawa i kierowanie administracją publiczną na różnych 
szczeblach”10. W tym kontekście łatwiej oceniać grupy i partie polityczne 
oraz samych polityków, zwłaszcza ich deklaracje wyborcze. Można powie
dzieć, że tak szeroko rozumiana polityka jest zadaniem dla całego Kościoła, 
a w jakimś sensie także wszystkich jego członków, choć w różnym stopniu 
i zakresie. Wśród świeckich troska o dobro wspólne winna jakby wyprze
dzać i być ostatecznie jednym z motywów aktywności politycznej. Otwartość 
ku innym ludziom jest wyzwaniem, a jednocześnie wsparciem wobec podej
mowanych inicjatyw. 

Natomiast wśród duchownych jako przedstawicieli Kościoła ta troska 
jest ważnym zadaniem, realizowanym poprzez wskazywanie norm moral
nych dla działalności politycznej oraz kształtowanie postaw wiernych świec

8 Tamże.
9 ChL 20.
10 JAN PAWEŁ II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca. Jubileusz Parlamentarzystów 

i Polityków (4.11.2000), „L’Osservatore Romano” 22 (2000) nr 1, s. 23.
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kich i wreszcie także ocenę konkretnych przedsięwzięć (por. DFK 8–9)11. To 
oni „są obrońcami wspólnego dobra […] a równocześnie gorliwymi obrońca
mi prawdy”12. Wskazania na sferę sumienia winny ułatwiać rozeznanie tych 
wartości.

Możliwość działalności politycznej jest zadaniem do spełnienia, które 
człowiek – w swej wolności – może wykorzystać ku czynieniu dobra lub 
zła, zwłaszcza wobec innych, ale w pewnym sensie i wobec siebie samego. 
Jednak o ile sama możliwość działalności politycznej jest moralnie obojętna, 
o tyle nie jest moralnie obojętna troska o dobro członków danej społeczności, 
a także cele polityczne i metody ich realizacji. 

Nic dziwnego zatem, że chrześcijaństwo, które zna wszystkie dziedziny 
życia ludzkiego i którego zadaniem jest promocja dobra i walka ze złem, tak
że w życiu społecznym, w swojej refleksji religijno-moralnej podjęło kwestie 
aktywności politycznej chrześcijan13. To ewangeliczne zobowiązanie, które 
jest podejmowane przez niektórych chrześcijan. Istotą zaangażowania poli
tycznego winna być obrona prymatu człowieka, widzianego społecznie, nie
jednokrotnie zagrożonego tak ze strony jednostek, jak i partii politycznych 
oraz pozytywnie pojęta służba dobru wspólnemu. Zabiegając o te wartości, 
chrześcijanie powinni kształtować wspólnoty polityczne, „działając roztrop
nie i nienagannie pod względem moralnym […] w duchu szczerości i słusz
ności, owszem, z miłością i odwagą polityczną” (KDK 75)14. Zatem, jak wska
zywał papież Jan Paweł II, nie można oddzielić „polityki od moralności”15, 
jeśli ma ona być twórcza dla człowieka oraz dobra wspólnego. 

11 Por. JAN PAWEŁ II, List do wszystkich kapłanów na Wielki Czwartek 1979 roku, Citta 
del Vaticano 1979, 17; JAN PAWEŁ II, W sprawach zasadniczych kapłan nie może milczeć. Spo-
tkanie z księżmi i klerykami (Monreale, 11.11.1984), „L’Osservatore Romano” 5 (1984) nr 9, 
s. 14; JAN PAWEŁ II, Prezbiter wobec społeczności świeckich. Przemówienie na audiencji ogólnej 
(28.07.1993), „L’Osservatore Romano” 14 (1993) nr 11, s. 43. 

12 Sobór Watykański II, Dekret „Presbyterorum ordinis”, Watykan 1965, 9.
13 Por. C. S. BARTNIK, Różne sposoby pojmowania polityki, „Chrześcijanin a Współcze

sność” (1986) nr 4, s. 55–64; R. COSTE, Ewangelia i polityka, tłum. P. Zdziechowski, Paris 
1969; M. GORZKA, Chrześcijaństwo wobec polityki, [w:] Interpretacje polityki, red. M. SZYSZ
KOWSKA, Warszawa 1991, s. 89–100; J. MAJKA, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 
1993; J. KROKOS, Czym jest tak zwana „polityka Kościoła”?, „Chrześcijanin w Świecie” 
(1982) nr 3, s. 38–47; J. KONDZIELA, Sposoby pojmowania polityki, „Colloquium Salutis” 
(1985), s. 77–88. 

14 Por. J. ZABŁOCKI, Kościół i świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej Konstytucji 
pastoralnej „Gaudium et spes”, Warszawa 1986, s. 387–406.

15 JAN PAWEŁ II, List Apostolski „motu proprio” o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa…, 
dok. cyt., s. 11; por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 49. 
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Autonomia polityki winna dla chrześcijańskich działaczy oznaczać, 
że ich dążenia są „zgodne z wymaganiami Ewangelii” i stanowią „osobiste 
i zbiorowe świadectwo prawdziwości i szczerości swej wiary poprzez sku
teczne i bezinteresowne służenie ludziom”16. Winno ono być odniesione do 
członków danej społeczności. Okazuje się, że ci świeccy, „którzy ze względu 
na swój stan żyją w świecie i spełniają różne funkcje doczesne, winni wobec 
tego wykonywać swoisty rodzaj ewangelizacji […]. Polem właściwym dla 
ich ewangelizacyjnej aktywności jest szeroka i bardzo złożona dziedzina po
lityki, życia społecznego, gospodarki”17. Polityczne zaangażowanie chrześci
jan to także ewangelizacja.

Dla chrześcijan działalność polityczna winna być formą przeżywania 
wiary, świadectwa ewangelicznego i troski o ludzi, w duchu miłości bliźniego. 
Faktycznie bowiem „polityka jest sposobem trudnym – zresztą nie jedynym 
– wykonania chrześcijańskiego obowiązku służby drugim”18, a więc w stop
niu doskonałym miłości bliźniego. Winni ją wykonywać „ci, którzy posiadają 
talent do działalności politycznej lub mogą się do niej nadać” (KDK 75), i to 
w duchu służby człowiekowi oraz wspólnotom czy społecznościom.

Aktywność polityczna chrześcijan winna wiązać się ze służbą. To ona 
decyduje o jej moralnej wartości, pobudzając do „przezwyciężania takich 
pokus jak nieuczciwość, kłamstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do 
wzbogacenia niewielkiej grupy osób, lub w celu zdobywania popleczników, 
stosowanie dwuznacznych lub niedozwolonych środków dla zdobycia, 
utrzymania bądź powiększenia władzy za wszelką cenę”19. Z innej strony 
aktywność w życiu politycznym winna się opierać na naturalnych i antropo
logicznych podstawach, uwzględniających rozeznanie sytuacji zewnętrznej, 
jak i rozumienie działania politycznego, a także zrozumienie „chrześcijań
skiej” specyfiki tej działalności20.

W Nocie Kongregacji Nauki Wiary pada stwierdzenie: „W konsekwen
cji dochodzi do tego, że z jednej strony obywatele domagają się uznania cał
kowitej autonomii swoich wyborów moralnych, z drugiej zaś ustawodaw
cy uważają, że wyrazem poszanowania tej wolności wyboru jest tworzenie 
praw nieliczących się z zasadami etyki naturalnej i ulegają przemijającym 
tendencjom kulturowym i moralnym, tak jakby wszystkie możliwe wizje ży

16 PAWEŁ VI, List apostolski „Octogesima adveniens”, Citta del Vaticano 1971, 46 (skrót: 
OA).

17 PAWEŁ VI, Adhortacja „Evangelii nuntiandi”, Citta del Vaticano 1975, 70 (skrót: EN).
18 OA 46.
19 ChL 42.
20 Por. P. NITECKI, Ewangelizacja i polityka, dz. cyt., s. 40.
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cia miały taką samą wartość. Jednocześnie żąda się od znacznej części oby
wateli, w tym także od katolików, aby w imię opacznie rozumianej tolerancji 
rezygnowali z uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym swoich kra
jów w sposób zgodny z wizją człowieka i dobra wspólnego, którą uważają za 
prawdziwą i słuszną z ludzkiego punktu widzenia i którą chcieliby realizo
wać za pomocą legalnych środków, jakie demokratyczny porządek prawny 
zapewnia wszystkim członkom wspólnoty politycznej”21.

LUDZIE SUMIENIA

Odnowa człowieka i różnych społeczeństw dokonuje się w odnowie 
serc i sumień, a więc dotyka istoty człowieka i niepowtarzalnej specyfikacji 
w bogactwie stworzeń22. Oczywiście zmiana struktur społecznych, ekono
micznych i politycznych, a nawet kulturowych może być niewykorzystaną 
szansą, zaniedbaniem, jeśli nie stoją za nią ludzie sumienia. Dlatego wyraź
nie wskazuje Jan Paweł II: „Polska woła dzisiaj nad wszystko o ludzi sumie
nia!”23. Można powiedzieć, iż wołanie to jest w pełni aktualne. To jest drama
tyczne wołanie o człowieka, rozumianego w jego pełnej i twórczej specyfice 
antropologicznej. 

To oni sprawiają, że życie społeczne, a więc i polityczne formowane jest 
według tego prawa, którego człowiek sam sobie nie nakłada, ale jedynie je 
twórczo odkrywa w sumieniu jako głos, któremu winien być posłuszny (por. 
KDK 16)24. Zatem, jak zauważa Jan Paweł II, „potrzeba prawego sumienia, 
aby właściwie rozeznawać ostateczną wartość swego działania. Potrzeba też 
ducha ofiary, aby nie składać na ołtarzu dobrobytu własnego człowieczeń

21 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 50.
22 „Droga do rzeczywistej zmiany oblicza Polski przebiega przez serce każdego Po

laka. Potrzebne są reformy strukturalne i ustawodawcze, ale w ostatecznym rozrachunku 
powodzenie tego procesu zależy od nawrócenia serca każdego poszczególnego Polaka 
i Polski”. JAN PAWEŁ II, Jesteśmy świadkami walki o człowieka. Przemówienie do biskupów 
polskich podczas wizyty „ad limina apostolorum” (15.01.1993), „Chrześcijanin w Świecie” 23 
(1993) nr 1, s.182.

23 JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. ku czci świętego Jana Sarkandra (Skoczów, 
22.05.1995), [w:] Jan Paweł II na rodzinnej ziemi (22.05.1995). Wizyta duszpasterska Ojca Świę-
tego w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu z okazji kanonizacji św. Jana Sarkandra, Poznań 1996, 
s. 11. 

24 Por. JAN PAWEŁ II, Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych (Watykan, 14.02.1999), 
[w:] JAN PAWEŁ II, Moja i Wasza Ojczyzna. Przemówienia do biskupów polskich wygłoszone 
z okazji wizyty „ad limina Apostolorum”, Warszawa 1998, 2; A. F. DZIUBA, Kościół w Polsce 
w służbie pojednania, „Społeczeństwo” (2000) nr 4, s. 647–649.
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stwa i szczęścia innych”25. To szeroka otwartość, ale zarazem konieczności 
podejmowania działań osobowych i społecznych.

W relacjach międzyludzkich „najbardziej podstawowym problemem 
pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego 
człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszyst
ko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia to znaczy przed wszystkim 
w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłu
szać, choć jest on nieraz trudny i wymagający”26. To także zasada św. Pawła: 
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21). Zatem 
rodzi się w polityce pytanie: „Czyż godność sumienia nie jest ważniejsza od 
jakichkolwiek korzyści zewnętrznych?”27. 

Ukierunkowanie ku dobru wspólnemu daje rozeznanie przemian spo
łecznych oraz pojednania i nawrócenia. Tutaj sumienie „jest najtajniejszym 
ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, 
którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. […] W głębi sumienia człowiek 
odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być 
posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miło
wania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń 
to, tamtego unikaj” (KDK 16). To podstawowe wskazanie wartościujące i im
peratywne, także w wyborach politycznych. To odczucie jest oczywiste bez 
względu na różnice kultury czy religii, dotyka bowiem najgłębiej człowieka. 
„Jak widać z powyższego tekstu, sumienie jest dla każdego człowieka sprawą 
o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem 
i jest także sędzią naszych czasów”28. Jakże wielorakie funkcje są w nie wpi
sane, ale zawsze odniesione do człowieka. Sumienie jest znakiem ziemskiego 
pielgrzymowania, a więc niesie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mimo 
że wyraża się w pojedynczych znakach antropologicznych. Wydaje się oczy

25 JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie liturgii słowa (Sosnowiec, 14.06.1999), [w:] JAN 
PAWEŁ II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, Kraków 1999, 
s. 1150.

26 JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. ku czci świętego Jana Sarkandra, przem. 
cyt., s. 11.

27 JAN PAWEŁ II, Przemówienie podczas Liturgii Słowa. Gorzów Wielopolski – plac przy 
kościele Pierwszych Męczenników Polskich (2.06.1997), [w:] Pielgrzymka Apostolska Ojca Świę-
tego Jana Pawła II do Polski 31.05.1997 – 10.06.1997. Przemówienia. Dokumentacja. Teksty auto-
ryzowane, Poznań 1997, s. 54.

28 JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. ku czci świętego Jana Sarkandra, przem. cyt., 
s. 11. „Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje styl swego życia, aby słuszne dążenie 
do pomyślności nie zagłuszyło głosu sumienia, które waży to, co słuszne i co prawdziwie 
dobre”, JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie Liturgii Słowa (Zamość, 12.06.1999), [w:] JAN PA
WEŁ II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 1121). 
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wiste, że realizacja zasad chrześcijańskich, także w życiu społecznym, a więc 
i politycznym, wymaga formacji religijno-moralnej29.

Sumienie jawi się między innymi jako „wewnętrzne prawo wolności, 
które ją ukierunkowuje na dobro i ostrzega przed czynieniem zła. Przy
zwolenie na łamanie tego prawa przez prawo stanowione w ostatecznym 
rozrachunku zawsze obraca się przeciw czyjejś wolności i godności. Bałwo
chwalczy kult wolności30, jaki nierzadko się proponuje współczesnemu czło
wiekowi, jest w gruncie rzeczy wielkim jej zagrożeniem. Prowadząc bowiem 
do zamętu i wypaczenia sumień, pozbawia człowieka najskuteczniejszej sa
moobrony przed różnymi formami zniewolenia”31. Zatem nieograniczona 
wolność może obrócić się przeciwko niej samej, przybierając różnorodne for
my niewoli.

Błędnie pojęta i praktykowana wolność prowadzi zazwyczaj do dra
matów ludzkich. Urasta niekiedy do szczególnie trudnej niewoli, spowodo
wanej decyzjami i postawami moralnymi. Co więcej, jakby dodatkowo, ma 
ona niejednokrotnie negatywne – trudne do przewidzenia – skutki wobec 
innych, czasem bliskich i kochanych.

Stąd dopiero „w Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi o człowie
ku – Bóg szuka człowieka. […] Bóg szuka człowieka z potrzeby swego oj
cowskiego serca. Dlaczego szuka? Dlatego, że człowiek oddalił się od Boga, 
ukrył się przed Bogiem, tak jak Adam pośród drzew rajskich ogrodu (por. 
Rdz 3, 8–10). Człowiek dał się sprowadzić na manowce przez nieprzyjaciela 
Boga (por. Rdz 3, 13). Szatan okłamał go, starając się mu wmówić, że on sam 
jest bogiem, że może poznać tak jak Bóg dobro i zło, nie licząc się z Bożą 
wolą, że może po swojemu rządzić światem (por. Rdz 3, 5)”32. Nieposłuszeń
stwo, źle rozeznana wolność okazało się przegraną człowieka. Najczęściej 
poprzez egoizm i pychę naruszona zostaje odpowiedzialność wolności, a su
mienie bywa zagłuszone, a czasem wyłączone. Mimo tego „na drogach ludz
kich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił 
wielki drogowskaz. […] Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. […] 
Czy można o tym pamiętać?”33. Dla chrześcijanina krzyż stanowi wskazanie 

29 „Rzeczą nieodzowna, zwłaszcza dla katolików świeckich w różny sposób zaan
gażowanych na polu społecznym i politycznym, jest dokładniejsza znajomość społecznej 
nauki Kościoła, która jest dynamiczna, a więc dostosowuje się do specyficznych warun
ków czasu i miejsca”. ChL 60.

30 Por. VS 54.
31 JAN PAWEŁ II, Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych, dok. cyt., 7.
32 JAN PAWEŁII, List apostolski „Tertio millennio adveniente”, Citta del Vaticano 1994, 7.
33 JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. ku czci świętego Jana Sarkandra, przem. 

cyt., s. 13–14.
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zogniskowane w Jezusie z Nazaretu, które musi być odniesione do Jego pas
chalnego zwycięstwa, które jest gwarancją dla ludzkich zwycięstw.

W życiu społecznym istnieje wiele zobowiązań. Zatem „gdy wierni 
świeccy wypełniają wspólnie powinności obywatelskie, kierując się głosem 
sumienia chrześcijańskiego oraz zgodnie z wartościami, które ono dyktuje, 
spełniają także właściwe sobie zadanie ożywiania duchem chrześcijańskim 
porządku doczesnego, respektując jego naturę i prawowitą autonomię oraz 
współdziałając z innymi obywatelami z właściwą sobie kompetencją i na 
własną odpowiedzialność”34. Jest to wpisanie się w odpowiedzialność za 
dzieła ziemi. To odpowiedzialność antropologiczna, która dotyka znaków 
człowieka.

Wobec przemian widać, że „nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wielo
ma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. 
Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale”35. Wobec tego należy pamiętać 
„jakże wiele wszyscy zawdzięczamy ludziom prawego sumienia – znanym 
i nieznanym! Odzyskanej wolności nie rozwinie się ani się nie obroni, jeśli na 
każdym odcinku życia społecznego, gospodarczego i politycznego nie sta
ną ludzie prawego sumienia, zdolni oprzeć się nie tylko różnym zmiennym 
wpływom i naciskom zewnętrznym, lecz także temu wszystkiemu, co osła
bia, albo wręcz niszczy wolność człowieka od wewnątrz”36. To konieczność 
obrony „sanktuarium człowieka”37. 

Często współczesna kultura jest narzędziem podporządkowania czło
wieka czy wspólnoty różnym zależnościom. Zatem tylko „ludzie sumienia 
to ludzie duchowo wolni, zdolni do rozeznania w świetle odwiecznych 
wartości i norm, które się tyle razy sprawdziły, nowych zadań, przed jakimi 
Opatrzność stawia nas w chwili obecnej. Każdy chrześcijanin powinien być 
człowiekiem sumienia, odnoszącym naprzód to najważniejsze i poniekąd 

34 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 49.
35 JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. ku czci świętego Jana Sarkandra, przem. 

cyt., s. 11
36 JAN PAWEŁ II, Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych, dok. cyt., 2.
37 „Wbrew pozorom praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tole

rancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, 
może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. […] Formy 
powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia”. JAN PA
WEŁ II, Homilia podczas mszy św. ku czci świętego Jana Sarkandra, przem. cyt., 3). „Dlatego 
Kościół, który w sposób wolny tworzą ludzie wierzący w Chrystusa, domaga się w tym, 
co dotyczy ziemskiego prawodawstwa, zapewnienia wszystkim obywatelom równości w życiu 
zgodnym z własnym sumieniem oraz zachowania norm naturalnego prawa moralnego, uznanych 
przez rozum”. JAN PAWEŁ II, Przemówienie w Parlamencie Europejskim (11. 10.1988), JAN 
PAWEŁ II, Ewangelia może zmienić oblicze tej ziemi, czyniąc ją bardziej ludzką, s. 12.
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najtrudniejsze ze zwycięstw – zwycięstwo nad sobą samym. Powinien nim 
być we wszystkich sprawach dotyczących jego życia prywatnego i publicz
nego”38. Można zatem powiedzieć, że każde miejsce w człowieku jest oczeki
waniem sumienia i jego osobowego spełnienia się.

Człowiek sumienia ma wielorakie przesłanie. Dlatego „być człowiekiem 
sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, 
ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować 
się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedli
wości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których 
żyjemy i w całej Ojczyznie; to znaczy także podejmować odważnie odpowie
dzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać 
oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: «Je
den drugiego brzemiona noście» (Ga 6, 2)”39. To odniesienie do osobowego 
wnętrza jest znaczone oczekiwaniem nawrócenia ku budowaniu wartości na 
służbie osób oraz społeczności.

Łatwo można zauważyć, iż nie ma żadnej sfery życia człowieka, która 
nie wymagałaby od ludzi sumienia. „Dlatego jednym z najważniejszych za
dań Kościoła w tej dziedzinie jest pełne delikatności i dyskrecji kształtowanie 
ludzkich sumień, tak aby budzić wrażliwość wszystkich na te problemy”40. 
Formacja ta winna bazować na przesłankach antropologicznych, możliwych 
do obiektywnego rozeznania oraz odnoszących się do każdego człowieka. 

Rozeznane pragnienia otwarte są ku wychowaniu i kształtowaniu lu
dzi, a dotyczy to zwłaszcza odpowiedzialnych za edukację. Dlatego „forma
cja prawego sumienia wiernych, poczynając od dzieci i młodzieży, musi być 
stałą troską Kościoła. Jeżeli Polska woła dzisiaj o ludzi sumienia, to pasterze 
Ludu Bożego powinni bliżej określić te obszary, w których najbardziej ob
jawia się słabość sumień, aby – uwzględniając specyfikę przyczyn – służyć 
pomocą w cierpliwym odbudowywaniu tkanki moralnej całego narodu”41. 
W postawach i związanych z nimi wyborach społecznych oraz politycznych, 
zwłaszcza „w tym kontekście trzeba koniecznie dodać, że właściwie ukształ
towane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez 

38 JAN PAWEŁ II, Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych, dok. cyt., 2.
39 JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. ku czci świętego Jana Sarkandra, przem. cyt., 

s. 11; por. R. LAURENTIN, Nowe wymiary miłości, przeł. M. Bocheńska, Warszawa 1977, 
s. 54–66; L. ROSSI, Carita, DETM, s. 94–96; F. BOGDAN, Chrystus – Prawodawca moralny, 
[w:] Powołanie człowieka, red. B. BEJZE, t. 6, Poznań 1983, s. 181–186; G. SIEGWALT, La loi 
chemin du salut, Neuchatel 1971, s. 76–77. 

40 JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie Liturgii Słowa (Sosnowiec, 14.06.1999), przem. cyt., 
s. 1152. 

41 JAN PAWEŁ II, Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych, dok. cyt., 2.
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oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, 
które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje 
alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne”42. To wyartykułowanie 
jednej z płaszczyzn spotkania sumienia z wyborami moralnymi. 

Zatroskanie o ludzi sumienia jest nadal zbyt mało zagospodarowane 
w przesłaniu Kościoła; trudno doszukać się planów ewangelizacyjnych. Tu 
nie wystarczają hasła, akcje czy „amatorstwo”, gdyż formacja ludzi sumienia 
jest jedną z najpoważniejszych spraw antropologicznych i religijno-moral
nych. Od tego rozeznana w znacznym stopniu zależy całe zaangażowanie 
oraz miejsca ludzi sumienia w kształtowaniu i przemianach współczesności.

Jan Paweł II zwraca uwagę, że wobec ludzi sumienia „służba ta wyra
żała się m.in. […] w uwrażliwianiu sumień na różnego rodzaju zagrożenia 
w życiu publicznym, a także na wynikające stąd moralne powinności w za
kresie narodowej kultury, oświaty, wychowania czy pamięci historycznej”43. 
Służba sumienia obejmuje spełnianie się człowieka, tak osobowe, jak i spo
łeczne. Tutaj dokonują się wybory etyczno-moralne, które podejmuje tylko 
człowiek. 

Akcent jurydyczny w funkcjonowaniu państwa i jego struktur budzi 
pytania. „Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym pluralistycznym spo
łeczeństwie chrześcijański prawodawca styka się z wizjami życia, ustawa
mi i żądaniami legalizacji, które pozostają w sprzeczności z jego sumieniem. 
Chrześcijańska roztropność, będąca cnotą chrześcijańskiego polityka winna 
mu w takich sytuacjach wskazywać, jak ma postępować, aby z jednej stro
ny nie sprzeciwić się nakazom należycie ukształtowanego sumienia, a z dru
giej nie uchybić powinnościom prawodawcy”44. Wymaga to w sumieniu 
odniesienia do prawdy. Chrześcijanie mają jeszcze prawdę objawioną, która 
wpisana jest w antropologiczne rozeznanie człowieka. 

Pytania o sumienie odnoszą się do sfery etyczno-moralnej, a więc an
tropologicznej. Dlatego ważne jest stwierdzenie Stolicy Apostolskiej: „Zgod

42 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 51. 
43 JAN PAWEŁ II, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (Warszawa, 8.06.1991), 

[w:] JAN PAWEŁ II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 729; por. Z. SAREŁO, Postmoderni-
styczne inspiracje, [w:] Teologia moralna wobec współczesnych zagadnień. Materiały ze spotkania 
naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów (Konstancin, 7–9.06.1998), red. J. NAGÓR
NY, A. DERDZIUK, Lublin 1999, s. 63–66.

44 JAN PAWEŁ II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, przem. cyt., s. 24. „Rzecz 
nie w tym, aby współczesny chrześcijanin odcinał się od świata, w którym postawiło go 
Boże powołanie, ale raczej by dawał świadectwo swej wiary i postępował zgodnie z wła
snymi zasadami w trudnych i nieustannie zmieniających się sytuacji, jakie występują 
w życiu politycznym”. Tamże.
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nie z katolicką doktryną moralną laickość pojmowana jako autonomia sfery 
obywatelskiej i politycznej w stosunku do sfery religijnej i kościelnej – ale nie 
w odniesieniu do zasad moralnych – jest wartością przyswojoną już i uzna
ną przez Kościół, należącą do dziedzictwa wypracowanego przez cywiliza
cję”45. Ważne jest położenie akcentu na aspekt moralny, który jest inna ka
tegorią niż np. ekonomia czy kultura, choć przez to nie pomniejsza się ich 
twórczego znaczenia. 

SŁUŻBA PRAWDZIE

Jezus Chrystus, Mesjasz Nowego Przymierza, nie zajmował się polityką 
w rozumieniu bezpośrednim, wręcz jej unikał46 – tak między innymi określił 
swoje posłannictwo: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo Prawdzie” (J 18, 37). Zatem Chrystus prawdę uczynił 
podstawowym elementem programu życia indywidualnego i społecznego, 
utożsamiając się z nią na drodze dającej życie (por. J 14, 6). To zaangażowanie 
Jezusa wskazuje sposoby uczestnictwa jego uczniów między innymi w życiu 
społecznym i politycznym. 

Nie chodzi tu o prawdę rozumianą w ludzkich wymiarach jako brak fał
szu i kłamstwa, a więc opis rzeczywistości zgodny z jej stanem faktycznym. 
Chodzi tu o prawdę rozumianą jako pozytywny opis rzeczywistości człowie
ka w perspektywie prawa objawionego przez Boga i wypełnionego w Jezusie 
Chrystusie. Głoszenie prawdy, choć nie jest działalnością polityczną ani nie 
ma takich celów, może być niekiedy wchodzeniem w politykę i rodzić także 
polityczne, a nie tylko etyczno-moralne skutki.

Polityczne postawy są zróżnicowane i wielorako uwarunkowane. Cza
sem napotykają na brak rozeznania etyczno-moralnego. Jednak w życiu 
dochodzi do rozstrzygnięć czy decyzji, gdyż tego wymaga między innymi 
funkcjonowanie władzy. Jednak w wielu decyzjach „sprawą całkowicie od
rębną jest zasada, w myśl której katolicy – podobnie jak wszyscy pozostali 
obywatele – mają prawo i zarazem obowiązek uczciwie poszukiwać praw
dy, krzewić prawdy moralne dotyczące życia społecznego, sprawiedliwości, 

45 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 52.
46 Por. JAN PAWEŁ II, Prezbiter wobec społeczności świeckich. Przemówienie na audiencji 

ogólnej (Watykan, 28.07.1993), „L’Osservatore Romano” (1993) nr 11, s. 43; M. CZAJKOW
SKI, Czy Pan Jezus mieszał się do polityki? „Więź” (1986) nr 5–6, s. 80–89; tenże, Królestwo 
Boże a polityka, „Communio” 6 (1986) nr 2, s. 83–88. 
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wolności, poszanowania życia oraz innych praw człowieka i bronić ich do
zwolonymi środkami”47. 

Misja Jezusa z Nazaretu, objawiającego Bożą prawdę jako podstawę 
królestwa Bożego, realizowana jest w czasie i przestrzeni przez Kościół. On 
stoi na pograniczu różnych rzeczywistości – dotykając jednocześnie święto
ści Boga i działając w świecie, w którym jest tak wiele zła i grzechu. Owa wy
magająca obecność i świadectwo wiary na styku sacrum i profanum wyznacza 
Kościołowi zadania wskazane przez Chrystusa, ich istotą jest głoszenie Bożej 
nauki i przemiana świata według jej zasad (por. Mk 16, 15–20; Mt 28, 16–20). 
Działalność chrześcijan, którzy winni „być z prawdy” (J 18, 37), która „jest 
w Jezusie” (Ef 4, 21), a więc także ich aktywność polityczna, realizowana spo
łecznie, winna dobrze rozumieć posłannictwo Kościoła. To w jego ramach 
człowiek wierzący realizuje osobowe powołanie, ale zawsze we wspólnocie, 
dążąc jednocześnie do budowy królestwa Bożego48. Oczywiście jego spełnie
nie nastąpi w jedności ludzi w pełni eschatycznej Jezusa Chrystusa.

Zatem Kościół jest wpisany nie tylko jednostkowo czy osobowo w ka
tegorie religijno-moralne, zawężające wspólnotę, ale zawsze z otwartością 
ku wszystkim wspólnotom i strukturom49. To otwartość prawdy, która prze
kracza granice, a w chrześcijaństwie jest zobowiązaniem ewangelizacyjnym. 
Służbę prawdzie „należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie 
tylko społeczności chrześcijańskiej, ale także całej ludzkości”50. Wskazuje to 
nowa ewangelizacja, która nie powinna rozstać się z prawdą.

Prawda jest fundamentem, na którym chrześcijanin winien budować 
swoje życie, także społeczne i polityczne. „Człowiek jest sobą poprzez we
wnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia, odbita w czynach. W tej praw
dzie każdy człowiek jest zadany samemu sobie. […] każda zasada moral
ności jest szczególnym punktem, od którego rozchodzą się drogi ludzkiego 
postępowania, a przed wszystkim drogi sumień. Człowiek idzie za prawdą 
tutaj wyrażoną, którą równocześnie dyktuje mu sumienie, albo też postępuje 
wbrew tej prawdzie. W tym miejscu zaczyna się istotny dramat, tak dawny 
jak człowiek. W punkcie, który ukazuje Boże przykazanie, człowiek wybiera 
pomiędzy dobrem a złem. W pierwszym wypadku – rośnie jako człowiek, 
staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim wypadku – człowiek się degra

47 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 52.
48 Por. ChL 1, 7; S. WILKANOWICZ, Obraz chrześcijanina w posynodalnej adhortacji, 

„Tygodnik Powszechny” (1989) nr 42–44, s. 8.
49 Por. P. NITECKI, Ewangelizacja i polityka, dz. cyt., s. 21.
50 EN 1; por. J. KRUCINA, Ewangelizacja – odnowione imię całej działalności Kościoła, 

[w:] Ewangelizacja, red. J. KRUCINA, Wrocław 1980, s. 55–76.
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duje”51. Chrześcijanin ma odnawiać życie moralne, a jednocześnie ma „pra
cować dla prawdy” (3 J 8), która najdoskonalej wyzwala (por. J 8, 32).

W Jezusie Chrystusie, źródle prawdy objawionej, chrześcijanin odnaj
duje kierunek wysiłków zmierzających do życia zgodnego z wyznawaną 
wiarą, nadzieją i miłością. Prawda w rozumieniu chrześcijańskim oznacza 
słuchanie Ewangelii i wprowadzanie jej w życie, tak indywidualne, jak i spo
łeczne, a w tym i polityczne. Proces ten winien być oparty na prawie na
tury wspólnym dla wszystkich ludzi. Jednak dopiero w objawieniu Bożym 
człowiek znajduje dopełnienie antropologicznej struktury czy motywacji 
prawdy. Dla chrześcijanina dążenie do prawdy jest jednocześnie dążeniem 
do pokoju i nowego życia, czyli świętości, bo ona jest celem Zbawiciela i zo
bowiązaniem chrzcielnym. Kościół jako wspólnota Nowego Przymierza jest 
stróżem tej posługi ewangelizacyjnej, z którym i w ramach którego chrześci
janin ma współdziałać, aby potęgować jego wewnętrzną moc przez głoszenie 
Ewangelii. W nowej ewangelizacji ma swoją wartość nie tylko łaska, ale także 
świadectwo, aby zdążanie do prawdy było przepełnione owocami świętości. 

Jako chrześcijanie, jak naucza Jan Paweł II, „winniśmy zatem dołożyć 
wszelkich starań, aby prawda ewangeliczna torowała sobie drogę do sumień 
w sposób odpowiadający jej nieporównywalnemu z niczym znaczeniu dla 
współczesnego człowieka”52. Ważnym jest prawość sumienia, jego antropo
logiczna prawda, zwłaszcza w kontekście etyczno-moralnym. Nie można 
zapomnieć, iż sumienie, tak istotne w wyborach oraz ocenach moralnych, 
jest jednak subiektywnym faktorem osobowym, i takim pozostanie, jeśli nie 
będzie odniesione do prawdy.

Odnosząc te zasady do życia politycznego, Jan Paweł II wyjaśnia: „Urze
czywistniać prawdę, umacniając pokój, oznacza w polityce mieć odwagę 
ujawniania w porę ukrytych sprzeczności, otwierania na nowo w odpowied
nim momencie akt dotyczących problemów chwilowo zażegnanych dzięki 
normom prawnym i porozumieniom, które pozwoliły uniknąć pogorszenia 
się sytuacji. Urzeczywistniać prawdę znaczy także mieć odwagę przewidy
wania przyszłości, czyli brać pod uwagę, zgodne z dobrem dążenia, jakie 
wraz z postępem kultury rodzą się w jednostkach i narodach, w celu przysto
sowania instytucji krajowych i międzynarodowych do rzeczywistego stanu 

51 JAN PAWEŁ II, Spotkanie z młodzieżą na Westerplatte (12.06.1987), [w:] Jan Paweł II 
w Polsce, dz. cyt., s. 693.

52 JAN PAWEŁ II, Ewangelia może zmienić oblicze tej ziemi, czyniąc ją bardziej ludzką, 
przem. cyt., s. 13; por. Z. SAREŁO, Postmodernistyczne inspiracje, dz. cyt., s. 66.
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rozwijającej się ludzkości”53. Zatem prawda okazuje się czuła na poprawne 
rozeznawanie zachowań społeczno-moralnych.

Głoszenie prawdy w jej służebnym odniesieniu do człowieka jest jed
nym z ważnych elementów działalności Kościoła, który uwzględnia odnie
sienie tak do Boga, jak i do bliźniego, ale nie pomija też odniesienia do siebie 
samego. Jego skuteczność wynika zaś nie z koniunkturalnych układów, cza
sem pragmatyzmu, manipulacji i doraźnej skuteczności, lecz z wyrazistości 
moralnej, a więc służby prawdzie, która przemienia społecznie i politycznie. 

SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI

U podstaw chrześcijańskiego programu społecznego leży prawda 
o godności osoby ludzkiej, troska o jej poszanowanie „stanowi istotne, a po
niekąd centralne i jednoczące zadanie tej posługi na rzecz rodziny ludzkiej, 
do sprawowania której Kościół, a w nim katolicy świeccy, są powołani”54. 
Konsekwencją tej zasady jest poszanowanie i obrona praw osoby ludzkiej, 
szczególnie prawa do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci55. 

Dochodzą tu dalsze nakazy etyczne, zobowiązujące wierzących. W tym 
kontekście należy uznać religijny wymiar człowieka i prawa do wolności 
sumienia oraz wolności religijnej56. Nie można pominąć troski o naturalną 
rodzinę, będącą pierwszą płaszczyzną zaangażowania społecznego, wraz 
z uprawnieniami wychowawczymi57. Wreszcie dotyka się tutaj człowieka bę

53 JAN PAWEŁ II, Prawda siłą pokoju. Orędzie na XII Światowy Dzień Pokoju (1.01.1980), 
[w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie papieskie, t. II, cz. 2 (1979), Poznań 1992, 9.

54 ChL 37.
55 „Znaczy to, że ustawy prawne – niezależnie od dziedziny, w jaką wkracza lub 

powinien wkroczyć prawodawca – muszą zawsze kierować się szacunkiem dla człowieka 
i służyć zaspokojeniu jego wielorakich potrzeb duchowych i materialnych, osobistych, 
rodzinnych i społecznych. Dlatego ustawa, która nie respektuje prawa człowieka do życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci niezależnie od jego stanu – czy jest to człowiek zdrowy, 
czy chory, znajdujący się w fazie embrionalnej, stary lub umierający – nie jest ustawą 
zgodną z Bożym zamysłem: chrześcijański prawodawca nie może zatem ani brać udziału 
w jej redagowaniu, ani aprobować jej na forum parlamentu, chociaż w sytuacjach, gdy 
prawo takie już istnieje, wolno mu w ramach debaty parlamentarnej proponować po
prawki, które zmniejszają jego szkodliwość”. JAN PAWEŁ II, Chrześcijanin jako polityk 
i ustawodawca, przem. cyt., s. 24; por. ChL 38; KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota 
doktrynalna, dok. cyt., s. 51.

56 „Na tej liście nie może zabraknąć prawa do wolności religijnej”. KONGREGACJA 
NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 51; por. ChL 39.

57 „To samo należy powiedzieć o każdej ustawie, która działa na szkodę rodziny, 
zagraża jej jedności i nierozerwalności lub nadaje status prawny innym związkom mię
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dącego centrum życia społeczno-gospodarczego58 oraz uznania jego prawa do 
nieskrępowanego rozwoju kulturalnego. W praktyce „nadając człowiekowi 
swoje prawo, Bóg nie zamierza naginać siłą woli człowieka, ale wyzwolić go 
od wszystkiego, co może zagrażać jego prawdziwej godności i pełnej realiza
cji jego człowieczeństwa”59. Służba prawdzie jest realizacją Bożego powoła
nia ku dobru każdego człowieka, które jest charakterystyczną cechą posługi 
Kościoła w ekonomii Nowego Przymierza. Dlatego Kościołowi przysługuje 
„prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych, również w odniesie
niu do porządku społecznego, oraz wypowiadania oceny o wszystkich spra
wach ludzkich, na ile wymaga tego fundamentalne prawo osoby ludzkiej 
i zbawienie człowieka”60. Kościół podkreśla, że nie angażując się w tworze
nie programów społeczno-politycznych czy gospodarczych, pragnie służyć 
człowiekowi przez promocję wartości duchowych, bez respektowania któ
rych racjonalne wysiłki ludzkie nie mogą być skuteczne w żadnej dziedzi
nie61. Nie ma zatem żadnej trzeciej drogi, która byłaby propozycją Kościoła. 

Podstawą chrześcijańskiego programu społecznego i politycznego jest 
służba człowiekowi. Wynika to z faktu, iż jest on najdoskonalszym stworze
niem odkupionym przez Boga, w Jezusie Chrystusie, wcielonym Synu Bo

dzy osobami, również tej samej płci, które chciałyby stać się równoprawnym surogatem 
rodziny opartej na małżeństwie między mężczyzną a kobietą”. JAN PAWEŁ II, Chrześci-
janin jako polityk i ustawodawca, przem. cyt., s. 24. „Podobnie też, w obliczu współczesne
go prawodawstwa dotyczącego rozwodów, trzeba zabiegać o ochronę i uświadamianie 
wartości rodziny – opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci – któ
rej jedność i trwałość winna być zabezpieczona; niedopuszczalne są jakiekolwiek próby 
prawnego zrównania z rodziną innych form współżycia ani też prawnego uznania owych 
form. Również zagwarantowanie rodzicom swobody w wychowaniu swoich dzieci jest 
niezbywalnym prawem, uznawanym przez międzynarodowe deklaracje praw człowie
ka”. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 51; por. ChL 40.

58 „Na tej liście nie może zabraknąć […] troski o rozwój gospodarczy, służący czło
wiekowi i dobru wspólnemu, respektujący nakazy sprawiedliwości społecznej i ludzkiej 
solidarności oraz zasadę pomocniczości, wedle której «prawa wszystkich osób, rodzin 
i grup społecznych oraz ich realizacja powinny być uznawane»”. KONGREGACJA NA
UKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 51; por. ChL 43.

59 JAN PAWEŁ II, W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu. Msza św. z okazji Jubi-
leuszu Parlamentarzystów i Polityków (5.11.2000), „L’Osservatore Romano” 22 (2002) nr 1, 
s. 25.

60 KPK, kan. 747, par. 2.
61 „Kościół nie jest partią polityczną i nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. 

Jest ponadpartyjny, otwarty na wszystkich ludzi dobrej woli”. JAN PAWEŁ II, Kościół na 
polskiej ziemi wobec nowych zadań. Przemówienie do biskupów polskich (15.01.1993) „L’Osser
vatore Romano” 4 (1993) nr 2, s. 22; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, 
Citta del Vaticano 1987, 41 (skrót: SRS); JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus”, 
Citta del Vaticano 1991, 54–57 (skrót: CA). 
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żym, który podjął mękę i poniósł śmierć na krzyżu, aby dojść do zwycięstwa 
zmartwychwstania i daru Ducha Świętego. Niezbywalna godność człowie
ka sprawia, że chrześcijańskie nauczanie społeczne podkreśla jego prymat 
w całym ładzie społecznym. Natomiast jego konsekwencją jest dążenie do 
podporządkowania życia publicznego, a więc i politycznego, dobru człowie
ka – nie zaś brutalne zniewolenie go i podporządkowanie często zgubnym 
mechanizmom ideologicznym czy totalitarnym.

To człowiek w swym osobowym istnieniu, a więc w ziemskim życiu, 
jak i w perspektywie nadprzyrodzonego i eschatologicznego powołania, jest 
sensem istnienia i działania Kościoła. Człowiek „jest pierwszą drogą, po któ
rej winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierw
szą i podstawową drogą Kościoła”62. Dlatego oczekuje się od ochrzczonych, 
aby w świadectwie wiary „byli głodni i spragnieni sprawiedliwości, prak
tykowali miłość we wszystkich sytuacjach życiowych i by służyli braciom, 
zwłaszcza najmniejszym, ubogim i cierpiącym”63. To akcent położony na od
niesienie do ludzi, na szacunek dla ich godności, co jednocześnie jest także 
realizacją siebie samego. 

Odpowiedzialna troska o człowieka obecna jest w posłudze Kościoła, 
który zmierza do uświęcenia świata, ale jednocześnie dąży do kształtowania 
i umacniania bardziej ludzkich warunków życia przez podporządkowanie 
struktur społecznych prymatowi człowieka w ładzie życia publicznego. To 
starania o humanizację stosunków międzyludzkich, odnowa moralna całego 
porządku doczesnego oraz głoszenie prymatu osoby ludzkiej w świecie. 

Humanizację relacji międzyludzkich Kościół realizuje, „kiedy Boską 
mocą tej Nowiny, jaką głosi, stara się przemieniać sumienie poszczególnych 
ludzi i wszystkich razem, potem także ich działalność, a wreszcie ich życie 
i całe środowisko, w jakim się obracają”64. Zatem służba człowiekowi nie 
może być oderwana od prawdy sumienia.

Zaangażowanie społeczne Kościoła winno mieć odniesienie do jego 
funkcji zbawczej, gdyż to jest jego pierwszorzędne zadanie zlecone przez 
Jezusa Chrystusa. W praktyce Kościół strzeże i przekazuje depozyt wiary, 
a przez posługę sakramentalną uświęca człowieka. Z drugiej strony troszczy 
się o moralny wymiar jego doczesnych losów i broni go przed degradacją 
płynącą zarówno ze strony jego słabości wewnętrznych, jak i wpływów ze
wnętrznych, wśród których niebagatelną rolę odgrywają ideologie czy sys
temy polityczne nieliczące się z godnością osoby ludzkiej. Przyjęciu owych 

62 JAN PAWEŁ II, Encyklika  „Redemptor hominis”, Citta del Vaticano 1979, 14.
63 ChL 16.
64 EN 18.



185Moralności i polityka. Razem czy oddzielnie?

zasad winno towarzyszyć zrozumienie ewangelicznego sensu służby spo
łecznej, w które wpisane jest odrodzenie moralne, oparte na uniwersalizmie 
chrześcijańskich wartości.

Ostatecznie jednak „tylko człowiek odnowiony wewnętrznie, dla które
go najwyższym probierzem jest integralna nauka o człowieku, może w poko
ju i z odwagą budować nową rzeczywistość”65. Takiemu człowiekowi służąc, 
sam jednocześnie służy także sobie samemu. Wpisany w nią, jest on powo
łany „do świętości, czyli doskonałej miłości”66, a na tej drodze może on się 
wydoskonalać i rozwijać osobowo. W tym kontekście Ewangelia „nie tylko 
nie jest zagrożeniem dla człowieka, lecz stanowi jedyną drogę wiodącą do 
uznania człowieka w pełni jego prawdy i do wyniesienia jego wartości”67. 
Przesłanie Dobrej Nowiny pozwala rozeznać prawdę człowieka, a więc jest 
dla niego pomocą antropologiczną i moralną zarazem.

Owo niebezpieczeństwo degradacji, wyrażające się w uprzedmiotowie
niu człowieka, jest wyraźne w działaniu politycznym, które ma służyć dobru 
człowieka i jego godności, a nie podporządkowywać go ideologiom czy sys
temom politycznym. „Skądinąd nie można zaprzeczyć, że polityka musi od
woływać się również do zasad o absolutnym znaczeniu, właśnie dlatego, że 
służą godności człowieka i prawdziwemu postępowi ludzkości”68. Tylko ich 
osadzenie na prawdzie i godności człowieka jest antidotum wobec ideologii 
i bezdroży politycznych. Dlatego przyglądając się współczesnej rzeczywisto
ści politycznej, „Kościół ma świadomość, że z jednej strony demokracja jest 
najlepszą formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w podejmowaniu 
decyzji politycznych, z drugiej strony jednak jest możliwa tylko w takiej mie
rze, w jakiej opiera się na prawdziwej wizji osoby”69.

Papież Jan Paweł II podkreśla, że cała działalność polityczna „w osta
tecznej analizie jest z człowieka, poprzez człowieka i dla człowieka. Jeśli działal
ność ta odrywa się od tej fundamentalnej zależności i od tej fundamentalnej 
celowości, jeśli staje się poniekąd celem dla siebie, traci także właściwą sobie 
rację bytu. Co więcej, może stać się nawet źródłem swoistej alienacji. Może 
stać się obca człowiekowi, może popaść w antynomię z samym człowieczeń
stwem. Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka, jest pełne tro
ski i odpowiedzialności przywarcie do istotnych spraw i zadań jego ziem

65 JAN PAWEŁ II, Spotkanie z pielgrzymami Diecezji szczecińsko-kamieńskiej (Jasna 
Góra, 18.06.1983), [w:] Jan Paweł II w Polsce, dz. cyt., s. 347; por. J. ESKA, Wielka troska Jana 
Pawła II, „Więź” 26 (1983) nr 11–12, s. 58.

66 ChL 16.
67 Tamże, 34.
68 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 52.
69 Tamże, s. 50.
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skiego bytowania w społecznym tego bytowania wymiarze i zasięgu – tam, 
gdzie ważą się sprawy dobra wspólnego, od którego zależy równocześnie 
w sposób bardzo istotny dobro każdego”70. 

SŁUŻBA DOBRU WSPÓLNEMU

Podstawowym elementem chrześcijańskiego programu społecznego, 
a więc i politycznego, jest służba każdemu człowiekowi, osobie społecznej, 
za pośrednictwem człowieka zaś – w wymiarze ponadindywidualnym – do
bru wspólnemu społeczności, w której żyje i realizuje swe powołanie. „Po
lityka to stosowanie prawomocnej władzy w celu osiągnięcia wspólnego 
dobra społeczeństwa: wspólnego dobra, które – jak stwierdza Sobór Waty
kański II – «obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym 
jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwej osiągnąć swoją własną 
doskonałość» (KDK 74). Należy zatem prowadzić działalność polityczną 
w duchu służby. Mój poprzednik Paweł VI słusznie stwierdził, że «polity
ka jest trudnym sposobem […] wykonywania chrześcijańskiego obowiąz
ku służby drugim»”71. Zatem, pyta Jan Paweł II, „czyż […] treścią waszej 
codziennej pracy nie jest ustanawianie sprawiedliwych praw oraz troska 
o ich przyjęcie i stosowanie? Jesteście przekonani, że w ten sposób oddajecie 
ważną przysługę człowiekowi, społeczeństwu i samej sprawie wolności”72. 
Polityczne zaangażowanie odzwierciedla także pragnienie odniesienia do 
innych, tutaj w posłudze dobru wspólnemu, między innymi w stanowieniu 
odpowiednich praw, które nie naruszają godności osoby.

Zaangażowanie polityczne jest odpowiedzialnością, choć w różnym 
stopniu, za rzeczywistości ziemskie. „Uprawniony pluralizm doczesnych 
opcji nie podważa bynajmniej zasad, z których wynika zobowiązanie ka
tolików do zaangażowania w politykę, a odwołujących się bezpośrednio 
do chrześcijańskiej nauki moralnej i społecznej. Do tego nauczania katoli
cy świeccy powinni nieustannie się odwoływać, aby mieć pewność, że ich 
udział w życiu politycznym wyraża, zgodnie z wyznawanymi zasadami, 

70 JAN PAWEŁ II, Na forum sprawiedliwości i pokoju. Orędzie do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Nowym Jorku (2.10.1979), [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie społeczne 1978–
1979, Warszawa 1982, s. 311. 

71 OA 46; por. JAN PAWEŁ II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, przem. cyt., 
s. 23.

72 JAN PAWEŁ II, W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu, przem. cyt., s. 25. 
„Macie w pełni słuszność. Ludzkie prawo bowiem, jeśli jest sprawiedliwe, nie sprzeciwia 
się nigdy wolności, ale jej służy”. Tamże. 
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poczucie odpowiedzialności za rzeczywistość doczesną”73. Społeczne wska
zania Kościoła są zasadniczym ukierunkowaniem dla polityka odwołującego 
się do ewangelicznych zasad.

Zatem „z drugiej strony, wyrazem wewnętrznej spójności polityka po
winna być także poprawna wizja życia społecznego i politycznego, które
mu ma on służyć. W tym względzie chrześcijański polityk musi nieustan
nie odwoływać się do zasad rozwijanych stopniowo przez naukę społeczną 
Kościoła. Zasady te, jak wiadomo, nie składają się na określone ideologie ani 
nawet na program polityczny, ale zawsze są zespołem oficjalnych wskazań, 
pozwalających zrozumieć człowieka i społeczeństwo w świetle uniwersalne
go prawa moralnego, wpisanego w serce każdego człowieka i pogłębionego 
przez ewangeliczne objawienie”74. Dotyka się tutaj zobowiązań oczekiwa
nych przez chrześcijańskich polityków, zwłaszcza wobec przesłanek antro
pologicznych człowieka pojętego osobowo oraz społecznie. 

Owo dobro wspólne jest w świetle tradycji oraz nauki społecznej Ko
ścioła podstawowym celem chrześcijańskiej działalności społecznej, w tym 
także działalności politycznej. Właśnie ze względu na zasadę dobra wspól
nego działalność polityczna winna podlegać rozwojowi w miarę jak zmienia 
się i kształtuje życie publiczne i związane z nim problemy wpisane w cywili
zacyjny rozwój poszczególnych osób oraz całej ludzkości. 

Oczywistym jest, jak zauważa Jan Paweł II, że „podstawowym kryte
rium polityki, uprawianej na rzecz osoby i społeczeństwa, jest dążenie do 
wspólnego dobra jako dobra wszystkich ludzi i całego człowieka”75. Ta wizja, 
która nikogo nie wyklucza, jest gwarantem skuteczności podejmowanych 
działań. W trosce o jego realizację jako dobra wspólnego „świeckim nie wol
no traktować obojętnie, biernie i z dystansem tego wszystkiego, co jest z po
kojem sprzeczne lub mu zagraża”76. Istnieje w świecie wiele znaków, które 
są przeciwne pokojowi jako trosce o dobro wspólne, np. terroryzm, przemoc, 
handel bronią czy narkotyki77.

73 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 50.
74 JAN PAWEŁ II, W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu, przem. cyt., s. 26.
75 ChL 42.
76 Tamże. 
77 „I wreszcie, czyż można nie uwzględnić w tym wykazie wielkiej sprawy poko

ju? Ireniczna i ideologiczna wizja pokoju zmierza czasem do sekularyzacji jego warto
ści, w innych znów przypadkach ocena jego aspektów etycznych bywa powierzchowna, 
ignoruje złożoność problemów, które wchodzą w grę. Pokój jest zawsze «dziełem spra
wiedliwości i owocem miłości»; wymaga radykalnego i nieustannego wysiłku i czujności 
wszystkich, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje polityczne”. KONGREGACJA NAUKI 
WIARY, Nota doktrynalna, dok. cyt., s. 51
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Przebudowa moralna społeczeństwa, a zwłaszcza osób w postawach 
etyczno-moralnych, musi rozpoczynać się od kształtowania sumienia. „W tej 
dziedzinie przysługuje pasterzom Kościoła bardzo ważna, a zarazem deli
katna rola formowania prawego sumienia posłusznego nakazom Ewangelii 
i nauce Kościoła; sumienia uzdolnionego do mądrego i odpowiedzialnego 
działania w służbie społeczeństwa, tak aby aktywność polityczna nie dzia
łała, ale by dokonywała się w prawdzie, sprawiedliwości, miłości i posza
nowaniu godności człowieka, mając na uwadze jeden tylko cel – wzrost do
bra wspólnego. Na tym polu szczególną rolę do wypełnienia mają ludzie 
świeccy zgodnie z charyzmatami i darami, jakich Duch Święty udziela im do 
wypełnienia ich misji”78. Proces ten nie jest tylko zadaniem Kościoła instytu
cjonalnego, ale wynika z ewangelicznego świadectwa ochrzczonych.

O randze i powadze tej misji politycznej świadczy fakt, iż istnieje nawet 
możliwość zaangażowania w nią także duchownych, jeśli „zdaniem kompe
tentnej władzy kościelnej – będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub 
rozwój dobra wspólnego”79. Zatem funkcja służebna, odniesiona do innych 
ludzi, jest tutaj pozytywnym argumentem dla zaangażowania się w tak szla
chetną posługę dla dobra wspólnego, które rozeznaje także misję Kościoła.

Zasada dobra wspólnego rozumiana jest jak ogół podstawowych uwa
runkowań życia społecznego, dzięki którym poszczególne jednostki i całe 
społeczności mogą łatwiej osiągnąć własną doskonałość, nie naruszając jed
nocześnie podobnego dążenia innych. Ona to powinna być jednym z podsta
wowych celów aktywności w sferze polityki, wykorzystując ku temu twórczo 
wspólne, choć często zróżnicowane przedsięwzięcia różnych sił społecznych. 
Jan Paweł II działalność tego typu widzi jako jeden z elementów głoszonego 
programu solidarności, rozumianej jako twórcza odpowiedź na podziały ist
niejące we współczesnym świecie, na nędzę i ludzi z marginesu oraz opcję 
preferencyjną na rzecz ubogich80. Uważa, że „wszelka polityka mająca na 
celu dobro wspólne winna być owocem organicznej i spontanicznej spójno
ści sił społecznych. Jest to jeszcze jedna forma tej solidarności, która stanowi 
imperatyw społecznego ładu, solidarności, która wyraża się w szczególny 
sposób w istnieniu i dziełach stowarzyszeń partnerów społecznych”81.

78 JAN PAWEŁ II, Ewangelia może zmienić oblicze tej ziemi, czyniąc ją bardziej ludzką, 
przem. cyt., s. 12; por. ChL 42.

79 KPK, kan. 287, par. 2.
80 Por. SRS 38–40; P. NITECKI, Idea solidarności w nauczaniu Jana Pawła II, „Chrześci

janin w Świecie” (1989) nr 1, s. 1–21.
81 JAN PAWEŁ II, Praca jest znakiem jedności i solidarności. Przemówienie w Międzyna-

rodowej Organizacji Pracy w Genewie (15.06.1982), [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie społeczne 
1982, Warszawa 1987, s. 686.
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Jedyną akceptowalną dla chrześcijanina metodą działania w życiu 
społeczno-politycznym jest rozeznanie, obrona i promocja sprawiedliwości 
w duchu miłości i bezinteresownej służby, wyrażającej się zwłaszcza w po
stawie solidarności kształtującej pokój społeczny, zawsze z odniesieniem do 
wolności82. Niezbędny jest szacunek dla każdego człowieka, rozeznający jego 
godność osobową. 

Zatem „właśnie sprawiedliwość winna być najważniejszym celem dą
żeń polityka: sprawiedliwość, która nie zadowala się tylko tym, że oddaje 
każdemu, co mu się należy, ale stara się tworzyć wśród obywateli sytuację 
równych szans, a zatem wspomaga szczególnie tych, co do których istnieje 
obawa, że ze względu na status społeczny, kulturę czy stan zdrowia pozo
staną w tyle lub będą zawsze zajmować ostatnie miejsca w społeczeństwie, 
pozbawieni możliwości osobistego rozwoju”83. Zatem celem powinna być 
troska o rozwój każdej osoby oraz jej umocowania w społeczeństwie. 

Współcześnie „w rzeczywistości w świecie musi wzrastać duch solidar
ności, który przezwycięży egoizm jednostek i narodów. Tylko dzięki temu 
będzie można powstrzymać dążenie do władzy politycznej i bogactwa ma
terialnego pozbawione odniesienia do jakichkolwiek innych wartości. […] 
Tylko tą drogą można zapewnić naszemu światu pokojową przyszłość, usu
wając u samych korzeni przyczyny konfliktów i wojen: pokój jest owocem 
sprawiedliwości”84. Są to wartości zwrotnie sprzężone i jednocześnie ukie
runkowane ku człowiekowi. Nie można tu pominąć także pokoju serca, 
a wręcz od tego trzeba rozpocząć.

82 „Wolność, […] należy jednak przede wszystkim do sfery zewnętrznych relacji 
między obywatelami. Istnieje niebezpieczeństwo, że tak pojmowana wolność będzie pole
gać jedynie na należytym zabezpieczeniu interesów różnych stron czy przeciwstawnych 
egoizmów. Natomiast wolność, do której odwołuje się słowo Boże, zakorzeniona jest 
w sercu człowieka, które Bóg może uwolnić od egoizmu, dając mu zdolność otwierania 
się na bezinteresowną miłość”. JAN PAWEŁ II, W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeń-
stwu, przem. cyt., s. 26.

83 JAN PAWEŁ II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, przem. cyt., s. 23. „Na tym 
właśnie polega skandal zamożnych społeczeństw dzisiejszego świata, w których boga
ci stają się coraz bogatsi, ponieważ bogactwo samo się pomnaża, a ubodzy stają się co
raz ubożsi, gdyż ubóstwo tworzy zwykle nowe ubóstwo. Ta gorsząca sytuacja istnieje 
nie tylko wewnątrz poszczególnych krajów, ale wykracza daleko poza granice państw. 
Zwłaszcza dzisiaj, gdy dokonuje się globalizacja rynków, kraje bogate i rozwinięte z regu
ły polepszają jeszcze swoją sytuację ekonomiczną, natomiast kraje ubogie – z wyjątkiem 
niektórych, mających perspektywy pomyślnego rozwoju – pogrążają się zwykle w coraz 
bardziej dotkliwym ubóstwie”. Tamże. 

84 JAN PAWEŁ II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, przem. cyt., s. 24; CA 42.



190 Bp Andrzej Franciszek Dziuba

Jezus Chrystus przypomniał ludzkości, a zwłaszcza swoim uczniom, 
przykazanie miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22, 34–40; Mk 12, 28–34), które 
ma odniesienie do całego życia człowieka. Odtąd działalność polityczna bez 
miłości ku ludziom, którym ma służyć, a więc ku dobru wspólnemu, nie ma 
charakteru o znamionach chrześcijańskich, nierzadko jest wręcz dramatycz
nym zaprzeczeniem miłości społecznej w życiu publicznym85. 

Dobrze pojęta miłość bliźniego „wymaga czynnego i odpowiedzialne
go uczestnictwa w życiu politycznym wszystkich i każdego obywatela oraz 
grup, związków zawodowych, partii; wszyscy razem i każdy z osobna jeste
śmy odbiorcami polityki i jej aktorami”86. Oczywiście forma i stopień zaan
gażowania będą zróżnicowane stosownie do osób. Jednak dopiero w takiej 
wizji polityka może stać się narzędziem szczególnego otwarcia i bezintere
sownego zbliżenia się do innych ludzi, służąc im w duchu troski o dobro 
wspólne.

Ogólne wymagania stawiają szczegółowe uczniom Jezusa Chrystu
sa. „Dlatego chrześcijanin, który uprawia politykę – i pragnie czynić to po 
chrześcijańsku – winien działać bezinteresownie, nie szukając korzyści dla 
siebie ani dla swojego ugrupowania czy partii, ale dobra wszystkich i każ
dego, a zatem przede wszystkim tych, których sytuacja w społeczeństwie 
jest najtrudniejsza. W walce o byt, przybierającej nieraz formy bezwzględne 
i okrutne, wielu zostaje pokonanych i bezlitośnie zepchniętych na ubocze”87. 
Towarzyszenie tej części społeczeństwa, często w dramatycznych sytuacjach, 
stanowi zadanie nie tylko dla polityków chrześcijańskich, ale także dla Ko
ścioła i jego przedstawicieli.

Zaangażowanie polityczne wiąże się z wieloma sytuacjami i postawami 
ludzkimi wymagałaby od , jednak chrześcijanie powinni być wierni Ewange
lii. Naturalnie, „jest […] nieuniknione, że stosując te zasady w złożonej rze
czywistości politycznej, będziecie się często – mówił Jan Paweł II – stykać się 
ze środowiskami, problemami i okolicznościami, które w konkretnych sytu
acjach mogą prowadzić do różnych ocen. Zarazem jednak nie ma usprawie
dliwienia dla pragmatyzmu, który nawet w odniesieniu do istotnych i pod
stawowych wartości życia społecznego sprowadza politykę wyłącznie do 
roli pośrednika między różnymi interesami lub – co gorsza – do czystej de
magogii i kalkulacji wyborczych. Chociaż prawodawstwo nie może i nie po
winno obejmować całego obszaru prawa moralnego, należy mimo wszystko 

85 Miłość „ożywia i wspiera czynną solidarność wrażliwą na całokształt potrzeb isto
ty ludzkiej”. ChL 41.

86 Tamże 42.
87 JAN PAWEŁ II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, przem. cyt., s. 23.
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pamiętać, że nie może też iść przeciw prawu moralnemu”88. W tej konfrontacji 
troska o człowieka jako osobę oraz dobro wspólne winny być zasadniczym 
kryterium służby publicznej. 

Nauczanie Jana Pawła II wniosło nowe elementy do nauczania Kościoła 
na temat polityki i służby publicznej. Akcentuje ono osobową odpowiedzial
ność każdego człowieka. Wcześniej koncentrowano się głównie na wskaza
niach etyczno-moralnych, dotyczących profesjonalnej działalności zawodo
wych polityków, a więc zwłaszcza członków rządów, parlamentarzystów, 
pracowników administracji publicznej czy aparatu ustawodawczego. To 
wobec chrześcijańskich polityków formułowano pewne ogólne wskazania 
moralne, które w pewnym sensie miały być pomocą nawet w konkretnych 
decyzjach politycznych. 

Natomiast współcześnie, nie negując poprzednich preferencji, podkre
śla się szersze znaczenie polityki, w której uczestniczą już nie tylko profesjo
naliści, ale wszyscy ludzie. Tak pojęta polityka wskazuje, iż chodzi o odpo
wiedzialny udział „w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej 
i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego do
bra, zaś formy tego udziału, płaszczyzny, na jakich on się dokonuje, zadania 
i odpowiedzialność mogą być bardzo różne i wzajemnie się uzupełniać”89. 

Jak zatem wynika z nauczania społecznego Kościoła oraz doświadczeń 
polityków chrześcijańskich, działalność polityczna nie jest sama w sobie 
czymś złym, lecz jest szansą czynienia dobra. Jako jedna z aktywności spo
łecznych ludzi wiary może ona być źródłem dobra, o ile podporządkowana 
będzie wyznawanym przez chrześcijan normom religijno-moralnym i będzie 
elementem ich świadectwa o Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Kościół w swym nauczaniu przekracza najpopularniejsze znaczenie po
lityki jako sztuki sprawowania władzy. Zostaje w nim natomiast dostrzeżona 
jedna z form powołania chrześcijańskiego do udziału w dziele ewangelizacji 
w duchu współodpowiedzialności za losy społeczności, w której chrześci
janin żyje. To wyakcentowanie osobowego zaangażowania chrześcijanina 
w różne przejawy społecznej odpowiedzialności za innych.

Generalnie można powiedzieć, że członkowie rządów, parlamentarzy
ści, politycy i pracownicy administracji publicznej powinni działalność poli
tyczną traktować jako służbę dla dobra innych. „Jest to wizja szlachetna, jak 
stwierdza Jan Paweł II, ale zobowiązująca. Nie może bowiem wyrażać się 
jedynie przez ogólnikowe poparcie dla zasad ani przez deklaracje dobrych 
intencji. Służba polityczna polega na konkretnej codziennej pracy, w której 

88 JAN PAWEŁ II, W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu, przem. cyt., s. 26.
89 ChL 42.
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trzeba wykonywać swoje powinności z wielką kompetencją i dawać świa
dectwo nienagannej postawy etycznej, sprawując władzę w sposób bezstron
ny i uczciwy”90. 

Realizm życia społecznego oraz wzajemnych odpowiedzialności zadaje 
bardzo konkretne pytania o politykę, najczęściej rozumianą jako roztropna 
troska o dobro wspólne. W tej sferze działania szczególnie na czasie jest pyta
nie o ludzi sumienia, a więc szczególny przejaw twórczej osobowej odpowie
dzialności. W zobowiązaniach politycznych szczególnego znaczenia nabie
ra służba prawdzie. Jest to swoista obiektywna kategoria, jakże dziś często 
wypaczana. Szeroką płaszczyzną rozumienia i uprawiania polityki jest także 
służba człowiekowi, a więc owo indywidualne rozeznawanie i odniesienie. 
Jeszcze jedną, którą należy również postrzegać w wizji spotkania polityki 
i moralności, jest służba dobru wspólnemu.

LA MORALITÀ E LA POLITICA. INSIEME O SEPARATAMENTE?

Il realismo della vita sociale e delle responsabilità reciproche pone delle concrete 
domande sulla politica. Essa è compresa quasi sempre come una prudente cura del bene 
comune. In questa area dell’agire umano è particolarmente attuale la ricerca sugli uomini 
della coscienza, si tratta cioè di un particolare segno della creativa e personale respon
sabilità dell’uomo. Nei doveri politici un particolare significato assume il servizio per la 
verità. Questa è una obiettiva categoria che oggi viene spesso deformata. Un importante 
segno di intendere e fare la politica è pure il servizo all’uomo. Esso contiene un individu
ale discernimento e riferimento. Un altro momento in cui si deve vedere il rapporto tra la 
politica e la moralità è il servizo all’bene comune. 

tłum. bp Andrzej Dziuba

90 JAN PAWEŁ II, W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu, przem. cyt., s. 26.
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Depresja jest obecnie coraz częściej spotykanym zaburzeniem psychicz
nym oraz poważnym problemem zdrowotnym1. Okazuje się bowiem, że wie
le osób cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych i nie jest to tylko chwilowy 
stan smutku i przygnębienia, ale dużej trwający stan psychiczny, będący źró
dłem znacznego cierpienia, a niekiedy utrudniający wypełnianie codziennych 
obowiązków. Oprócz depresji istnieją również inne stany psychiczne i ducho
we, które w swoich przejawach mogą ją przypominać. Są nimi stan żałoby, 
rozpaczy, melancholii, kryzysu, ciemnej nocy ducha, strapienia duchowego 
oraz acedii. Stany te w opisach psychologów i teologów są podobne, ale za
sadniczo różnią się od zjawiska, jakim jest depresja. Bywa, że są one z nią 
mylone lub utożsamiane. W związku z tym przydatna może okazać się ana

* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznawa
nych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS1/01942.

1 Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) problem ten dotyczy 12% lud
ności świata, a w Europie 10% mężczyzn i 20% kobiet. Według prognoz depresja w 2020 
roku ma być po chorobach układu krążenia pierwszą przyczyną zachorowań u kobiet 
i drugą u mężczyzn. Por. T. ANATRELLA, Préface, [w:] CONSEIL PONTIFICAL POUR 
LA PASTORALE DE LA SANTÉ, La depression. Comprendre, aider et surmonter, Paris 2007, 
s. 9.



194 Magdalena Kosowska

liza porównawcza depresji oraz innych stanów psychicznych i duchowych, 
ponieważ zarówno kapłani w swojej pracy duszpasterskiej, jak i inne osoby 
mogą zetknąć się z tym problemem i tymi, których on dotyczy, zaś rozstrzy
gnięcie tej kwestii może mieć praktyczne zastosowanie w duszpasterstwie, 
kierownictwie duchowym, poradnictwie pastoralnym czy spowiednictwie.

DEPRESJA

W języku potocznym termin „depresja” bywa używany na oznaczenie 
stanu przygnębienia, smutku czy żalu. Doświadczenia te mają charakter 
przejściowy, zwykle są związane z bolesnymi wydarzeniami, trudnościami 
czy problemami oraz są czymś naturalnym, wpisanym w los każdego czło
wieka. Jednak z medycznego punktu widzenia depresja to dłużej trwający 
stan psychiczny, który przejawia się nie tylko smutkiem, ale też innymi obja
wami. Stan ten2 powoduje zmiany w zachowaniu oraz wpływa dezintegru
jąco na wszystkie sfery życia człowieka3. Zdaniem Ł. Święcickiego depresja 
może wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej choroba ta pojawia się 
między 20 a 35 rokiem życia. Jej rozwój może nastąpić w ciągu kilku dni lub 
kilku tygodni. U wielu osób depresja występuje tylko raz w życiu, jednak 
u połowy chorych pojawiają się nawroty choroby. Według danych nieleczo
na depresja może trwać od 6 do 12 miesięcy, a u 5–10% chorych nawet dłużej 
niż 2 lata, przy czym objawy nieleczonej depresji mogą po pewnym czasie 
ustąpić całkowicie lub częściowo4.

2 Przykładowy opis tego stanu podaje M. Skalski: „Chory na depresję bardzo cierpi. 
W schizofrenii chorzy żyją w urojonym świecie, w depresji nie traci się kontaktu z oto
czeniem. Ale życie staje się trudne do zniesienia – taki człowiek ma ogromne poczucie 
winy, stale towarzyszy mu lęk […]. Usiłuje coś robić, ale nie może na niczym się skupić – 
i znów obwinia za to siebie. Jest przekonany, że niczego w życiu nie osiągnął, do niczego 
nie doszedł. I że w nic nie warto się angażować, bo i tak się nie uda. Chory jest ogarnięty 
trudnym do wyobrażenia smutkiem. Cierpi nie tylko fizycznie, ale i fizycznie: odczuwa 
bóle w klatce piersiowej, bóle mięśni karku, pleców, głowy, kołatanie serca, ma zaparcia, 
nie może spać lub wciąż śpi, nie interesuje go seks i dokucza mu bardzo wiele innych 
dolegliwości somatycznych. Uczucie beznadziejności przytłacza. Jest ono tak olbrzymie, 
że wielu chorych […] próbuje skrócić swoje cierpienie samobójstwem”. M. SKALSKI, Po-
sępnica, „Wiedza i Życie” (2001) nr 11, s. 46–47.

3 Por. Depresja, [w:] ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA, Leksykon terminów. 
Psychiatria i zdrowie psychiczne, Warszawa 2001, s. 47; K. SPRAWKA i in., Zaburzenia depre-
syjne i lękowe w okresie klimakterium, „Psychiatria” 5 (2008) nr 3, s. 99; A. ZIĘBA, D. DUDEK, 
Wstęp, [w:] Depresja. Wiedzieć, aby pomóc, red. D. DUDEK, A. ZIĘBA, Kraków 2002, s. 9–10.

4 Por. Ł. ŚWIĘCICKI, Depresje – definicja, klasyfikacja, przyczyny, „Psychiatria w Prak
tyce Ogólnolekarskiej” 2 (2002) nr 3, s. 153.
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Według lekarzy rozpoznanie depresji opiera się na stwierdzeniu okre
ślonej liczby objawów występujących w czasie nie krótszym niż dwa tygo
dnie. Do objawów tych należą między innymi obniżony nastrój, utrata za
interesowań i zdolności do radowania się, spadek energii, który prowadzi 
do nasilenia uczucia zmęczenia oraz zmniejszenia aktywności, osłabienie 
koncentracji i uwagi, niska samoocena i mała wiara w siebie, poczucie winy 
i małej wartości, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, myśli i czyny 
samobójcze, zaburzenia snu oraz zmniejszony apetyt5. Depresja może wy
stępować z różnym nasileniem. Część osób może cierpieć na lekką bądź ła
godną jej postać. U innych objawy przybierają na sile i wówczas stwierdza 
się depresję umiarkowaną. Niekiedy występuje depresja głęboka, w której 
objawy są bardzo nasilone i są przyczyną ogromnego cierpienia6.

Chociaż trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest bezpośrednią przy
czyną depresji, to wielu ekspertów sądzi, że powstawaniu zaburzeń depre
syjnych sprzyjają zmiany w równowadze chemicznej mózgu. Istnieją także 
badania potwierdzające wpływ czynników genetycznych. Lekarze twierdzą 
również, że w powstawaniu depresji mogą mieć udział czynniki psycholo
giczne i środowiskowe, czyli różnorodne problemy emocjonalne, trudności 
życiowe, przeciwności losu oraz rozmaite problemy trwające przez dłuższy 
czas. Obecnie twierdzi się, że depresja jest wynikiem splotu wielu różnych 
przyczyn7. Niemniej jednak osoby będące w depresji zwykle wymagają spe
cjalistycznej pomocy, głównie lekarskiej czy psychologicznej.

ŻAŁOBA

Jednym ze stanów psychicznych przypominających depresję jest ża
łoba. Zdaniem specjalistów żałoba jest zwykle reakcją na stratę kogoś bli
skiego i kochanego. Najczęściej jest reakcją na śmierć bliskiej osoby, jednak 
może być także reakcją na rozstanie czy rozwód. Okres żałoby może także 

5 Por. MIĘDZYNARODOWA STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA CHORÓB I PRO
BLEMÓW ZDROWOTNYCH, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowa-
nia w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Warszawa 2000, s. 107–108; por. 
Ł. ŚWIĘCICKI, Depresje – definicja, klasyfikacja, przyczyny, art. cyt., s. 153.

6 Por. D. DUDEK, A. ZIĘBA, Klasyfikacja zaburzeń depresyjnych, art. cyt., s. 22; J. KRZY
ŻOWSKI, Depresja, Warszawa 2002, s. 15–17; MIĘDZYNARODOWA STATYSTYCZNA 
KLASYFIKACJA CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH, Klasyfikacja zaburzeń psy-
chicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, dok. 
cyt., s. 107–108.

7 Por. R. ROY, Depression, New York 2005, s. 14; G. MAHLI, P. BRIDGES, Postępowa-
nie w depresji, tłum. M. Kantorska-Janiec, Wrocław 2001, s. 67–68.
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pojawić wskutek utraty jakiejś rzeczy czy przedmiotu, z którą człowiek jest 
związany8.

Ten szczególny okres, w którym człowiek doświadcza smutku i cierpie
nia, składa się z kilku etapów. Według psychologów w okresie żałoby wy
różnia się pięć faz, przez które przechodzą osoby, które straciły najbliższych. 
Pierwsza jest faza wstrząsu, odrętwienia i niedowierzania. Następnie pojawia 
się faza samotności i bólu, a po niej faza rozpaczy. Proces żałoby zwykle koń
czy faza akceptacji oraz faza reorganizacji i nowych postanowień9. Według 
J. Strojnowskiego osoby, które tracą bliską osobę, reagują zwykle protestem, 
szokiem, odrętwieniem, w którym doświadczają psychicznego bólu, tęskno
ty i niepokoju. Są zwykle płaczliwe, drażliwe, miewają problemy ze snem 
i apetytem oraz wycofują się z życia towarzyskiego. Następnie pogrążają się 
w rozpaczy, pustce, osamotnieniu, bezradności i bezsilności, jak również stale 
żyją wspomnieniami dotyczącymi osoby zmarłej. Tracą nadzieję na powrót 
ukochanej osoby i odczuwają bezsens dotychczasowego życia. Z czasem stop
niowo przystosowują się do nowej sytuacji. Smutek i żal ustępują miejsca ser
decznym wspomnieniom. Życie nabiera sensu, pojawiają się nowe cele i nowe 
relacje10. Zdaniem specjalistów nasilenie oraz czas trwania żałoby są zróżni
cowane i mogą zależeć od wielu czynników, między innymi od osobowości, 
wieku, stanu zdrowia, duchowości, okoliczności, w jakich nastąpiła strata 
bliskiej osoby, jak również od otrzymanego wsparcia czy pokrewieństwa ze 
zmarłym. Zwykle okres żałoby trwa od kilku miesięcy do roku11.

Choć w procesie żałoby występują pojedyncze objawy właściwe depre
sji, takie jak smutek, rozpacz, poczucie winy, problemy ze snem, apetytem 
czy izolowanie się od innych, to między opisami tych stanów istnieją wyraź
ne różnice. Według psychologów i lekarzy okres żałoby jest naturalną reak
cją na sytuację utraty bliskiej osoby, zaś depresja jest zaburzeniem psychicz
nym. Żałoba nie jest chorobą, ale jest związana z kondycją ludzkiego losu. 
Jest psychiczną raną, której nie należy negować ani likwidować, lecz trzeba 
ją przeżyć, by odzyskać utraconą równowagę psychiczną12. Niektóre objawy 
występujące w depresji mogą również pojawić się w trakcie trwania żałoby, 

8 Por. M. SIWEK, W. DATKA, D. DUDEK, Różne oblicza depresji, art. cyt., s. 69–70.
9 Por. J. MAKSELON, Typologia i dynamika żałoby, [w:] Człowiek nieuleczalnie chory, 

red. B. BLOCK, W. OTRĘBSKI, Lublin 1997, s. 113.
10 Por. J. STROJNOWSKI, Gdy odchodzą bliscy, „Charaktery” (1998) nr 4, s. 17.
11 Por. S. ZISOOK, K. SHEAR, Żałoba i utrata bliskiej osoby: co powinni wiedzieć psy-

chiatrzy, „Medycyna Praktyczna – Psychiatria” (2010) nr 5, s. 66; J. STROJNOWSKI, Gdy 
odchodzą bliscy, art. cyt., s. 17.

12 Por. K. KRAMLINGER, Depresja, dz. cyt., s. 20–21; J. STROJNOWSKI, Gdy odchodzą 
bliscy, art. cyt., s. 19.
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ale ich liczba oraz nasilenie nie są tak intensywne jak w przypadku depresji. 
Ponadto osoby będące w żałobie zwykle nie miewają myśli samobójczych 
oraz głębokiego poczucia bezwartościowości i beznadziejności13. S. Zisook 
i K. Shear dodają, że żałoba jest stanem psychicznym, w którym mogą się 
pojawiać emocje zarówno negatywne, jak i pozytywne. Bolesne przeżycia 
mogą mieszać się z uczuciami pozytywnymi, takimi jak ulga, radość, spokój 
czy szczęście. Ponadto stan żałoby nie wymaga pomocy lekarza specjalisty, 
wystarczy empatyczne wsparcie najbliższych czy pomoc duszpasterza14. By
wają również przypadki, w których żałoba trwa zbyt długo i nie traci na swo
jej intensywności oraz pojawiają się inne objawy, takie jak myśli samobój
cze, negatywna samoocena, pesymistyczne czarne widzenie przyszłości oraz 
inne dolegliwości. Istnieje wówczas podejrzenie, że stan żałoby przerodził 
się w depresję. Dotyczy to 7% osób przeżywających żałobę po śmierci bliskiej 
osoby. Wówczas osobom tym potrzebna jest pomoc lekarska15.

ROZPACZ

Stanem podobnym do depresji jest stan rozpaczy. Rozpacz, zdaniem 
M. Dziewieckiego, to „stan dramatycznego przerażenia, desperacji i poczu
cia zupełnej bezradności w obliczu własnej sytuacji życiowej”16. Człowiek, 
który jest w rozpaczy, przeżywa swoje życie jako ciężar. Ma poczucie braku 
nadziei i nie wierzy w zmianę swojej sytuacji. Może się to przejawiać nie 
tylko poprzez bolesne stany emocjonalne, ale również niepokojące myśli, 
przekonania, oczekiwania, lęk przed ludźmi czy dolegliwości fizyczne. Stan 
rozpaczy może paraliżować ludzką wolę, zdolność podejmowania decyzji 
oraz sprawia, że człowiek miewa problemy z wykonywaniem swoich co
dziennych obowiązków. Człowiek pogrążony w rozpaczy widzi tylko to, co 
go niepokoi i co mu zagraża, szuka również sposobu, by zapomnieć o swoim 
cierpieniu. Bywa, że pragnie śmierci. Ponadto rozpacz sprawia, że człowiek 
nadmiernie koncentruje się na swojej przeszłości, która jest dla niego źró

13 Por. M. SIWEK, W. DATKA, D. DUDEK, Różne oblicza depresji, art. cyt., s. 70.
14 Por. K. KRAMLINGER, Depresja, dz. cyt., s. 20; por. S. ZISOOK, K. SHEAR, Żałoba 

i utrata bliskiej osoby: co powinni wiedzieć psychiatrzy, art. cyt., s. 65–68.
15 Por. K. KRAMLINGER, Depresja, dz. cyt., s. 21; E. HABRAT-PRAGŁOWSKA, Jeśli 

żałoba trwa zbyt długo, „Charaktery” (2002) nr 11, s. 18–19; M. SIWEK, W. DATKA, D. DU
DEK, Różne oblicza depresji, art. cyt., s. 70–71.

16 M. DZIEWIECKI, Między rozpaczą a zawierzeniem, „Katecheta” 45 (2001) nr 9 (268), 
s. 54.
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dłem cierpienia i zagrożenia, albo przyszłości, od której niczego nie oczekuje. 
Będąc w tym stanie, zwykle traci kontakt z teraźniejszością17.

Stan rozpaczy może pojawić się jako skutek problemów ze zdrowiem, 
na przykład w wyniku uszkodzeń mózgu czy zaburzeń hormonalnych. Roz
pacz może być  również jednym z objawów choroby psychicznej . Bywają 
również przypadki, w których człowiek niemający problemów ze zdrowiem 
wpada w rozpacz. Wówczas doświadczenie to może być skutkiem grzechu 
i wynikać z ludzkiej słabości. Może być również konsekwencją krzywdy do
świadczanej ze strony innych osób czy skutkiem wymagań, które człowiek 
sobie stawia, a których nie potrafi spełnić, gdyż są ponad jego siły. Rozpacz 
bywa także ceną za miłość i poświęcenie dla innych18.

Można mówić o rozpaczy egzystencjalnej oraz o rozpaczy emocjonalnej. 
Rozpacz egzystencjalna wynika zwykle z grzechu i poczucia krzywdy. Stan 
ten może sparaliżować wszystkie władze człowieka, zarówno świadomość, 
jak i wolność. Człowiek jest zdesperowany i czuje lęk, który go przytłacza. 
Natomiast rozpacz emocjonalna nie wpływa na władze człowieka, racjonal
ną i wolitywną, w takim stopniu jak w przypadku rozpaczy egzystencjalnej, 
jednak niekiedy trudno jest mu w sposób dojrzały z tych władz korzystać. Po
nadto, będąc w stanie rozpaczy emocjonalnej, potrafi uporać się z przykrymi 
i bolesnymi doświadczeniami. Bywa, że rozpacz (zwłaszcza egzystencjalna) 
może prowadzić do kryzysu psychicznego czy do głębokiego kryzysu reli
gijnego19. Zdaniem P. Góralczyka różne są reakcje osób pogrążonych w roz
paczy. Niektórzy reagują obojętnością. Bywają również sytuacje, w których 
rozpacz doprowadza człowieka do czynów negatywnych, na przykład prób 
samobójczych. Są też i tacy, dla których przeżyte doświadczenie staje się 
źródłem przemiany. Ta metamorfoza jest możliwa wówczas, gdy człowiek 
odkrywa nową perspektywę w swoim życiu oraz zrozumie, że żyje się nie 
tylko dla siebie, ale również dla innych. To jednak wymaga otwarcia się na 
drugiego człowieka i nawiązania z nim głębszych relacji20.

Stan rozpaczy może również odnosić się do sfery religijnej i bywa zwią
zany z brakiem obecności Boga w życiu człowieka. Pustka duchowa, w któ
rej żyje człowiek, oraz ignorowanie istnienia Boga uniemożliwiają nawiąza
nie z Nim relacji i wydostanie się z rozpaczy. Zatem uświadomienie sobie 
istnienia osobowego Boga i zwrócenie się do Niego pozwala wyzwolić się 

17 Por. tamże, s. 54.
18 Por. tamże, s. 54–55.
19 Por. tamże, s. 55.
20 Por. P. GÓRALCZYK, Rozpacz, obawa, depresja... choroba czy grzechy?, „Communio” 

17 (1997) nr 4 (100), s. 106–109.
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z samotności i odzyskać sens życia21. Ponadto rozpacz jest traktowana jako 
grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, a zwłaszcza przeciwko cnocie 
nadziei22. Rozpacz jest więc postawą, w której człowiek nie oczekuje od Boga 
zbawienia, pomocy i odpuszczenia grzechów. Skutkiem tego przestaje dążyć 
do celu ostatecznego, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Na podstawie po
wyższego opisu można stwierdzić, że depresja zasadniczo różni się od roz
paczy. Depresja jest stanem patologicznym, zaburzeniem nastroju, w którym 
człowiek może doświadczać smutku oraz innych właściwych jej objawów. 
Rozpacz może być przejawem depresji, ale może się pojawić również nieza
leżnie od niej. Zwykle wynika z krzywdy, grzechu czy trudnych doświad
czeń. Zaś przezwyciężenie tego stanu może nastąpić, gdy człowiek przyjmie 
postawę pełną otwartości i miłości wobec innych oraz wobec Boga.

MELANCHOLIA

Kolejnym stanem, który bywa utożsamiany z depresją, jest stan melan
cholii. Jest on wspominany w literaturze medycznej, zwłaszcza dotyczącej 
historii medycyny, jak również w innych dziełach, między innymi filozoficz
nych, literackich i teologicznych, na przykład u S. Kierkegaarda czy R. Guar-
diniego. W znaczeniu pozamedycznym melancholia, jak podaje J. Van Der 
Vloet, może być rozumiana jako stan głębokiego przeżywania własnego ist
nienia, przejawiający się bolesnym uczuciem smutku i przygnębienia. Zwy
kle pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Człowiek przygnębiony pozostaje 
w głębokim związku z życiem. W porównaniu z innymi osobami cechuje 
go duża wrażliwość na rzeczywistość, głębokie przeżywanie emocji i uczuć, 
intensywne odczuwanie świata oraz tęsknota za rzeczywistością nadprzyro
dzoną. Ta wrażliwość może być przyczyną wielkiego cierpienia, w obliczu 
którego człowiek zadaje sobie podstawowe pytania dotyczące sensu własne
go istnienia23. 

Jak twierdzi A. Grün, stan melancholii opisywany przez R. Guardiniego 
ma charakter duchowy i jest związany z tęsknotą za miłością i pożądaniem 
tego, co absolutne, wieczne i nieskończone, oraz przypomina człowiekowi 

21 Por. tamże.
22 Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „wskutek rozpaczy człowiek przestaje 

oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia 
grzechów. Sprzeciwia się dobroci Boga i Jego sprawiedliwości […] oraz Jego miłosier
dziu” (2091).

23 Por. J. VAN DER VLOET, Chrześcijański sens melancholii, „Communio” 11 (1991) 
nr 1 (61), s. 81–83.
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o jego ograniczoności i skończoności. Przygnębienie może być dobre albo 
złe. O złym przygnębieniu można mówić wówczas, gdy człowiek ma świa
domość porażki, rezygnuje z siebie i pogrąża się w smutku i rozpaczy, nato
miast dobre przygnębienie ma doprowadzić go do przemiany, poprzez skru
chę i oddanie się Bożemu miłosierdziu. Stan ten ma człowiekowi uświadomić 
tajemnicę człowieka oraz jego stosunek do Boga i świata24. Zdaniem J. Van 
Der Vloeta nie powinno się tego stanu utożsamiać z depresją25. Odróżnienie 
depresji od melancholii bywa trudne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z li
terackimi opisami przeżyć. Przez wielu autorów stany te bywają utożsamia
ne. W melancholii przyczyną smutku jest zwykle poszukiwanie sensu życia 
oraz wartości, dzięki którym człowiek czuje się spełniony i szczęśliwy.

KRYZYS PSYCHICZNY

Oprócz psychicznego stanu, jakim są żałoba, rozpacz czy melancholia, 
człowiek może doświadczyć także różnego rodzaju kryzysów. Kryzysy psy
chiczne są według psychologów naturalną częścią ludzkiego losu i bywają 
nieuchronne, ponieważ w życiu każdego człowieka występują okresy prze
łomu związane ze zmianą dotychczasowego życia i wyboru dalszej drogi ży
ciowej26. Zdaniem Z. Płużek stan ten jest różnie określany i zwykle obejmuje 
wszelkie sytuacje, które wymagają jakiegoś ważnego rozstrzygnięcia i powo
dują przejściowy stan zachwiania równowagi psychicznej, zaś z klinicznego 
punktu widzenia jest rozumiany również jako reakcja człowieka zdrowego 
na sytuację trudną, w której nie potrafi on rozwiązać swoich problemów, 
więc szuka nowych sposobów, aby się z nimi uporać. Przyczyną kryzysu, po
dobnie jak w przypadku depresji, jest sytuacja trudna, ale także może nią być 
radosne przeżycie, które wiąże się z dokonaniem wielu zmian i podjęciem 
nowych odpowiedzialnych zadań (na przykład urodzenie dziecka i wejście 
w rolę matki lub ojca, awans w pracy czy zmiana miejsca zamieszkania)27.

Kryzys psychologiczny ma swoją strukturę i przebiega fazami. Według 
psychologów istnieją cztery fazy kryzysu. W pierwszej fazie człowiek czuje 
się zdezorientowany, powstaje u niego duże napięcie oraz zaniepokojenie 
brakiem umiejętności rozwiązania problemu, nieskutecznością podejmo
wanych wysiłków, czemu towarzyszy ogólne poczucie zagubienia. W dru

24 Por. A. GRÜN, Jak przezwyciężyć smutek życia, Kielce 2009, s. 168–170.
25 Por. J. VAN DER VLOET, Chrześcijański sens melancholii, art. cyt., s. 81.
26 Por. J. STOCHMIAŁEK, Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe, 

Warszawa 2009, s. 17, 38.
27 Por. Z. PŁUŻEK, Psychologia pastoralna, Kraków 2002, s. 124–126.
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giej fazie napięcie wzrasta i człowiek próbuje rozwiązać swój problem, przy 
czym ma on poczucie bezradności, beznadziejności i daremności wysiłków. 
Fazę trzecią stanowi punkt kulminacyjny kryzysu, w którym człowiek mak
symalnie mobilizuje swoją energię i wszystkie swoje siły w celu znalezienia 
nowych sposobów, które pozwolą mu uporać się z trudną sytuacją. Na tym 
etapie znajduje rozwiązanie problemu albo rezygnuje z podejmowanych 
prób. Pozytywne rozwiązanie kryzysu sprzyja wzrostowi samoakceptacji 
i poczucia własnej wartości, zdobyciu samodzielności i nowych umiejętności, 
zmianie stylu życia oraz nadaniu mu nowego sensu. Jeżeli kryzys nie zosta
nie pozytywnie rozwiązany lub zostanie rozwiązany częściowo, to wówczas 
człowiek może zareagować wycofaniem i rezygnacją w podejmowaniu prób, 
a to może skutkować przejściem w stan kryzysu chronicznego. Wówczas do
chodzi do czwartej fazy, którą charakteryzuje wyczerpanie psychiczne i fi
zyczne. U osób, które nie potrafią poradzić sobie z trudną sytuacją, może 
pojawić się apatia, utrata wiary, poczucie krzywdy i klęski. Ten psychiczny 
stan może również przybrać postać klinicznej depresji28.

Mimo że kryzysy mają swoją określoną strukturę, różne mogą być ich 
nasilenie, czas trwania i skutki. Zdaniem psychologów istnieją kryzysy chro
niczne, krótkotrwałe czy powtarzające się. U wielu osób stan ten może się 
objawiać poczuciem zmęczenia i wyczerpania, różnymi dolegliwościami (na 
przykład brakiem apetytu czy bezsennością), niepokojem, lękiem, skłonno
ściami samobójczymi. Ponadto kryzys może wpłynąć na dezorganizację ży
cia rodzinnego, zawodowego czy społecznego. Ten psychiczny stan może 
być szansą rozwoju, okazją do przemiany i wzrostu, ale wiąże się również 
z trwaniem w zastoju, brakiem nadziei, ryzykiem utraty zdrowia i wystąpie
nia zaburzeń, uzależnieniami czy zachowaniami autodestrukcyjnymi. Zwy
kle osoby będące w kryzysie nie potrafią same uporać się ze swoimi trudno
ściami, dlatego potrzebują pomocy ze strony psychologa, lekarza psychiatry 
czy duszpasterza. To, w jaki sposób rozwiążą swoje problemy, zależy nie 
tylko od problemu, ale również od ich własnych możliwości oraz otrzyma
nego wsparcia29.

28 Por. tamże, s. 138–139; J. STOCHMIAŁEK, Przezwyciężanie kryzysów życiowych 
przez osoby dorosłe, dz. cyt., s. 37–38.

29 Por. Z. KROPLEWSKI, Kryzysy kapłańskie. Analizy psychologiczno-formacyjne, Kra
ków 2010, s. 13–14; Z. PŁUŻEK, Psychologia pastoralna, dz. cyt. s. 125, 138; D. KUBACKA
-JASIECKA, Autodestruktywna tożsamość a kryzys emocjonalny, [w:] W kręgu psychologicznej 
problematyki tożsamości, red. D. KUBACKA-JASIECKA, M. KULETA, Kraków 2008, s. 265, 
267.
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 Wśród wielu kryzysów autorzy wymieniają między innymi kryzysy 
rozwojowe, sytuacyjne, egzystencjalne czy środowiskowe30. Kryzysy mogą 
dotyczyć także życia religijnego. Mamy wówczas do czynienia z tak zwa
nym kryzysem religijnym. Według F. Głóda jest to „przykry emocjonalny 
stan wewnętrznego napięcia, który ściśle wiąże się z mniejszą lub większą 
dezintegracją życia religijnego”31. Według J. Makselona kryzysowi religijne
mu mogą towarzyszyć objawy lęku i depresji. Człowiek czuje się nerwowy 
i przestraszony, co zwykle wywołuje objawy fizjologiczne, takie ja kołatanie 
serca, bóle w klatce piersiowej, osłabienie koncentracji i niezdolność do po
dejmowania decyzji. Niekiedy mogą pojawić się bezsenność, rozdrażnienie 
czy depresja, która może przejawiać się smutkiem, rozczarowaniem, rozpa
czą, poczuciem małej wartości, pesymizmem, bezradnością czy koncentro
waniem się na swoich problemach. Niekiedy u osób tych pojawia się gniew 
i poczucie winy32. Zdaniem F. Głóda człowiek znajdujący się w kryzysie ma 
poczucie niepokoju, grzechu i winy oraz oddalenia od Boga. Może mieć wąt
pliwości dotyczące wiary i moralności oraz czuć bezradność i niepewność. 
Rozwiązanie kryzysu prowadzi do nawrócenia i pogłębienia religijności albo 
odwrócenia się od Boga. Przeżycie kryzysu religijnego i pozytywne jego roz
wiązanie pomimo bolesnych przeżyć zwykle ubogaca życie religijne i pro
wadzi do umocnienia wiary33. Zatem kryzys psychologiczny czy religijny 
może przejawiać się depresją, jednak różni się od zaburzeń depresyjnych. 
Zwykle źródłem kryzysu jest nowa i trudna sytuacja, i to na niej człowiek 
koncentruje swoje siły i dąży do rozwiązania związanych z nią problemów.

DOŚWIADCZENIE CIEMNEJ NOCY DUCHA

Psychiczny stan depresji bywa także porównywany do stanów ducho
wych. Jednym z nich jest tak zwana ciemna noc ducha. Pojęcie to pochodzi od 
szesnastowiecznego mistyka św. Jana od Krzyża, który opisał i usystematy
zował to duchowe doświadczenie. S. Tyszko uważa, że noc ciemna to sym
boliczne określenie etapu życia duchowego, w którym człowiek oczyszcza 
swoją duszę, pozbywa się upodobań i tego, co go zniewala oraz przeszkadza 
na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Ten przejściowy stan ma dwie formy, 

30 Por. J. STOCHMIAŁEK, Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe, dz. 
cyt., s. 9–10.

31 F. GŁÓD, Kryzys religijny, [w:] Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. 
S. GŁAZ, Kraków 2006, s. 182–183.

32 Por. J. MAKSELON, Dynamika religijności, art. cyt., s. 297–298.
33 F. GŁÓD, Kryzys religijny, art., cyt., s. 181–200.
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aktywną (noc zmysłów) i bierną (noc ducha). W przypadku pierwszej, nocy 
zmysłów, człowiek przy współpracy z łaską Boga sam podejmuje się tru
du oczyszczenia, które dotyczy głównie jego sfery zmysłowo-emocjonalnej. 
Lecz działanie to zwykle bywa niedoskonałe, dlatego też potrzebna jest noc 
ducha. Noc ducha to stan, w którym człowiek na mocy własnego przyzwole
nia doświadcza oczyszczającego i przeobrażającego działania Boga34.

Zdaniem A. Kheriaty’ego i J. Cihaka ciemną noc ducha charakteryzują 
trudności w modlitwie i kontemplacji, brak satysfakcji z życia duchowego. 
Jednak pomimo doświadczanych oschłości człowiek nadal próbuje podtrzy
mywać relację z Bogiem i nie rezygnuje z wysiłków na swojej duchowej dro
dze. Ten etap w rozwoju duchowym jest jednym z ważnych oraz pozytyw
nych elementów wzrostu duchowego. Człowiek swoją własną pracą i dzięki 
łasce Bożej oczyszcza się z wszelkich emocjonalnych przywiązań po to, by 
wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Po nim dusza ludzka wstępuje na drogę 
oświecenia, które jest okresem duchowego ukojenia i entuzjazmu na modli
twie. Po tych przeżyciach człowiek doświadcza ciemnej nocy ducha, która 
charakteryzuje się głębokim wewnętrznym bólem i uczuciem pustki. Na tym 
etapie rozwoju duchowego Bóg przejmuje inicjatywę, aby ukazać człowieko
wi jego niedoskonałości i słabości. Ponadto daje mu poznać siebie i prowadzi 
go, by uwolnił się od wszystkich duchowych przywiązań i ostatecznie się 
z Nim zjednoczył35.

Jak twierdzi S. Tyszko, oczyszczenie w trakcie nocy ducha może doko
nywać się przez różnego rodzaju zewnętrzne okoliczności (traktowane jako 
dopust Boży), którym towarzyszy Bóg poprzez swoją łaskę. Te okoliczno
ści mogą być trudne, dramatyczne czy bolesne. Oczyszczenie to może się 
także dokonać przez bezpośrednią ingerencję Boga w duszę człowieka. Bóg 
dosięga duszy ludzkiej i dogłębnie ją przemienia, aby była gotowa do zjed
noczenia mistycznego. Działa On na mocy kontemplacji, która ma charakter 
osobowy i jest czystym oraz intensywnym działaniem Ducha Świętego. Prze
miana ta bywa przyczyną wielu cierpień. Na tym etapie rozwoju duchowego 
człowiek może doświadczać poczucia utraty jasnego widzenia, jasności prze
konań oraz tego wszystkiego, co wypracował na drodze duchowego rozwo
ju. Brakuje mu entuzjazmu, czuje oschłość, pustkę, zniechęcenie, niezdol
ność do odczuwania i przeżywania doświadczeń duchowych oraz tęsknotę 
za Bogiem. Może mieć poczucie własnej nędzy i słabości. W czasie trwania 

34 Por. S. TYSZKO, Geniusz św. Jana od Krzyża, Poznań 2009, s. 90–91.
35 Por. A. KHERIATY, J. CIHAK, Katolicki przewodnik po depresji. Jak święci, sakramenty 

i psychiatria mogą pomóc ci wyrwać się spod jej wpływu i odnaleźć utraconą radość, tłum. J. Ko
łacz, Kraków 2013, s. 116–120.
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oczyszczeń pojawiają się trudności w modlitwie. Wobec tego doświadczenia 
człowiek jest bezsilny. Z ludzkiego punktu widzenia jest to doświadczenie 
negatywne, lecz patrząc obiektywnie, ma ono znaczenie pozytywne i jest 
traktowane jako łaska Boża36.

W literaturze istnieje wiele opinii w odniesieniu do zjawiska ciemnej 
nocy oraz psychicznego stanu depresji. Jedni utożsamiają te dwa zjawiska 
i twierdzą, że ciemna noc ducha jest depresją. Inni zaś psychicznemu zjawi
sku depresji przypisują znaczenie duchowe i interpretują je w kategoriach 
ciemnej nocy. Zdaniem kolejnych ciemna noc i depresja to dwa różne zja
wiska. Są też stanowiska, które wskazują, że oba stany mogą występować 
równocześnie. Zdaniem K. Grzywocza wielu mistyków przeżywało na swo
jej duchowej drodze noce ciemne. Istnieje przypuszczenie, że tak jak każdy 
mogli doświadczać różnych przeżyć, w tym stanów depresyjnych. Zatem nie 
wszystkie stany smutku i cierpienia, o jakich piszą osoby uznane za święte, 
można rozpatrywać w kategorii ciemnej nocy. Pod tym pojęciem, powszech
nie znanym w duchowości, mogą się ukrywać przeżycia, które obecnie na
zywane są depresją. Zdaniem K. Grzywocza św. Jan od Krzyża na swojej 
drodze do świętości przeżył depresję, a doświadczenie to wykorzystał, aby 
przekazać prawdę o człowieku i jego relacji do Boga37.

Według A. Kheriaty’ego i J. Cihaka to, co Jan od Krzyża opisuje pod po
jęciem ciemnej nocy, nie jest depresją kliniczną. Chorzy na depresję zwykle 
nie doświadczają duchowego pocieszenia oraz duchowego wzrostu, które 
są udziałem osób znajdujących się na drodze rozwoju duchowego. Zwykle 
w depresji występują obniżony nastrój i utrata energii oraz utrata zdolności 
do normalnego funkcjonowania, natomiast ci, którzy doświadczają ciemnej 
nocy, nie doświadczają tego typu objawów, a jedynie tracą radość. Problemy 
osób przeżywających ciemną noc zmysłów dotyczą sfery duchowej i trud
ności z zaangażowaniem swojego umysłu w modlitwie, ale w codziennym 
życiu osoby te nie mają większych problemów z koncentracją i są w stanie 
podejmować decyzje. W stanie ciemnej nocy ducha mogą u nich dominować 
myśli o własnej niegodności wobec Boga czy też własnej niedoskonałości, ale 
nie są to myśli samobójcze. Osoby te nie mają też wyolbrzymionego poczu
cia winy oraz przekonania o własnej beznadziejności. Ponadto nie występują 
u nich objawy charakterystyczne dla depresji, takie jak utrata apetytu, pro
blemy ze snem czy dolegliwości somatyczne. Bywa jednak, że człowiek prze
chodzi przez oba stany równocześnie, doświadczając zarazem duchowego 

36 Por. S. TYSZKO, Geniusz św. Jana od Krzyża, dz. cyt., s. 91–100.
37 Por. K. GRZYWOCZ, W mroku depresji, Kraków 2012, s. 107, 109–115, 117.
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stanu ciemnej nocy i psychicznego stanu depresji. Wówczas należy wziąć 
pod uwagę istnienie depresji oraz doświadczeń duchowych38.

Potwierdza to G. May, według którego depresja bywa mylona z ciemna 
nocą. Jednak podczas ciemnej nocy poczucie humoru, skuteczność działania 
czy też zdolność do empatii nie są tak zdegradowane jak w depresji. Poczu
cie ciemnej nocy jest doświadczeniem, które odbiera się jako słuszne i dobre. 
Zwykle osoby, które ją przeżywają, nie czują żalu ani nie są tak negatywnie 
nastawione do życia jak osoby będące w depresji. Jednak z doświadczenia 
wielu osób wynika, że odróżnienie depresji od ciemnej nocy może być pro
blemem dość skomplikowanym. Bywa, że oba te doświadczenia na siebie 
zachodzą. Mogą istnieć przypadki, gdy ciemna noc i depresja występują 
równocześnie. W takim przypadku zdaniem G. Maya należy podjąć odpo
wiednie działania, aby rozpoznać depresję i ją leczyć, nawet gdy towarzyszy 
jej ciemna noc ducha. Dzięki temu można zapobiec niepotrzebnemu cierpie
niu, a nawet ocalić życie39.

STRAPIENIE DUCHOWE

Kolejnym stanem, którego mogą doświadczać osoby drodze rozwo
ju duchowego, jest tak zwane strapienie duchowe. Doświadczenie to nazwał 
i opisał Ignacy Loyola, autor Ćwiczeń duchownych. Zdaniem W. Królikowskie
go strapienie duchowe jest stanem duszy przeciwnym do stanu pocieszenia. 
Pocieszenie duchowe jest darem Ducha Świętego, w którym człowiek odczuwa 
pokój wewnętrzny, radość, wiarę, nadzieję i miłość. Zaś strapienie duchowe 
jest wynikiem działania złego ducha i charakteryzuje je poczucie niepoko
ju, braku ufności i nadziei. Człowiek przeżywający strapienie doświadcza 
również smutku, poczucia oddzielenia od Boga, niechęci do działania, od
razy i pokus. Przyczyną strapienia duchowego są zwykle błędy człowieka, 
głównie lenistwo i niedbalstwo w odniesieniu do kwestii duchowych. Może 
nią być również próba, na jaką wystawia go Bóg. Bóg chce człowieka wypró
bować, aby ten miał okazję ćwiczyć się w cnotach, wierze, nadziei i miłości. 
Kolejną przyczyną tego stanu jest uświadomienie człowiekowi, że wszystko, 
czego doświadcza, zwłaszcza to, co wypracował na drodze rozwoju ducho
wego, jest darem od Boga40. Zdaniem J. Prusaka stan strapienia duchowego 

38 Por. A. KHERIATY, J. CIHAK, Katolicki przewodnik po depresji…, dz. cyt., s. 120–124.
39 Por. G. MAY, Ciemna noc duszy. Depresja a kryzys duchowy oczami psychiatry, przeł. 

K. Gdowska, Kraków 2012, s. 161–165.
40 Por. W. KRÓLIKOWSKI, Rozeznanie dobra i zła według „Reguł rozeznawania duchów” 

św. Ignacego Loyoli, „Horyzonty Wychowania” 4 (2005) nr 1 (7), s. 273–281.
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i stan depresji to dwa różne doświadczenia, choć opisy przeżyć obu stanów 
są do siebie podobne. Niekiedy oba stany mogą występować równocześnie. 
Strapienie duchowe różni od depresji sposobem rozumienia doświadczeń 
duchowych. Jest ono skutkiem oddalenia się od Boga, pokusą, której trzeba 
się przeciwstawić, czy próbą, której trzeba sprostać. Warunkiem zaistnienia 
tego stanu jest istnienie przestrzeni wiary. Przeżywając strapienie duchowe, 
człowiek w sposób świadomy odnosi się do Boga, ma poczucie Jego braku 
oraz własnej grzeszności. Stan ten sygnalizuje mu, jak daleko znajduje się 
od Boga, zaś trudne emocje przez niego przeżywane, takie jak smutek czy 
zniechęcenie, nie mają charakteru wyłącznie psychologicznego i są związane 
z wpływem rzeczywistości nadprzyrodzonej41.

Psycholog B. V. Aufauvre twierdzi również, że nie jest łatwo odróżnić, 
czy dany stan psychiczny jest skutkiem depresji czy też strapienia ducho
wego. Na podstawie opisów doświadczeń wielu osób można wskazać pew
ne podobieństwa. Zarówno w depresji, jak i w strapieniu duchowym cechą 
wspólną jest cierpienie, gdyż oba doświadczenia są bardzo bolesne. Cała 
dynamika życiowa i zainteresowanie światem zewnętrznym wydają się wy
czerpane. Między strapieniem duchowym a depresją można również wska
zać różnice. Zwykle osoby doświadczające strapienia duchowego mają pro
blemy w relacji z Bogiem i koncentrują się na utracie pocieszeń duchowych. 
Przyczyną tego stanu jest zwykle pokusa, której człowiek mniej lub bardziej 
ulega. Zaś u osób będących w depresji skargi dotyczą obrazu własnej osoby, 
opinii na swój temat albo opinii ze strony innych. Ich problemy nie są jasno 
skonkretyzowane, trudno im je opisać oraz wskazać. Działanie zmysłów jest 
w mniejszym lub większym stopniu zahamowane, zaś przyczyna depresji 
zwykle leży po stronie czynników nieświadomych42.

ACEDIA

Kolejny stan duchowy, który może w swoich przejawach przypominać 
depresję, to tzw. acedia, którą opisał Ewagriusz z Pontu. Terminem tym po
sługują się także późniejsi teolodzy, ale nadają mu zupełnie inne znaczenie43. 

41 Por. J. PRUSAK, Depresja a rozwój duchowy, [w:] Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygo-
dniu ćwiczeń duchownych, red. J. AUGUSTYN, Kraków 2011, s. 214–216.

42 Por. B. V. AUFAUVR, Depression and spiritual desolation, „The Way” 42 (2003) nr 3, 
s. 51–52.

43 Acedia w późniejszej myśli Kościoła jest rozumiana jako lenistwo duchowe i uzna
wana za jeden grzechów głównych. Przykładowo dla św. Tomasza z Akwinu acedia jest 
grzechem przeciwko miłości, smutkiem wynikającym z dobra, jakim jest życie ducho
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Według L. Misiarczyka acedia w rozumieniu Ewagriusza oznacza „stan psy
chiczno-duchowy człowieka zbliżony do współczesnej depresji, który przeja
wia się często w poczuciu pustki i bezsensu życia, myślach lub nawet próbach 
samobójczych, niechęci do jakiegokolwiek działania, a także bezprzedmioto
wym lęku czy też paraliżu sił psychiczno-duchowych człowieka”44.

Zdaniem L. Misiarczyka acedia może dotyczyć nie tylko mnichów, któ
rzy swoje samotne życie poświęcają Bogu, ale też zakonników żyjących we 
wspólnotach oraz osób świeckich. Nie jest to stan chwilowy, lecz długotrwa
ły. Acedia może utrzymywać się długo i stać się przewlekłym oraz męczą
cym stanem, paraliżującym duchowo i psychicznie. Warunkiem powstania 
acedii jest pojawienie się nienawiści, złości i gniewu do tego, co jest, czyli do 
obecnej sytuacji życiowej, oraz pożądanie i pragnienie tego, czego nie ma, in
nego życia, które zwykle bywa nieosiągalne45. Jak twierdzi W. Zatorski, prze
ciwieństwem acedii jest stan pełnego uspokojenia, akceptacji siebie i swojej 
sytuacji, która daje poczucie pokoju i równowagi duchowej46.

Stan acedii manifestuje się poprzez emocje, postawy oraz zachowania. 
Acedia objawia się niepokojem wewnętrznym i chęcią ciągłych zmian, lę
kiem, przesadną troską o własne zdrowie, nienawiścią do wyuczonego za
wodu i pragnieniem zdobycia innego, oskarżaniem innych ludzi o złe sa
mopoczucie oraz nieszczęścia, poszukiwaniem rozrywki w celu złagodzenia 
wewnętrznego bólu i cierpienia, nieopanowaną potrzebą ludzkiego towa
rzystwa, ucieczką w aktywizm i pracoholizm, trudnościami w spełnianiu co
dziennych obowiązków, podejmowaniem działań przekraczających własne 
możliwości oraz zniechęceniem do swojego powołania i ogólnym zniechę
ceniem do życia. Teolodzy porównują albo utożsamiają duchowy stan acedii 
z depresją kliniczną czy melancholijnym usposobieniem. Zdaniem L. Misiar
czyka acedia jest podobna do depresji lub choroby afektywnej dwubieguno
wej, gdyż podobnie jak one jest stanem długotrwałym, któremu towarzyszy 
smutek i pożądanie. Jednakże w acedii smutek nie jest głównym przejawem, 
ale skutkiem gniewu i złości47. Acedię podobnie jak depresję charakteryzu

we, oraz niechęcią do działania. Por. W. ZATORSKI, Acedia dziś, Kraków 2010, s. 24; 
J. CH. NAULT, „Acedia”, wróg duchowej radości, „Communio” 24 (2004), nr 6 (144), s. 58–59.

44 L. MISIARCZYK, Osiem „logismoi” w pismach Ewagriusza z Pontu, dz. cyt., s. 311.
45 Por. tamże, s. 312–313, 316; L. MISIARCZYK, Acedia według Ewagriusza z Pontu, 

„Studia Płockie” 32 (2004), s. 72; L. MISIARCZYK, Acedia według Ewagriusza z Pontu, [w:] 
Od depresji: wybrane materiały z konferencji „Od depresji do pokoju ducha” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (Warszawa–Konstancin 20–22.04.2007), red. 
S. TOKARSKI, s. 112–113.

46 W. ZATORSKI, Acedia dziś, dz. cyt., s. 18.
47 Por. L. MISIARCZYK, Osiem „logismoi” w pismach Ewagriusza z Pontu, dz. cyt., s. 316.
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ją określone objawy, jednak objawy występujące w depresji oraz przejawy 
acedii różnią się między sobą. Acedia jest stanem duchowym, zaś depresja 
dotyczy głównie życia psychicznego.

Opisane powyżej stany psychiczne i duchowe wykazują niekiedy bar
dzo subtelne różnice w stosunku do przeżyć występujących w depresji. 
Mogą one upodabniać się do niej, gdyż eksponują smutek, żal, znużenie czy 
zniechęcenie, ale de facto nią nie są. Nie można również wykluczyć pojawie
nia się depresji w trakcie ich trwania i w niektórych przypadkach mogą z nią 
współwystępować. Wówczas bardzo trudno jest określić, kiedy mamy do 
czynienia z doświadczeniem duchowym czy stanem psychicznym, a kiedy 
z patologicznym stanem depresji. Również sam stan depresji oprócz tego, że 
jest przykrym stanem psychicznym, może być również doświadczeniem du
chowym, dzięki któremu człowiek przewartościowuje swoje życie i patrzy 
na nie z nowej, zupełnie innej perspektywy.

DEPRESSION AND OTHER MENTAL AND SPIRITUAL STATES

Depression is a mental disorder which nowadays afflicts a big number of people, 
including believers. It is not only a problem of physicians but of priests as well as they 
encounter people experiencing mental pain. Apart from depression there are other mental 
and spiritual states such as mourning, despair, melancholy, a mental or religious crisis, 
experience of the dark night of the spirit, spiritual desolation or acedia. These states tend 
to be frequently considered equivalent and confused due to certain similarities as far as 
the description of some of the symptoms and experiences is concerned. However, there 
are fundamental differences between depression and other mental and spiritual states. At 
times depression and these states coexist. Therefore, being aware of them may be of great 
help in pastoral ministry, especially in pastoral counseling, spiritual guidance or confes
sions. Still we need to realize that distinguishing depression from other mental and spir
itual states is not always an easy task. 

tłum. Magdalena Kosowska
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L’OBBLIGO DI RESIDENZA AL DI FUORI DELLA DIOCESI

Nel discutere dell’obbligo di residenza Pavanello nel contesto del can. 
283,1 ritiene che sarebbe auspicabile notare il concetto di residenza al di fuori 
della diocesi. Tale aspetto può essere considerato un’eccezione aldovere di 
residenza di cui al can. 283,1. Per periodi più o meno lunghi la residenza al 
di fuori della diocesi non è esclusa, ma si deve ottenere la licenza almeno 
presunta dell’Ordinario proprio, ciò permette di verificare la compatibilità 
delle scelte del chierico con le necessità della Chiesa in cui è incardinato e ga
rantisce all’Ordinario la possibilità di esercitare la sua vigilanza. Va rivelato 
che non si fa alcun cenno alla licenza dell’Ordinario della diocesi ad quam: la 
cosa appare comprensibile in quanto la norma riguarda la generalità dei casi, 
quindi anche soggiorni temporanei per motivi estranei al ministero come per 
esempio i motivi di salute, turistici e familiari, per cui normalmente la dimora 
del chierico in un determinato territorio non arreca problemi. Poi il Pavanello 
mette in luce che nel caso in cui la dimora si protragga nel tempo, il chierico 
acquisisce il domicilio secondo la norma del can. 102,1 o il quasi – domicilio 
con il can. 102,2. Il diritto particolare può prescrivere (l’obbligo per il chierico 
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appartenente ad un’altra diocesi) di notificare la sua presenza, indicandone il 
motivo e documentando la licenza ottenuta dal proprio Ordinario1.

La vita delle persone, anche nella Chiesa, si svolge nello spazio e nel 
tempo. È normale che le persone risiedano più o meno stabilmente in luoghi 
concreti dove conducono la loro vita familiare, sociale, professionale, ecc. La 
Chiesa, fin dai suoi inizi, nello svolgimento della sua missione salvifica, si 
è organizzata in una comunità di fedeli. Sulla base dei cann. 100–107 CIC 
83, in merito al legame della persona fisica con un determinato territorio, vi 
sono tre diversi concetti: il luogo d’origine, il domicilio e il quasi-domicilio. 
Il domicilio e il quasi-domicilio individuano la sede giuridica della persona: 
sono il luogo che la legge considera come suo centro giuridico, in considera
zione della residenza reale o di una previsione normativa. Ci sono pertanto 
un domicilio e un quasi-domicilio reali ed altri legali. Nel prendere quale 
punto di riferimento, la parrocchia o la diocesi, si distinguono il domicilio o il 
quasi-domicilio parrocchiale ed il domicilio o il quasi-domicilio diocesano. 
Alla parrocchia si equipara, la quasi-parrocchia, ed alla diocesi, la prelatura 
territoriale, l’abbazia, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica e l’am
ministrazione apostolica stabilmente eretta.

Pavanello ritiene che la concessione della licenza per allontanarsi dalla 
diocesi di incardinazione non debba essere arbitraria. La data sulla base di 
una giusta causa che può riguardare sia il bene della Chiesa sia del chierico, 
dobbiamo sottolineare che il diritto favorisce il trasferimento per svolgere il 
ministero in altre Chiese scarse di clero. Ai vescovi viene chiesto, in questi 
casi, di non negare la licenza (can. 271,1), a meno che non esistano gravi pro
blemi per la loro Chiesa particolare. La norma non va interpretata nel senso 
di un diritto soggettivo del chierico, se non dall’ottica della cooperazione tra 
le chiese2. Il prestare il proprio ministero al di fuori della diocesi non contrad
dice l’incardinazione, in quanto il presbitero esprime attraverso il suo mini
stero l’apertura della propria chiesa alle altre chiese particolari e alla Chiesa 
universale3. 

Per permettere una migliore distribuzione del clero ed un più effica
ce servizio alla Chiesa intera, nella dottrina canonica post-conciliare, nel 

1 Cf. P. PAVANELLO, La condizione giuridica del chierico fuori della diocesi di incardi-
nazione, “Quaderni Diritto Ecclesiale” d’ora e poi QDE 15 (2002), p. 149 (abbreviazione: 
QDE).

2 P. PAVANELLO, La condizione giuridica del chierico fuori della diocesi di incardinazione, 
p. 149.

3 Cf. P. PAVANELLO, La condizione giuridica del chierico fuori della diocesi di incar-
dinazione, p. 14; e P. PAVANELLO, I presbiteri “fidei donum” specjale manifestazione della 
comunione delle Chiese particolari tra loro e con la Chiesa universale, “QDE” 9 (1996), p. 35–37. 
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m. p. Ecclesiae Sanctae, ha istituito una nuova figura che ha denominato aggre-
gazione. Secondo Navarro, dal testo del can. 271 si evince che l’aggregazione 
risponde al desiderio del chierico di trasferirsi ad una diocesi dove c’è scarsi
tà di clero per esercitare il suo ministero, il Vescovo non si opponga a questo 
trasferimento, il chierico ne sia capace e sia disposto a trasferirsi, e inoltre non 
vi sia una situazione di vera necessità nella propria diocesi. Ma l’iniziativa 
del trasferimento può anche provenire dall’Ordinario di incardinazione.

L’aggregazione avviene mediante un accordo scritto tra il vescovo a quo, 
il vescovo ad quem e deve essere accettata e firmata dal sacerdote interessato. 
Un accordo in cui concorrono tre volontà. Per quanto riguarda il contenuto 
della convenzione stessa, essa deve definire la durata del servizio, i compiti 
concreti del sacerdote ed il luogo dove deve esercitare il ministero ed abitare, 
tenuto conto delle condizioni di vita della regione in cui il sacerdote stesso si 
trasferisce, gli aiuti di diverso tipo che riceverà e l’indicazione di chi dovrà 
assicurarglieli; la previdenza sociale per i casi di malattia, invalidità e vec
chiaia, ecc4.

Un analogo contratto deve essere stipulato tra il Vescovo Diocesano e il 
Vescovo Militare, quando si tratta della presa di servizio pastorale presso 
l’ordinariato militare da parte di un sacerdote diocesano. Mentre nel caso si 
trattasse di un sacerdote incaricato ad un istituto di vita consacrata oppure 
società di vita apostolica, il relativo contratto dovrebbe essere stipulato tra il 
superiore di tale istituto e il Vescovo Militare5.

Si tratta di una collaborazione ad tempus, per un periodo di tempo deter
minato (ma rescindibile), passato il quale il chierico fa il suo rientro nella dio
cesi di incardinazione. L’aggregazione può essere interrotta in diversi modi, 
in primo luogo, il Vescovo della diocesi di incardinazione per giusta causa 
può richiamare il chierico prima della scadenza prevista, il Vescovo della 
diocesi di aggregazione può negare al chierico la licenza di soggiorno nel suo 
territorio. Sembra anche logico che lo stesso chierico, per giusta causa, possa 
chiedere l’interruzione dell’aggregazione6.

Pavanello afferma che dobbiamo osservare che vi sono molte altre situa
zioni in cui la richiesta di allontanarsi dalla propria diocesi risponde ad esi
genze e progetti personali per esempio studio, riposo, problemi familiari ecc. 
In questi casi l’Ordinario gode di maggiore discrezionalità. Ma anche sono 

4 Cf. Instr. S.C. PER IL CLERO. Postquam Apostoli, 25.03.1980 Roma “Acta Apostoli
cae Sedis” 72 (1980) 343–364 (abbreviazione: AAS).

5 Cf. D. LE TOURNEAU, Comentario al c. 271, in Comentario exegetico al de Derecho 
Canonico, II, Pamplona 1996, p. 271–272.

6 Cf. L. NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa, cit., Roma 2000, p. 75.
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proprio questi casi in cui più facilmente si creano conflitti rilevanti non solo 
dal punto di vista esistenziale, ma anche giuridico sulle esigenze personali 
della Chiesa di incardinazione7.

Secondo Navarro questa relazione fondamentale – relazione di servi
zio – del dovere di residenza, di cui si parla nel can. 283, con la circoscrizione 
di incardinazione, determina che le situazioni in cui il chierico non esercita 
il suo ministero nella propria diocesi per un tempo notevole, dovrà essere 
sempre autorizzato dal proprio Ordinario e dall’Ordinario del luogo in cui 
eserciterà il ministero. Si tratta ovviamente di situazioni straordinarie. Perciò 
le autorità competenti, dinanzi a problemi concreti venutisi a creare e in pre
visione di essi, hanno cercato di dare sempre norme che contribuiscano sia 
allo svolgimento ordinato e proficuo del ministero, sia al rispetto dei diritti 
delle persone coinvolte nella relazione di servizio8.

Occorre osservare che il CIC 83 non ha conservato lo stesso contenuto 
del can. 144 del CIC 19179, in cui si stabiliva la possibilità per l’Ordinario 

7 Cf. P. PAVANELLO, La condizione giuridica del chierico, p. 150. 
8 Durante il secolo XX si č sviluppata una normativa riguardante il trasferimento 

in altri continenti di sacerdoti per motivi pastorali, in particolare quelli collegati all’emi
grazione. Fra i documenti piů significativi in materia, cf. S. C. CONSISTORIALIS, Dec. 
Ethnografica studia, 25 marzo 1914, in “AAS” 6 (1919), p. 182–186; S. C. CONSISTORIALIS, 
Dec. Magni semper, 30 dicembre 1918, in “AAS” 11 (1919), p. 39–43 (in questi due decreti 
oltre a dare norme sull’ escardinazione ed incardinazione si prevedeva il trasferimento ad 
tempus in America e nelle Fillipine); S. C. del Concilio, Dec. Cum plures, 22 febbraio 1927, 
in “AAS” 19 (1927), p. 99–100 (per i sacerdoti che si trasferivano ad un altra diocesi per in
segnare); S. C. de Propaganda Fide, Dec. Ad tuendam, 21 ottobre 1949, in “AAS” 41 (1949), 
p. 34–35 (per chierici europei che emigravano in Australia e Nuova Zelanda); e S. C. CON
SISTORIALIS, Dec. Ad fovendam, 13 febbraio 1960, in “AAS” 52 (1960), p. 410–411 (per i sa
cerdoti di America Latina e Filippine che emigravano in America del Nord). Anche ha re
golato la questione Pio XII, nella cost. ap. Exsul Familia, 1agosto 1952, in “AAS” 44 (1952), 
p. 649–704, (cf. passim cap. I, art. 3, p. 693–694). Lo stesso Romano Pontefice, con la lettera 
Fidei donum, 21 aprile 1957 (in “AAS” 49 (1957), p. 225–248) ha anche favorito questa mo
bilitŕ del clero diocesano (cf. passim, p. 245–246). Sulla questione cf. P. PAVANELLO, I pre-
sbiteri fidei donum speciale manifestazione della comunione delle Chiese particolari tra loro e con 
la Chiesa universale, in Quaderni Diritto Canonico, da ora e poi “QDC” 9 (1996), p. 35–57; 
anche J. GARCIÁ MARTĺN, La enciclica Fidei Donum de Pio XII y la dimensión universal del 
servizio del presbitero secular, in Commentarium pro religiosis, 79 (1998), p. 35–71. Anche la 
situazione dei sacerdotiin ferie della propria diocesi fu oggetto di alcune disposizioni. Cf. 
S. C. CONSISTERIALIS, Lett. Circ. De sacertotibus valetudinis vel rusticationis animique causa 
extra suam diocesim se conferentibus, 1 luglio 1926, in “AAS” 18 (1926), p. 312; e L. NAVAR
RO, Alcune dispozicioni riguardanti i chierici al di fuori della diocesi di incardinazione. Nota a due 
recenti documenti, in IE XIII 3 (2001) p. 843–844.

9 Can. 144 Codex Iuris Canonici, da ora e poi CIC, 1917, ”Qui cum licentia sui Or
dinarii in aliam dioecesim transierit, suae dioecesi manens incardinatus, revocari potest, 
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proprio di richiamare in diocesi il chierico, che si era legittimamente allon
tanato, e la corrispondente facoltà dell’Ordinario dell’altra diocesi di negare 
ulteriormente il permesso di soggiorno. Pavanello ritiene che la soppressione 
di questo canone tolga la possibilità di applicare quanto da esso previsto. 
Nell’obbligo di non allontanarsi senza il permesso dell’Ordinario sembra in
fatti implicita anche la necessità di poter protrarre l’assenza in modo tale che 
il permesso non sia revocato. Analogamente, in presenza di una giusta causa, 
l’Ordinario potrà chiedere al chierico non incardinato di lasciare il territorio 
della propria diocesi. Questa interpretazione sembra richiamare quanto pre
visto dal can. 271,3, per chi ha ottenuto la licentia transmigrandi e attraverso 
una convenzione esercita il ministero in un’altra diocesi. Per giusta causa il 
vescovo a quo può richiamare il chierico, e il vescovo ad quem negare la possi
bilità di un’ulteriore permanenza10.

Penso che tutto ciò avvenga per facilitare una migliore distribuzione del 
clero ed un più efficace servizio alla Chiesa intera, senza ledere la stabilità 
necessaria e connaturale all’incardinazione. Il diritto particolare può stabi
lire norme per disciplinare la presenza nel territorio della diocesi di chierici 
extradiocesani. A titolo di esempio, il Pavanello cita un recente decreto del 
Vicariato di Roma che stabilisce alcuni adempimenti obbligatori per i chierici 
che acquistano il domicilio o il quasi – domicilio a Roma:

“1. I chierici non incardinati nella Diocesi di Roma che aquistano nella 
stessa il domicilio o il quasi – domicilio a norma dei cann. 102–103 C.I.C., 
sono tenuti a presentare quanto prima all’Ufficio Clero del Vaticano di Roma, 
personalmente o tramite il Superiore competente, idonea documentazione 
dalla quale risultino le proprie generalità, il motivo della loro permanenza, 
il luogo dove dimorano e l’eventuale ministero che sono chiamati a svolgere 
nell’Urbe. In particolare, se ciò non consti per altro mezzo, i presbiteri do
vranno dimostrare con documento recente di essere in possesso della licenza 
del proprio Ordinario di dimorare nella Diocesi di Roma, nonché delle facol
tà ministeriali. 2. Al chierico che entro tre mesi dal suo arrivo in Diocesi non 
si presenti in Vicariato per gli adempimenti di cui al n. 1, potranno essere 

iusta de causa et naturali aequitate servata; et etiam Ordinarius alienae diocesis potest 
iusta de causa eidem denegare licentiam ulterioris commorationis in proprio teritorio, nisi 
beneficium eidem contulerit”.

10 Cf. S. C. PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istruzione sull’invio e la per-
manenza all’estero dei sacerdoti del clero diocesano dei paesi di missione, 12 giugno 2001, art. 2. 
Il ricorso ad una convenzione č raccomandato anche per i chierici inviati per motivi di 
studio inuna diocesi diversa da quella di incardinazione; e P. PAVANELLO, La condizione 
giuridica del chierico, p. 150. 
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aplicati opportuni provvedimenti disciplinari, non escluso il precetto singo
lare di lasciare la Diocesi di Roma (can. 1336,1)”11.

Pavanello ha sottolineato che l’ultima osservazione, riguardante il rap
porto tra incardinazione e territorio, è suggerita dall’incardinazione derivata 
ipso iure (can. 269). La condizione fondamentale è la permanenza legittima per 
cinque anni nella diocesi in cui si chiede l’incardinazione. Ѐ evidente come la 
norma vuole favorire la corrispondenza tra la residenza legittima in un terri
torio e il vincolo dell’incardinazione, ponendo a carico del vescovo l’onere di 
esprimere per iscritto l’eventuale rifiuto alla domanda del chierico12.

DIRITTI E DOVERI DEL CHIERICO AL DI FUORI DELLA DIOCESI

All’inizio di questo paragrafo dobbiamo spiegare il significato del con
cetto di chierico. Parlando del dovere di residenza del chierico, possiamo do
mandarci: che cosa si intende con la nozione del chierico13? Secondo il Prof. 
Navarro, la nozione si identifica con il fedele che ha ricevuto il sacramento 
dell’Ordine in uno dei suoi gradi: episcopale, presbiteriale o diaconale. Quin
di, chierico o ministro sacro è un fedele ordinato (cf. can. 207,1). Sono dunque 
chierici i vescovi, i presbiteri e i diaconi (celibi o sposati)14. 

11 Decreto 30 dicembre 1999 (prot. n. 1544/99), in “Rivista della Diocesi di Roma” 
7 (2000), p. 232. 

12 Su questa questione, cf. P. PAVANELLO, La condizione giuridica del chierico, p. 151. 
L’Autore ritiene che per escludere al momento del trasferimento l’eventualitŕ di una in
cadinazione ipso iure, č possibile inserire un’apposita clausola nella convenzione prevista 
dal can. 271,1.

13 Bibliografia riguardante questo argomento: A. DEL PORTILLO, Consacrazione 
e missione del sacerdote, Milano 1990; T. RINCÓN PÉREZ, Sobre algunas cuestiones canónicas 
a la luz de la Exh. Apost. Pastores dabo vobis, in Ius Canonicum, 33 (1993), p. 315–378; V. DE 
PAOLIS, I ministry sacri o chierici, in AA. VV., Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei bat-
tezzati, Bologna 1989, pp.103–173; P. VALDRINI, Les ministres sacrés ou les clercs, in “L’An
née Canonique” 30 (1987), p. 321–337 e W. H. WOESTMANN, The Sacrement of Orders and 
the Clerical State. A commentary on the Code of Canon Law, Ottawa 1999, p. 97–211. Benché 
pubblicato prima del CIC, tutt’oggi ha notevole interesse l’articolo di P. LOMBARDĺA, 
Estatuto jurídico de los ministros sagrados en la actual legislación canónica, in Liber amicorum 
Monsegnieur Onclin, Glemboux 1976, p. 259–280. Pur non trattandosi di un testo giuridico, 
il Prof. Navarro lo ritiene di grande utilitá per la comprensione dell’identitá e funzione dei 
sacerdoti nella Chiesa (e ciň si rifletterŕ anche nel loro statuto giuridico), l’omelia del beato 
JOSEMARĺA ESCRIVÁ, Sacerdote per l’eternitŕ. Si trova pubblicata in una raccolta di scritti 
intitolata La Chiesa nostra madre, Milano 19932, pp. 68–83, e L. NAVARRO, Persone e soggetti 
nel diritto della Chiesa, cit., p. 64.

14 L. NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa, p. 64–65.
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Per quanto riguarda il contenuto di questo paragrafo, Pavanello ha as
serito che il chierico, come ogni fedele, è tenuto a seguire le leggi universali 
della Chiesa, ma che è anche opportuno richiamare quanto stabilito dal can. 
13 circa quelle particolari. Sulle leggi della propria diocesi, considerato lo 
stato clericale (per esempio, alcune determinazioni del diritto universale), le 
leggi particolari hanno per lo più un carattere personale, vincolando sovente 
il chierico anche quando si trova al di fuori della propria diocesi. Altre leggi 
particolari, invece, non hanno carattere vincolante in quanto hanno esclu
sivamente valenza territoriale (per esempio, le leggi liturgiche o quelle re
lative ai giorni di festa o di penitenza). Appare difficile affinché si verifichi 
in concreto l’eccezione in cui la trasgressione del chierico al di fuori della 
diocesi possa creare un danno all’interno di stessa15. Le leggi particolari di 
una diocesi diversa dalla propria in cui ci si trova a dimorare in via ordinaria 
non vincolano in alcun modo il chierico. Tra le eccezioni per i chierici, è di 
particolare interesse quella riguardante le leggi che provvedano all’ordine 
pubblico16. I chierici, indipendentemente da dove si trovino, hanno un certo 
rilievo pubblico e contribuiscono con il loro operato all’ordine esterno della 
comunità ecclesiale17. 

A questa categoria di alle leggi appartengono tutte le leggi che regolano 
le celebrazioni liturgiche, l’esercizio dell’apostolato, e l’uso dei mezzi di co
municazione sociale. Un comportamento difforme dalla legge particolare da 
parte di un presbitero o di un diacono creerebbe un turbamento nella comu
nità locale. Nell’esercizio dei propri diritti il chierico deve osservare quanto 
è prescritto dal can. 223, cioè l’obbligo di “tener conto del bene comune della 
Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri”. Da ciò 
concerne che il chierico dovrà innanzitutto cercare di conoscere le leggi parti
colari vigenti, in modo da poter giudicare se i suoi comportamenti sono leciti 
nella diocesi e non costituiscano trasgressioni tali da creare difficoltà alla vita 
della comunità eccleciale che lo ospita. In forza dell’ordinazione, il chierico 
è tenuto per un titolo speciale a vivere nella comunità ecclesiale, che si realiz
za non solo con la Chiesa particolare nella quale è incardinato, ma anche in 

15 “Teoricamente non č difficile comprendere l’eccezione: la legge č fatta per il bene 
della comunitŕ cui si appartiene. Se la sua trasgressione, benché al di fuori del teritorio, 
di fatto reca tale danno, va evitata. In pratica perň č abbastanza difficile ipotizzare con
cretamente tale previsione.” Cf. V. DE PAOLIS, Il libro I del Codice: norme generali, in AA. 
VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, I, Roma 1995, p. 287, e P. PAVANELLO, La condizione 
giuridica del Chierico, p. 151–152.

16 Cf. P. PAVANELLO, La condizione giuridica del Chierico, p. 152.
17 Cf. F. X. URRUTIA, Les normes genérales, Paris 1994, n. 142, p. 60, e P. PAVANEL

LO, La condizione giuridica del Chierico, p. 152.
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ogni altra in cui si trovi a vivere ed operare. Il fatto di essere incardinato in 
una diocesi diversa non li sottrae infatti alla vigilanza disciplinare dell’Ordi
nario del luogo18.

I detti limiti sembrerebbero essere fissati nel bene comune e nei diritti 
degli altri. Si tratta di una norma generale rispetto alla quale si concedono 
le eccezioni, come per esempio il fatto che la libertà religiosa non sottostà al 
limite del bene comune ma a quello dell’ordine pubblico.

L’ESERCIZIO DEL MINISTERO SACRO E IL CONFERIMENTO DI  
UN UFFICIO AL DI FUORI DALLA DIOCESI DI INCARDINAZIONE

Ogni chierico può esercitare il suo ministero sacro non soltanto nella 
diocesi di incardinazione, ma anche al di fuori della propria diocesi. Occorre 
sottolineare tuttavia che il ministro sacro può essere esercitato nella cornice 
dell’insegnamento e della santificazione, senza necessità di una particolare 
concessione. Secondo il diritto universale, non si prevedono in via genera
le limitazioni nella diocesi di incardinazione. Il chierico gode delle facoltà 
concesse dall’esercizio dell’ordine sacro. Il caso più evidente è rappresentato 
dall’estensione “ubique” della facoltà per la confessione (can. 967,2). 

É evidente il riferimento all’Ordinario di incardinazione. Il Prof. Pa
vanello ritiene che il domicilio è rilevante soprattutto per quei presbiteri 
(secolari e diocesani, invece i membri degli istituti di vita consacrata, che 
non hanno un proprio Ordinario del luogo). I presbiteri e diaconi, in forza 
dell’ordinazione, hanno la facoltà, in base al diritto universale (can. 764), di 
predicare dovunque e anche i presbiteri possono celebrare l’Eucaristia senza 
alcuna necessità di licenza da parte dell’Ordinario del luogo19. L’esercizio del 
ministero della parola e della santificazione ha una dimensione universale, 
e pertanto non sembra stabilire in questo ambito delle differenze rilevanti tra 
la situazione del chierico diocesano e quello extradiocesano. In via ordinaria, 
non è ristretto alla sola diocesi di incardinazione20.

Pavanello sottolinea che l’Ordinario può intervenire a limitare l’eserci
zio dell’ordine sacro del chierico extradiocesano. Ciò riguarda le facoltà di 
predicazione e di confessione. Per la predicazione secondo il can. 764 esiste 
(senza distinguere tra chierici diocesani ed extradiocesani) la possibilità da 
parte dell’Ordinario di restringere la facoltà o di toglierla del tutto, ovvero 

18 Cf. P. PAVANELLO, La condizione giuridica del Chierico, p. 152.
19 Ibidem, p. 153.
20 Ibidem.
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anche di richiedere con una legge particolare un’espressa licenza. Per quanto 
riguarda la confessione, l’Ordinario del luogo gode di maggiore discrezio
nalità di intervento nei confronti del presbitero extradiocesano incardinato 
nella sua diocesi. L’Ordinario del luogo può sospendere, nella propria dio
cesi, l’estensione della facoltà che il chierico ha ricevuto dall’Ordinario di in
cardinazione o di domicilio. Questa non è richiesta per grave causa, come 
per la revoca di facoltà a cui si dovrà ricorrere trattandosi di un sacerdote 
incardinato nella diocesi.

Si noti che non è richiesta la sussistenza di una grave causa. Il diritto 
particolare può stabilire ulteriori norme soprattutto per l’accertamento del 
possesso della facoltà. A questo punto è opportuno citare l’esempio di quan
to previsto dal Vicariato di Roma in occasione del Giubileo del 200021:

“1. Presbiteri diocesani che hanno a Roma il domicilio o quasi-domicilio e vi 
svolgono un ministero abituale (es. Vicari cooperatori, Sacerdoti studenti ospiti 
nelle parrocchie, studenti residenti in Collegi ecclesiastici legittimamente ap
provati che svolgono stabilmente un qualunque ministero con cura d’anime 
in ambito diocesano): essi, a condizione di essere già dotati della facoltà in 
virtù della concessione del loro Ordinario del luogo di incardinazione o do
micilio (can. 967,2), possono svolgere tale ministero nella Diocesi. Tuttavia, 
trattandosi di esercizio non occasionale, tale circostanza comporta l’esigen
za di sottomettere alla vigilanza diretta dell’Ordinario di Roma le modalità 
d’eser cizio delle facoltà stessa. Questi presbiteri – che, secondo quanto è pre
visto nel decreto prot. 1554/99 del 30.12.1999, sono già tenuti a presentarsi 
all’Ufficio Clero del Vicariato di Roma – dovranno produrre, oltre alla docu
mentazione già richiesta dal succitato decreto, idonea attestazione di essere 
in possesso delle facoltà ministeriali, che devono risultare da un documen
to recente rilasciato dalla Curia competente (can. 973 CIC). Otterrano così 
il documento del Vicariato attestante che l’Ordinario di Roma ha verificato 
la posizione del Sacerdote richiedente (nullaosta) ed è stato informato della 
presenza del medesimo nel territorio della Diocesi, nonché dell’esercizio del 
ministero sacerdotale (can. 392,2 CIC). Tale documento ha validità limitata 
e differenziata secondo il titolo (lo studente, il Vicario cooperatore, il colla
boratore parrocchiale, ecc.), a cui è rilasciato ed è soggetto a rinnovo nelle 
medesime forme di cui sopra.

2. Presbiteri Religiosi che hanno il domicilio o quasi-domicilio a Roma e svol-
gono il loro ministero abitualmente in ambito diocesano: per essi, fermo restando 
quanto disposto dal diritto comune, ed in particolare dai cann. 968, 2 e 969, 
2 CIC, vale quanto detto per i presbiteri diocesani di cui al n. 1. Sarà cura, 

21 Ibidem, p. 154.



218 Ks. Marcin Kruszak

oltre che personalmente dell’interessato, del Superiore della Casa di assegna
zione del presbitero, prendere tempestivamente contatto con l’Ufficio com
petente del Vicariato per procedere ai necessari adempimenti. 

3. Presbiteri diocesani che dimorano a Roma per un periodo di tempo pari 
o superiore a tre mesi o comunque con l’intenzione di rimanervi almeno per questo 
periodo, ma che non svolgono il ministero abitualmente nella Diocesi: trattandosi 
di esercizio solo occasionale del ministero da parte di sacerdoti che hanno 
acquistato a Roma il domicilio o il quasi-domicilio, pur restando soggetti al 
disposto del decreto prot. 1554/99 del 30.12.1999, ad essi si applica il disposto 
del can. 967, 2 CIC. L’Ordinario di Roma, tuttavia, può stabilire che in casi 
particolari essi siano assoggettati alla disciplina di cui al n. 1.

4. Presbiteri diocesani o Religiosi che svolgono occasionalmente il ministero 
a Roma, per un periodo di tempo molto limitato (es. quelli che accompagnano 
i pellegrini, o comunque sono di passaggio): essi, salva sempre la soggezione 
alla potestà dell’Ordinario di Roma, per cui in un caso particolare possono es
sere interdetti dall’esercitare la facoltà (can. 967, 2 CIC), hanno la facoltà e la 
esercitano nella misura in cui gli sia stata riconosciuta tramite concessione 
del loro Ordinario del luogo di incardinazione o domicilio (can. 967, 2 CIC). 

5. I Parroci o, in mancanza, i sacerdoti, i loro collaboratori stabili, non
ché i Rettori, sono tenuti a verificare la posizione dei sacerdoti che esercitano 
anche occasionalmente il ministero presso le chiese e gli oratori loro affida
ti, per quanto attiene l’esercizio di tale facoltà nella Diocesi di Roma. Tutti 
i presbiteri di cui ai nn. 1–4 del presente decreto sono tenuti ad attestarla 
con documento valido e recente quando ciò gli venga richiesto dall’Autorità 
ecclesiastica”22. Nel ambito dell’esercizio del ministero sacro al di fuori della 
diocesi di incardinazione è importante, secondo Pavanello, osservare l’aspet
to del conferimento dell’ufficio. Secondo il can. 274,2 alla luce dell’incardina
zione, il dovere del chierico è quello di accettare l’incarico ministeriale che 
il proprio Ordinario gli affida. Nell’opinione dei commentatori, attraverso 
il conferimento di un incarico il chierico può esercitare il ministero. I dove
ri d’obbedienza canonica e di disponibilità piena sono anche conseguenza 
logica di questa relazione di pieno servizio, in cui consiste e per cui è pen
sata l’incardinazione. Se il chierico si trova, per grandi periodi, al di fuori 
della propria diocesi, non è soggetto a questo dovere. Né goderà del diritto 
corrispondente nei confronti dell’Ordinario del luogo. Può accadere che gli 
venga affidato un ufficio (per esempio, parroco o vicario parrochiale). Ciò 
non contraddice il vincolo d’incardinazione. Questo istituto crea un legame 

22 Cf. Decreto 20 febbraio 2000 (prot. n. 120/2000), in “Rivista della Diocesi di Roma” 
7 (2000), p. 233–235, e P. PAVANELLO, La condizione giuridica del Chierico, p. 154–155.
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con una determinata Chiesa particolare e non è mai esclusivo, ma si crea 
sempre anche per la Chiesa universale, e per le altre Chiese particolari. La 
condizione previa è costituita però dall’assenso dell’Ordinario proprio. Una 
volta ottenuta la licenza di allontanarsi dalla propria diocesi nella prospettiva 
di esercitare il ministero altrove, si può presumere che l’assenso dato al tra
sferimento comprenda anche quello relativo all’assunzione dell’ufficio. Altro 
invece è il caso di chi riceve un ufficio, essendo già da tempo assente per altri 
motivi dalla diocesi di incardinazione. Si tratta del caso del presbitero, già da 
tempo assente per motivi di studio dalla diocesi di incardinazione, che riceve 
l’ufficio di parroco o di vicario parrocchiale23. 

Pavanello ritiene che non esiste un norma positiva nel codice che pre
scriva la necessità della licenza dell’Ordinario proprio per il conferimento 
di un ufficio ad un chierico in una diocesi diversa da quella di incardinazio
ne. Qualora l’ufficio comporti la residenza al di fuori della diocesi è sempre 
possibile rifarsi al can. 283. Ma anche negli altri casi sembra che l’assenso 
dell’Ordinario proprio sia quantomeno opportuno. Al di là della norma posi
tiva, esso è richiesto dal vincolo di comunione e della cooperazione che lega 
i vescovi tra loro24. 

Nel can. 271 esiste un modello preciso per regolamentare questa situa
zione attraverso una convenzione tra il vescovo della diocesi di incardina
zione e il vescovo della diocesi ad quem. Tale convenzione è uno strumento 
applicabile a tutti quei casi in cui un chierico esercita un ministero stabile 
al di fuori della propria diocesi di incardinazione: per esempio, a servizio 
dei migranti25 o di un ordinariato castrense, oppure anche di un organismo 
sovradiocesano (uffici della conferenza episcopale, o di insegnamento in una 

23 “Il Vescovo diocesano dei Paesi di missione concorda con il Vescovo ospitante 
sull’attivitŕ pastorale che il sacerdote potrŕ svolgere, per il solo periodo della durata degli 
studi, senza che questa comporti incarichi gravosi che impediscono il completamento de
gli studi nel tempo convenuto e che non richiedano la stabilitŕ prevista dal diritto”, S. C. 
PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istruzione sull’invio, cit., art. 3, e P. PAVA
NELLO, La condizione giuridica del Chierico, p. 156.

24 P. PAVANELLO, La condizione giuridica del Chierico, p. 156.
25 “Oltre alle norme giŕ emanate sia nel diritto universale che nel diritto particola

re, da parte dei due Vescovi interessati si provveda a concordare, con accordo scritto, le 
modalitŕ e i tempi dell’assistenza pastorale richiesta, prima di conferire l’incarico di cap
pellano di gruppi di emigranti a un sacerdote incardinato in circoscrizioni ecclesiastiche 
dei territori di missione. Tale sacerdote sia introdotto nella patorale diocesana e partecipi 
alla vita del presbitero. In caso di gruppi numerosi di emigranti, vi potranno essere pure 
accordi tra le conferenze episcopali interessate”, S. C. PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI 
POPOLI, Istruzione sull’invio, cit., art. 8 e 9, e P. PAVANELLO, La condizione giuridica del 
Chierico, p. 156.
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facoltà teologica)26. Il contenuto della convezione riguarderà non soltanto il 
ministero ed il relativo sostentamento, ma soprattutto il rapporto del chie
rico, sia con il vescovo della diocesi di incardinazione, sia con quello della 
diocesi in cui svolgerà il suo servizio, in modo che siano chiare le rispettive 
competenze27.

Mi rifaccio al parere del Prof. Pavanello per quanto attiene alla necessità 
di una convenzione scritta tra il vescovo a quo ed il vescovo ad quem, in cui si 
precisino i diritti ed i doveri dei sacerdoti che spontaneamente si offrono di 
passare ad altra diocesie affinchè detta convenzione abbia valore normativo, 
deve essere accettata e firmata dal sacerdote interessato.

ANALIZA POJĘCIA REZYDENCJI NA ZEWNĄTRZ DIECEZJI  
WEDŁUG PROF. PAVANELLO

1. Obowiązek rezydencji na zewnątrz diecezji.
2. Prawa i obowiązki duchownego na zewnątrz własnej diecezji.
3. Wykonywanie świętej posługi i nadanie urzędu na zewnątrz diecezji inkardy

nacji.
Życie ludzi, także tych w Kościele, odbywa się w czasie i przestrzeni. To normal

ne, że ludzie mieszkają bardziej lub mniej na stałe w konkretnych miejscach, w których 
prowadzą swoje życie rodzinne, społeczne i zawodowe. Kościół, od samego początku, 
w rozwoju swojej misji zbawczej, jest zorganizowany we wspólnocie wierzących. Na pod
stawie kan. 100–107 KPK’83 osoba fizyczna jest związana z danym terytorium poprzez 
trzy różne koncepcje: miejsce pochodzenia, miejsce zamieszkania i tymczasowe miejsce 
zamieszkania. Miejsce pochodzenia i miejsce zamieszkania wskazują na siedzibę prawą 
osoby, tzn. są to miejsca, które prawo rozważa jako swoje centrum prawa, w rozważaniu 
rezydencji rzeczywistej są one realnymi i prawnymi. Biorąc pod uwagę punkt odniesienia 
parafii czy diecezji i w odniesieniu do miejsca pochodzenia i miejsca zamieszkania, mó
wimy o miejscu pochodzenia parafialnym lub miejscu pochodzenia diecezjalnym. Ana
lizując te pojęcia, możemy to czynić w również w odniesieniu do prałatury personalnej, 
opactwa, wikariatu apostolskiego, prefektury apostolskiej, gdyż te jednostki terytorialne 
są prawnie zrównane z diecezją.

tłum. Marcin Kruszak

26 Cf. PAVANELLO, La condizione giuridica del Chierico, cit., in “QDE” 15 (2002), p. 156.
27 Ibidem, p. 156–157.
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In questo artico vogliamo sottolinere il proceso, possiamo dire lo svilup
po della normativa della Chiesa Universale riguardo la legge del celibato. Ci 
vuole inanzittutto far rivedere il fundamento di questa legge. Poi il processo 
che riguardava addattazione oppure in parole più precise mettere in prattica 
questa legge. Occorre pertanto mostrare questo sviluppo dalla rigforma gre
goriana e poi vedere in che maniera essa è stata applicata ettraverso la legisla
zione. Questo aritololo vuole far vederci e sottolineare due grandi momenti 
della legislazione nella storia della Chiesa Universale, riforma greoriana e il 
concilio di Trento che parlano e normano detta legge ecclesiastica che riguar
da celibato e l’obbligo di osserverlo.

MEDIOEVO E RIFORMA GREGORIANA

Al culmine dell’epoca feudale, tra il IX e XI secolo, la Chiesa Occidentale 
fu colpita da una grave crisi morale e disciplinare1. Questa crisi e i suoi disor
dini coinvolse tutte le regioni della Chiesa Cattolica Occidentale, rendendo 

1 J. ORLANDIS, Le Istituzioni della Chiesa Cattolica, Storia, diritto attualitŕ, San Paolo 
2005, s. 151.
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necessaria la Riforma Gregoriana. Si trattava delle regioni europee nelle quali 
era penetrato più o meno diffusamente il cosiddetto sistema beneficiale ec
clesiastico, che dominava sostanzialmente tutta la vita pubblica e in seguito 
anche quella privata nella Chiesa. I Papi cominciarono a occuparsi di questa 
situazione disastrosa, che riguardava la Chiesa dell’Europa, ma fu soprattut
to l’impegno decisivo di Gregorio VII a fronteggiare questo grave pericolo, 
che ormai aveva coinvolto i diversi gradi della gerarchia ecclesiastica2. Di 
conseguenza la reazione cattolica fu quella di ripristinare l’antica disciplina 
sulla continenza dei chierici sposati, ma al tempo stesso promosse la crea
zione di un nuovo clero costituito da celibi ben formati, che abbracciavano 
l’impegno della continenza perfetta già prima dell’Ordinazione3.

In questo contesto il Concilio Lateranense I nel 1123, ponendo fine alla 
lotta per le investiture, dichiarò nulli i matrimoni dei preti e dei diaconi. Con 
questo Concilio il celibato ecclesiastico diviene la legge generale della Chiesa 
d’Occidente4. Questo Concilio riprendeva il dettato del terzo canone niceno, 
ma per proibire nel modo più assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di 
vivere con le concubine o con le mogli e coabitare con le donne diverse da 
quelle con cuoi il Concilio di Nicea ha permesso di vivere e coabitare, ma sol
tanto per motivi di necessità, cioè la madre, la sorella, la zia paterna o mater
na, o altre parenti, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto5.

 In seguito papa Alessandro III nel 1180 volle estendere questa legge in
validante anche al matrimonio dei suddiaconi6. Il canone 3 di questo Concilio 
afferma: “Presbyteris, diaconibus vel subdiaconibus concubinarum et uxo
rum contubernia panitus onterdidimus et aliarum mulierum cohabitationem, 
praete quas Synodus Niceana propter solas necessitudinum causas habitare 
permist, videlicet matrem, sororem, amitam vel materteram aut alias huiu
smodi, de quibus nulla valeat iuste suspicio oriri”7.

2 A. M. STICKLER, I presupposti storico – giuridici della riforma Gregoriana e dell’azione 
personale di Gregorio VII, “Studi Gregoriani” XIII (1989) 1115.

3 Cfr. J. ORLANDIS, Le Istituzioni della Chiesa Cattolica, p. 151.
4 C. FANTRAPPIÈ, Introduzione storica al diritto canonico, il Mulino, Bologna 2003, p. 83.
5 Cfr. N. D’ACUNT, Il celibato ecclesiastico fra tarda antichitŕe medioevo, in: Celibato e sa-

cerdozio, a cura di S. CIPRESSA, Cittŕ Nuova 2007, p. 44.
6 Dizionario di Teologia Pastorale, vol. I, a cura di T. DA TORRE DEL GRECO, Roma 

1962, p. 322.
7 H. DENZINGER, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei 

et morum, a cura di P. HÜNERMANN, EDB 1995, 711, “Can. 3. proibiamo nel modo piů 
assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli e di co
abitare con le donne diverse da quelle con cui il Concilio di Nicea (can. 3) ha permesso di 
vivere soltanto per ragioni di necessitŕ, cioč: la madre, la sorella, la zia paterna o materna, 
o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto”.
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Un’ulteriore importante conseguenza è la disposizione, decisa solenne
mente durante il Concilio Lateranense II dell’anno 1139; il sesto e il settimo 
canone di questo Concilio riguardano la realtà del celibato. Il canone 6 stabi
lisce: “Decernimus etiam ut ii, qui in ordine subdiaconatus, et supra, uxores, 
duxerint, aut concubinas habuerint, officio atque ecclesiastico, beneficia ca
veant.Cum enim ipsi Templum Dei, vasa Domini, sacrarium Spiritus Sancti 
debeat esse et dici, indignum est eos cubilibus et immunditiis deservire”8.

Invece il canone 7 dichiara: “Ad haec praedecessorum nostrorum Grego
rii vii Urbani et Paschalis Romanorum pontificum vestigiis inhaerentes pra
ecipimus ut nullus missas eorum audiat quos uxores vel concubinas habere 
cognoverit. Ut autem lex continentiae et deo placens munditia in ecclesiasticis 
personis et sacris ordinibus dilatetur statuimus quatenus episcopi presbyteri 
diaconi subdiaconi regulares canonici et monachi atque conversi professi qui 
sanctum transgredientes propositum uxores sibi copulare praesumpserint se
parentur. Huiusmodi namque copulationem quam contra ecclesiasticam re
gulam constat esse contractam matrimonium non esse censemus. Qui etiam 
ab separati pro tantis excessibus condignam poenitentiam agant”9.

Nei canoni del Laterano II, il matiomonio dei chierici fu esplicitamente 
definito come indignum est eos cubilibus et immunditiis deservire, inoltre, 
degno di nota è il fatto che i chierici maggiori furono privati   del beneficio ed 
i loro matrimoni dichiarati nulli10. La normativa del Lateranense II fu più ra
dicale e esplicita, proibiva la frequentazione delle messe celebrate da chierici 
uxorati o concubinari e disponeva la separazione dalle mogli di ecclesiastici 
e religiosi che eventualmente avessero contratto un matrimonio anche for

8 Conciliorum Oecumnicorum Decreta, a cura di ISTITUTO PER LE SCIENZE RELI-
GIOSE, Bologna 1991 (da ora in poi: COD), p. 198, can. 6, “Stabiliamo anche che quanti, 
costituiti nell’ordine del suddiaconato o in quelli superiori, avessero contratto matrimonio 
o tenessero concubine, siano privati dell’ufficio e del beneficio ecclesiastico. Dovendo es
sere di fatto e di nome tempio di Dio, vasi del Signore, santuari dello Spirito santo, é inde
gno che diventino schiavi del letto nuziale o della dissolutezza”.

9 COD p. 198, can. 7, “Seguendo le orme dei nostri predecessori, i pontefici romani 
Gregorio VII, Urbano e Pasquale, comandiamo che nessuno assista alla messa di chi vive 
notoriamente con la moglie o una concubina. Perché poi la legge della continenza e la 
purezza che piace a Dio si propaghi tra gli ecclesiastici e nei sacri ordini, decretiamo che 
i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i suddiaconi, i canonici regolari, e i monaci, anche i con
versi se professi, i quali, venendo meno alla loro santa promessa, avessero osato contrarre 
matrimonio, siano separati dalle loro mogli: non crediamo, infatti, che una tale unione, 
fatta evidentemente contro le norme ecclesiastiche, sia matrimonio. E anche separati, essi 
facciano degna penitenza per cosě grandi eccessi”.

10 Per un ulteriore approfondimento sul celibato e sul matrimonio in rapporto alle 
scienze e alla storia si veda: P. PENNACCHIO, Il celibato e il matrimonio in rapporto alle 
scienze e alla storia, M. Bretschneider, Roma 1908.
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malmente regolare: “non crediamo infatti che una, tale unione, fatta eviden
temente contro le norme ecclesiastiche, sia matrimonio”11.

I Padri conciliari stabilirono che il matrimonio contratto da un chierico 
maggiore fosse non solo illecito, ma addirittura invalido12. Dobbiamo sottoli
neare che anche oggi esiste la tendenza a ritenere il celibato come un elemen
to introdotto solo dal Concilio Lateranense II e che il settimo canone, riguar
dando anche i consacrati attraverso i voti di vita religiosa13, dichiari invalido 
ciò che da secoli era già ritenuto illecito e proibito14. 

Lo ‘spirito’ della legislazione del Concilio Lateranense II non conside
rava il celibato in senso stretto, ma ancora come ius continentiae; su questo 
argomento, infatti, sarà il Concilio Lateranense IV ad offrirne una precisa
zione, affermando nel canone 14: “[…] statuimus ut qui deprehensi fuerint 
incontinentiae vitio laborare, prout magis aut minus peccaverint, puniantur 
secundum canonicas sanctiones, quas efficacius et districtius praecipimus 
observari, ut quos divinus timor a malo non revocat, temporalis saltem poe
na a peccato cohibeat. Si quis igitur, hac de causa suspensus, divina celebrare 
praesumpserit, non solum ecclesiasticis beneficiis spolietur, verum etiam pro 
hac duplici culpa perpetuo deponatur. […] Qui autem secundum regionis 
suae morem non abdicarunt copulam coniugalem, si lapsi fuerint, gravius 
puniantur, cum legitimo matrimonio possint uti”15.

Nell’epoca classica della cristianità, il Decreto di Graziano e le Decretali 
sancirono il dovere di continenza per i chierici maggiori nella Chiesa Lati
na, rispettando la disciplina promulgata dalla Chiesa Orientale nel Conci
lio Trullo del 691, che prescrisse la continenza perfetta solamente ai vescovi. 
Il Decreto di Graziano tratta dell’obbligo della continenza dei chierici preci
samente nelle Distinzioni, che si trovano nella prima parte del Decreto. Lo 

11 COD, p. 198.
12 J. ORLANDIS, Le Istituzioni della Chiesa Cattolica, p. 151.
13 Ibidem, p. 152; A. M. STICKLER, Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fonda-

menti teologici, Napoli 2010, p. 64.
14 Si veda. A. M. STICKLER, Il celibato ecclesiastico, p. 64.
15 COD, p. 242, can. 14, “stabiliamo che chi sia colto in flagrante delitto di inconti

nenza, sia punito secondo le sanzioni canoniche, in proporzione del suo peccato: queste 
norme vogliamo che siano piú efficacemente e piú strettamente osservate, in modo che se 
il timore di Dio non trattiene dal male, almeno la pena temporale scoraggi dal peccare. […] 
I chierici che, secondo l’uso della loro regione, non hanno rinunziato all’unione coniugale, 
se cadessero in peccato, siano puniti piú gravemente, dato che hanno la possibilitá di vi
vere in un legittimo matrimonio”. 
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stesso avviene anche nelle altre parti del Corpus Iuris che va formandosi, in 
occasione della promulgazione delle rispettive leggi16. 

In questo periodo, per i canonisti medievali, non esiste alcun dubbio 
riguardo l’obbligatorietà della continenza per tutto il clero maggiore, e nessu
no dei canonisti medievali dubita che questo obbligo vincoli illimitatamente 
fin dal momento della sua introduzione, anche se si sono domandati quale sia 
la sua fonte e il suo fondamento.

Come scrive F. Liotta, sarà Raimondo de Peñafort, autore del Liber Ex
tra, parte centrale del Corpus Iuris Canonici di Papa Gregorio IX, a trattare 
dell’origine e del contenuto dell’obbligo di continenza di uomini sposati pri
ma dell’Ordinazione; egli ribadisce che Vescovi, Sacerdoti e Diaconi devono 
osservare la continenza anche con le loro spose: “i vescovi, i sacerdoti e i dia
coni devono osservare la continenza anche con le loro spose. Questo hanno 
insegnato gli apostoli con il loro esempio e anche con le loro disposizioni 
come dicono alcuni secondo i quali la parola «insegnamento»17 può essere 
interpretata in maniera varia ciò è stato rinnovato nel Concilio di Cartagine, 
come nella citata disposizione ‘cum in merito’ di papa Siricio”18.

L’autore, inoltre, definisce il celibato come votum adnexum, cioè il 
voto – giuramento allegato. Dopo altre spiegazioni riassuntive, Raimondo 
giunge a parlare della ragione dell’introduzione di tale obbligo19 e afferma 
che questa era duplice: la prima “vi sia la purezza sacerdotale, affinché così 
possano ottenere in tutta sincerità ciò che con la loro preghiera chiedono 
a Dio”20, la seconda toccava la necessità della preghiera vissuta senza impe
dimenti per esercitare il proprio ufficio, poiché è impossibile abbinare le due 
cose: cioè servire la moglie e la Chiesa21. 

L’insegnamento di san Tommaso riguarda le questioni del voto della 
continenza, il quale è collegato con l’Ordinazione: “Sed quod impediat ma
trimonium, ex constitutione Ecclesiae habet. Tamen aliter apud Latinos quam 
apud Graecos. Quia apud Graecos impedit matrimonium contrahendum so
lum ex vi ordinis. Sed apud Latinos impedit ex vi ordinis, et ulterius ex voto 
continentiae, quod est ordinibus sacris annexum; quod etiam si quis verbo 

16 J. ORLANDIS, Le Istituzioni della Chiesa Cattolica, p. 152; A. M. STICKLER, Il celibato 
ecclesiastico, p. 64–67.

17 Distinctiones, Toronto 2011, p. 84, can. 3.
18 F. LIOTTA, La continenza dei chierici nel pensiero canonistico classico (da Graziano 

a Gregorio IX), “Quaderni di Studi Senesi” 24 (1971) XII, p. 374.
19 Ibidem, p. 374.
20 Distinctiones 84, cap. 3; dict. p.c. 1; Distinctiones 31.
21 F. LIOTTA, La continenza dei chierici, p. 386.
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tenus non emittat, ex hoc ipso quod ordinem suscipit, secundum ritum occi
dentalis ecclesiae intelligitur emisisse […]”.22

Le novità, come abbiamo accennato, vengono introdotte dai Decretali 
dei papi del XII e XIV secolo, i quali, con il Decreto di Graziano, costitui
scono il Corpus iuris canonici, che forma, definisce e regolarizza il diritto 
della Chiesa fino al 1917, creando così una norma molto vincolante. Succes
sivamente, i Decretali di Gregorio IX affermano che i sacerdoti sposati non 
ricevono i benefici e le dignità e che, dopo la loro morte, nemmeno i loro figli 
possono ricevere i loro benefici. Attraverso questo prospettiva si apre la stra
da per l’introduzione del celibato in senso stretto23.

 Il diritto canonico classico, a partire dal Decretum Gratiani nel 1140, 
riflette, in materia di celibato ecclesiastico, il lungo travaglio attraverso il qua
le la Chiesa occidentale realizzò l’obiettivo di avere un clero libero dalle pre
occupazioni dalla vita coniugale e dalle disfunzioni che essa aveva causato 
al ‘sistema’ sotto il profilo patrimoniale e pastorale. Di certo le difficoltà di 
applicazione della disciplina del celibato ecclesiastico non cessarono come 
d’incanto all’indomani delle riforma del secolo XI e si protrassero per secoli, 
sebbene l’alto clero fosse ormai decisamente orientato verso la rinuncia al 
matrimonio nelle forme consentite. In particolare, il reclutamento non solo 
dei vescovi, ma anche di molti chierici, per la cura delle anime, dai monasteri 
e dalle canoniche regolari, sorte accanto alle cattedrali, rese superfluo il di
vieto di usare del matrimonio già contratto e contribuì a diffondere il nuovo 
modello di vita sacerdotale24.

IL CONCILIO DI TRENTO

Due sono gli eventi principali che hanno portato alla convocazione del 
Concilio di Trento: anzitutto il diffuso desiderio di una riforma della Chiesa 
a causa della decadenza generale del prestigio papale, dovuta dalle avverse 
vicende dei secoli XIII e XIV, che videro il susseguirsi della lotta tra papa Bo
nifacio VIII e il Re francese Filippo, l’esilio avignonese e lo scisma d’Occiden
te. Il secondo dato storico che rese indispensabile l’urgenza di un intervento 
della Chiesa attraverso un Concilio, fu la necessità di controbattere la riforma 
operata da Lutero; questa posizione della Chiesa rappresenta la cosiddetta 
controriforma. Il tentativo di riforma operato dal Concilio Lateranense V fu 

22 S. THOMAS, Summa Theologicae, XXXI, Supp., 53, 3, Salani, 203.
23 Cfr. G. RYŚ, Celibat [Il celibato], Kraków 2002, p. 70.
24 N. D’ACUNTO, Il celibato ecclesiastico, p. 46–47.
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fallimentare e non consono alle aspettative; sarà lo stesso Lutero a darne un 
giudizio negativo: “a Roma ignorano più o meno tutto quello che bisogna 
dire sulla fede. Ne hanno dato prova clamorosa in quest’ultimo concilio ro
mano (alla nobiltà cristiana della nazione tedesca)”25; successivamente, con la 
pubblicazione delle Tesi sulle indulgenze del 1517, Lutero darà inizio ad una 
vera riforma della Chiesa che ne sconvolgerà, dalle sue radici, la tradizione 
secolare26.

L’insegnamento della riforma protestante nega la sacramentalità del 
matrimonio, mentre sottolinea il suo carattere pubblico; inoltre, assume un 
atteggiamento diverso nei confronti del celibato e della continenza. Lutero 
sosteneva il diritto del clero di sposarsi, riconoscendo che le norme esistenti 
erano regole ‘tiranniche e arbitrarie’27.

Nell’età moderna una delle prime posizioni assunte dai gruppi riformati 
fu la rinuncia alla continenza e al celibato ecclesiastico, mentre il Concilio di 
Trento, rinnovò la validità della disciplina tradizionale28.

Il Concilio di Trento esaminò e definì nella XXIV e XXV sessione il tema 
del celibato, argomento trattato particolarmente nel canone 9: “Si quis dixe
rit, clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemni
ter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, 
non obstante lege Ecclesiastica vel voto, et oppositum nil aliud esse, quam 
damnare matrimonium; posseque omnes contrahere matrimonium, qui non 
sentiunt se castitatis (etiamsi eam voverint) habere donum: a. s. Cum Deus 
id recte petentibus non deneget, nec patiatur, nos supra id, quod possumus, 
tentari (1 Cor 10, 13)”29.

Le sanzioni disciplinari nei confronti dei membri del clero che vivono in 
concubinato sono state dichiarate nel decreto De reformazione generali so
prattutto nei capitoli 14 e 15; i suddetti sacerdoti, a giudizio del Vescovo, era
no privati della terza parte dei frutti, degli introiti e dei proventi di qualsiasi 
loro beneficio e di qualsiasi pensione30. Se i chierici continuavano ad ostinarsi 

25 G. MARTINA, La chiesa nell’etŕ della riforma, Brescia 1988, p. 175.
26 Ibidem, p. 173–200.
27 Cfr. G. RYŚ, Celibat, p. 70.
28 Si veda. J. ORLANDIS, Le Istituzioni della Chiesa Cattolica, p. 152.
29 COD, 755, can. 9, “Se qualcuno dirŕ che i chierici costituiti negli ordini sacri o i re

ligiosi che hanno fatto professione solenne di castitŕ possono contrarre matrimonio, e che, 
una volta contratto, esso č valido, nonostante la legge ecclesiastica o il loro voto; che soste
nere il contrario non č altro che condannare il matrimonio; che tutti quelli che sentono di 
non avere il dono di castitŕ, anche se hanno emesso tale voto, possono contrarre matrimo
nio, s. a. Dio, infatti, non nega questo dono a chi glielo domanda con retta intenzione e non 
permette che noi siamo tentati al di sopra delle nostre forze (1 Cor 10, 13)”.

30  G. RYŚ, Celibat, p. 102.
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nella colpa, non solo perdevano le rendite dei loro benefici e le pensioni, ma 
venivano anche sospesi dall’amministrazione degli stessi benefici; se invece 
avessero proseguito la loro relazione di concubinato, sarebbero stati privati 
per sempre di ogni beneficio, ufficio, pensione ecclesiastica e per l’avvenire 
resi incapaci a ricevere qualsiasi onore e dignità. È importante notare che le 
conseguenze riguardavano anche i figli dei chierici nati da illegittimo matri
monio: questi appunto, non potevano entrare in possesso di alcun beneficio31.

Il Concilio di Trento, attraverso una chiara definizione e legislazione, ha 
assunto un ruolo molto decisivo nella storia dell’introduzione del celibato. 
Nel decreto Cum adolescentium aetas del 1563, il Concilio ha introdotto nella 
Chiesa l’istituzione del seminario, cioè quel luogo predisposto alla formazio
ne del clero, che nel tempo, diventerà l’unica via per poter ricevere l’Ordine 
Sacro. Con l’introduzione del seminario, cambia anche la prospettiva con la 
quale viene considerato il celibato, che fin a quel momento era visto soltan
to come una legge imposta rigidamente. Come risultato finale, il Concilio 
stabilirà che possono essere ordinati solo uomini non sposati e celibi; questa 
pratica è stata confermata dal Codice Piano – Benedettino, legislazione del 1917. 
La normativa del Concilio di Trento comportava per l’ordinato sia l’obbligo 
di continenza completa dall’uso del matrimonio contratto prima dell’Ordina
zione come anche il divieto di nozze future32.

Dal Concilio Tridentino, l’insegnamento in senso stretto circa il celibato, 
fu drammaticamente contestato durante la rivoluzione francese e poi nelle 
tendenze liberali dell’Europa del XIX secolo. L’insegnamento della Chiesa 
in questa materia è però rimasto irremovibile e decisamente incondizionato; 
infatti, i Papi rimasero imperterriti e questo loro atteggiamento è confermato 
da una serie di encicliche ed esortazioni tra le quali spiccano: Mirari vos di 
Gregorio XVI del 1834, Qui pliribus di Pius IX 1848, Haerent animo di Pio X del 
1908, Ad catholici sacerdotii di Pio XI del 1935, Menti nostrae di Pio XII del 1950 
e Sacerdotii nostri primodia di Giovanni XXIII del 195933.

COCNCLUSIONI

Abbiamo visto che fino alla metà del Medioevo i chierici potevano ri
manere sposati se lo erano al momento dell’Ordinazione. Ma, dopo l’Ordi
nazione, dovevano vivere in astinenza e non potevano sposarsi, così come 

31 COD, p. 792–794.
32 A. M. STICKLER, Il celibato ecclestastico, p. 75.
33 G. RYŚ, Celibat, p. 105–106.
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anche i loro colleghi celibi o vedovi. Per focalizzare l’origine storica del ce
libato in questa conclusione è perciò importante constatare che fino all’alto 
Medioevo esso aveva un significato ben più ampio di oggi. Non si trattava 
solo di un divieto a sposarsi riguardante i chierici celibi, ma di un celibato di 
astinenza: tutti i diaconi, presbiteri e vescovi, indifferentemente dal fatto che 
fossero sposati, vedovi o celibi, dal giorno della loro Ordinazione dovevano 
astenersi da ogni forma di attività sessuale e non dovevano generare figli. 
Non si trattava di un’astinenza momentanea, ad esempio relativa al giorno 
antecendente la celebrazione eucaristica, ma di un’astinenza permanente, per 
essere pienamente al servizio alla Chiesa. Il concetto di celibato era più ampio 
di quello odierno, che si rifierisce solo ai sacerdoti celibi34.

Nell’epoca classica della cristianità, il Decreto di Graziano e le Decretali 
sancirono il dovere di continenza per i chierici maggiori nella Chiesa Lati
na, rispettando la disciplina promulgata dalla Chiesa Orientale nel Concilio 
Trullo del 691, che prescrisse la continenza perfetta solamente ai vescovi. Il 
Decreto di Graziano tratta dell’obbligo della continenza dei chierici preci
samente nelle Distinzioni, che si trovano nella prima parte del Decreto. Lo 
stesso avviene anche nelle altre parti del Corpus Iuris, che va formandosi 
in occasione della promulgazione delle rispettive leggi. In questo periodo, 
per i canonisti medievali, non esiste alcun dubbio riguardo l’obbligatorietà 
della continenza per tutto il clero maggiore e nessuno dei canonisti medie
vali dubita che questo obbligo vincoli illimitatamente fin dal momento della 
sua introduzione, anche se si sono domandati quale sia la sua fonte e il suo 
fondamento.

Il Concilio di Trento, attraverso una chiara definizione e legislazione, ha 
assunto un ruolo molto decisivo nella storia dell’introduzione del celibato. 
Nel decreto Cum adolescentium aetas del 1563, il Concilio ha introdotto nella 
Chiesa l’istituzione del seminario, cioè quel luogo predisposto alla formazio
ne del clero, che nel tempo, diventerà l’unica via per poter ricevere l’Ordine 
Sacro. Con l’introduzione del seminario, cambia anche la prospettiva con la 
quale viene considerato il celibato, che fin a quel momento era considerato 
soltanto come una legge imposta rigidamente.

34 S. HEID, É vero che il celibato sacerdotale ha inizio soltanto nel medioevo?, [in:] Preti 
sposati? 30 domande scottanti sul celibato, a cura di A. CATTANEO, Elledici 2011, p. 23–24.
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ I ROZWÓJ NORMY PRAWNEJ CELIBATU  
W KOŚCIELE POWSZECHNYM – OD REFORMY GREGORIAŃSKIEJ  

DO SOBORU TRYDENCKIEGO

Możemy śmiało zauważyć, że do połowy czasów średniowiecza osoby duchowne 
mogły zawierać sakrament małżeństwa przed przyjęciem sakramentu kapłaństwa. Osoba 
duchowna, która przyjęła sakrament kapłaństwa, była jednak zobowiązana do zachowa
nia wstrzemięźliwości i nie mogła zawrzeć związku małżeńskiego. Podobna praktyka obo
wiązywała wdowców, którzy byli już kapłanami. Celibat w tym czasie, jak zauważamy, 
miał znaczenie bardzo szerokie, nie stanowił tylko normy zakazującej zawarcie związku 
małżeńskiego, ale przede wszystkim zakreślał się w praktyce zachowania wstrzemięźli
wości seksualnej. Wszystkie osoby duchowne – czy te należące do grupy celibatariuszy, 
czy też osoby, które przed sakramentem kapłaństwa zawarły sakrament małżeństwa, od 
momentu święceń były zobowiązane do zachowania owej wstrzemięźliwości. Warto pod
kreślić, że owa wstrzemięźliwość miała charakter permanentny, a nie tylko obowiązywała 
w dniu sprawowania Eucharystii. 

Dekret Gracjana i Dekretalia papieskie to kolejne etapy rozwoju normy dotyczącej 
celibatu. Wprowadzają one celibat w Kościele łacińskim, rozumiany jako wstrzemięźli
wość dla duchownych, którzy przyjęli święcenia wyższe. Ta prawna dyspozycja uznaje 
jednocześnie w sposób całkowity normę soboru w Trullo z 691 roku, obowiązującą w Ko
ściołach wschodnich, która tylko biskupom nakazuje zachowanie celibatu. Corpus Iuris 
potwierdza ową dyspozycję prawną zawartą w Dekrecie Gracjana i Dekretaliach papie
skich, podkreślając, że funkcjonuje ona jako obowiązek prawny. 

Ważnym etapem w kształtowaniu, rozwoju i sprecyzowaniu normy celibatu był 
sobór w Trydencie. W dekrecie Cum adolescentium aetas z 1593 roku Kościół wprowadza 
instytucję seminarium, w sposób szczególny odpowiedzialną za kształtowanie i wycho
wanie do życia w celibacie.

tłum. Krystian Kucharczyk
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EWANGELIZACJA I ARS CELEBRANDI –  
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OBSZARU PREZENTACJI

Rozpoczynając prezentację podjętego tematu, warto – wykazując jego 
ważność i aktualność – przypomnieć rozumienie tworzących go zagadnień, 
przywołać słowa Kościoła na temat ewangelizacji i ars celebrandi. Będą to 
prawdy pochodzące z nauczania ostatnich papieży, które tłumaczą nie tylko 
zlecone Ludowi Bożemu zadania, lecz także udzielane tej wspólnocie przez 
ich realizację nadprzyrodzone łaski.

Dzieło ewangelizacji charakteryzują – w świetle ich wypowiedzi – mię
dzy innymi następujące elementy. Jak tłumaczył papież bł. Paweł VI, polega 
ono na przekazywaniu każdemu człowiekowi Dobrej Nowiny, aby zawarta 
w niej moc przenikała wszystkich ludzi i tworzyła z nich nową ludzkość1. 
Św. Jan Paweł II wyjaśniał, że przekaz ten musi nawiązywać do nauki Sobo
ru Watykańskiego II – musi być zatem dziełem wspólnym biskupów i pre

1 Por. PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evange-
lii nuntiandii” (8.12.1975), Warszawa 1986, 18–19.
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zbiterów, duchownych i świeckich, dorosłych i młodzieży2. Benedykt XVI 
nakreślił właściwą dla tego dzieła drogę – stanowią ją trzy elementy: a) kate
cheza przygotowująca do sakramentów (szczególnie inicjacji chrześcijańskiej 
i pokuty), b) nieustanne głoszenie Jezusa Chrystusa nieznającym Zbawiciela, 
c) troska o chrześcijan żyjących poza wspólnotą Kościoła3. Papież Franciszek 
pytał tych, którzy tworzą watykańską dykasterię służącą ewangelizacji: czy 
realizowane w naszych diecezjach i parafiach duszpasterstwo uwidacznia to, 
co istotne, czyli Jezusa Chrystusa? Czy ukazuje ono działanie Ducha Święte
go? Jeśli nie, to podejmowane przedsięwzięcia są chaotyczne oraz fragmen
taryczne i w końcu każdy działa na własną rękę4.

Z kolei w papieskim nauczaniu o pięknie liturgii nie można pominąć 
kilku istotnych wskazań. Dla bł. Pawła VI było ono tak ważne, że zarządził, 
aby w każdej diecezji powstała rada, która pod kierownictwem biskupa bę
dzie troszczyła się o lepsze poznanie i pielęgnowanie liturgii5. Św. Jan Pa
weł II wyraźnie przestrzegał przed celebrowaniem świętej liturgii w sposób 
swobodny (czyli taki, który nadaje jej kształt osobisty i dowolny), jakby była 
ona własnością człowieka. Praktyka taka byłaby zdradą jedności Kościoła, 
która szczególnie wyraża się w świętej liturgii, zwłaszcza w celebracji Eucha
rystii6. Benedykt XVI wskazywał potrzebę dostrzegania związku istniejącego 
między misterium, w które się wierzy, i misterium, które się celebruje. Relacja 
ta „wyraża się w sposób szczególny w teologicznej i liturgicznej wartości 
piękna. […] Odnoszenie się do atrybutu piękna nie jest jedynie estetyzmem, 
ale jest sposobem docierania do nas prawdy o miłości Boga w Chrystusie”7. 
Dla papieża Franciszka, który w ars celebrandi widzi drogę Kościoła ewange

2 Por. JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej przed opactwem OO. Cy-
stersów w Mogile (Kraków-Nowa Huta, 9.06.1979), [w:] Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 
1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia. Homilie, red. J. PONIEWIERSKI, Kraków 
2005, s. 190.

3 Por. M. PRZECISZEWSKI, Czym jest nowa ewangelizacja?, [w:] (Internet, 18.09.2014), 
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x70791/czym-jest-nowa-ewangelizacja/?pa
ge=1.

4 Por. RADIO WATYKAŃSKIE, Franciszek do Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji 
(14.10.2013), [w:] (Internet, 18.09.2014), http://papiez.wiara.pl/doc/1740606.Franciszek-
do-Papieskiej-Rady-ds-Nowej-Ewangelizacji.

5 Por. PAWEŁ VI, Pismo apostolskie „Sacram Liturgiam” (1964) nr 2, [w:] (Internet, 
18.09.2014), http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=89#id=88.

6 Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski o tajemnicy i kulcie Eucharystii „Dominicae cenae” 
(24.02.1980), Watykan 1980, 12.

7 BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Ko-
ścioła „Sacramentum caritatis” (22.02.2007), Poznań 2007, 35 (skrót: SC).
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lizującego i ewangelizowanego8, istnieje niebezpieczeństwo podrabiania pięk
na, szukania kosmetyków i stwarzania sztucznego piękna, którego nie ma 
– to jedyne bowiem pochodzi od Boga i jest w człowieku9.

Przywołane powyżej wskazówki świadczą o konieczności nieustanne
go podejmowania trudu realizacji dzieła ewangelizacji i czuwania nad wła
ściwym celebrowaniem liturgii. Co więcej, ukazują one zachodzącą między 
nimi nierozerwalną łączność; nie ma liturgii, która byłaby pozbawiona war
tości ewangelizującej i nie istnieje ewangelizacja, która pomijałaby święte ce
lebracje (por. DK 5). Przedstawione aspekty papieskiego nauczania tworzyć 
będą niniejszą prezentację, która stanowi próbę zarówno zgłębienia znacze
nia tych myśli, jak i ożywienia życia i działania Kościoła. Teolog przystępuje 
do takich czynności z radością i z pokornym otwarciem się na działanie Du
cha Świętego; nauczanie każdego z papieży jest bowiem zawsze mądrością 
zakorzenioną w Bogu i służącą zbawieniu człowieka.

PRZEZ PIĘKNO LITURGII  
KOŚCIÓŁ UMACNIA SIĘ NA DRODZE ZBAWIENIA

Przypomniana przez bł. Pawła VI prawda, że przekazywana Dobra No
wina ma moc, która potrafi tworzyć nową ludzkość, tłumaczy fakt, że celem 
zgromadzenia liturgicznego jest słuchanie słowa Bożego. W postawie zasłu
chania wierni realizują soborowe wskazanie, aby ich uczestnictwo w liturgii 
było czynne (por. KL 11, 14). W ten sposób mogą oni odczuć, że Dobra No
wina to przekaz żywy, dynamiczny, działający w duszy człowieka i uświę
cający. Zasłuchana w słowo Ojca Niebieskiego wspólnota Jego dzieci ożywia 
swoją wiarę, bowiem „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się 
słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Nauczyciel z Nazaretu, realizując 
plan zbawienia, nie przestaje pouczać swoich uczniów, aby ich kształtować 
i uświęcać. Wypowiadane przez Niego słowa są dla słuchających nie tyle 
okazją do medytacji i katechizacji, ile zaproszeniem do podjęcia dialogu. 
W rozmowie tej słyszą oni zarówno ogłaszane prawdy o odkupieniu, jak 
i przypomnienie o wynikających z miłosiernego działania Wszechmogącego 
zobowiązaniach; „Głoszenie słowa Bożego nie ogranicza się do nauczania; 
wymaga ono odpowiedzi wiary jako zgody i zaangażowania ze względu na 

8 Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie 
„Evangelii gaudium” (24.11.2013), Watykan 2013, 24.

9 Por. FRANCISZEK, Potrzebujemy prawdy, dobroci i piękna, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 35 (2014) nr 3–4, s. 35.
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przymierze między Bogiem a Jego ludem”10. Wierni czują się w ten sposób 
powołani do udziału w dialogu miłości przez dziękczynienie i uwielbienie. 
Co więcej, dostrzegają, że Stwórca wciąż czeka na nieustanny wysiłek ich na
wrócenia, będący wyrazem realizowania obecnego w człowieku pragnienia 
kroczenia drogą zbawienia.

Dla właściwego dokonywania tego Bożego dzieła doskonalenia czło
wieka Kościół wyraźnie precyzuje zalecenia stawiane proklamowaniu Pisma 
Świętego. Spełnianie tych wymagań utwierdza uczestników liturgii w prze
konaniu, że to sam „Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium 
odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu”11. 
Spośród wskazań podkreślających godność słowa Bożego warto wymienić 
choćby te: treść czytań przed Ewangelią przekazuje lektor, czyniąc to od am
bony i z lekcjonarza mszalnego12. „Z ambony wykonuje się jedynie czytania, 
psalm responsoryjny oraz orędzie wielkanocne; można też stąd wygłaszać 
homilię i intencje modlitwy powszechnej. Godność ambony wymaga, aby 
wstępował na nią sługa słowa”13. Po odczytaniu pierwszego lub drugiego 
tekstu – w czasie wypowiadania aklamacji „Oto słowo Boże” – nie unosi lek
cjonarza i nie ukazuje go wiernym14.

W uzasadnieniu konieczności przestrzegania podanych zaleceń – któ
re poznać powinni szczególnie ci, którzy uważają je za mało znaczące i ich 
nie respektują – wskazać należy następujące wyjaśnienia: „ukazanie lekcjo
narza z odczytanym słowem Bożym wskazywałoby, że pozostaje ono w li
turgicznej księdze, a przecież „zostało wygłoszone i żyje teraz w ludzkich 
sercach”15. Słowo to – wyjaśnia papież Franciszek – przechodzi przez ludzki 
umysł i zmierza do serca, aby przyczynić się do nawrócenia człowieka. Ma 
ono dotrzeć właśnie do serca, dlatego że „jest słowem miłości, jest słowem 
pięknym i niesie miłość, sprawia, że kochamy. […] Kto nie dostrzega tej ce
chy, zamyka sobie drogę do miłości i również do piękna”16. Posługę lektora 
powierza się osobom nadającym się do tej funkcji, które nie tylko potrafią 

10 KKK 1102.
11 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wprowadzenie do 

Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego (Rzym 2002) oraz wskazania Epi-
skopatu Polski, Poznań 2006, s. 29 (skrót: OWMR).

12 Por. tamże, s. 51.
13 Tamże, s. 85–86.
14 Por. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania „Ogólnego wprowadze-

nia do Mszału rzymskiego” (9 marca 2005), [w:] OWMR, s. 118.
15 Tamże.
16 FRANCISZEK, Kościół wolny od ideologii, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

34 (2013) nr 6, s. 23.
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czytać wyraźnie i czynią to z ochotą, lecz także systematycznie podejmują 
trud coraz dokładniejszego rozumienia Pisma Świętego i życia jego treścią na 
co dzień17. Ambona, rozumiana jako stół (ołtarz) słowa Bożego, jest miejscem, 
na którym sprawowana jest pierwsza – mająca charakter katabatyczny, czyli 
zstępujący – część mszy świętej18. Przemawiający do człowieka Bóg w tym 
czasie ożywia jego życie duchowe, uwrażliwia sumienie, porusza serce. Ta
kie działanie Wszechmogącego sprawia, że słuchający Dobrej Nowiny pra
gną – już z własnej woli, pełni podziwu dla Bożych dzieł i zafascynowani 
Jego miłością – przejść do ołtarza, aby uczestniczyć w zbawczej ofierze Chry
stusa. Takie postawy realizują się w życiu chrześcijanina właśnie wtedy, kie
dy przebywa on w przestrzeni ambony, czyli w miejscu nie tylko słuchania 
słowa, lecz także doświadczania jego mocy. Warto dopowiedzieć, że niezwy
kłość tego przekazu sprawia obecność w nim Przemawiającego19. Poznanie 
wartości przekazu Pisma Świętego prowadzi do zrozumienia i przestrzega
nia liturgicznego przepisu zabraniającego głoszenia z ambony innych słów, 
na przykład komentarzy czy ogłoszeń duszpasterskich.

W przytoczonym wcześniej nauczaniu św. Jana Pawła II sformułowa
na została prawda o jedności Kościoła, którą poznaje się, umacnia i strzeże 
przez celebrowanie liturgii zgodnie z normami prawa. Zgromadzeni na spra
wowanie kultu Bożego doświadczają tej jedności, krocząc drogą wyznacza
ną przez wskazania prawa liturgicznego, które tworzą ars celebrandi. Z pew
nością dlatego papież odważnie przestrzegał przed nadawaniem świętym 
czynnościom charakteru prywatnego i niezależnego, stanowczo apelował 
o wierność przepisom. Dla uzasadnienia reguły, że liturgia nigdy nie jest 
osobistą własnością kogokolwiek (ani celebransa, ani sprawującej ją wspól
noty), przywoływał zachowanie Apostoła Narodów: św. Paweł był zmuszo
ny skierować karcące słowa do wspólnoty w Koryncie z powodu ważnych 

17 Por. J. DĘBIEC, [w:] (Internet, 22.10.2014), Żyć tym co czytam i śpiewam, http://
www.ministranci.pl /nr/zbiorka/zyc_tym_co_czytam.html.

18 Dokumenty Kościoła wyraźnie wskazują, aby ambona była odpowiednio wkom
ponowana we wnętrze kościoła i stała, aby nie był nią przenośny pulpit (por. OWMR, 
s. 85). Z pewnością w realizacji tego rodzaju zaleceń pomaga przypomniana przez kard. 
Antonio Canizaresa Llovera prawda, że „przestrzeń sakralna jest stworzona również dla 
człowieka i jego wolności, by mógł on tam spotkać Boga dzięki spotkaniu z pierwotnym 
pięknem. Z kolei sprawowanie tam sakramentów w atmosferze piękna stanowi antido
tum na współczesne zagubienie, samotność i brak poczucia sensu” (cyt. za: Radio Vatica
na, Przestrzeń sakralna jest dla człowieka, [w:] (Internet 15.10.2014), http://franciszkanska3.
pl/Przestrzen-sakralna-jest-dla-czlowieka,a,18745.

19 B. NADOLSKI, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2008, s. 44: „Głosze
nie słowa odbywa się „przez moc i przez Ducha Świętego” (1 Tes 1, 5–6), teologia mówi 
o chrystologiczno-pneumatologicznym charakterze słowa”.
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uchybień w celebracji eucharystycznej (por. 1 Kor 11, 17–34). „Również w na
szych czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na nowo 
odkryte jako odbicie i świadectwo Kościoła jednego i powszechnego […]. 
Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz 
wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz 
wymowny swą miłość do Kościoła”20. Jest zatem prawdą, że jedność tej Bożej 
wspólnoty to wielka tajemnica, która złożona została w sercu każdego czło
wieka i o której ludzie decydują w sposób znaczący. Jedynie przestrzeganie 
norm nadających celebracjom kształt zgodny z nauką Kościoła umożliwia 
wiernym przeżywanie liturgii jako spotkania z Chrystusem i czasu napeł
niania się Jego łaską – umocnienia wiary i ożywienia pragnienia dzielenia się 
tym doświadczeniem.

Liturgia Kościoła (szczególnie Eucharystia) przypomina zarówno tym, 
którzy cieszą się sakramentem święceń, jak i wiernym świeckim (radującym 
się łaską chrztu świętego), aby wszystko czynili na chwałę Boga21. Wszyscy 
gromadzący się na sprawowanie kultu mają możliwość (i powinni to czynić) 
uwielbiania swego Pana przez budowanie Kościoła – sakramentu jedności 
(sacramentum unitatis). „Jedność tę pięknie ukazuje wspólne zachowywa
nie tych samych gestów i postaw ciała”22, czuwanie nad wystrzeganiem się 
„wszelkiego indywidualizmu i podziału”23. Uzasadnieniem dla takiej czuj
ności jest wyjaśnienie przypomniane przez Benedykta XVI, że liturgia „jest 
sprawowana według form liturgicznych, które Kościół, kierowany przez 
Ducha Świętego, rozwija w czasie i przestrzeni”24. W ten sposób dokonuje 
się komunia ludzi między sobą i z Chrystusem, tworzenie z nich wspólno
ty Mistycznego Ciała Chrystusa. Zastosowane powyżej (w aspekcie jedności 
Kościoła) rozróżnienie kapłanów i wiernych świeckich – jako wezwanych do 
służby na rzecz budowania wspólnoty – przywołuje naukę Soboru Waty
kańskiego II o hierarchicznym charakterze liturgii. Dobrze zrozumiana hie
rarchiczność pozwala bowiem właściwie realizować zawarte w dokumencie 
o liturgii świętej pouczenie: „Czynności liturgiczne należą do całego Ciała 
Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast jego 
członków dosięgają w różny sposób, zależnie od stopnia święceń, urzędów 
i czynnego udziału” (KL 26).

20 JAN PAWEŁ II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła „Ecclesia de Eucharistia” 
(17.04.2003), Kraków 2003, 52 (skrót: EdE).

21 SC 79.
22 OWMR, s. 43.
23 Tamże, s. 42.
24 SC 12.
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Przywołane wcześniej wymienienie przez Jana Pawła II biskupów i pre
zbiterów, duchownych i świeckich, dorosłych i młodzieży jako tych, którzy 
powinni włączyć się w dzieło ewangelizacji, wyraża soborowe zalecenie, aby 
wszyscy wierni uczestniczyli w obrzędach liturgicznych w sposób pełny, 
świadomy i czynny (por. KL 14). Takiego sposobu celebracji domaga się sama 
natura liturgii, a lud chrześcijański – będący ludem wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym (por. 1 P 2, 9) – jest do niego zobowiąza
ny. Zobowiązanie to wierni odczytują w nauce o Chrystusie, który rozmaite 
posługi we wspólnocie ludu Bożego ustanowił dla jej wzrostu i duchowego 
dobra (por. KK 18). Przekazana przez św. Pawła nauka o różnych darach 
łaski i rodzajach posługiwania, ale jednym Duchu Świętym, tłumaczy różno
rodność posług we wspólnocie Ludu Bożego. Szczególnym darem Trzeciej 
Osoby Boskiej jest Jej działanie, dzięki któremu „Kościół wzrasta jako zgro
madzenie i staje się Kościołem – wspólnotą służebną”25.

Wykonywane przez liturgiczne zgromadzenie czynności – według sa
kramentu święceń (biskupi, prezbiterzy, diakoni), specjalnego ustanowienia 
(lektorzy, akolici, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej) oraz faktycznego 
wykonania (służba ołtarza, muzyczna, porządkowa) – czynione są dla do
bra wszystkich. Dzięki takiemu zaangażowaniu wiernych jedność Kościoła, 
zgromadzonego na celebrowaniu liturgii, jest doskonalona. Wykonywane 
wówczas posługi, należące do całego Ludu Bożego, uwidaczniają tworzoną 
przez niego wspólnotę i, co nie mniej istotne, na nią oddziałują.

Warto w tym miejscu zatrzymać się przy osobie biskupa diecezjalne
go; jako „pierwszy szafarz Bożych misteriów w powierzonym mu Kościele 
jest opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego życia liturgicznego”26. To 
szczególnie do każdego z nich skierowane jest przywołane we wstępie arty
kułu zalecenie Pawła VI, aby pasterz Kościoła partykularnego powołał do 
istnienia Radę, której nieustannie zlecać będzie troskę o liturgiczny rozwój 
diecezjan, coraz lepsze poznanie i pielęgnowanie sprawowanych świętych 
obrzędów (por. KL 44). Wyznaczone dla tych hierarchów funkcje i zadania 
należą do najważniejszych we wspólnocie Ludu Bożego; liturgia jest bowiem 
źródłem i szczytem całego jego posłannictwa. Jest źródłem – jak tłumaczył 
ceniony niemiecki liturgista Emil Lengeling (1916–1986) – funkcji nauczania 
(przez czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego), umocnienia i wzrostu wiary 
(przez sakramenty wiary), funkcji rządzenia i służby (przez zaangażowanie 
wiernych w celebracje), podejmowania moralnych zobowiązań (pod wpły

25 H. SOBECZKO, Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, 
Opole 1999, s. 125.

26 OWMR, s. 18.
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wem znaków liturgicznych)27. Święte celebracje, które uobecniają paschalne 
misterium Chrystusa, są „pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego 
wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego” (KL 14).

Przywołanie w prezentacji tego zagadnienia osoby biskupa diecezjalne
go uzasadnia fakt, że od niego zależni są – w wykonywaniu swej władzy – 
prezbiterzy (por. DB 15). To oni, w poszczególnych wspólnotach wiernych, 
czynią „obecnym w pewnym sensie samego biskupa, z którym jednoczą się 
[…] i jego obowiązki oraz starania biorą w części na siebie i troskliwie na co 
dzień je wykonują” (KK 28). W podejmowanym przez nich trudzie sam Chry
stus dokonuje dzieła uświęcania wiernych (por. DF 5); „działając w imieniu 
Chrystusa, prezbiter osiąga skuteczność posługi sakramentalnej za pośred
nictwem Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, zasady i źródła świętości 
nowego życia”28. Jedynie przez posługę pełnioną w taki sposób prezbiterzy 
służą ołtarzom i ludziom, a sprawowane przez nich święte celebracje podo
bają się Bogu i przynoszą trwałe owoce Kościołowi.

Swoją posługę sakramentalną (in persona Christi) każdy z prezbiterów 
wypełnia przeważnie jako przewodniczący zgromadzenia liturgicznego. 
Każdorazowe wykonywanie tej funkcji jest sztuką (ars presidendi), która – jak 
pokazuje praktyka – nie należy do najłatwiejszych. Z pewnością poprawne 
spełnianie posługi przewodniczenia zgromadzeniu liturgicznemu uwarun
kowane jest znajomością głębokiej wymowy i symboliki gestów liturgicz
nych, czytelnym i poprawnym ich wykonywaniem, dokładnym przygoto
waniem się do pełnienia tej funkcji w konkretnej wspólnocie i czasie. Swoją 
postawą przewodniczący liturgii powinien przekonywać o osobistym zaan
gażowaniu w celebrację i głębokim jej przeżywaniu. Takie skutki stają się 
możliwe do osiągnięcia dzięki temu, że wszystkie gesty kapłana zawsze są 
wykonywane poprawnie i zgodnie z normami zawartymi w księgach i do
kumentach Kościoła.

Zachowując w pamięci podane powyżej wymagania, warto zadać choć
by kilka pytań, które – mimo że były zadawane już wielokrotnie – nie docze
kały się odpowiedzi w praktyce celebracji liturgicznych29: Dlaczego niemalże 

27 Por. S. CZERWIK, Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej, [w:] Sobór Watykań-
ski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. M. PRZYBYŁ, Poznań 2002, s. 38.

28 JAN PAWEŁ, Misja prezbiterów w sakramentalnej posłudze uświęcania, „L’Osservato
re Romano” (wyd. pol.) 14 (1993) nr 7, s. 42.

29 Por. Z. JANIEC, Grzechy liturgiczne, [w:] (Internet, 15.10.2014), http://www.
kkbids.episkopat.pl/ uploaded/a33/Anamnesis33-4dGrzechy%20liturgiczne_2.pdf. Au
tor przedstawia nadużycia liturgiczne w czterech kategoriach: architektura i sztuka sa
kralna, liturgia mszy świętej, śpiew i muzyka, inne (sakramenty, sakramentalia, księgi 
liturgiczne, formacja liturgiczna).
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całkowicie pomijane jest zalecenie zachowania w odpowiednim czasie litur
gii mszalnej pełnego czci milczenia? „W akcie pokuty i po wezwaniu do mo
dlitwy wierni skupiają się w sobie; po czytaniu lub homilii krótko rozważają 
to, co usłyszeli; po Komunii świętej zaś wychwalają Boga w sercu i modlą się 
do Niego”30.

Dlaczego w miejsce świec wprowadzono zbiorniki na olej udające świe
ce? Dlaczego paschał, który według norm liturgicznych musi być prawdzi
wą woskową świecą, najczęściej jest plastikową czy drewnianą atrapą31? Nie 
wolno przecież zapominać, że światło spalającej się świecy – żywione tra
wionym przez jej płomień woskiem – jest w szczególny sposób symbolem 
Chrystusa, który w miłości ofiarowuje się za wszystkich ludzi32. „W liturgii 
zawsze jest mowa przede wszystkim o świetle żywym, czyli płomieniu, a nie 
o martwym blasku światła sztucznego. Jest rzeczą pewną, że żadna świeca 
sztuczna, czy to elektryczna, czy też tandetnie malowana z tektury, których 
tyle szpeci nasze świątynie, nie potrafi zastąpić piękna żywego płomienia 
dużej woskowej świecy, spalającej się w imieniu wiernych na ołtarzu”33. Dla
czego „miejsce przewodniczenia, z którego rozpoczyna się i kończy liturgię 
mszalną, pozostaje w wielu naszych kościołach wciąż niespełnionym życze
niem? Tymczasem według przepisów Kościoła nie można mówić o popraw
nym urządzeniu prezbiterium, jeśli nie ma tego miejsca34; krzesło celebransa 
powinno uwidaczniać jego funkcję przewodniczącego zgromadzenia i kie
rującego modlitwą”35. Dlaczego pozbawia się wiernych przyjmowania Ciała 
Pańskiego z tej samej ofiary, co i kapłan (z hostii konsekrowanych w czasie 
danej mszy świętej)? Przecież wymaganie to powtarzane jest przez Kościół 
od Benedykta XIV, od XVIII wieku; to „nie jest rzeczą bagatelną, aby wierni 
mogli nawet w znaku doświadczyć, że uczestniczą w tej oto ofierze”36.

Zarówno zadanie tych pytań, jak i szukanie na nie odpowiedzi ma na 
celu przekonanie wszystkich uczestniczących w liturgii, że jej odnowa nie 

30 OWMR, s. 45.
31 Por. S. CZERWIK, Piękno celebracji eucharystycznej, „Anamnesis” 36 (2004), s. 43.
32 Por. R. BERGER, Świeca, [w:] Mały słownik liturgiczny, red. R. BERGER, Poznań 

1995, s. 155.
33 J. WIERUSZ-KOWALSKI, Liturgika, Warszawa 19562, s. 87.
34 G. BERESZYŃSKI, Trzecie wydanie Mszału rzymskiego – prezentacja zmian, [w:] Dni 

formacji liturgicznej kapłanów archidiecezji warszawskiej (21–23 i 28–30.10.2004), „Zeszyty 
Duszpasterskie Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej” 1 (2005), 
s. 36–37.

35 Por. OWMR, s. 86.
36 Źródło i szczyt. Z ks. S. Czerwikiem rozmawiają I. Cieślik i M. Waluś, [w:] (Internet, 

15.10.2014), http://mateusz.pl/ksiazki/dszp/dszp-02-Czerwik.htm; por. OWMR, s. 39.
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sprowadza się do odnowienia obrzędów, lecz polega na odnowieniu men
talności. Drogą do rozwiązywania istniejących problemów związanych 
z pięknem celebracji jest podejmowanie duchowego wysiłku pojmowania li
turgii jako aktualnie dokonującego się przez Jezusa Chrystusa obdarowywa
nia człowieka Bożym życiem. Miłujący bezgranicznie człowieka Bóg czyni 
każdego z nas godnym spotkania i obdarza zdolnością służenia Mu całym 
życiem. Celebrowanie świętych obrzędów – w sposób właściwy, czyli pięk
ny – jest czasem wymiany; Bóg rozpoczyna z człowiekiem zbawczy dialog 
i przygotowuje go do przyjęcia Jego darów. To jest najważniejsze zadanie 
chrześcijanina: nie odrzucić obdarowującego Boga. Dopiero później, sprawu
jąc kult, człowiek ma uwielbiać swego Pana, oddawać Mu należną cześć.

PIĘKNEM LITURGII KOŚCIÓŁ PRZEPOWIADA CHRYSTUSA

Pojęcie nowej ewangelizacji było pojęciem kluczowym pontyfikatu Be
nedykta XVI. Potwierdza to choćby powołanie przez niego Papieskiej Rady 
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (2010) czy zwołanie specjalnego zgro
madzenia synodu biskupów poświęconego temu zagadnieniu (2012). Ojciec 
święty – przypominając o centralnym temacie ewangelizacji, jakim jest pas
chalne misterium Chrystusa, stanowiące najpełniejsze objawienie miłości – 
wskazywał między innymi na potrzebę głoszenia katechez przygotowują
cych do sakramentów świętych (wszystkie sakramenty czerpią swoją moc 
z misterium paschalnego). W ten sposób w człowieku może się dokonywać 
umocnienie wiary oraz dochodzenie do religijnej dojrzałości. Trud poznania 
liturgicznych obrzędów Kościoła pozwala dostrzec, jak Bóg wkracza w ludz
kie życie; na tej drodze można Go naprawdę spotkać. Święte celebracje są 
czasem wchodzenia z Nim w relacje, które skutkują pouczeniem i przemia
ną życia na zgodne z nauką Ewangelii. Liturgię sprawuje się ze względu 
na Boga. Ona jest Jego dziełem: On jest podmiotem świętych obrzędów, 
a uczestniczący w nich wierni powinni otwierać się na działanie Trójcy Prze
najświętszej. W ten sposób każdy chrześcijanin pozwala na to, aby drogami 
zbawienia prowadził go Chrystus i Jego Ciało, jakim jest Kościół37.

Ukazując potrzebę głoszenia katechez przygotowujących do sakra
mentów świętych, można w tym miejscu przypomnieć wskazanie zawarte 
w dokumencie o właściwym sprawowaniu mszy świętej: „W nauczaniu ka
techetycznym winno się raczej sumiennie zadbać, aby została skorygowana, 

37 BENEDYKT XVI, Liturgia chrześcijańska jest kultem otwartego nieba dla wszystkich, 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) nr 12, s. 40.
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rozpowszechniona gdzieniegdzie w ostatnich latach, powierzchowna wiedza 
i praktyka liturgiczna oraz by wszyscy wierni jakby na nowo ożywili w sobie 
owo poczucie wielkiego zdumienia wobec głębi tajemnicy wiary, jaką jest 
Eucharystia, w sprawowaniu której Kościół nieustannie przechodzi od złych 
przyzwyczajeń do nowego życia”38. Wychodzenie do wiernych we wskazany 
w instrukcji sposób pozwala na poprowadzenie ich drogą, na której otwierać 
się będą na działanie Ducha Świętego, a ich wiara (bez względu na to, jaka 
jest w danym czasie) stawać się będzie coraz bardziej dojrzała i autentyczna.

Z pewnością wszyscy, którzy poddadzą się takiemu ewangelizacyjne
mu działaniu, nie będą należeć do dwóch grup wymienionych przez św. Jana 
Pawła II. Pierwszą stanowią ci, dla których przejście od zwykłej obecności na 
liturgii (często biernej i milczącej) do pełniejszego i czynnego uczestnictwa 
okazało się wymaganiem zbyt trudnym. Do drugiej należą ci, którzy od razu 
odrzucili wprowadzoną przez Sobór Watykański II odnowę liturgii i nie do
łożyli żadnych starań, aby ją zrozumieć oraz wyjaśnić motywy wprowadzo
nych zmian (dotyczy to na przykład odnowionych ksiąg liturgicznych)39.

Głoszenie Chrystusa przez czynności liturgiczne – tym, którzy Go nie 
znają lub od Niego odeszli – dokonuje się między innymi przez nieustające 
i coraz dokładniejsze objaśnianie sprawowanych obrzędów. Realizuje się to 
przez swego rodzaju katechezę, jaką jest komentarz liturgiczny (przepisy nie 
tylko dopuszczają czytanie go podczas celebracji, lecz wręcz zalecają czy
nienie tego). Warto w tym miejscu wyrazić opinię, że praktyka ubogacania 
celebracji objaśnieniami, w porównaniu z latami, w których liczna rzesza 
młodych przeżywała duchowo-liturgiczną formację w Ruchu Światło-Życie, 
zupełnie zanika i stanowi to wielką szkodę dla uczestniczących w świętych 
obrzędach. Komentarz bowiem – podawany w postaci krótkich pouczeń, za
chęt, wyjaśnień czy wprowadzeń – odnosi się do konkretnej części liturgii 
i ma na celu zarówno wprowadzenie w nią wiernych, jak i ułatwienie im 
świadomego, pełnego i czynnego uczestnictwa w niej40. Tym samym ożywia 
ich wiarę i budzi pragnienie dawania świadectwa chrześcijańskiego życia 
w wydarzeniach składających się na codzienność.

Mówiąc o komentarzu liturgicznym, należy dopowiedzieć, że takiego 
rodzaju pomoc w przeżywaniu celebracji potrzebna jest tym bardziej, im 

38 KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, In-
strukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią „Re-
demptionis sacramentum” (25.03.2004), Kraków 2004, 40.

39 Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji 
soborowej „Sacrosanctum Concilium” o Świętej Liturgii „Vicesimus quintus annus” (4.12.1988), 
Watykan 1988, 11.

40 Por. OWMR, s. 44.
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większe jest zgromadzenie w niej uczestniczące, im mniej jest ono przygoto
wane do właściwego celebrowania świętych obrzędów oraz wówczas, gdy 
trudniejszy jest kontakt wzrokowy z celebransem. W takich sytuacjach bo
wiem niełatwo jest dopatrzeć się piękna celebracji i przeżyć ją jako czas prze
kazywania nadprzyrodzonych łask potrzebnych do głoszenia Dobrej Nowi
ny o zbawieniu i czynnego udziału w dziełach apostolskich.

Wśród wymienionych celów podawania komentarzy znajdują się takie 
jak pomoc członkom zgromadzenia liturgicznego w czynnym uczestnictwie 
i kierowanie ich udziałem, przyjmowanymi postawami czy wykonywaniem 
prawidłowych w danym momencie gestów. Stosowanie takich wyjaśnień 
ułatwia wiernym dostrzeżenie faktu, że liturgia „ze swej natury zawiera róż
norodność środków komunikacji, które prowadzą do zaangażowania się ca
łej ludzkiej istoty”41. Zatem wszyscy, którzy na drodze wyznaczanej przez ars 
celebrandi doświadczą spotkania z Chrystusem, będą pragnęli kroczyć nią da
lej; jest to droga, która zachwyca i pociąga, jak każde piękno. Trzeba przecież 
przyznać, że „przyczyna nudy leży w sercu człowieka, w jego letniej wierze, 
a nie w strukturze obrzędów. Oczywiście, jeżeli np. uczestnicy mszy będą 
mieli wrażenie, że się ich lekceważy, nie docenia, że nie wkłada się wystar
czająco wiele troski w to, by liturgia była piękna, to będzie to powodowało 
nudę i zniechęcenie. Nie można zaniedbać niczego, co służy pięknu liturgii. 
Ona ma prawo być piękna! Dlatego trzeba traktować serio wszystkie sprawy 
dotyczące komunikacji, estetyki, przygotowania liturgii – to ma być normal
ną drogą do jej atrakcyjności”42. Wspólnota Kościoła – w której celebrowane 
są Boże tajemnice zbawienia i której najważniejszym zadaniem jest ewangeli
zacja – nie może zapominać o tym, że „związek pomiędzy tajemnicą, w którą 
się wierzy, i tajemnicą, którą się celebruje, wyraża się w sposób szczególny 
w teologicznej i liturgicznej wartości piękna. Liturgia bowiem, jak i zresztą 
Objawienie chrześcijańskie, ma wewnętrzny związek z pięknem: jest veritatis 
splendor. W liturgii jaśnieje tajemnica paschalna, poprzez którą sam Chrystus 
pociąga nas do siebie i wzywa do komunii”43.

Zadanie ewangelizacji sprowadza się zatem między innymi do ukazy
wania niezwykłej, niezwykle pięknej miłości Boga wyrażanej w misterium 
paschalnym. „Poczucie piękna liturgii – wyznaje wieloletni ceremoniarz 
papieski abp Piero Marini – nie zależy przede wszystkim od sztuki, ale od 

41 SC 40.
42 Źródło i szczyt. Z ks. S. Czerwikiem rozmawiają I. Cieślik i M. Waluś, dz. cyt.
43 SC 35.
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miłości misterium paschalnego”44. Dlatego też nie wolno piękna świętych ce
lebracji definiować jako przeżyć estetycznych; jest ono bowiem poznaniem 
blasku samego Boga, uroku Jego miłości. I chociaż w liturgii nie może za
braknąć estetyki, a wszystko, co jej służy, ma odznaczać się szlachetną pro
stotą, to jednak pięknem jest celebrowana miłość. Jest to miłość Chrystusa 
do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. Tylko takie spojrzenie (i dostrzeżenie 
takiego piękna) uchroni sprawujących święte obrzędy od powierzchownej 
okazałości i przyciągania innych do wspólnej celebracji sztucznymi, niesto
sownymi dodatkami.

Kluczem do zrozumienia zagadnienia ewangelizacji przez ars celebrandi 
jest przyjęcie prawdy, że w liturgii nie ma miejsca dla obserwatorów, nie 
ma w niej niczego do oglądania czy posłuchania. Wszystko, co składa się na 
celebrację spotkania z Bogiem, jest do przeżycia, a to wymaga działania45. 
Świadczą o tym chociażby takie polecenia mszalne, jak: „W górę serca”46 czy 
„Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący”47. 
Także obrzędy innych sakramentów świętych czy liturgii godzin wzywają 
wiernych do doświadczenia bliskości Wszechmogącego: „Bóg niech będzie 
w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy”48. „Panie 
Jezu Chryste, […] zgromadziliśmy się w Twoje Imię i z ufnością Cię prosi
my: bądź z nami, okaż swoje miłosierdzie i otocz opieką naszego chorego”49, 

44 Cyt. za: J. HADALSKI, Ars celebrandi – piękno liturgii, [w:] (Internet, 15.10.2014), 
http://www.katolik.pl /22711,416.druk?s=2.

45 JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska do biskupów, do kapłanów i diako-
nów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych w Jezusie Chrystusie, który żyje 
w Kościele jako źródło nadziei dla Europy „Ecclesia in Europa” (28.06.2003), Kraków 2003, 73 
(skrót: EiE): „Dlatego konieczny jest wielki wysiłek formacyjny. Formacja mająca na celu 
ułatwienie zrozumienia prawdziwego sensu liturgii Kościoła, a także odpowiednie po
uczenie o obrzędach, wymaga autentycznej duchowości i wychowania do tego, by prze
żywać ją w pełni. Należy zatem intensywnie rozwijać prawdziwą mistagogię liturgiczną 
z czynnym udziałem wszystkich wiernych – każdego na należnym miejscu w świętych 
czynnościach, szczególnie w Eucharystii”.

46 Obrzędy mszy świętej z ludem, [w:] ŚWIĘTA KONGREGACJA KULTU BOŻEGO, 
Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 17.

47 Tamże, s. 16.
48 Obrzęd pojednania jednego penitenta, [w:] ŚWIĘTA KONGREGACJA SAKRAMEN

TÓW I KULTU BOŻEGO, Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Kato
wice 19962, s. 37.

49 Obrzęd namaszczenia chorych, [w:] ŚWIĘTA KONGREGACJA SAKRAMENTÓW 
I KULTU BOŻEGO, Sakramenty Chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 19982, s. 67.
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„Jezu, […] z Tobą, dla Ciebie i w Tobie Pragniemy dzień ten uświęcić, aby nasz 
skromny wysiłek wysławiał Boga z radością”50.

W przyjęciu postawy zaangażowania się w spotkanie z Bogiem pomagać 
mają człowiekowi wszystkie formy wyrazu przewidziane w liturgii (słowa, 
postawy, gesty, milczenie, kolory i paramenty liturgiczne). Można zrozumieć 
to choćby na przykładzie repertuaru muzycznego, który w przepowiadaniu 
słowa Bożego spełnia rolę wyjątkową. Muzyka sprawia, że przekaz objawie
nia zyskuje zupełnie inny charakter, zostaje pogłębiony, a jego siła zwiększo
na. „Jej zadaniem jest wzmocnienie znaczenia Dobrej Nowiny i umieszczenie 
zbawczego orędzia jak najgłębiej w sercach wiernych” 51. Pełniąc rolę służeb
ną, muzyka ubogaca słowa i dowartościowuje je podczas świętych celebracji. 
Jest sposobem wypowiedzi, który podkreśla i interpretuje w formie artystycz
nej dokonujące się w sprawowanym kulcie zbawcze wydarzenia. Właściwie 
sprawowany kult wprowadza człowieka w „inny świat”, który staje się ła
twiejszy do osiągnięcia przez właściwie dobierany – zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w dokumentach Kościoła – repertuar muzyczny, wskazujący na 
obecną w świętych celebracjach nadprzyrodzoną rzeczywistość.

ZAKOŃCZENIE

W tej krótkiej prezentacji zagadnienia realizacji dzieła ewangelizacji 
przez piękno celebracji liturgicznych ukazana została prawda, że nie nale
ży ono do człowieka, lecz do Ducha Świętego. Stąd też w przedstawionym 
temacie przypomniane zostało pytanie papieża Franciszka, czy realizowane 
w diecezjach i parafiach duszpasterstwo ukazuje działanie Trzeciej Osoby 
Boskiej. Ona bowiem nieustannie wprowadza wierzących na szczyty chrze
ścijańskiej doskonałości przez poprawnie sprawowaną liturgię. Czas celebra
cji – szczególnie mszy świętej – jest czasem formacji chrześcijańskiej. Wów
czas Trójca Przenajświętsza najskuteczniej uświęca świat, a wspólnota Ludu 
Bożego wielbi swego Pana (por. KL 10). „Trzeba zatem przeżywać liturgię 
jako dzieło Trójcy Przenajświętszej. To Ojciec działa w sprawowanych miste
riach; On do nas mówi, przebacza nam, wysłuchuje nas, daje nam swojego 
Ducha; do Niego się zwracamy, Jego słuchamy, chwalimy i wzywamy. To 

50 Części stałe Liturgii Godzin na Okres Zwykły. Modlitwa w ciągu dnia, [w:] ŚWIĘTA 
KONGREGACJA SAKRAMENTÓW I KULTU BOŻEGO, Liturgia Godzin. Codzienna mo-
dlitwa ludu Bożego, t. 3, Poznań 1987, s. 548.

51 Muzyka liturgiczna służy Słowu Bożemu i objawia celebrowane tajemnice wiary. Rozmo-
wa z ks. prał. Marco Frisina, [w:] Naznaczyć życie muzyką liturgiczną. Rozmowy o roli muzyki 
w różnych wyznaniach chrześcijańskich, red. P. MACIASZEK, Częstochowa 2012, s. 16.
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Jezus działa dla naszego uświęcenia, pozwalając nam uczestniczyć w swoim 
misterium. To Duch Święty sprawia swoją łaską, że stajemy się Ciałem Chry
stusa, czyli Kościołem”52.

Przypomniane działanie Wszechmogącego Boga przynagla do wypo
wiedzenia postulatu zmiany postrzegania świętych czynności; one nie mogą 
być rozumiane jako te, które trzeba odprawić czy odmówić, lecz jako przezna
czone do celebrowania. Chodzi tutaj o przejście od wykonanej przez człowieka 
pracy czy spełnianego przez niego obowiązku do przeżywania radosnego 
i uroczystego czasu (łac. celebratio, -onis – wspaniały, uroczysty obchód). Li
turgia jest dla wspólnoty Ludu Bożego wyjątkowym darem stanowiącym 
źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. Jest nadprzyrodzonym darem, który 
Kościół zawsze powinien przyjmować pięknie, radośnie i uroczyście. Jedynie 
wówczas jego przyjęcie będzie nie tylko wolne od rutyny czy braku zaanga
żowania, lecz także wyda owoce w postaci coraz pełniejszego zjednoczenia 
z Bogiem, który – będąc Miłością – pragnie dzielić z człowiekiem swoje ży
cie. Tak przeżywana liturgia, jak podkreśla włoski liturgista ks. prof. Manlio 
Sodi, uwarunkowana jest ciągłym otwieraniem się na działanie Ducha Świę
tego – Formatora53. Postawą otwartości na Jego działanie powinien odzna
czać się szczególnie każdy przewodniczący liturgii, który przez dochowywa
nie wierności normom liturgicznego prawa staje się pierwszym wykonawcą 
zleconego przez Kościół zadania liturgicznej formacji wiernych54. Oczywiście 
wszyscy uczestnicy świętych celebracji – nie tylko kapłani – powinni dostrze
gać w nich zasadnicze i niezastąpione źródło, z którego czerpią prawdziwie 
chrześcijańskiego ducha.

Wskazana powyżej droga duchowego rozwoju wiernych przypomi
na wyjaśnienie św. Jana Pawła II, że do dzieła ewangelizacji powołani są 
wszyscy chrześcijanie. Każdy z nich ma wciąż wzrastać w świętości dzięki 
przyjmowaniu Bożego działania i ukazywaniu go bliźnim. Stąd też wszy
scy uczniowie Chrystusa mają prawo (i obowiązek) nieustannego ożywiania 
swojego życia duchowego przez naznaczone miłością spotkania ze swoim 
Boskim Nauczycielem. Do takich spotkań, przeżywania Jego miłości docho
dzi podczas uczestnictwa w liturgii, która ma być celebrowana dokładnie tak, 
jak chciał i ustanowił Kościół, tak jak określają przepisy w księgach liturgicz

52 EiE 71.
53 Por. M. SODI, Wychowanie do liturgii drogą do właściwego jej przeżywania, opartego na 

integralnej formacji osoby ludzkiej, [w:] Wychowanie do liturgii i przez liturgię, red. A. ŻĄDŁO, 
Katowice 2012, s. 143.

54 Por. JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współ-
czesnym świecie „Pastores dabo vobis” (25.03.1992), Wrocław 1995, 24.
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nych oraz w innych normach prawnych. Święte obrzędy muszą być wolne 
od jakichkolwiek uchybień – praktyk niezgodnych z magisterium Kościoła55. 
W przeciwnym razie będą to czynności, którymi człowiek będzie Boga przy-
słaniać czy zniekształcać Jego prawdziwy obraz, a przez to utrudnione będzie 
zarówno spotkanie z Nim, jak i doświadczenie Jego miłości. Rozpoznawanie 
w liturgii przede wszystkim działania ludzkiego, choćby nawet zmierzają
cego do oddania należnej Wszechmogącemu chwały, oddala od prawdy, że 
liturgia jest dziełem Boga – actio Dei.

Jeśli w odniesieniu do liturgii Jan Paweł II mówił o utraconym poczuciu 
tajemnicy i wskazywał potrzebę ożywienia w Kościele autentycznej świa
domości liturgii, to uczył, że przybliżanie rzeczywistości misterium należy 
zacząć od wyeksponowania osoby Jezusa Chrystusa. W świętych celebra
cjach swojego zbawczego dzieła jest On kimś, kto pragnie dawać się światu. 
Dzisiaj bowiem, podobnie jak dawniej, człowiek pragnie spotkać Zbawiciela 
i dlatego trzeba Go pokazywać. Powinność tę Kościół spełnia przez wyraża
nie (i strzeżenie) piękna liturgii, przez troszczenie się o misterium miłości Bo
żej udzielającej się człowiekowi. Z pewnością celebrowanie liturgii zgodnie 
z normami wydanymi przez Kościół, w których objawia się działanie Boga, 
w wielu sytuacjach wymagać będzie niemałego trudu. Może to być wysiłek 
zdobywania środków finansowych czy też odważnie rozpoczętego i konse
kwentnie kontynuowanego procesu odchodzenia od błędnych przyzwycza
jeń. W pierwszym przypadku pomocne jest zrozumienie zachowania, które 
można nazwać błogosławionym marnowaniem. Mówił o nim – przypominając 
biblijne postaci: kobietę z Betanii (por. Mk 14, 3–9) i uczniów mających przy
gotować dużą salę do wieczerzy z Jezusem (por. Łk 22, 8–13) – św. Jan Pa
weł II. Kościół musi poświęcać swoje materialne zasoby, jeśli od nich zależy 
wyrażenie pełnego adoracji zdumienia wobec daru świętej liturgii, szczegól
nie Eucharystii. Chodzi tutaj o celebrowanie zbawczych tajemnic (zwłaszcza 
mszy świętej) w oprawie godnej tych misteriów56. W drugiej sytuacji ułatwie
niem może być zgłębianie rozumienia świętych obrzędów, aby w ten spo
sób uświadomić sobie odpowiedzialność za wspólne dobro Kościoła. Piękno 
liturgii ma bowiem zasadniczy wpływ na kształt wiary i życia wszystkich 
uczestników liturgii i całej wspólnoty Ludu Bożego57.

Na zakończenie prezentacji zagadnienia o pięknie liturgii jako drodze 
Kościoła ewangelizującego i ewangelizowanego warto przypomnieć zlecone 

55 Por. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, 
Instrukcja „Redemptionis sacramentum”, dok. cyt., 12.

56 Por. EdE 48.
57 Por. DC 12.
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przez św. Jana Pawła II zadanie – aby w umysłach i sercach wiernych od
żyło ono na nowo – dokładnego przestudiowania Ogólnego wprowadzenia 
do Mszału rzymskiego58. Ojciec święty prosił o to w Roku Eucharystii, który 
trwał od października 2004 do października 2005 roku. Trzeba jednak szcze
rze powiedzieć, że papieskie życzenie (jeżeli spojrzeć na nie z perspektywy 
minionych 10 lat) wydaje się nie tylko niezrealizowane, lecz także wyjątkowo 
pilne i aktualne; przekaz prawdziwego sensu liturgii stał się bowiem jednym 
z najtrudniejszych zadań odnowy Kościoła59. Przywracanie poprawnego jej 
pojmowania może przyczyniać się do tego, że będzie ona celebrowana pięk
nie, z zaangażowaniem wiernych i radością dokonującego się wówczas ich 
uświęcenia.

58 Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski „Mane nobiscum Domine” na Rok Eucharystii 
(7.10.2004), Kraków 2004, 17.

59 Por. J. GÓRZYŃSKI, Refleksje liturgiczno-pastoralne na tle najnowszych dokumen-
tów Kościoła, [w:] Dni formacji liturgicznej kapłanów archidiecezji warszawskiej (21–23 i 28–
30.10.2004), dz. cyt., s. 48.
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THE BEAUTY OF THE LITURGY IS THE WAY FOR THE CHURCH  
TO EVANGELISE AND TO BE EVANGELISED

The essence of this article bases its contents on the documents of Vatican II and also 
the teachings of the late popes. Amongst others, there are instructions how to evangelise 
and in what way the faithful are to participate in this, but its efficacy is dependent on the 
faithful being open to the workings of the Holy Spirit and on having been appropriately 
taught about the sacraments. While speaking about the beauty of the liturgy one must not 
forget the following instructions: (there must be) systematic work of the diocesan commit
tee who have the care of making sure that there is better understanding of and attention 
to the liturgy, avoiding celebration of the sacred liturgy outside of the allowed norms, and 
of constant awareness of the misterium in which we believe and of the misterium which we 
celebrate. Adhering to these guidelines allows the faithful to come to know the theologi
cally-liturgical worth of beauty which in turn, allows the deepening of their understand
ing of the Truth of God’s love.

The article shows the importance of the art of celebration (ars celebrandi) which is 
the way by which the Church evangelises as well as the way it is evangelised, and the 
conviction that the renewal of the liturgy does not mean only the change of rite, but also 
that it represents the renewal of the mental attitude of the faithful. The means of resolv
ing the existing problems connected with the beauty of celebrating is in the undertaking 
(by each celebrant) of spiritually making an effort to understand the sacred celebration 
as Jesus Christ’s actual and present gifting of the Divine life to man. God who loves each 
man without limit makes each one of us worthy to meet Him and endows us with the 
capability to serve Him with the whole of our life. Celebration of the sacred rites, done in 
a proper way, in other words, beautifully, becomes the time of exchange: God begins 
in man a redemptive dialogue and prepares him to accept God’s gifts. Not to reject God 
bringing His gifts, is the most important undertaking for each Christian.

All the disciples of Christ have the right and the duty of unceasingly enlivening their 
spiritual life through the love enriched meeting with their Divine Teacher. It is during the 
participation in the liturgy that such meetings happen and the experiencing of God’s love 
takes place. The liturgy has to be celebrated exactly according to the Church’s instruc
tions, as it is explained in the liturgical books and in other precepts of the cannon law. 
The sacred rite must be free from all deformity and errors and all practices outside the 
laws of the Church’s Magisterium. Such human deformations in the rite (by man himself) 
obscures God and does not make God clearly visible, as well as causes deformation of the 
true picture of God. This makes meeting with Him difficult, whilst obstructing the expe
rience of His love. Recognising human acts in the liturgy (by the faithful), even if these 
were trying to give glory to the Almighty, lead them away from the Truth which is that 
the liturgy is the work of God.

tłum. Paweł Maciaszek
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Mająca miejsce w 2014 roku 30. rocznica śmierci Karla Rahnera (1904–
1984) wydaje się dobrą okazją do przypomnienia imponującego wkładu tego 
niemieckiego jezuity nie tylko w katolicką teologię, ale w całą myśl chrześci
jańską. Wprawdzie niektóre jego tezy odeszły już do lamusa, gdyż okazały 
się niespójne z systemową konstrukcją katolickiej doktryny, jak np. jego re
fleksja o Trójcy Świętej czy też anonimowe chrześcijaństwo, niemniej w ca
łościowym ujęciu jego dorobek naukowy jest zarówno znaczący, jak – w nie
których obszarach chrześcijańskiej myśli – wprost wyznaczający nowe drogi.

Trudno usystematyzować jego olbrzymi dorobek, obejmujący 1651 
pozycji. Jeszcze większe trudności pojawiają się, gdy stajemy wobec ogro
mu literatury stanowiącej komentarz do jego publikacji. Jedno jest pewne: 
jego teologia nie tylko wywarła potężny wpływ na Kościół w XX wieku, ale 
również dostarczyła wielu problemów, z którymi nie mogli się uporać ani 
teologowie, ani pasterze Kościoła. Wielu komentatorów zbyt pochopnie za
kwalifikowało jego myśl jako formę zeświecczenia katolickiej nauki, a inni 
z kolei próbowali ją określić jako znaczące jej pogłębienie przystosowane do 
mentalności współczesnego człowieka.

Rahner nadal wydaje się niedoceniany. Blask II Soboru Watykańskiego 
na pewno go przyćmił, ale być może o to właśnie chodziło. Wciąż pozostaje 
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wiele do zrobienia, aby przynajmniej nie pomniejszać dorobku tego niezwy
kle pracowitego teologa. Wciąż jeszcze za mało uwzględnia się w jego teo
logii aspekty pastoralny i duchowy. Autentyczna wielkość teologa – a tak 
jest w przypadku tego niemieckiego zakonnika – nie może być pozbawiona 
duchowości. Niech te poniższe rozważania będą skromnym homage dla nie
przeciętnego myśliciela i wielkiego chrześcijanina.

KARL RAHNER I JEGO METODA TRANSCENDENTALNA

W 1922 roku młody Karl wstąpił – w ślad za swoim bratem Hugonem – 
do zakonu jezuitów. Zyskał tam odpowiednią formację duchową oraz filozo
ficzną, a następnie teologiczną. Po niepowodzeniach z rozprawą doktorską 
w dziedzinie filozofii pod kierunkiem Martina Heideggera (wydaną później 
jako Geist in der Welt, 1939) przeniósł się z niemieckiego Fryburga do austriac
kiego Innsbrucka, gdzie uzyskał doktorat z teologii (1936). Już w następnym 
roku habilitował się na podstawie swojego dorobku. Prowadził wykłady 
z dogmatyki. W 1963 roku został powołany na teologa soborowego. Konstru
ując swoją antropologię teologiczną, Rahner podjął próbę uwspółcześnienia 
chrześcijaństwa. Inspiracją dla niego były (neo)tomizm, kantyzm, fenome
nologia oraz egzystencjalizm. Niemiecki jezuita okazał się jednym z bardziej 
wpływowych teologów XX wieku, gdyż znacząco wpłynął na II Sobór Waty
kański. Jego 16 tomów Schriften zur Theologie (Einsiedeln 1954–1984) czy też 
10 współredagowanych tomów Lexikon für Theologie und Kirche (1957–1968) – 
do których były dołączone trzy tomy stanowiące komentarz do dokumentów 
soborowych – wyznaczyły nowe drogi dla posoborowej teologii katolickiej1.

Zanim przejdziemy do prezentacji jego teologicznych osiągnięć, warto 
podkreślić element duchowy całego jego naukowego dorobku. Jakkolwiek 
duchowość jego teologii wynikała z jezuickiej formacji i wskazań św. Ignace
go Loyoli, to jednak nie może być zamknięta tylko w tych wymiarach. Rah
ner był bez wątpienia człowiekiem głęboko wierzącym i medytującym. To 
z pogłębionej duchowości – o czym nazbyt często się zapomina – wynikała 
cała dynamika jego wprost niewiarygodnej, tytanicznej pracy. Bóg pozostał 
dla niego tajemnicą. Wielkie tematy theologia negativa nieraz znalazły swoje 
miejsce w jego refleksji, jak np. Worte ins Schweigen (Innsbruck [3] 1948), Kleine 
Kirchenjahr (München 1954), Von der Not und dem Segen des Gebetes (Innsbruck 
[4] 1956) czy Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch (München–Klö

1 Por. D. KOWALCZYK, Karl Rahner. Genialny „dyletant”, [w:] Leksykon wielkich teo-
logów XX/XXI wieku, red. J. MAJEWSKI, J. MAKOWSKI, Warszawa 2003, t. I, s. 270–279.
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sel 1965). Duchowość teologii tego niemieckiego myśliciela w naturalny spo
sób owocowała również ukierunkowaniem pastoralnym. Rahner był dusz
pasterzem. W swoim życiu i działalności wiele miejsca poświęcił teologii 
praktycznej. Wymownym tego przykładem jest pięć tomów Handbuch der 
Pastoraltheologie (1964–1972)2. Zresztą sam Rahner daje świadectwo swoich 
priorytetów: „Nie jestem jakimś naukowcem. Chciałbym w tej pracy być także 
człowiekiem, chrześcijaninem i – na ile to możliwe – kapłanem Kościoła. Być 
może teolog tak naprawdę nie może chcieć być niczym więcej. W każdym 
razie nauka teologiczna jako taka zawsze pozostawała mi obojętna”.

Naukową działalność Rahnera cechuje nade wszystko antropologicz
ny punkt wyjścia, tzw. „zwrot ku podmiotowi”. Droga wiary do Boga musi 
prowadzić przez osobiste doświadczenie człowieka. Poszukuje on warun
ków możliwości zaistnienia objawienia, które byłyby jednocześnie wpisane 
w podstawową strukturę człowieka. Bazując pośrednio na myśli Tomasza 
z Akwinu, a nade wszystko Josepha Maréchala, belgijskiego jezuity, Rah
ner dąży do przedłożenia nowego sposobu uprawiania metafizyki, który 
jednocześnie uwzględniałby współczesne ujęcia problematyki filozoficznej. 
Dla Rahnera teologia musi wiązać potrzeby i doświadczenia współczesnego 
człowieka z treściami objawienia. Dotychczasowy schemat scholastycznych 
twierdzeń o Bogu nie jest zadowalający. 

W swoim pierwszym dziele, zatytułowanym Geist in Welt. Zur Metaphy-
sik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, Rahner używa pojęcia „trans
cendentalny”. Nie jest to jednak bezpośrednie zapożyczenie od Kanta, nie jest 
to też interpretacja tomistyczna czy heideggerowska, lecz szlak wytyczony 
przez J. Maréchala, belgijskiego jezuitę3. Łączność filozofii z teologią ujaw
niła się również w drugim znaczącym dziele Rahnera, a mianowicie w Hörer 
des Wortes. Grundlegung einer Religionsphilosophie (1941), gdzie ujmuje on czło
wieka jako słuchacza Bożego słowa. Metoda transcendentalna to sposób za
dawania pytań wykraczających poza ludzkie doświadczenie, sprowadzają
cych się ostatecznie do analizy doświadczenia transcendentalnego, które jest 
jednocześnie doświadczeniem Boga. Swoją metodę filozoficzną i teologiczną 
teolog z Niemiec określa mianem „transcendentalnej”. Za pomocą nowej me

2 Por. K. LEHMANN, Karl Rahner. Exemplarische Kraft des theologischen Denkens, [w:] 
Theologen unserer Zeit, hrsg. S. PAULY, Stuttgart–Berlin–Köln 1997, s. 9–19.

3 K. Rahner wyznaje: „daß ich meine ursprünglichste, entscheidende philosophische 
Prägung, soweit sie von einem anderen kommt, eigentlich eher dem belgischen Philoso
phen und Jesuiten Joseph Maréchal verdanke” P. IMHOF, H. BIALLOWONS, Karl Rahner 
im Gespräch, Bd. II, München 1983, s. 50; por. M. CHOJNACKI, Antropologia Karla Rahnera 
i jej źródła filozoficzne wobec zarzutu apriorycznej dedukcji danych objawienia, „Studia Theolo
gica Varsaviensia” (1993) nr 2, s. 39–56.
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tody należy wyrazić depozyt wiary, a zatem trzeba wyjść najpierw od analizy 
ludzkiego doświadczenia, od tego, jak człowiek sam się rozumie i doświad
cza. W definicji niemieckiego dogmatyka doświadczenie jest „subiektywną, 
atematyczną i obecną w każdym duchowym akcie poznania, konieczną i nie
uniknioną współświadomością poznającego podmiotu i jego otwartością na 
nieograniczony zakres każdej możliwej rzeczywistości”4.

ANTROPOLOGICZNY PRZEWRÓT

Antropologiczny przewrót (anthropologische Wende) Rahnera wiąże się 
z główną sprawą jego teologii, jaką jest reductio in mysterium. Zdecydowanie 
sprzeciwia się on antropologicznej redukcji w filozofii i teologii, która szcze
gólne rozmiary przybrała w przewodnich rodzajach protestanckiej religii fi
lozofii, a mianowicie w liberalnej teologii F. Schleiermachera i A. Ritschla 
oraz w dialektycznej teologii K. Bartha, E. Brunnera i innych5.

Istotą Rahnerowskiego zwrotu jest porzucenie średniowiecznego 
kosmo centryzmu na rzecz nowożytnego antropocentryzmu. Nieszczęściem 
europejskiej świadomości było ujmowanie antropocentryzmu jako przeci
wieństwa teocentryzmu. W konsekwencji z jednej strony przez myślicieli 
wyznających ateizm Bóg był klasyfikowany jako zagrożenie ludzkiej godno
ści i wolności, a z drugiej strony osoby wierzące opowiadając się za Bogiem 
mimo woli odrzucały antropocentryzm. Antropocentryzm niekoniecznie 
musi być kontradykcją teocentryzmu.

W swoim monumentalnym, pięciotomowym dziele Maréchal, przezwy
ciężając agnostycyzm Kanta, wykazał, że człowiek w każdym akcie swego 
poznania i woli, nawet nieświadomie, potwierdza istnienie bytu absolutne
go, będącego warunkiem możliwości każdego ludzkiego aktu poznawczego 
i wolitywnego6. Tą drogą w swojej teologii poszedł Rahner, udowadniając, 
że nie ma sprzeczności pomiędzy antropocentryzmem a teocentryzmem: 
analiza ludzkich aktów poznania i woli prowadzi do wniosku, że w głębi 
swojego jestestwa człowiek odkrywa właśnie Boga. I to stanowi konieczny 
warunek ludzkiego istnienia, poznawania, chcenia. Bóg jest jedynym moż

4 K. RAHNER, Podstawowy wykład wiary, tłum. T. MIESZKOWSKI, Warszawa 1987, 
s. 23. 

5 Por. M. SCHNEIDER, Geschichte der Theologie von der Neuzeit bis zur Gegenwart. Skiz-
zen zu grundlegenden Fragen und Ansätzen in der katholischen Dogmatik, Köln 2011, s. 191–192.

6 Por. Le point de départ de la metaphysique, Louvain 1926. Do tego pięciotomowego 
dzieła miał dojść tom szósty, jednak nie został napisany. Najważniejszy tom, piąty, naj
bardziej oddziałał na teologię Rahnera.
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liwym spełnieniem człowieczej konieczności transcendowania całej dostęp
nej jego doświadczeniu rzeczywistości7. „Człowiek może starać się unikać 
niepokojącej nieskończoności, na którą naraża się, stawiając swoje pytania; 
może ze strachu przed tym, co budzi w nim grozę, szukać schronienia w do
brze znanej mu codziennej rzeczywistości; ale nieskończoność, na którą czuje 
się narażony, przenika również jego codzienną aktywność”8. Rahner wiele 
uwagi poświęca analizie rzeczywistości doświadczenia transcendentalnego, 
które jest współtworzone przez subiektywność i osobowość, jak i odpowie
dzialność i wolność. 

Dlatego dla niemieckiego dogmatyka właściwym miejscem zgłębiania 
tajemnicy Boga jest człowiek. Innymi słowy, wychodzi on od nauki o czło
wieku (antropologia), aby dojść do nauki o Bogu (teologia). Tu znajduje 
się jego zwrot antropologiczny. Nie chodzi tutaj o zredukowanie teologii 
do antropologii, co niekiedy mu zarzucano, ale o przekonanie, iż nie da się 
mówić sensownie o niewidzialnym Bogu bez jednoczesnego (czy też nawet 
wstępnego) mówienia o ludzkim doświadczeniu człowieka. Rahner rozwija 
swoją teologię jako „otwarty system”, inspirując się główną myślą Romana 
Guardiniego. Specyfiką chrześcijańskiego objawienia nie jest to, że Bóg prze
kazuje czysto rzeczowe treści, ale On sam objawia się w tajemnicach życia 
Jezusa. Dlatego nie wolno teologii objawienia redukować jedynie do czysto 
zewnętrznych faktów, gdyż zawarta jest ona w dziejach zbawczych Chrystu
sa, a przecież Zmartwychwstały wciąż pozostaje żywy i skuteczny w historii. 

Transcendencja dana jest człowiekowi w każdym momencie jego życia 
i wskazuje na aprioryczny charakter duchowej struktury ludzkiego bytu. 
Transcendencja to inaczej oddanie się człowieka nieskończoności możliwego 
horyzontu pojawiających się bytów. Jeżeli byt ludzki jest bytem transcenden
cji, to każdy człowiek ma zawsze aprioryczną „wiedzę” o nieskończonym 
charakterze rzeczywistości. Ludzkie pytanie o byt zakłada poznanie Boskie
go Bytu. Odwołuje się on tu do pojęcia „przed-ujęcia” bytu w ogóle (Vorgriff). 
To „przed-ujęcie” konstytuuje osobę. „Transcendentalne doświadczenie 
ludzkiej transcendencji nie jest doświadczeniem jakiegoś pojedynczego okre
ślonego przedmiotu, którego doświadcza się obok innych przedmiotów, ale 
jest podstawową sytuacją egzystencjalną, która wyprzedza i przenika każde 
doświadczenie przedmiotowe”9.

7 Por. I. BOKWA, Christologie als Anfang und Ende der Anthropologie. Über das gegenseitige 
Verhältnis zwischen Christologie und Anthropologie bei Karl Rahner, Frankfurt am Main 1990.

8 K. RAHNER, Podstawowy wykład wiary, dz. cyt., s. 32.
9 Tamże, s. 34; por. D. KOWALCZYK, Karl Rahner. Genialny „dyletant”, art. cyt., 

s. 272–273.
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PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSTWA  
W ŚWIETLE METODY TRANSCENDENTALNEJ

Stosując metodę transcendentalną, Rahner przepracował w jej świetle 
podstawowe prawdy chrześcijańskiego objawienia, a więc tajemnicę Trójcy 
Świętej, wcielenia, chrystologię i soteriologię. 

1. Trójjedyny Bóg
Dla refleksji trynitarnej punktem wyjścia jest konkretna historia obja

wienia się Boga w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Rahner zwraca 
uwagę, że nie można zapominać, że samoobjawienie się Trójjedynego Boga 
ma swego konkretnego adresata, a jest nim człowiek. Adresat zaś winien 
mieć możliwość przyjęcia tych treści i objawiającej się osoby. Dlatego natura 
i osobowość człowieka mają strukturę otwartą na przyjęcie Boga. Owa struk
tura to transcendentalne (istniejące w każdym człowieku) warunki moż
liwości objawienia się Boga w Trójcy Świętej. Rahner opisuje tę strukturę, 
przechodząc w ten sposób od antropologii do trynitologii. Naukę o Trójcy 
Świętej można zrozumieć dopiero w oparciu o naukę o wcieleniu. Rahner 
proponuje też swoją oryginalną refleksję, przechodząc od Trójjedynego Boga 
do człowieka. Wykazuje istnienie w Bogu warunków możliwości wcielenia, 
czyli jak Bóg staje się w Jezusie człowiekiem. Niemiecki teolog proponuje 
dość nowatorskie rozwiązanie. Stwierdza, że Bóg w swej wolności opuścił 
swoją troistą jedność, aby dać siebie temu, którego nie ma w Nim. Stworzył 
więc człowieka, aby móc ten zamiar zrealizować. A zatem człowiek nie jest 
jakimkolwiek przypadkowym stworzeniem, lecz dokładnie tym, w kim Bóg 
chce wyrazić siebie samego poza swoim wewnętrznym, odwiecznym, tryni
tarnym życiem. Bóg stworzył człowieka, gdyż zapragnął się wcielić. Rahner 
zauważa, że zbawienie należy wyprowadzać z faktu wcielenia się Bożego 
Syna10.

Na tej podstawie niemiecki teolog wysunął postulat tożsamości Trój
cy ekonomicznej z Trójcą immanentną (immanentne und heilsökonomische Tri-
nität). Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jest takim Bogiem, jaki jest sam 
w sobie. Jeden i ten sam Bóg jest nam dany jako Ojciec, Syn Logos i Duch 
Święty. Psychologiczna teoria Trójcy Świętej, będąca wspaniałym osią
gnięciem teologicznych spekulacji, począwszy od Augustyna z Hippony, 
przedstawiająca wewnętrzne życie Boga w samoświadomości i wolności, 
jest niestety bez żadnego odniesienia do nas i do naszej chrześcijańskiej eg
zystencji – zauważa niemiecki dogmatyk. Odnotuje: „ludzka natura nie jest 

10 Por. D. KOWALCZYK, O teologii Karla Rahnera, Kraków 2001.
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maską, w której ukryty Logos dokonuje jakichś gestów w świecie, ale od po
czątku jest realnym symbolem konstytutywnym dla samego Logosu, tak że 
można, a nawet trzeba, powiedzieć: człowiek jest możliwy, ponieważ możli
wa jest manifestacja Logosu na zewnątrz”. Dla Rahnera ludzka natura od za
wsze jest możliwością drugiej Osoby Boskiej i wyłącznie dla Niej, co zostało 
spełnione w historycznej osobie Jezusa z Nazaretu. Ludzka egzystencja jest 
„gramatyką możliwego samowypowiedzenia się Boga”11.

2. Chrystologia: Wcielenie jako fenomen miłości
Z powyższego wynika, że fundamentalną podstawą aktów człowieka 

jest nie tylko – uświadomione lub nie – transcendentalne doświadczenie 
Boga jako takiego, ale osoba Jezusa Chrystusa, gdyż to w tajemnicy Jego 
wcielenia natura ludzka została włączona w Boga. Dla niemieckiego bada
cza chrystologia jest fenomenem miłości i bezwarunkowego zaufania. Swo
ją chrystologię próbuje wkomponować w ramy ewolucyjnego poglądu na 
świat. Wychodzi od stwierdzenia „jedności całego stworzenia” i stosuje tzw. 
pojęcie „aktywnej samotranscendencji”.

„Jeśli Logos staje się człowiekiem, to jego człowieczeństwo nie jest 
czymś uprzednio danym, ale tym, co się staje i co powstaje w swojej istocie 
i w swoim bycie, jeżeli i o ile Logos wyzbywa się samego siebie. Ten człowiek 
jest dokładnie jako człowiek samowyrażeniem się (Selbstäusserung) Boga 
w samowyzbyciu się siebie (Selbstentäusserung) tego właśnie samowyraże
nia, ponieważ Bóg wyraża (äussert) siebie właśnie wtedy, kiedy wyzbywa się 
(entäussert) samego siebie, objawia samego siebie jako miłość, kiedy zakrywa 
majestat tej miłości i ukazuje się jako codzienność ludzka”12. Inne ujęcie wcie
lenia kazałoby nam je zakwalifikować jako maskę bądź przebranie się Boga.

Korzystając ze swojej metody transcendentalnej, Rahner dochodzi do 
wniosku, że jeśli ktoś dokonuje tego rodzaju aktu miłosnego zaufania, a nie 
jest to akt irracjonalny i bezsensowny, to sięga absolutnego fundamentu swo
jej miłości. Posiłkuje się tutaj koncepcją Chrystusa jako absolutnego Zbawi
ciela. Chodzi tutaj o takiego człowieka, który będąc sam z siebie godnym ab
solutnej miłości, znajdowałby się jednocześnie w takiej jedności z każdym, iż 
uzasadniałby każdą ludzką miłość. Wskazując na jedność pomiędzy ludźmi, 
sprawiającą, że to, co realizuje się w jednej ludzkiej wolności, ma znaczenie 
dla wszystkich innych, nasz teolog konstatuje, że jeśli w jakimś człowieku 
doszłoby do takiej realizacji wolności i osobowości, która czyniłaby go god

11 Por. M. SCHNEIDER, Geschichte der Theologie von der Neuzeit bis zur Gegenwart, dz. 
cyt., s. 197–198.

12 K. RAHNER, Podstawowy wykład wiary, dz. cyt., s. 184.
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nym bezwarunkowej miłości, to fakt jego jedności z każdym człowiekiem 
usprawiedliwiałby i umożliwiałby bezwarunkową miłość do wszystkich in
nych. Takim człowiekiem może być (i jest) tylko Jezus Chrystus. 

Jeżeli Bóg jest człowiekiem i pozostaje nim na wieczność, to ostatecznie 
każda teologia już w sobie musi być antropologią. Człowiekowi nie wolno 
pomniejszać samego siebie, gdyż wówczas pomniejszałby Boga. A ponieważ 
ten Bóg samoobjawiający się jako miłość jest tajemnicą, człowiek uczestniczy 
w podstawach tej tajemnicy. Człowiek jest szyfrem Boga. Jednakże istnieją
ca w nim powszechna, często nieuświadomiona, transcendentalna struktura 
pozwala odkryć i przyjąć Chrystusa. „Jeśli chcesz spotkać Jezusa Chrystusa 
w wierze, to idź drogą miłości, pokładając absolutne zaufanie w drugim. Nie 
zatrzymuj się w czasie odbywania tej drogi […]. Doprowadzi cię ona do bliź
niego, ale także do cierpienia, wyrzeczenia, śmierci, do niepojętości dla ciebie 
samego odebranego ci istnienia, do niedającej się zgłębić jedynej podstawy, 
do tajemnicy niewypowiedzianego Boga. Lecz w tym wszystkim jeszcze raz 
spotkasz człowieka”13. Poznanie zbawcze (Heilserkenntnis) jest możliwe tyl
ko przez zaangażowanie się wiarą. Dla dogmatyka z Fryburga człowiek jest 
istotą zorientowaną na bezpośrednią bliskość z Bogiem, dlatego w drugim 
człowieku poszukuje Zbawiciela absolutnego.

3. Niestworzona łaska Boża: „nadprzyrodzony egzystencjał”
Oryginalne jest też rahnerowskie ujęcie rzeczywistości łaski Bożej. Teo

log odrzuca takie koncepcje łaski, które oddzielają ją od natury. Nie chce 
zajmować się tzw. czystą naturą (natura pura), która miałaby być naturą 
człowieka bez nadprzyrodzonego powołania do wspólnoty z Bogiem. Stwo
rzony przez Boga człowiek nigdy nie był człowiekiem jedynie „naturalnym”, 
któremu nadprzyrodzoność miałaby być zaoferowana dopiero po jakimś 
czasie, po katastrofie grzechu pierworodnego. Według niemieckiego teolo
ga to właśnie nadprzyrodzoność jest celem aktu stwórczego. Ludzka natura 
już od samego początku ukierunkowana została na dar Boga, bez którego 
pozostałaby czymś niezrozumiałym, jeśli nie wręcz absurdalnym. Zdolność 
przyjęcia łaski, czyli otwarcie się na samoudzielającego się Boga, podstawo
wy element bycia człowiekiem.

Uprzednie w stosunku do grzechu pierworodnego nadprzyrodzone 
powołanie człowieka nazywa Rahner „egzystencjałem nadprzyrodzonym”, 
przez który rozumie on rzeczywistość istotną dla przeżywanej egzystencjal
nie wiary. Dla niego historia zbawienia nie zaczyna się od grzechu pierwo

13 K. RAHNER, Podstawowy wykład wiary, dz. cyt., s. 199–200; por. D. KOWALCZYK, 
O teologii Karla Rahnera, dz. cyt., s. 270.
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rodnego, gdyż początek każdego człowieka to nie grzech, lecz Boże wybra
nie. Rahner opowiada się zdecydowanie za prymatem łaski niestworzonej 
nad stworzoną, czyli obecności samego Boga nad stworzonymi skutkami, 
jakie ta obecność wywołuje. Łaska to osobowa relacja Boga do człowieka. 
Idzie o relację trynitarną, czyli odniesie człowieka do wszystkich trzech Osób 
Boskich. Łaska niestworzona nie jest bowiem tylko udzielaniem się Boskiej 
natury, lecz należy ją pojmować jako udzielanie się Osób Boskich, gdyż każ
da z Osób (Ojciec i Syn, i Duch) oddaje się człowiekowi w sposób jedyny 
w swoim rodzaju i tylko sobie właściwy14.

CHRZEŚCIJAŃSTWO ANONIMOWE

Nowatorskość myśli niemieckiego teologa wyraża również jego koncep
cja anonimowego chrześcijaństwa, głosząca możliwość zbawienia człowieka, 
który bez własnej winy nie przynależy do Kościoła katolickiego, więcej na
wet: nie został nigdy ochrzczony albo wręcz uważa się za ateistę. Koncepcja 
ta jest konsekwencją przyjętej przez dogmatyka z Fryburga metody transcen
dentalnej. 

Myśl o anonimowych chrześcijanach przewija się właściwie przez 
wszystkie pisma Rahnera. Według niego są to ludzie pozostający poza wi
dzialnym Kościołem. Według niego, w człowieku istnieje od zawsze coś 
transcendentalnego, co domaga się doświadczenia Boga i Jego łaski. Spełnia
nie religijnych obowiązków nie zawsze odzwierciedla relacje człowieka z Bo
giem. Rahner pisze o pogańskich chrześcijanach i chrześcijańskich poganach. 
Dlatego spotykamy ludzi, którzy nominalnie nie wyrażają wiary w Boga, ale 
ich postawa wobec świata nadprzyrodzonego i wobec drugiego człowieka 
wskazują na realne, choć właśnie niewypowiedziane doświadczenie obecno
ści Boga. Również pluralizm światopoglądowy i religijny stawiają nas wobec 
pytań o zbawienie tych, którzy nie znają czy odrzucają Jezusa jako Zbawiciela. 
Kościół nikomu nie odmawia możliwości zbawienia, co oznacza, że zbawcza 
łaska Chrystusa, będącego absolutnym i jedynym Zbawicielem, musi działać 
w takich osobach w jakiś ukryty, nieznany sposób. To powołanie i zbawiającą, 
choć nieuświadomioną obecność Boga Jezusa Chrystusa w człowieku nazywa 
Rahner chrześcijaństwem anonimowym. Rozważając sytuację współczesnego 
człowieka, Rahner analizuje jego sytuację poza wszelką instytucją religijną. 

14 Por. M. CHOJNACKI, Inkarnacyjna struktura łaski według Karla Rahnera. Zachęta do 
rekonstrukcji Summae theologiae Rahnerianae, [w:] Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka 
niemieckiego, red. J. JEZIERSKI, K. PARZYCH, Olsztyn 2006, s. 199–210.
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Mimo to taki człowiek doświadcza absolutnej bliskości Boga. Niemiecki teo
log nazywa to doświadczanie transcendentalnym15. 

Jakkolwiek pozostają anonimowi, to nawiązali jakiś związek z Chry
stusem, będąc nawet tego nieświadomi. Analizując sytuację człowieka dziś, 
Rahner wykazuje jego sytuację poza wszelką instytucją religijną. Mimo to 
taki człowiek ma doświadczanie absolutnej bliskości Boga, które określa 
doświadczaniem transcendentalnym. Jeśli taki człowiek staje się zdolny do 
wychodzenia z piekła własnego egoizmu, wchodzi w relacje z Chrystusem, 
który jest źródłem miłości. Rahner pisze: „To samoudzielanie się Boga czło
wiekowi, które podtrzymuje ludzką miłość bliźniego, osiąga swój eschato
logiczny, zwycięski i historyczny punkt kulminacyjny w Jezusie Chrystusie, 
który z tego powodu jest kochany, przynajmniej anonimowo, w każdej oso
bie”. Bezwarunkowa miłość ma dwa wymiary: egzystencjalny i historyczno
-wspólnotowy, które spełniają się w Kościele. Jeśli historyczno-wspólnotowy 
dotyczyłby Kościoła widzialnego (socjologicznie i historycznie uchwytnego), 
to egzystencjalny łączy się z wymiarem Kościoła, który jest niewidzialny, 
a więc anonimowy.

Rahner twierdzi, że jeśli bezwarunkowa miłość może być zrealizowana 
w małżeństwie i w rodzinie, w której kryje się wspólnotowy aspekt tej mi
łości, widzialny Kościół ujawniałby się we wspólnocie ochrzczonych (i ko
ścielna teologia zna takie pojęcie: Kościoła domowego), to wtedy – zauwa
ża ks. W. Myszor w swoim wystąpieniu „Anonimowe chrześcijaństwo” na 
Uniwersytecie Śląskim – ukryta struktura kościelna mogłaby być obecna we 
wspólnocie nieochrzczonych, ludzi, którzy nie wiedząc o tym, anonimowo 
skłaniają się do niej. Podsumowując Rahnerowską koncepcję anonimowego 
chrześcijaństwa, trzeba powiedzieć, że została ona odrzucona przez Magi
sterium Kościoła z kilku powodów. Pierwszy zarzut odnosił się do anoni
mowości samej wiary. Chrześcijaństwo nie jest abstrakcyjną ideą, lecz wy
darzeniem historycznym związanym z konkretną osobą Jezusa z Nazaretu 
i cechuje je wymiar widzialny, uzewnętrzniający się w Kościele. Koncepcja ta 
była i jest przez wielu krytykowana. Wydaje się, że relatywizuje ona chrze
ścijańską doktrynę eklezjologiczną i soteriologiczną, jak również wprowadza 
zamęt do misjologii i ewangelizacji. Przez Magisterium Kościoła została ona 
odrzucona. Niemieckiemu teologowi nie chodziło jednak o negację wartości 
chrześcijaństwa wyrażanego świadomie i z wiarą w liturgii, życiu sakramen
talnym, modlitwie czy w praktycznej miłości bliźniego. Podejmował temat 
niewierzących, którzy także są przestrzenią działania zbawczej łaski Chry
stusa. Skoro niewierzący również mogą być zbawieni, to znaczy, że łaska 

15 Por. D. KOWALCZYK, Karl Rahner. Genialny „dyletant”, art. cyt., s. 277–278.
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działa poza instytucjonalnymi granicami Kościoła, że jest to łaska niesakra
mentalna16. 

ZAKOŃCZENIE 

30. rocznica śmierci Karla Rahnera (1904–1984), która miała miejsce 
w ubiegłym, 2014 roku, to dobra okazja, aby przywołać jego myśl i spró
bować określić jego wkład w rozwój katolickiej teologii. Bezsprzecznie jego 
teologia nie tylko wywarła potężny wpływ na Kościół w XX wieku, ale 
również dostarczyła wielu problemów, z którymi nie mogli się uporać ani 
teologowie, ani pasterze Kościoła. Wielu komentatorów zbyt pochopnie za
kwalifikowało jego myśl jako formę zeświecczenia katolickiej nauki, a inni 
z kolei próbowali ją określić jako znaczące jej pogłębienie, przystosowane do 
mentalności współczesnego człowieka. Wraz z upływem czasu można coraz 
bardziej poprawnie i precyzyjnie określić wkład niemieckiego jezuity, który 
należy usytuować przede wszystkim w obszarze chrześcijańskiej antropolo
gii. Według Rahnera właściwą drogą do odkrycia samoudzielania się Boga 
jest koncentracja na transcendentalnej strukturze ludzkiego bytu. Bazując 
pośrednio na myśli Tomasza z Akwinu, a nade wszystko na myśli Josepha 
Maréchala, Rahner przedłożył nowy sposób uprawiania metafizyki, który 
jednocześnie uwzględnia współczesne ujęcia problematyki filozoficznej. 
Dla niemieckiego myśliciela teologia musi wiązać potrzeby i doświadcze
nia dzisiejszego człowieka z treściami objawienia (anthropologische Wende). 
Dotychczasowy schemat scholastycznych twierdzeń o Bogu nie jest zado
walający. Istotą Rahnerowskiego zwrotu jest porzucenie średniowiecznego 
kosmocentryzmu na rzecz nowożytnego antropocentryzmu. Nieszczęściem 
europejskiej świadomości było ujmowanie antropocentryzmu jako przeci
wieństwa teocentryzmu. W konsekwencji z jednej strony dla myślicieli wy
znających ateizm Bóg był klasyfikowany jako zagrożenie ludzkiej godności 
i wolności, a z drugiej osoby wierzące, opowiadając się za Bogiem, mimo 
woli odrzucały antropocentryzm. Antropocentryzm niekoniecznie musi być 
kontradykcją teocentryzmu.

16 Por. D. KOWALCZYK, Karl Rahner, Kraków 2001; T. KLIMSKI, Człowiek jako relacja 
bytującego do bytu. Podstawowe problemy antropologii filozoficznej Karla Rahnera, Warszawa 
1986.
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KARL RAHNER:  
A TRANSCENDENTALTHEOLOGICAL CONTRIBUTION  

TO THE CHRISTIAN ANTHROPOLOGY

The 30th anniversary of Karl Rahner’s death, which happens to be falling in this 
present year (2014), is a good occasion, to recall his thought and try to determine its con
tribution for the growth of Catholic theology. His theology, without doubt, had not only 
influenced greatly the Church in the 20th century, but it also provided numerous prob
lems, with which theologians and the shepherds of the Church, were not able to deal with. 
Many commentators too hastily qualified his thought as a form of secularization of Catho
lic doctrine. Others, in turn, tried to define it as a significant deepening of it, adapted to the 
mentality of a modern man. With time, we can determine his contribution more precisely 
and accurately. The contribution of this German Jesuit should be located primarily in the 
area of Christian anthropology. According to Rahner, focusing on a transcendental struc
ture of a human being is a correct way to discover the self-communication of God. Relying 
indirectly on Thomas Aquinas, and most of all, on the thought of Joseph Maréchal, a Bel
gian Jesuit, Rahner has submitted a new way of doing metaphysics, which at the same 
time takes into account a contemporary approach to the philosophical problems. For this 
German thinker, theology must relate the needs and experiences of today’s man with the 
contents of revelation (anthropologische Wende). The existing scholastic scheme of theorems 
about God is not satisfactory. The essence of Rahner’s turn is abandoning of medieval 
cosmocentrism for the modern anthropocentrism. The misfortune of European awareness 
was a recognition of anthropocentrism as contrary to the theocentrism. As a result, on 
one hand, for the thinkers who profess atheism, God has been classified as a threat to the 
human dignity and freedom; however, on the other hand, believers who opted for God, 
involuntarily rejected anthropocentrism. Anthropocentrism doesn’t necessarily have to be 
a contradiction of theocentrism.

tłum. Andrzej Napiórkowski
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Celem niniejszych rozważań jest zastanowienie się nad analizą pojęcia 
„etos” i zwrócenie uwagi na proces kształtowania etosu nauczyciela i wpły
wu nauczania Jana Pawła II na moralność nauczyciela w ogóle, a nauczyciela 
religii szczególnie. Zostaną zatem przedstawione następujące zagadnienia: 
etyka ogólna i zawodowa a etos nauczyciela, kształtowanie etosu nauczycie
la a Kodeks Etyki Nauczycielskiej oraz nauczanie Jana Pawła II o chrześcijań
skim etosie nauczyciela religii.

ETYKA OGÓLNA I ZAWODOWA A ETOS NAUCZYCIELA

Działanie nauczyciela jako przedstawiciela określonego zawodu jest 
zdeterminowane nie tylko zasadami kodeksu deontologicznego związanego 
z etyką zawodową, mającą swoje uwarunkowania filozoficzne w antropolo
gii filozoficznej i etyce ogólnoludzkiej o charakterze personalistyczno-chrze
ścijańskim. Istotą działania nauczyciela, ustaloną przez zespół zasad i norm 
etyki zawodowej, jest dobro ucznia (studenta) osiągane przez realizację pra
cy dydaktyczno-wychowawczej, dotyczącej wszechstronnego rozwoju oso
bowości wychowanka. Podstawowym warunkiem ogólnego rozwoju ucznia 
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czy też studenta i jego dobra jest szacunek do niego, respektowanie jego god
ności i uprawnień oraz troska o jego życie i rozwój fizyczny, emocjonalny 
i intelektualny. 

W procesie nauczania i wychowania decydującymi czynnikami są oso
bowość i etos nauczyciela, czyli jego moralność. Zdaniem W. Wołoszyn „pra
ca zawodowa nauczyciela, jego czynności zawodowe, jakość ich wykonania, 
a nade wszystko ich podmiot, jakim jest dziecko, zwiększają roszczenia 
etyczne w stosunku do osoby wykonującej zawód nauczyciela wychowaw
cy. Przecież proces dydaktyczno-wychowawczy odbywa się między innymi 
na płaszczyźnie moralnej, na warunkach swobodnego decydowania o wła
snych działaniach i podejmowanych zobowiązaniach. W stosunku wycho
wawczym nauczyciel reprezentuje powinności, stronę idealną, perspektywę; 
uczeń – stronę realną, istniejącą. Ta swoistość nauczycielskiej pracy predesty
nuje zawód do dysponowania własną deontologią. Chodzi przecież o rzecz 
najważniejszą: o ugruntowanie w świadomości nauczycieli ich powinności 
i obowiązków, co może jedynie służyć lepszemu i pełniejszemu wypełnianiu 
podjętej misji nauczania i wychowania”1. To również może się przyczynić do 
kształtowania etosu nauczyciela.

Zastanawiając się nad etosem nauczyciela, a nie znając jego definicji, 
jak i rozumienia jego znaczenia przez różne orientacje filozoficzne i socjo
logiczne, zwracamy się intuicyjnie w stronę etyki, do konotacji tej katego
rii filozoficznej, Znaczenie bowiem tego pojęcia wywodzi się od greckiego 
terminu etos, to znaczy zwyczaj, obyczaj. Należy zatem zdefiniować pojęcie 
etyki ogólnej, etyki zawodowej, jak i etosu, aby uniknąć podstawowych nie
porozumień terminologicznych, związanych z tymi kategoriami filozoficz
nymi. Etyka jest dyscypliną filozoficzną zajmującą się moralnością, będąc 
częścią aksjologii, czyli nauki o wartościach. W starożytnej Grecji Diogenes 
(Laertios) w III w. n.e. uważał, że „filozofia ma trzy działy: fizykę, czyli filozofię 
przyrody, etykę i dialektykę, czyli logikę”. Fizyka traktuje o wszechświecie 
i wszystkim, co się w nim znajduje, „etyka o tym, jak należy żyć i co jest 
ważne dla człowieka, dialektyka zaś, czyli logika, dostarcza obu tym dyscy
plinom sposobów dowodzenia”2.

Kategoria filozoficzna etosu, od której wywodzi się pojęcie etyki, ozna
cza charakter, obyczaj czy zalecony i przyjęty sposób wartościowania, uzna
nia i przyjmowania określonych wartości. Przez wartość ogólnie uważa się 

1 W. WOŁOSZYN, Uzasadnienie uprawiania etyki normatywnej w zawodzie nauczyciel-
skim, [w:] Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. SAREŁO, Warszawa1996, s. 169. 

2  DIOGENES LAERTIOS, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekł. I. Krońska, 
Warszawa 1968, s. 16–17.
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to, co jest cenne, dobre i doskonałe. To właśnie etyka jest dziedziną normu
jącą stosunek człowieka do świata wartości, wyznaczającą określone powin
ności, związane z jakimś systemem wartości. Wyróżnia się etykę opisową, 
normatywną i metaetykę oraz etykę ogólną i szczegółową. Etyka zajmuje się 
badaniem moralności i ustalaniem tego, co jest dobre, a co złe. W ujęciu Ma-
łego słownika etycznego „moralność łac. moralitas, od moralis – obyczajowy, od 
mos – zwyczaj, obyczaj – zjawisko społeczne, każdorazowo ukształtowane 
historycznie w określonym społeczeństwie, którego zadaniem jest regula
cja stosunków między jednostką a jednostką oraz między poszczególnymi 
jednostkami a grupami społecznymi. Moralność to faktycznie funkcjonują
ce w społeczeństwie poglądy i przekonania, znajdujące swój odpowiednik 
w postawach ludzi wobec innych w ich postępowaniu i współżyciu”3. Pod
stawowymi elementami moralności są oceny, normy, sankcje, wzory osobo
we oraz ideały. Z moralnością związana jest etyka opisowa i normatywna. 
Etyka opisowa lub opisowo-wyjaśniająca bada to, co w danym środowisku 
lub w danej epoce ludzie faktycznie za dobro lub zło uznawali lub uznają.

Z kolei socjologia moralności zajmuje się badaniem kształtowania mo
ralności w stosunku do różnych grup społecznych; psychologia moralności 
bada kształtowanie się moralności w rozwoju osobniczym człowieka, zaś hi
storia moralności zajmuje się opisem dziejów moralności w różnych aspek
tach historycznych.

Etyka normatywna, nazwana etyką właściwą, nauką o moralności, zaj
muje się aksjologią etyczną i deontologią. To właśnie etyka normatywna chce 
kształtować określone przeświadczenia o tym, co jest dobre, a co jest złe. 
Ma charakter projektująco-oceniający i zawsze jest związana z określonym 
systemem wartości. Składają się na nią wyobrażenia o wartościach, normy, 
oceny, sankcje i wzory osobowe. Pierwszym ważnym elementem etyki nor
matywnej jest pewne wyobrażenie o wartościach, ich rodzajach i hierarchii. 
Z uznania określonych wartości można wyprowadzić normy postępowania. 
Norma moralno-etyczna jest to zasada postępowania, dyrektywa wyznacza
jąca obowiązek określonego zachowania w danej sytuacji przez odwołanie 
się do odpowiednich wartości i ocen moralnych. Mały słownik etyczny podaje, 
że „normy moralne (łac. norma i prawidło), są to imperatywne składniki sys
temów etycznych i moralności, występujące jako nakazy i zakazy”4. Normy 
moralne mają przeważnie charakter imperatywny, to znaczy nakazują dążyć 
do wartości dodatnich (np. „szanuj rodziców”) i zakazują dążenia do warto
ści ujemnych (np. „nie zabijaj”). Normy mogą być bezwarunkowe lub obo

3 Moralność, [w:] Mały słownik etyczny, red. S. JEDYNAK, Bydgoszcz 1999, s. 166–167.
4 Tamże, s. 181.



264 Anna Nawrocka

wiązywać w określonych okolicznościach. Normy, które są trwałe, nazywa 
się elementarnymi normami moralnymi. Mają one charakter ogólnoludzki, 
uniwersalny, powszechny i występują w wielu różnych systemach moral
nych.

Oceny moralne będące sądami wartościującymi wyrażają dodatnie lub 
ujemne ustosunkowanie się oceniającego do przedmiotu oceny. Pozytywne 
oceny moralne wywołują w człowieku uczucie zadowolenia. Negatywne 
oceny moralne rodzą wyrzuty sumienia, oburzenie otoczenia. Bardzo ważną 
rolę w procesie nauczania i wychowania, kształtowania postaw moralnych, 
jak i etosu nauczyciela wywierają wzorce osobowe, czyli przykłady osób, 
które zrealizowały optymalny układ z danej aksjologii. Mogą to być wzor
ce żyjących nauczycieli, profesorów oraz wzorce literackie np. nauczycielka 
wiejska – Stasia Bozowska z noweli Stefana Żeromskiego Siłaczka. Przykła
dem i wzorcem do naśladowania dla młodzieży akademickiej, ale także dla 
wszystkich ludzi jest Jan Paweł II. Wielki duchowny, nauczyciel, kochający 
Boga i wszystkich ludzi oraz szanujący godność każdego człowieka.

Trzecim działem etyki jest metaetyka, zajmująca się epistemologią i me
todologią badań naukowych w etyce oraz filozoficzną analizą norm i ocen 
moralnych. Wyróżniamy jeszcze etykę ogólną, która ustala podstawowe ele
menty moralności, takie jak cel, dobro, powinność, sumienie, odpowiedzial
ność. Etyka szczegółowa dzieli się na indywidualną i społeczną i formułuje 
zasady postępowania odpowiednio do kategorii działania – np. etyka zawo
dowa jest zespołem zasad i norm określających, jak z moralnego punktu wi
dzenia powinni postępować przedstawiciele określonych zawodów, np. na
uczyciele. Istnieją wyraźne związki etyki zawodowej z etyką ogólną. Jednak 
należy pamiętać, że etyka zawodowa nie utożsamia się z etyką ogólną. Nie 
może również ograniczać się tylko do obowiązków, norm dotyczących wy
konania samego zawodu. Zdaniem S. Olejnika „etyka zawodowa jest nauką 
normatywną, szczegółową, rzuca pomosty między normami etyki ogólnej 
a specyfiką zadań i warunków pracy zawodowej. Czerpie zatem zarówno ze 
źródeł wspólnych etyce w ogóle, jak i z treści życia i etosu poszczególnych 
grup zawodowych Najogólniejsze normy dla etyki pracy zawodowej odkry
wa refleksja filozoficzna nad samym człowieczeństwem, nad tym, co się czę
sto nazywa naturą ludzką. W samym człowieczeństwie bowiem zawarta jest 
pewna treść aksjologiczna i wynikający z niej, hierarchicznie ustopniowany, 
zespół norm odnoszących się do ludzkiego działania”5. 

5 S. OLEJNIK, Etos, etyka pracy zawodowej, [w:] W kręgu moralności chrześcijańskiej, 
Warszawa 1985, s. 223.
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Etyka zawodowa nauczycieli w bardzo dużym stopniu może przyczy
niać się do humanizacji nauk pedagogicznych i filozoficznych oraz zawodu 
nauczyciela. Etyka ogólna, humanistyczna, chrześcijańska wynika z antro
pologii filozoficznej określającej istotę człowieka. Według tradycji filozofii 
grecko-rzymskiej, perypatetycko-tomistycznej i personalistycznej XIX i XX 
wieku, człowiek jest istotą cielesno-duchową, składającą się z dwóch odręb
nych, ściśle ze sobą związanych elementów: cielesnego i duchowego. W per
sonalizmie jako kierunku filozoficznym pojęciem podstawowym jest pojęcie 
osoby ludzkiej. Głównymi przedstawicielami personalizmu są M. Scheler, 
J. Maritain, K. Wojtyła, E. Mounier. Zdaniem S. Kowalczyka „istnieje wiele 
określeń personalizmu. Najczęściej personalizmem nazywa się każdy nurt 
filozoficzny, religijny czy społeczny, który uznaje: osobowy byt człowieka, 
materialny i duchowy wymiar jego natury, rozumność i wrażliwość na wyż
sze wartości, nadrzędną wartość osoby ludzkiej wobec świata rzeczy oraz 
struktur ekonomiczno-społecznych i politycznych. Personalizm przeciwsta
wia się tak skrajnemu indywidualizmowi, jak i kolektywizmowi: uznaje nie
odzowność życia społecznego dla aktualizacji pełnego człowieczeństwa, ale 
zarazem sprzeciwia się instrumentalizacji osoby ludzkiej”6. Człowiek jako 
osoba będąca istotą rozumną, wolną, mająca świadomość, wolną wolę, ma 
możliwość i zdolność szukania istoty rzeczy, odkrywania zasad moralnego 
postępowania i wolnego wyboru. Może też dokonywać wyboru dotyczącego 
czynów dobrych lub złych. To właśnie z racji rozumności przysługuje czło
wiekowi godność niezależnie od koloru skóry, płci, wyznania, pochodzenia 
społecznego i wykształcenia. Człowiek ze względu na posiadaną godność 
jest osobą i przynależy do siebie, i wyznacza cel swojego doskonalenia. Oso
ba jest indywidualnością, podmiotem wszystkich cech oraz działań i jest za 
nie odpowiedzialna. Osoba, zawierając w sobie prawdę, dobro i piękno, jest 
również podmiotem praw i obowiązków. Powinna być zatem traktowana 
nie instrumentalnie i przedmiotowo, jako środek do celu, ale jako cel sam 
w sobie. Pogląd uznający godność człowieka jest podstawą etyki personali
styczno-humanistyczej. U podłoża humanizmu i humanistycznego widzenia 
Boga, świata oraz człowieka leżą godność i wolność osoby ludzkiej. S. Olej
nik twierdzi, że „taki pogląd na człowieka, uznający w nim godność oso
by ludzkiej, stanowi fundament, podstawowe założenia dla etyki słusznie 
nazwanej humanistyczną, prawdziwie ludzką, zdolną do humanizowania 
życia i współżycia ludzkiego. Godność człowieka, jej uznanie i uszanowa
nie stanowią oparcie dla ocen i norm natury moralnej. Etyka humanistyczna 
uprawnia i zobowiązuje do uszanowania w każdym człowieku, a więc w so

6 S. KOWALCZYK, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002, s. 305.
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bie i innych, ludzkiej godności. Tę godność musimy uznać w innych, mamy 
jednak moralne prawo domagać się, aby ją także w nas uszanować”7. 

Człowieka mającego godność i szanującego ją i innych nazywa się do
brym i wartościowym. Nauką filozoficzną traktującą o wartościach jest ak
sjologia. Właśnie wartość, czyli to, co cenne i dobre, jest podstawowym poję
ciem w ocenie działania moralnego z punktu widzenia etyki. Wartość określa 
się również jako dobro, znaczenie, cel, doskonałość. Najbardziej właściwym 
kryterium wartości jest kryterium antropologiczne. Człowiek rozumiany 
i uznany za najwyższą wartość ogólną w świecie ziemskim jest również 
wartością etyczną i centralnym punktem świata wartości. S. Kowalczyk wy
mienia wartości: ekonomiczne, witalno-sensytywne i umysłowo-duchowe8. 
Do wartości ekonomicznych zalicza się pracę, żywność, odzież, mieszkanie, 
zdrowie, środowisko przyrodnicze, biologiczne, wodę oraz pieniądze i inne 
dobra, które mają charakter instrumentalny i przyczyniają się do realizacji 
wyższych celów życiowych. Z kolei wartości witalno-sensytywne i afek
tywne, to znaczy zdrowie, życie, siła fizyczna, wolność od cierpień, inte
gralność oraz piękno ciała, wiążą się z przyjemnościami, przeżyciami oraz 
z funkcjonowaniem sfery popędowo-zmysłowej. Wartości te nie mogą stać 
się najwyższym celem, źródłem szczęścia dla człowieka, ale powinny być 
podporządkowane – podobnie jak wartości ekonomiczne – wartościom życia 
umysłowo-duchowego. Do tych ostatnich należą: wartości poznawcze, mo
ralne, artystyczne i religijno-sakralne. Ideały prawdy, dobra, piękna i święto
ści wiążą się z wartościami duchowymi ukierunkowanymi na rzeczywistość 
absolutną, czyli Boga. Zdaniem S. Olejnika „wśród wartości duchowych naj
ważniejsze znaczenie mają wartości moralne, określane jako prawość oby
czajów, szlachetność uczuć, skromność, dobroć i życzliwość”9.

W kręgu wartości ekonomicznych to właśnie praca stanowi genezę po
wstania i kształtowania się etyk zawodowych, w tym tak bardzo potrzebnej 
etyki zawodowej nauczycieli. Pracę można określić jako celowe, świadome 
i twórcze przekształcenia otaczającej rzeczywistości materialnej, przyrodni
czej, psychicznej, świadomościowej i duchowej człowieka. Praca w określo
nym zespole ludzkim, a taką jest działalność zawodowa powinna zawsze 
wiązać się ze świadomością celu, do którego się dąży. Społeczność zawo
dowa kształtuje się zawsze we współdziałaniu ludzi poprzez wykonywanie 
określonych czynności w określonym wspólnym celu. 

7 S. OLEJNIK, Etyka lekarska, Katowice 1996, s. 21.
8 Por. S. KOWALCZYK, Kim jest człowiek, Tarnów 1996, s. 105–106; tenże, Filozofia 

kultury, Lublin 1996, s. 121–153. 
9 S. OLEJNIK, Etyka lekarska, dz. cyt., s. 24.
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Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens naucza, że praca ludzka jest 
kluczem do całej kwestii społecznej ujmowanej pod kątem dobra człowieka. 
Znaczy to, że pierwszą podstawą wartości pracy człowieka jest sam człowiek 
jako jej podmiot. Wiąże się z tym bardzo ważny wniosek natury etycznej: 
o ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, o tyle 
nade wszystko praca, jak naucza ojciec święty, jest „dla człowieka, a nie czło
wiek dla pracy”10.

Jednym z czynników kształtowania etosu zawodu nauczyciela oprócz 
etyki i moralności ogólno ludzkiej, humanistyczno-chrześcijańskiej jest pra
ca zawodowa – choć sama również związana jest z tym etosem, przyczynia 
się do kształtowania obyczajów i jest tym etosem określana. „Pod pojęciem 
etosu – twierdzi S. Olejnik – rozumie się obyczajowość czy moralność braną 
od strony podmiotowej. Ma się tu na uwadze nie tylko pewne swoiste sposo
by postępowania, ale także nastawienia wewnętrzne, ich treść aksjologiczną 
i normatywną”11. Etos w omawianym powyżej ujęciu wyraża się w postaci 
zmieniającej się, kształtującej człowieka. Jest to działanie społeczne, ale rów
nież mające swoje umiejscowienie w przeżyciach człowieka, jego decyzjach, 
motywach działania i psychice ludzkiej.

Z kolei B. Stępień uważa, że „etos – obyczaj jest to uznawana hierar
chia wartości, sposób postępowania, zespół norm i zwyczajów charaktery
stycznych dla określonej grupy czy jednostki”12. S. Witek zakłada, że etos to 
system obyczajów stanowiących o stylu życia moralnego określonej grupy 
społecznej. Jest realizacją przyjętego układu norm, próbą interpretacji mo
ralnego prawa naturalnego oraz konsekwencją przyjętej hierarchii wartości 
właściwej danej grupie społecznej. System ten dotyczy zarówno jednostki, jak 
i grupy społecznej czy też zawodowej13. J. Kudasiewicz uważa, że etos chrze
ścijański opiera swoje założenia na nauce głoszonej przez Jezusa Chrystusa, 
przekazanej za pomocą prawa objawionego zawartego w Starym i Nowym 
Testamencie. Kształtuje ona zasady postępowania chrześcijan i jest przeja
wem realizacji przyjętych z objawienia zadań. Etos chrześcijański znajduje 
tylko zrozumienie w kontekście historii zbawienia. Bóg daje człowiekowi za
dania do realizacji, człowiek zaś w Chrystusie zdolny jest do ich dojrzałego 
wypełniania, czyli spełniania powinności moralnych14. W ujęciu myśli chrze

10 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Laborem exercens”, Wrocław 1995, 6.
11 S. OLEJNIK, Etos, etyka pracy zawodowej, dz. cyt., s. 216.
12 B. STĘPIEŃ, Wstęp do filozofii, Lublin 1995, s. 342.
13 S. WITEK, Etos, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, 

F. Gryglewicz, Lublin 1985, s. 1195–1196.
14 J. KUDASIEWICZ, Etos chrześcijański, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, dz. cyt., 

s. 1196–1201.
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ścijańskiej Bóg objawił swoją wolę w prawie Bożym i sumieniu. Prawo Boże 
zostało dane i ogłoszone za pomocą prawa objawionego w Starym i Nowym 
Testamencie. Ze Starego Testamentu obowiązuje prawo moralne – Dekalog, 
a z Nowego Testamentu – nauka Chrystusa – Błogosławieństwa. To nowe 
prawo nie znosi Dekalogu, ale go uzupełnia i przywraca religijno-moralny 
sens. Przykazania chronią wartości, bez których życie ludzi byłoby trudne, 
i są wyrazem etosu chrześcijanina.

Przykazania Dekalogu ustalają podstawy powołania człowieka, stwo
rzonego na obraz Boży, „zakazują tego, co sprzeciwia się miłości Boga i bliź
niego, a nakazują to, co jest dla niej istotne. Dekalog jest światłem danym 
sumieniu każdego człowieka, by objawić mu powołanie i drogi Boże oraz 
chronić go przed złem”15. Zdaniem Jana Pawła II „prawo moralne pochodzi 
od Boga i w nim ma zawsze swoje źródło: mocą naturalnego rozumu, który 
bierze początek z mądrości Bożej, jest ono zarazem własnym prawem czło
wieka. Jak bowiem widzieliśmy, prawo naturalne nie jest niczym innym, jak 
światłem rozumu wlanym nam przez Boga. Dzięki niemu wiemy, co nale
ży czynić, a czego unikać. To światło, czyli to prawo, Bóg podarował nam 
w akcie stworzenia. Słuszna autonomia rozumu praktycznego oznacza, że 
człowiek posiada w samym sobie własne prawo, otrzymane od Stwórcy”16. 
Człowiek jako osoba stanowi odzwierciedlenie obrazu Boga, ma godność, du
szę nieśmiertelną, rozum i wolną wolę od chwili swego poczęcia. To go czy
ni przeznaczonym Bogu i szczęściu wiecznemu, do którego prowadzi łaska, 
przykazania Dekalogu, Kazanie na górze, prawo moralne i nauczanie apostol
skie. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „błogosławieństwa znajdują się 
w centrum przepowiadania Jezusa. Ich ogłoszenie podejmuje obietnice dane 
narodowi wybranemu od czasów Abrahama. Wypełnia je, wskazując za ich 
pośrednictwem nie tylko na korzystanie z dóbr ziemskich, ale na królestwo 
niebieskie. Błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczę
ścia. Pragnienie to ma boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowie
ka, by przyciągnąć go do siebie, ponieważ tylko On może je zaspokoić”17.

Szczęście – doskonałość, do której zmierza każdy człowiek, według re
ligii chrześcijańskiej nie polega na bogactwie, dobrobycie, sławie. Szczęście 
mieści się w samym Bogu – Twórcy świata człowieka i genezie dobra i mi
łości. Do Boga, najwyższego dobra i szczęścia, człowiek zmierza poprzez 
godność i wolność wyrażającą się w czynach wolnych, moralnie dobrych, 
czyli jest to dążenie do doskonałości. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, 

15 KKK 1962.
16 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Veritatis splendor”, Wrocław 1998, 12.
17 KKK 1716, 1718. 
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że „szczęście życia wiecznego jest darmo danym darem Bożym: jest ono nad
przyrodzone, podobnie jak łaska, która do niego prowadzi”18.

Można również stwierdzić, że „nowe prawo ewangeliczne wypływa 
z miłości Boga i człowieka i nie bez powodu nazywa się je prawem miłości 
decydującym również o szczęściu człowieka”. Katechizm Kościoła Katolickiego 
przypomina, że „miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga 
nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze 
względu na miłość Boga. Jezus czyni miłość przedmiotem nowego przykaza
nia. Umiłowawszy swoich „do końca” (J 13, 1), objawia miłość Ojca, którą od 
niego otrzymuje. Uczniowie, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, 
którą także sami otrzymują. Dlatego Jezus mówi: „Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9). I jeszcze: „To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiło
wałem” (1 15,12)19.

W ujęciu myśli chrześcijańskiej etos chrześcijanina, a w tym nauczycie
la, kształtują wartości i postawy humanistyczno-personalistyczne wynikają
ce z prawa naturalnego, czyli Dekalogu, i nauczania Jezusa Chrystusa, czyli 
błogosławieństw, oraz wynikające z etyki humanistycznej – chrześcijańskiej 
i kodeksu deontologicznego nauczycieli. Należy jednak pamiętać, że wiodą
cą cnotą teologalną jest cnota miłości dotycząca wszystkich ludzi.

KSZTAŁTOWANIE ETOSU NAUCZYCIELA  
A KODEKS ETYKI NAUCZYCIELSKIEJ – 1996 ROK

Założenia etyki zawodowej nauczycieli, zajmującej się specyficznymi 
problemami moralnymi opierają się na zasadach humanistyczno-persona
listyczno-chrześcijańskich. Mając świadomość ważności wykonywanego 
zawodu, nauczyciele po wielu latach pracy i dyskusji prowadzonych przez 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauczycieli opracowali w 1996 
roku Kodeks Etyki Nauczycielskiej. Kodeks zawiera preambułę, przyrzeczenie 
nauczycielskie, zasady ogólne i szczegółowe etyki nauczyciela. Preambu
ła określa, że kodeks oparty jest na wartościach chrześcijańskich, które są 
podstawowe, uniwersalne i niepodważalne. Zadaniem zaś nauczyciela jest 
pobudzenie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i doskonalenia ucznia 
jako osoby obdarzonej godnością. Nauczyciel uroczyście przyrzeka, że bę
dzie dobrze wypełniał obowiązki, dążąc do rozwoju doskonałości moralnej 

18 Tamże 1727
19 Tamże 427, 1822, 1823.
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i intelektualnej (swojej i powierzonych mu wychowanków), oraz wychowy
wał i kształcił młode pokolenie w duchu umiłowania Boga, prawdy, dobra, 
piękna, człowieka i ojczyzny. Zwraca się do Boga o pomoc w wypełnianiu 
tych obowiązków i zobowiązuje się strzec godności stanu nauczycielskiego.

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej zakładają, że nauczyciel winien być 
wzorem osobowości wrażliwej, uczciwej i odpowiedzialnej, godnej naślado
wania. Najwyższym celem działania nauczyciela ma być dobro ucznia lub 
studenta, jego zdrowie i życie, poszanowanie jego godności i praw mu przy
należnych. Nauczyciel powinien wychowywać i kształcić dzieci i młodzież 
w duchu szacunku do godności, praw, życia i zdrowia każdego człowieka. 
Jego zadaniem jest uwrażliwienie na dobro, prawdę i piękno. Szczególnie 
ważne staje się to w okresie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, bra
ku szacunku do życia i zdrowia każdego człowieka. Zasadniczą rolę w pro
cesie kształtowania sumienia, świadomości humanistyczno-personalistycz
no-chrześcijańskiej i ekologicznej dzieci i młodzieży odgrywa wychowanie 
prowadzone przez nauczyciela w duchu miłości Boga i bliźniego oraz huma
nizacji stosunków międzyludzkich, których istotą jest szacunek do godności 
i praw osoby ludzkiej, do ojczyzny i otaczającej człowieka przyrody. Kodeks 
Etyki Nauczycielskiej wymaga, aby nauczyciel kierował się takimi samymi za
sadami w życiu prywatnym i zawodowym. Dlatego winien on stać na straży 
realizacji chrześcijańskich wartości i odwoływać się do ich fundamentalnych 
podstaw. Obowiązkiem każdego nauczyciela, wychowawcy jest wprowa
dzenie ucznia w dziedzictwo narodowe, uczenie miłości do ojczyzny oraz 
przestrzegania zasad społecznego współżycia.

Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej zawarte w Kodeksie określa
ją postępowanie nauczyciela: wobec ucznia, studenta, wobec pracowników 
oświaty, wobec nauki i społeczeństwa. Nauczyciel, uczeń czy też student 
mają we wzajemnych relacjach tę samą godność i równe prawa człowieka. 
Fundamentem dobrze rozumianego partnerstwa jest obustronne poszano
wanie i respektowanie przysługujących im praw. Nauczyciel w procesie 
wychowania współpracuje z rodzicami ucznia, co pomaga mu przyczyniać 
się do rozwoju wychowanka w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, es
tetycznej, fizycznej i społecznej. Nauczyciel, będąc przyjacielem ucznia czy 
studenta, wychowuje go całą swoją postawą, zachowując jednak właściwy 
dystans, odpowiadający relacji mistrza i ucznia czy studenta. Nauczyciel – 
mistrz to człowiek szczery, pełen taktu, umiaru, otwarty, bezpośredni i bar
dzo autentyczny. Dbając o integralny rozwój ucznia, studenta, widzi jego 
braki, porażki i problemy i stara się pomóc w każdej wychowawczej sytuacji. 
Będąc partnerem ucznia, studenta, nauczyciel powinien traktować go indy
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widualnie, starając się zrozumieć. Szczególną troską należy otaczać osoby 
niepełnosprawne. 

Wychowawca, nauczyciel winien stawiać wysokie wymagania swoim 
wychowankom, studentom i z całą wyrozumiałością i cierpliwością kształto
wać w nich odpowiedzialność za własne decyzje, czyny i wybory. Wszyscy 
uczniowie i studenci winni być traktowani w sposób równy. Czyli nauczy
ciela w swoich zachowaniach zawodowych i działaniach obowiązują obiek
tywizm, sprawiedliwość i bezinteresowność. Podstawową społecznością 
zawodową nauczyciela jest społeczność szkolna lub uniwersytecka. Zatem 
nauczyciel – szkolny czy akademicki – winien brać udział w przeobrażaniu 
struktury ekonomiczno-społecznej własnego środowiska, własnej szkoły 
lub uniwersytetu i pracować dla dobra wychowanka, szkoły i swojej uczel
ni. Według Kodeksu Etyki Nauczycielskiej nauczycieli powinny łączyć więzy 
koleżeństwa, współpracy, solidarności. Koleżeństwo polega na kulturalnej 
i mądrej współpracy ze wszystkimi nauczycielami. Wyraża się to bardzo czę
sto w niesieniu pomocy w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. 
Chodzi tu również o okazywanie bezinteresownej pomocy młodym nauczy
cielom w szkołach i asystentom na uczelniach wyższych. Solidarność z kolei 
wyraża się w trosce o dobro każdego kolegi – nauczyciela, którego spotkała 
niesprawiedliwa kara, krzywda czy pomówienie.

Wychowawcę, nauczyciela, w tym również nauczyciela akademickiego, 
obowiązuje tajemnica zawodowa w sprawach związanych z procesem wy
chowawczym, jak również w odniesieniu do całego grona pedagogicznego, 
kierownictwa szkoły i wyższej uczelni. Nie można więc ujawniać uzyska
nych od wychowanka informacji o nim, o sprawach jego rodziny w środowi
sku pozaszkolnym, pozauczelnianym i pozazawodowym. Od zasady tajem
nicy zawodowej można odstąpić jedynie w ściśle określonych warunkach, 
gdy wymaga tego dobro społeczne, wspólne lub dobro ucznia i studenta. 
W sprawach zawodowych należy również zachować dyskrecję. Ani na tere
nie szkoły, uczelni, ani poza nią nie powinno się źle wyrażać o pracy innych 
nauczycieli, stronniczo ich oceniać wobec uczniów, studentów lub innych 
pracowników pedagogicznych.

Kierownik, dyrektor, rektor uczelni powinni kierować się głęboką tro
ską o dobro całego zespołu oraz obiektywnie i życzliwie oceniać pracę swo
ich podwładnych. Zasady Kodeksu Etyki Nauczycielskiej praktykowane 
w codziennym życiu zawodowym każdego nauczyciela, w tym również na
uczyciela akademickiego, „mogą przyczynić się do kształtowania jego etosu 
w aspekcie wartości chrześcijańskich, personalistyczno-humanistycznych, 
czyli humanizmu chrześcijańskiego, przyczyniając się do powstania obrazu 
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idealnego nauczyciela”20. Można zatem powiedzieć, że dobry nauczyciel to 
dobry specjalista w swojej dziedzinie, to dobry człowiek szanujący każdą 
osobę ludzką i dobro wspólne oraz otwarty na miłość Boga, człowieka, przy
rody i ojczyzny. Należy pamiętać, że obecnie na etos nauczyciela religii zna
czący wpływ ma wielki autorytet moralny naszych czasów – ojciec święty 
Jan Paweł II i jego nauczanie.

NAUCZANIE JANA PAWŁA II  
O CHRZEŚCIJAŃSKIM ETOSIE NAUCZYCIELA RELIGII

Jan Paweł II z ogromną troską i zaangażowaniem podchodzi do spraw 
i problemów związanych z wychowaniem w duchu moralności chrześci
jańskiej i nauczaniem religii. W encyklice Evangelium vitae przypomina, że 
„z formacją sumienia łączy się ściśle praca wychowawcza, która pomaga 
człowiekowi stawać się coraz bardziej człowiekiem, wprowadza go coraz 
głębiej w prawdę, kształtuje w nim coraz większy szacunek do życia, wycho
wuje go do prawidłowych relacji międzyludzkich”21. Koncepcja wychowania 
człowieka w ujęciu Jana Pawła II wynika z integralnej wizji osoby ludzkiej, 
jej godności i niepowtarzalności. Papież podkreśla, że „wychowanie służy 
w szczególnym znaczeniu uczłowieczeniu człowieka. Człowiek, będąc czło
wiekiem od pierwszej chwili, od swego poczęcia w łonie matki, stopniowo 
uczy się być człowiekiem – i ta podstawowa wiedza utożsamia się z wycho
waniem. Jest on przyszłością swojej rodziny i całej ludzkości – jednakże przy
szłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wychowaniem”22.

Zdaniem Jana Pawła II wychowanie ma wprowadzać człowieka w świat 
wartości, którymi są wolność, odpowiedzialność, miłość Boga i bliźniego, 
życzliwość, godność osoby. Ważne jest, aby ucznia, studenta uwrażliwiać 
na wartości, wyjaśniać je i tłumaczyć ich znaczenie. Można to osiągnąć, gdy 
żyje się wartościami. Wychowanie personalistyczne w ujęciu ojca świętego 
czerpie swoje inspiracje z wartości chrześcijańskich. Wychowanie inspirowa
ne Ewangelią i przeniknięte pedagogią Chrystusa najpełniej odpowiada na
turze człowieka, albowiem „Ten, który w swym własnym człowieczeństwie 
był doskonałym obrazem Boga niewidzialnego”23.

20 Por. Kodeks etyki nauczycielskiej. Preambuła. Zasady ogólne i szczegółowe etyki nauczy-
cielskiej, Ząbki 1997.

21 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Evangelium vitae”, Wrocław 1995, 97.
22 JAN PAWEŁ II, Przyszłość człowieka to sam człowiek, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana 

Pawła II, Kraków 1990, s. 91. 
23 JAN PAWEŁ II, Wierzę w Jezusa Chrystusa, red. S. DZIWISZ, L. KOWALCZYK, 

Rzym 1989, s. 469. 
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Jan Paweł II podkreśla, że wychowanie wyraża się i realizuje poprzez 
zakorzenienie i uczestnictwo we wspólnocie. Do osiągnięcia bowiem za
mierzonych celów wychowania konieczna jest wspólnota, która troszczy się 
o wychowanie i stwarza korzystne warunki rozwoju. Ze względu na formy 
oddziaływań wychowawczych najważniejsze są następujące środowiska: 
rodzina, Kościół, naród, państwo, szkoła, uczelnia wyższa. Nauczyciel wie
rzący, a szczególnie nauczyciel religii, ma dawać świadectwo wiary i jest od
powiedzialny za dziedzictwo tejże wiary i wiedzy. Musi mieć w swojej pra
cy wychowawczej i edukacyjnej jasno określone cele, priorytety oraz dobro 
wychowanka. Szczególny wpływ na kształtowanie etosu nauczyciela religii 
miało spotkanie Jana Pawła II z nauczycielami religii i katechetami 10 grud
nia 2000 roku w Rzymie. W Roku Jubileuszowym w słowie skierowanym 
do nauczycieli religii Jan Paweł II podkreślał ważność ich posługi. Mają oni 
ukazywać Jezusa jako Mesjasza, najlepszego Przyjaciela, który do każdego 
wyciąga pomocną dłoń i prowadzi do Boga. Nauczyciele religii winni żyć 
wiarą, którą wyznają, kochać Boga i człowieka i zawsze poprzez modlitwy 
i uczynki dawać świadectwo swojej wiary24. Każdy nauczyciel religii winien 
mieć świadomość, że jest pośrednikiem i światkiem w nauce Chrystusa. Jego 
praca wymaga wierności Jezusowi i nigdy nie może sprzeniewierzyć się 
prawdzie. W życiu nauczyciela religii nie może być rozbieżności pomiędzy 
głoszoną nauką a jego postępowaniem. W procesie nauczania i wychowania 
winien mieć na celu dobro wychowanka, jego rozwój intelektualny i moralny 
oraz poszanowanie jego godności i praw. 

Podsumowując niniejsze rozważania, można stwierdzić, iż w procesie 
wychowania i nauczania znaczącą rolę odgrywa osobowość nauczyciela 
i jego etos. Należy bowiem pamiętać, że nikt nie będzie dobrym nauczycie
lem, jeśli nie jest dobrym człowiekiem. Nauczyciel wychowawca jest wzorem 
dla młodzieży, która akceptując jego wartości i postawy, często naśladuje go 
w swoim życiu. Zatem nauczyciel powinien być dobrym, porządnym czło
wiekiem i wcielać w życie prywatne i zawodowe zasady moralności chrze
ścijańskiej, humanistyczno-personalistycznej. Należy pamiętać, że w pracy 
zawodowej bardzo ważne jest dobro ucznia i studenta. Dlatego też na etos 
każdego nauczyciela składają się takie wartości, jak: miłość Boga i bliźniego, 
poszanowanie godności każdego człowieka, humanitaryzm, życzliwość, al
truizm, tolerancja, wolność, autentyzm, mądrość, dobro, prawda i piękno. 

24 Por. JAN PAWEŁ II, Homilia z okazji Jubileuszu Katechetów (Rzym 2000), „Kateche
ta” (2001) nr 4, s. 4.
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ETHOS OF A TEACHER IN THE ASPECT OF JOHN PAUL II’S TEACHING

A teacher’s personality and his ethos have a vital role in the process of raising and 
teaching children and teenagers. No one will be the good teacher who is not a good per
son. The form teacher is a role model for young people who, by acceptance of his values 
and attitudes, follow him in their life since he influences young people by his example. 
If the teacher, when he performs his hard and responsible work, can adjust his behaviour 
to the way of thinking and speaking then he becomes a role model for young people. 
In conclusion, the teacher should be the good person who puts into practice private and 
professional Christian moral principles, including the commandment to love God and 
neighbour, respect for the dignity of every person and his or her rights, and rational pat
riotism. 

tłum. Marek Magdij
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie Centonów Homeryckich 
jako wczesnochrześcijańskich kompozycji literackich, łączących w sobie tra
dycję pogańską z chrześcijańską. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. 
Pierwszy dotyczy centonów jako wczesnochrześcijańskich utworów literac
kich opartych na kompilacji dzieł ogólnie znanych autorów, drugi rozdział 
analizuje wybrane aspekty Centonów Homeryckich, ostatni natomiast podsu
mowuje całość zagadnienia, uwzględniając znaczenie ewangelicznych para
fraz literackich.

CENTONY, CZYLI STAROŻYTNE PARAFRAZY LITERACKIE

Zanim przystąpimy do omawiania zagadnienia związanego z cento
nami chrześcijańskimi, na początku należy wyjaśnić samo znaczenie słowa 
„centon”. Wywodzi się ono zarówno z łacińskiego cento, jak i greckiego ken-
tron i w starożytności oznaczało szatę pozszywaną z wielu kawałków w jed
ną całość. Tak pozszywany materiał służył jako ochrona grzbietu zwierzęcia 
jucznego, które dźwigało towar. Termin zapożyczono do literatury, gdzie 
słowem „centon” określano dzieło literackie skomponowane z różnych dzieł 
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wybranego autora starożytnego w zupełnie nowy utwór. W pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa komponowanie centonów uważano za pewnego 
rodzaju przygodę, a nawet literacką zabawę. Była ona dowodem świetnej 
erudycji parafrazisty, ponieważ autor „pozszywanego” dzieła musiał wyka
zać się doskonałą znajomością dzieł antycznego autora. Starożytne zasady 
komponowania utworów1 zabraniały bowiem przenoszenia następujących 
po sobie dwu lub więcej wersetów, uznając taką technikę za nieprofesjonalną 
i świadczącą o niedostatecznej znajomości parafrazowanych dzieł. W obec
nych czasach taką metodę przenoszenia wersetów i układania z nich nowego 
bytu literackiego przy większych lub mniejszych modyfikacjach odautor
skich uznano by za intelektualną kradzież. 

Autorzy parafraz w swoich dziełach dotykali różnej tematyki, przecho
dząc od spraw politycznych do społecznych poprzez religijne, na erotycz
nych kończąc. Naturalnie więc wykształcił się podział na parafrazy o tema
tyce pogańskiej i religijnej. Rozkwit tych ostatnich rozpoczął się w IV wieku 
po Chrystusie.

W 362 roku na mocy edyktu cesarza Juliana Apostaty zabroniono chrze
ścijanom uczęszczać do szkół pogańskich opartych na tradycji helleńskiej. 
Zakaz ten stał się dla poetów chrześcijańskich okazją do parafrazowania 
dzieł znanych autorów w taki sposób, aby treści pogańskie uczynić chrze
ścijańskimi przy jak najmniejszej ingerencji centonisty w oryginalny tekst. 
Tworzono więc parafrazy biblijne, zarówno dla celów dydaktycznych, jak 
i ewangelizacyjnych, które językiem starożytnych autorów przekazywały 
treści ewangeliczne2.

Do twórców parafraz należeli między innymi: biskup Laodycei Apo
linary (II połowa IV wieku), który wraz ze swoim ojcem stworzył zestaw 
lektur szkolnych będących parafrazą ksiąg biblijnych, zachowując jednocze
śnie metra klasyczne dzieł źródłowych. Z kolei biskup Cyreny Synezjusz 
(IV/V wiek) dokonywał syntezy elementów filozofii neoplatońskiej z ele
mentami chrześcijańskimi. Poetyckimi parafrazami biblijnymi zajmowali się 
również: Juwenkus, Drakoncjusz i Arator. Przypisywany Grzegorzowi z Na
zjanzu (IV wiek) i skomponowany w języku greckim dramat Christus patiens 
sparafrazowany został z wersetów tragedii Eurypidesa. Nonnos z Panopolis 

1 Por. M. UCHER, Homeric Stitchings. The Homeric Centos of the Express Eudocia, New 
York–Oxford 1998, s. 53; O. SANDNESS, The Gospel According to Homer and Virgil, Leiden–
Boston 2011, s. 190–191; AUSONIUS, Opera Omnia, ed, by R. P. H. GREEN, Oxford 1991, 
s. 133.

2 Por. Literatura Grecji Starożytnej, pod red. H. PODBIELSKIEGO, t. II, Lublin 2005, 
s. 1029–1031.
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(V wiek) dokonuje parafrazy tekstów Janowej ewangelii. W wieku V cesa
rzowa Eudokia transponuje wersety Iliady i Odysei Homera na treści ewan
geliczne (niektóre z tych centonów przypisywane są również Patrycjuszowi, 
Optimusowi i Kosmie z Jerozolimy).

CENTONY HOMERYCKIE

W V wieku po Chrystusie powstaje zbiór utworów, które zawierając tre
ści na wskroś ewangeliczne, spisane zostały w językiem, stylu i formie epo
sów Homerowych. Centony Homeryckie stanowią parafrazę pieśni greckiego 
Aojdy i jako synteza tradycji pogańskiej z chrześcijańską stanowią doskonałą 
interakcję literacką. Autorzy tych „kompilacyjnych” utworów, znając dosko
nale Iliadę i Odyseję, komponują zupełnie nowy byt literacki o diametralnie 
innej treści. Gniew głównego bohatera Iliady Achillesa, obfitująca w potycz
ki i walki historia wojenna oraz perypetie Odyseusza związane z powrotem 
spod Ilionu do ukochanej żony Penelopy stanowią osnowę dla ewangelicz
nej treści centonów – zyskujących nowe konteksty utworów opowiadających 
o życiu, czynach, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu. Starożytni 
odbiorcy centonów z jednej strony mieli do czynienia z wersetami niekwe
stionowanego antycznego mistrza słowa Homera, z drugiej natomiast utwo
rzonego z tych samych wersetów nowego utworu, ukazującego zbawcze 
dzieło Jezusa.

Centony chrześcijańskie jako zjawisko literackie pojawiły się w IV wie
ku, po wspomnianym wyżej edykcie cesarza Juliana Apostaty. Trudno jed
nak ustalić konkretny czas powstania tych utworów. Tekst krytyczny dzieła, 
który poddany został analizie3, jest dziełem czworga autorów4, spośród któ
rych dwoje dzieli znaczna różnica czasowa (pomiędzy cesarzową Eudokią 
a Kosmą Jerozolimskim różnica ta wynosi blisko 300 lat), dwóch pozosta
łych, choć uznawanych za autorów dzieła, jest nieznanych. Same centony są 
kompilacją wielu manuskryptów, a procentowy wkład danego autora w ca
łość dzieła jest otwartym zagadnieniem dla badaczy literackich tego rodzaju 
utworów.

Centony Homeryckie stanowią pewnego rodzaju ewangelię. Składają się 
z 1950 wersetów zamkniętych w 50 rozdziałach, spośród których każdy, za
czerpnięty z eposów Homera, niezmieniony bądź z niewielką modyfikacją, 

3 Centons Homériques (Homerocentra), édit. A. L. REY, Sources Chrétienne 437, Pa ris 
1998 (dalej: C).

4 Chodzi o cesarzową Eudokię, Patrycjusza, Optimusa i Kosmę z Jerozolimy.
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odnosi się do konkretnego ewangelicznego wydarzenia. Novum autorskie 
stanowią dwa pierwsze rozdziały, których brak w ewangelicznych opisach. 
Przenoszą one czytelnika do rzeczywistości jeszcze sprzed ewangelicznego 
zwiastowania anielskiego, mianowicie do niebiańskiej siedziby Ojca i Syna. 
Pogrążenie się ludzkości w grzechu i destrukcji skłania bowiem Ojca do po
proszenia Syna, aby Ten zszedł na ziemię, by uratować i wybawić od potę
pienia rodzaj ludzki. Inspiracją dla takiej – nieobecnej w ewangeliach – sce
ny jest Homerowe przedstawienie życia bogów olimpijskich, którzy, choć 
nieśmiertelni, mają wszelkie przywary śmiertelnych. Liczne sceny boskich 
narad, ich olimpijskie spotkania, wciąż obecne i na nowo wzniecane intrygi 
pomiędzy nieśmiertelnymi posłużyły centonistom do skomponowania intro
dukcyjnej części Centonów Homeryckich. Ta dopiero wprowadza nas w znaną 
już, ewangeliczną scenę zwiastowania Maryi, podczas której młoda kobieta 
dowiaduje się o dotyczących jej planach Bożych. Kolejne utwory obejmują, 
zgodnie z ewangeliczną chronologią, okres dziecięctwa Jezusa, Jego publicz
ną działalność oraz paschalny etap misji Jezusa, począwszy od męki poprzez 
krzyżową śmierć i zmartwychwstanie, na wniebowstąpieniu kończąc. Auto
rzy Centonów Homeryckich z niezwykłą erudycją redukują teksty Homerowe 
do treści ewangelicznych, tak aby językiem, stylem i formą jońskiego Aojdy 
oddać treści zbawcze i tym samym przybliżyć je pogańskiemu światu, zaś 
chrześcijańskiemu zaprezentować uniwersalność Homerowego języka. 

Tak ułożona parafraza, jako nowy byt literacki powstały z przeniesio
nych wersetów pierwotnego dzieła do innego, nasuwa liczne pytania do
tyczące kompozycji i treści centonów. Pierwszym zagadnieniem wydaje się 
terminologia parafrazy, mianowicie: w jaki sposób nazwami własnymi Iliady 
i Odysei centonista oddaje terminologię ewangeliczną? Czy da się zreduko
wać antyczną terminologię (nazwy własne bogów, Homerowych bohaterów, 
miejsc, krain) do nazw własnych zawartych w ewangeliach i odwrotnie – czy 
jest możliwe wyrażenie Homerowej rzeczywistości terminami biblijnymi? 
Po wtóre, jeśli zgodnie ze starożytnymi zasadami kompozycji dzieła lite
rackiego nie można było przenosić dwu lub więcej wersetów bezpośrednio 
następujących po sobie, czy udało się parafrazistom uniknąć tego typu za
biegu i z terminologii oraz wątku wojennego oraz Odyseuszowych perypetii 
skomponować utwór osadzony w kontekście zbawczej misji Syna Bożego? 
Po trzecie, na ile centoniście udało się oddać, kto jest kim w parafrazie, bez 
wprowadzania zbyt daleko idących modyfikacji treściowych? Odpowiedzi 
na te pytania stanowią treść poniższej analizy.
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WARSTWA TERMINOLOGICZNA CENTONÓW HOMERYCKICH

Ponieważ Centony Homeryckie są połączeniem tradycji Homerowej za
wartej w Iliadzie i Odysei z biblijną, rodzi się pytanie, na ile centoniście udało 
się zachować niezmienione homeryckie nazwy własne, a na ile musiał je zmo
dyfikować, aby oddać treści biblijne? Każda z tradycji posługuje się własną 
terminologią, przekazuje właściwe jej treści w konkretnym kontekście histo
rycznym, geograficznym i mentalnym. Zredukowanie ich do jednego dzie
ła wymagało od centonisty bądź to modyfikowania niektórych terminów5, 
bądź wprowadzania odautorskich, o ile nie dało się zachować oryginalnych. 
Aby więc zachować możliwie jak najwierniej wiersze homeryckie w cento
nach, parafrazista starał się unikać takich, które zawierały Homerowe nazwy 
własne, których nie udało się zredukować do pojęć biblijnych. Jeśli było to 
niemożliwe, autor centonów zastępował nazwy własne zaimkami osobowy
mi, aby w ten sposób zharmonizować teksty tradycji pogańskiej z biblijną. 

Centony Homeryckie składają się z 1950 wierszy, a zawierają jedynie 50 
nazw własnych, z których połowa pochodzi z poematów Homera. Są to ter
miny, które można zakwalifikować do kategorii nazw postaci oraz nazw 
geograficznych, jak: Adoneusz, Amfitryta, Danaowie, Ejlejteja, Pola Elizej
skie, Styks, Mojry, Olimp i inne. Pozostała terminologia jest wspólna dla obu 
tradycji i zawiera takie pojęcia, jak: Egipt, Hades, Zeus, Achajowie czy Tar
tar6. Oprócz powyższych parafrazista wprowadza 11 terminów biblijnych, 
które jednoznacznie wskazują na postaci związane z treściami objawienia 
– są to: Mojżesz, Hebrajczycy, Samarytanie, Egipt, Betania, Jezus, Piotr czy 
Paweł. Tak niewielka terminologiczna ingerencja centonisty w teksty Home
ra i Biblii świadczy o niezwykłej erudycji piszącego i doskonałej znajomości 
tekstów obu tradycji. 

WARSTWA STRUKTURALNA

Dogłębna analiza nazw własnych centonów ukazuje duże podobień
stwo tradycji chrześcijańskiej do pogańskiej pod względem terminologicz
nym. W warstwie strukturalnej podobieństwo to związane jest z metodą 
kompozycji tekstowej, którą autor konstruuje, przenosząc nie tylko zwarte 

5 Taka modyfikacja dotyczy rzeki Jardan, znajdującej się w Elidzie (Il. 7, 135) oraz na 
Krecie (Od. 3, 292). Została ona zmodyfikowana przez centonistę na biblijny Jordan, rzekę 
chrztu Jezusa (C 11, 33; 37).

6 Por. D. PIASECKI, Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską, 
Kraków 2014, s. 19.
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elementy tekstowe, ale również całe opisy, monologi czy dialogi. Centony 
ukazują zatem dojadyczne, a w niektórych miejscach nawet tryjadyczne 
struktury7. Związane to było zapewne z ograniczeniami treściowymi, jakie 
napotkał centonista. Nie wszystkie sceny czy opisy ewangeliczne udało się 
oddać różnymi wersetami Iliady czy Odysei. Ewangeliczny opis wyrzucenia 
przez Jezusa demonów z opętanego i posłania ich w stado świń parafrazu
jący oddaje wersetami Odysei z opowieści o Odyseuszu w krainie cyklopów. 
Zawarte tam opisy przyrody i greckie znaczenie słowa „cyklop” (ten, który 
ma w sobie demona) autor centonów z powodzeniem zapożycza do swoje
go utworu, przenosząc 12 bezpośrednio następujących po sobie wersetów8. 
Kolejnym opisem wymykającym się zasadom kompozycyjnym jest krótka 
ekfraza jerozolimskiej świątyni, będąca częścią opisu uroczystego wjazdu Je
zusa do Jerozolimy (por. Mt 21, 1–13; Mk 11, 1–11; Łk 19, 29–40; J 12, 12–19). 
Same Ewangelie pomijają wygląd Bożego domu, koncentrując się na Jezuso
wej działalności i wypędzeniu przekupniów. Centonista jednak, nie pomija
jąc wątku ze sprzedawcami świątynnymi, zapożycza opis pałacu Alkinoosa, 
władcy Feaków, i umiejętnie charakteryzuje nim świątynię w Jerozolimie, 
ukazując jej blask i bogactwo9. Przenoszenie większej liczby wersetów z Ilia-
dy i Odysei do centonów odkrywa pewne novum treściowe – chodzi miano
wicie o niektóre elementy i szczegóły niezawarte w ewangeliach (miejsce 
przebywania opętanego czy wygląd świątyni), które znalazły się w parafra
zach. Trudno stwierdzić, czy jest to wynik nieumiejętnego wyszukiwania 
odrębnych wersetów, czy też celowe niezastosowanie się do starożytnych za
sad kompozycyjnych podawanych przez ich teoretyka Auzoniusza, niemniej 
taki zabieg wzbogacił teksty centonów o nowe obrazy i elementy treściowe. 

Wyjątkowym pod względem kompozycyjno-powtórzeniowym cento
nem jest utwór szósty, składający się tylko z 8 wersetów w całości przenie
sionych z Odysei, mówiący o wizycie Magów u nowo narodzonego Jezusa 
(por. Mt 2, 1–2; 9–11). Nie mogąc wyszukać odpowiednich Homeryckich 
wersetów, centonista sięga do opisu rzezi dokonanej na zalotnikach przez 
Odyseusza. Dary, jakie każdy z nich przynosi Penelopie, stają się darami 
przyniesionymi Dziecięciu przez magów: „1. Każdy posłał herolda po dary 
2. Słońce zaszło i pojawiły się wspaniałe dary. 3. Odbierali je dla wspaniałe
go i bez skazy narodzonego dziecka 4. To, co mu nieśli, widząc gwiazdę od 
wschodu, 5. Złożyli przed czcigodną matką [jako] przecudne dary 6. Złoto, 

7 Termin „dojady” wskazuje na dwa wersety bezpośrednio występujące po sobie 
i przeniesione do innego dzieła, por. tamże, s. 56–62.

8 Por. C 24.
9 Por. C 38, 20–26.
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aby pamiętał o mnie każdego dnia”10. Przy niewielkich modyfikacjach wer
setowych udaje się parafraziście ułożyć ewangeliczną scenę wizyty mędrców 
u nowo narodzonego Jezusa. Warta podkreślenia jest kontekstualność obu 
opisów. Pejoratywny kontekst dotyczący zachowania zalotników zalecają
cych się do Penelopy oraz nieuchronny ich koniec stają się kanwą radosnego, 
ewangelicznego kontekstu narodzin Odkupiciela. Połączenie dwóch tak róż
nych od siebie historii świadczy o tym, że centonista w kompozycji centonu 
nie koncentruje się na kontekstualnej korelacji obydwóch utworów, lecz na 
semantycznym doborze odpowiadających mu wersetów11.

Na warstwę strukturalną Centonów Homeryckich składają się kompilacje 
różnych wersetów eposów Homerowych, które tworzą zwartą treść cento
nów. Zastosowana w nich metoda kompilacyjna zaowocowała nowym i se
mantycznie spójnym chrześcijańskim utworem literackim.

MODYFIKACJE TREŚCIOWE CENTONÓW

Ponieważ Centony Homeryckie fragmentami z eposów Homera opowia
dają ewangeliczne wydarzenia zbawcze, centonista musiał określić, kto jest 
kim w utworze. Obie tradycje przekazują treści zupełnie odmienne, opowia
dają różne historie i mają innych bohaterów. Autor centonów musiał okre
ślić, które z postaci Iliady i Odysei zaadaptować do historii ewangelicznych, 
a które pominąć. Chodzi tu przede wszystkim o kluczowe postaci Nowego 
Testamentu: Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Maryję czy apo
stołów Piotra i Pawła. W tradycji pogańskiej imiona te są całkowicie obce, 
rodzi się zatem pytanie, czy istnieją w niej takie, które mogłyby, przy nie
wielkiej modyfikacji, wpisać się w kontekst nowotestamentowy?

Wydaje się, że największy problem miał centonista z oddaniem postaci 
Trójcy Świętej, szczątkowo objawiającej się na kartach Nowego Testamentu 
(por. Mt 3, 16–17; Mk 1, 9–11; Łk 3, 21–22; J 1, 32–33). Jednak ideę trynitarną, 
wyrażającą się w jedności Trzech Boskich Osób, mających to samo pochodze
nie, przymioty i naturę, centonista wyraża dwoma motywami homerycki
mi. Pierwszy nawiązuje do wojennej tarczy Agamemnona, ukazującej węża 
o trzech ukoronowanych głowach12, drugi natomiast, dotyczący tego samego 
wieku, takiego samego działania i „niewyczerpanej siły” (będącej motywem 

10 C 6.
11 Por. D. PIASECKI, Centony Homeryckie…, dz. cyt., s. 56.
12 Il. 11, 40, opracowanie dzieł Homera: T. W. Allen, Homeri opera, t. I–IV, Oxford 

1917–1919 (dalej: Homeri opera). 
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boskiej wszechpotęgi), parafrazista zapożyczył z opisu dobrze nakarmio
nych krów gacha Eurymacha, będących w tym samym wieku, mających tę 
samą siłę i równy bieg13. Poza tymi dwoma scalonymi ze sobą fragmentami 
Homerowymi nie udało się centoniście znaleźć innych odpowiadających idei 
trynitarnej. O wiele łatwiej było jednak parafrazującemu znaleźć fragmenty 
obrazujące postać Boga Ojca. Eposy homeryckie niemalże bez przerwy odno
szą się do postaci bogów olimpijskich, a na pierwszym miejscu do nieśmier
telnego Zeusa, panującego nad wszystkimi istotami, zarówno nieśmiertelny
mi, jak i śmiertelnymi. Ten sam motyw nieśmiertelnego i nieskrępowanego 
panowania odnosi centonista do osoby Jezusa14. 

Podobnie jak ewangelie, tak również i Centony Homeryckie są chrysto
centryczne. Homeryckim wzorem prezentacji postaci Jezusa staje się dla 
centonisty Odyseusz. Jego wędrówki i spotkania z ludźmi stają się kanwą 
misyjnej działalności Syna Bożego. W 50 utworach, liczących blisko dwa ty
siące wersetów, parafrazista tylko trzy razy używa imienia Jezus. Świadczy 
to o doskonałej erudycji autora, któremu udaje się znaleźć u Homera takie 
teksty odnoszące się do Odyseusza, którymi świetnie obrazuje postać Jezu
sa, nie ingerując zasadniczo w tekst oryginalny. Użycie imienia Jezus doty
czy trzech scen: uroczystego wjazdu Chrystusa do świątyni jerozolimskiej 
(C 38, 14), rozprawienia się z handlarzami (C 38, 55) oraz wniebowstąpienia 
(C 50, 36). Te trzy modyfikacje imienia własnego Odyseusza na Jezusa cen
tonista wprowadza dla wyraźnego podkreślenia ewangelicznego charakteru 
opisywanych wydarzeń. W wielu pozostałych historiach modyfikuje home
ryckie imię własne zaimkiem osobowym bądź zupełnie je pomija. Znaczne 
podobieństwo pomiędzy głównymi bohaterami Odysei a tymi w ewangeliach 
dostrzega centonista w tęsknym powrocie Odyseusza do upragnionej Itaki. 
Jego dziesięcioletnia podróż obfitująca w przygody, również niebezpieczne 
(u Polifema, w kraju Lastrygonów czy w ojczyźnie Kirke), staje się motywem 
Jezusowej wędrówki do domu Ojca. Ukrzyżowany zaś Chrystus to obraz 
Homerowego Odyseusza na własną prośbę przywiązanego do okrętowego 
masztu, by nie dać się uwieść śpiewom pięknych, ale zwodniczych Syren 
(Od. 12, 160–161)15.

Nie zabrakło również w centonach miejsca poświęconego Maryi. Przed
stawiając Matkę Bożą, autor zachowuje paralelny, chronologiczny układ 
ewangeliczny, począwszy od sceny zwiastowania (C 3) poprzez narodzenie 

13 Od. 18, 373, Homeri opera.
14 Por. C 9, 13; 10, 45; 15, 23; 20, 11; 23, 8; 40, 49; 42, 13; 46, 21; 48, 2.
15 H. PIETRAS, Chrześcijańskie interpretacje „Odysei”, „Przegląd Powszechny” (1997) 

nr 12, s. 269.



283Centony homeryckie. Wczesnochrześcijańskie parafrazy literackie

Jezusa (C 5), wizytę magów (C 6), ucieczkę do Egiptu (C 7) i powrót (C 9) po 
wizytę na godach weselnych w Kanie Galilejskiej (C 14), i obecności Maryi 
przy grobie Jezusa (C 47) oraz Jego wniebowstąpienie (C 50). Postać Maryi 
autor centonów oddaje poprzez historie wybranych kobiet z Iliady i Odysei, 
zaś Jej imię zastępuje w tych eposach homeryckimi terminami: niepoślubio
nej niewiasty, wspierającej stopy o podnóżek (C 3, 7–8), skromnej dziewicy 
(C 3, 16), królowej (C 3, 21), czcigodnej matki (C 7, 12), hojnej matki (C 14, 20) 
oraz karmicielki (C 9, 10)16.

Obok Maryi do kluczowych postaci Nowego Testamentu zaliczyć na
leży również apostołów. Oni poprzez wybór Jezusa stają się Jego wiernymi 
towarzyszami i powiernikami Jego spraw. Ich odpowiednikami na kartach 
eposów Homerowych stają się zalotnicy ubiegający się o rękę wiernej Ody
seuszowi Penelopy. Ciekawić może to, że ich negatywny kontekst posłużył 
centoniście za przykład do prezentacji uczniów Jezusa. Wydaje się jednak, że 
za kryterium tego wyboru obrał autor centonów Homerową frazę dotyczącą 
właśnie zalotników jako tych, którzy „chcą pozyskać królestwo” po królu 
Odyseuszu17. Ideę pozyskania przez gachów królestwa Odysa przenosi cen
tonista na apostołów, którzy chcą pozyskać królestwo Boże. 

Obok modyfikacji terminologicznych związanych z nazwami własnymi 
obu poematów Homera, jak i strukturalnych, dotyczących kompilacji i ukła
du wersetów Iliady i Odysei w centonach, niezbędne okazały się również 
modyfikacje treściowe. Aby ukazać, kto jest kim w centonach, autor musiał 
nadać konkretne imiona postaciom, aby treść utworu jak najwierniej odda
wała idee ewangeliczne. Ponieważ terminologia biblijna wraz z jej właści
wymi nazwami własnymi była obca Homerowi, centonista musiał wyszukać 
w jego poematach takie postaci, które po niewielkiej modyfikacji semantycz
nej mógł zaadaptować do swojego utworu.

ZNACZENIE CENTONÓW HOMERYCKICH

Autorzy Centonów Homeryckich z Iliady i Odysei Homera oraz tekstów 
biblijnych Nowego Testamentu stworzyli odrębne dzieło, zupełnie nowy byt 
literacki, który połączył idee chrześcijańskie z pogańskimi. Powyższy artykuł 
stanowi próbę odpowiedzi na zadane we wstępie pytania, czy taka symbio
za odmiennych od siebie utworów, języków, pojęć, stylów i kontekstów jest 
w ogóle możliwa? Jeśli tak, to w jakim stopniu? Iliada, będąca dziełem osa

16 Por. D. PIASECKI, Centony Homercykie…, dz. cyt., s. 132–134.
17 Od. 17, 370; 468. 18, 351. 21, 275, Homeri opera.
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dzonym w kontekście wojny i wszystkich towarzyszących jej tragedii i ludz
kich dramatów, daleka jest od ewangelicznej wizji pokoju i przebaczenia, 
natomiast Odyseja, z baśniową wręcz ilustracją przygód powracającego do 
ukochanej Itaki Odyseusza, podczas których świat zwykłych śmiertelników 
łączy się i przenika z rzeczywistością nieśmiertelnych bohaterów, stoi raczej 
w opozycji do biblijnej koncepcji jedynego Boga. 

Do tej wizji opozycyjny jest również politeistyczny świat Homerowy, 
w którym bogowie mają ludzkie wady, odzierając się z czci wobec tych, dla 
których powinni być największym wzorem postępowania i ostatecznym od
niesieniem sprawiedliwości. Rozbieżność pomiędzy dziełami Homera a No
wym Testamentem wydaje się nie do pogodzenia. A jednak Centony stały 
się dziełem, w którym symbioza tych dwóch światów okazała się możliwa. 
Aby mogła nastąpić taka swoista interakcja obu tradycji w jednym utworze, 
jego autorzy, obok doskonałej znajomości parafrazowanych dzieł, musieli się 
wykazać mistrzowską erudycją, aby przy jak najmniejszej liczbie modyfikacji 
źródłowych tekstów skomponować nowy utwór o innej tematyce. Stąd mo
dyfikacje terminologiczne nazw własnych, gdzieniegdzie konieczne zmiany 
gramatyczne oraz treściowe, by ukazać, kto jest kim u Homera, a per analo-
giam w Centonach. Konieczne było również łamanie struktury tekstów źró
dłowych poprzez częściowe bądź całkowite oderwanie pojedynczych wer
setów lub całych ich partii od oryginału i zestawienie ich w nowym dziele 
w taki sposób, by treściowo i kontekstualnie pasowały do idei ewangelicz
nych. Poprzez takie zabiegi znalazły się w Centonach nowe elementy, które 
– nieobecne w ewangeliach – wzbogaciły treść tworzonych parafraz (mono
logi, dialogi, opisy ludzi, chorób, zwierząt, przyrody, przedmiotów, jerozo
limskiej świątyni, element anagnorismos – rozpoznania po latach). Ta swoista 
symbioza z stwarzała okazję jednej strony do zaprezentowania szerokiemu 
społeczeństwu pogańskiemu idei chrześcijańskich opartych na zbawczej 
misji Chrystusa, a z drugiej do zapoznania się przez chrześcijan z wielkimi 
eposami literatury pogańskiej zredukowanych do treści ewangelicznych. 
Centony stały się więc dziełami pomostowymi pomiędzy tradycją pogańską 
a chrześcijańską. Taka intertekstualność dzieł jest nie do przecenienia w kul
turze światowej, zarówno bowiem dzieła Homera, jak i Biblia zajmowały 
i nadal zajmują ważne miejsce w procesie edukacji. Od tysięcy lat uczono 
się tych dzieł na pamięć. Kształtowały one umysły i postawy wielu pokoleń, 
zarówno starożytnych, jak i współczesnych. Centony Homeryckie jako dzieło 
łączące w sobie tradycję pogańską z chrześcijańską wydobywają całe bogac
two i piękno eposów Homera i Biblii18.

18 Por. D. PIASECKI, Centony Homeryckie…, dz. cyt. s. 139–142.
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HOMERIC CENTOS.  
EARLY CHRISTIAN LITERARY PARAPHRASES

The aim of the present article is to present early Christian works known as Homeric 
Centos. These works were made on the borderline of pagan and Christian culture. Centos 
state a literal symbiosis of Homer’s works and Bible which presents redemptive Biblical 
contents by language of the pagan poet. The first part shows Centos as early Christian liter
ary paraphrases. The next part covers Homeric Centos together with terminological, struc
tural and modification layers of works. The last part underlines the meaning of Centos in 
early Christian and contemporary literature.

tłum. Marek Magdij
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Próba określenia wkładu Yves’a Congara1 w dzieło ekumeniczne Ko
ścioła rzymskokatolickiego zakładać musi skierowanie uwagi na całość jego 
twórczości. Dominikanin mówił wprost o swoim ekumenicznym powołaniu, 
a jego posługa jako teologa nieustannie oscylowała wokół ruchu ekumenicz
nego i różnych aspektów tej problematyki.

Nie był on systematykiem, odpowiadał raczej na pytania swej epoki. 
Jeden z największych znawców twórczości Congara wśród zasadniczych li

1 Yves Marie Congar urodził się 13 kwietnia 1904 roku w Sedanie (Ardeny fran
cuskie). Studia teologiczne odbył w dominikańskim domu studiów Saulchoir w Belgii 
(1926–1930). Tam jako przyszły wykładowca uprawiał teologię w perspektywie historycz
nej i w szerszym kontekście tak zwanego powrotu do źródeł. Miano jednego z ojców od
nowy teologicznej zawdzięcza owocnej pracy z zakresu eklezjologii oraz wyjątkowemu 
dorobkowi, szczególnie w obszarze myśli i praktyki ekumenicznej. Jego dziełu naukowe
mu towarzyszyło doświadczenie niewoli wojennej, przewlekłej choroby oraz restrykcji 
ze strony władz kościelnych wobec tak zwanej nouvelle théologie. Rehabilitowany u progu 
soboru watykańskiego II, jako konsultant jego Komisji Teologicznej ofiarnie realizował 
zamierzenia i intuicje, które znalazły swe bogate odzwierciedlenie w dokumentach sobo
rowych. Poszukiwania teologiczne kontynuował do czasu odejścia do ośrodka szpitalne
go Pałacu Inwalidów w Paryżu w 1984 roku. Zmarł 26 listopada 1995 roku, niespełna rok 
po mianowaniu go kardynałem przez papieża Jana Pawła II.



288 Ks. Paweł Pielka

nii jego zainteresowań wskazuje szczególnie na powrót do źródeł biblijnych 
i patrystycznych, ukazywanie sensu historii i troskę o nią, zwłaszcza zaś na 
historyczność całej rzeczywistości ludzkiej2. Pisze: „Na długo przed Soborem 
o. Congar podejmował częściowo lub w sposób pogłębiony ogół zagadnień, 
które miały zdominować posiedzenia soborowe”3.

Celestyn Napiórkowski, umieszczając Congara wśród trzech najwięk
szych teologów XX wieku, wskazuje na niego – obok Balthasara i Rahnera – 
jako tego, którego wkład wyraził się w „odmładzającym teologię powrocie 
do korzeni”4. Sami bracia, rozłączeni, nierzadko żywią szczery podziw dla 
katolickiego teologa. Jeden z nich stwierdza w odniesieniu do Congara: „Jego 
erudycja była taka, że słusznie pojmowany był w środowiskach protestan
tów jako jeden z najlepszych znawców Reformy”5. Wydaje się, że przyjmo
wany dziś postulat, aby ekumenizm nie był tylko jedną ze specjalności teolo
gicznych, ale stanowił wymiar każdego obszaru poszukiwań teologicznych, 
Congar zrealizował w praktyce swojej posługi na rzecz jedności chrześcijan. 

Tajemnicą pozostanie głębia spotkań naszego teologa z samym Zba
wicielem. Lektura tekstów Congara pozwala jednak odkryć przynajmniej 
przejawy tego podstawowego dla misji teologa „dialogowania”: „Mój Boże, 
dlaczego Twój Kościół zawsze oskarża? Zapewne musi on przede wszyst
kim strzec depozytu; ale czyż nie ma innych środków niż oskarżać? Zwłaszcza 
oskarżać tak szybko?”6. W innym miejscu dominikanin wyznaje: „Mój Boże, 
dlaczego Twój Kościół, który jest święty i jest jedyny, który jest jedyny, świę
ty i prawdziwy, ma tak często to surowe i zniechęcające oblicze, podczas 
gdy w rzeczywistości jest pełen młodości i życia?”7. Jeżeli Louis Bouyer pisze 

2 Por. J. FAMERÉE, L’apport du Pěre Congar á la théologie du XXe siécle, „Gregorianum” 
83 (2002), s. 508.

3 J. FAMEREE, L’ecclésiologie d’Yves Congar avant Vatican II. Histoire et Église. Analyse 
et reprise critique, Leuven 1992, s. 399. Wkład w dekret Unitatis redintegratio rozciąga się na 
cały dokument, w którym pojawiają się bardzo bliskie Congarowi zagadnienia: uznanie 
elementów prawdy i łask obecnych w innych wspólnotach chrześcijańskich, znaczenie 
dialogu, „ekumenizm duchowy”, reforma. Por. N. HAUSMAN, Le Pěre Yves Congar au 
Concile Vatican II, „Nouvelle Revue Théologique” 120 (1998), s. 274.

4 C. NAPIÓRKOWSKI, Yves Congar. Ojciec Kościoła XX wieku, [w:] Y. CONGAR, Wie-
rzę w Ducha Świętego, przekł. A. Paygert, Warszawa 1997, s. 15.

5 A. BIRMELE, Yves Congar en dialogue avec la Réforme, „Bulletin de Littérature Ecclé
siastique” 56 (2005), s. 68.

6 Y. CONGAR, Une passion: l’unité. Réflexions et souvenirs 1929–1973, Paris 1974, s. 14. 
Z czasu, gdy Congar przygotowywał się do święceń kapłańskich, pochodzi jego wspo
mnienie: „medytując 17 rozdział św. Jana, definitywnie uznałem wezwanie do pracy dla 
tego, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, stanowili jedno” (tamże, s. 15).

7 Tamże, s. 15.
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w odniesieniu do samych tylko jego badań eklezjologicznych: „O. Congar 
nie tylko wszystko przeczytał, wszystko przetrawił, wszystko przemyślał, 
ale również sam pobudził, czy w każdym razie wykazał zrozumienie i po
parcie niemal dla wszystkiego, co w ciągu całego półwiecza przedstawia tu 
jakąś wartość”8, to stajemy wobec zagadnienia wyrastającego poza ramy nie 
tylko niniejszego artykułu. Nie bez powodu w czasie soboru krążył żart, że 
„nie jest pewne, czy o. Congar przeczytał wszystko to, co napisał”9.

Analiza różnych aspektów Congarowskiego dzieła ekumenicznego jest 
przedmiotem wielu opracowań10. Niektóre z nich wprost określają wkład 
Congara w działalność ekumeniczną Kościoła. Jednak wobec rozmiaru pod
jętych przez francuskiego teologa zagadnień wiele aspektów nie doczeka
ło się jeszcze analizy, w szczególności na gruncie teologii polskiej. Można 
tymczasem stwierdzić bez wahania: troska o jedność chrześcijan to potrzeba 
życia, wewnętrzny imperatyw, pasja Congara11.

PUNKT WYJŚCIA

André Frossard powiedział kiedyś o mieszkańcach Ardenów: „Ci lu
dzie rzadko wyjawiają siebie, bo nigdy nie korygują tego, co raz powiedzie

8 Stwierdzenie to pada jeszcze przed zakończeniem przez Congara czynnej aktyw
ności teologicznej. Por. L. BOUYER, Kościół Boży. Mistyczne Ciało Chrystusa i świątynia Du-
cha Bożego, przeł. W. Krzyżaniak, Warszawa 1977, s. 12. Sam dominikanin wyznaje, że 
rzadko pracował mniej niż 10 godzin dziennie. Por. J. PUYO, Życie dla prawdy. Rozmowy 
z ojcem Congarem, przeł. A. Paygert, Warszawa 1982, s. 7.

9 J. FAMEREE, Formation et ecclésiologie du „premier” Congar, [w:] Cardinal Yves Congar 
1904–1995, red. A. VAUCHEZ, Paris 1999, s. 59. Trudniejszy do określenia pozostaje 
wkład dominikanina w rozwój ekumenizmu realizujący się drogą spotkań, wygłaszanych 
homilii, niezliczonych rozmów z przedstawicielami hierarchii i różnych kręgów chrześci
jańskiej myśli, a także osobistej, czynionej z żelazną dyscypliną i systematycznością kore
spondencji teologa.

10 Por. J. JOSSUA, L’śuvre ścuménique du P. Congar, „Études” 357 (1982), s. 543–555; 
M. WOLFF, Gott und Mensch. Yves Congars Beitrag zum ökumenischen Dialog, Frankfurt a. 
Mein 1990; J. SERVAIS, De Lubac e Congar: due uomini di Chiesa per la piena unita cattolica, 
„Communio” 142 (1995), s. 20–27; L. LAGO ALBA, Y. M. Congar, ecumenista. I. Dialogo con 
el protestantismo, „La Ciencia Tomista” 123 (1996), s. 149–191; D. GIERS, Il pensiero ortodosso 
sulla Chiesa nell’ecclesiologia ecumenica di Yves Congar, Roma 1999; A. DOBRZYŃSKI, La pneu-
matologia en la eclesiologia ecuménica del Cardenal Yves Congar, Pamplona 2000; H. LEGRAND, 
Yves Congar (1904–1905): une passion pour l’unité. Note sur ses intuitions et son herméneutique, á 
l’occasion du centenaire de sa naissance, „Nouvelle Revue Théologique” 126 (2004), s. 529–554; 
P. PIELKA, Historicité et ścuménisme dans la pensée d’Yves Congar, Roma 2010.

11 Jedno z cytowanych powyżej dzieł autobiograficznych Y. Congara nosi tytuł Une 
passion: l’unité.
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li”12. Chciałoby się zapytać – jak więc dialogują? Congar to Ardeńczyk z krwi 
i kości, który sam cytuje powyższą wypowiedź. Zadajmy zatem zasadnicze 
pytanie: jak dialogował prekursor dialogu ekumenicznego?13

Refleksji Congara od jej początków i przez cały okres trwania nieustan
nie towarzyszy przekonanie, że stanowisko zajmowane przez braci rozłą
czonych w jego doktrynalnym i duchowym bogactwie godne jest wielkiego 
szacunku i wzywa do zgłębiania. „Sam studiowałem, i to dość sporo, pra
wosławie, protestantyzm, Lutra; są w nich – ale powiedziałbym, że także 
u Wesleya i u metodystów czy baptystów – głębie, których jeszcze u nas nie 
naświetlono, których jeszcze nie zaktualizowaliśmy”14 – konstatuje Congar 
po latach niestrudzonego studium.

Znamienne, że taka właśnie była główna teza dzieła opublikowanego 
w roku 1937 Chrétiens désunis – pierwszej syntezy w dziedzinie ekumenizmu 
i punktu odniesienia przez lata kolejnych badań. To w tym dziele Congar 
zawarł między innymi teologiczne podstawy działalności ekumenicznej. Od
powiadając po latach na pytanie o to, na czym powinny skupić się poszuki
wania teologiczne przyszłości, Congar pośród najpilniejszych do pogłębiania 
zagadnień wskazał właśnie konieczność otwierania się na najgłębsze wartości 
innych, a w szczególności innych wyznań czy Kościołów chrześcijańskich15. 
Tak wyglądałaby linia, którą biegnie myśl Congara w zakresie zaintereso
wania innymi w ogóle oraz sposobami ich myślenia i wyznawania wiary. 
O ojcach Reformacji pisze, że „byli osobami ducha, które wyraziły oryginal
ne i głębokie aspekty chrystianizmu. Cokolwiek się wydarzy, tak jest i pozo
stanie”16. Właśnie niezachwiane trwanie przy takim stanowisku przyniosło 
specyficzny wkład Congara w ekumenizm, na który składało się także zno
szenie kościelnych restrykcji, ciągu upokorzeń, w tym konieczności opusz
czenia Francji itd.

12 J. PUYO, Życie dla prawdy. Rozmowy z ojcem Congarem, dz. cyt., s. 7.
13 Congar określony został tym tytułem przez sekretarza Światowej Rady Kościołów 

W. Visser’t Hoofta; por. L. GÓRKA, Ekumenizm w Kościele rzymskokatolickim, [w:] Ku chrze-
ścijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. HRYNIEWICZ, J. GAJEK, S. KOZA, 
Lublin 1996, s. 335.

14 Y. CONGAR, Rozmowy jesienne, przeł. M. Deskur, Warszawa 2001, s. 38.
15 Por. tamże, s. 38.
16 Y. CONGAR, Martin Luther. Sa foi, sa réforme. Études de théologie historique, Paris 

1983, s. 80.
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STYL DIALOGU

Congar zachowuje coś, co stanowi o niepowtarzalnym stylu prowa
dzonego przez niego dialogu. Dla zobrazowania przytoczmy fragment jego 
wypowiedzi podczas jednej z konferencji: „Byłoby bardzo nie na miejscu 
korzystać z gościnności, którą ofiarowuje mi się tak przyjaźnie, aby wieść 
polemikę. Jednak uważam, że jest wejściem w samego ducha tej gościnności 
podjęcie dialogu, który jest zupełnie inną rzeczą niż polemika, ale który, jak 
wskazuje to słowo, ma pewien aspekt dialogiczny, a więc aspekt przeciwsta
wienia”17. W innym miejscu stwierdza: „Musimy zgodzić się na życie czę
ściowo w konflikcie, dążąc do odkrycia jedności”18. Dominikanin ceni wła
ściwą interpretację głosów krytycznych, akceptuje sprzeciw, starcie się racji.

O tym, jak dotkliwe musiało to być dla uczestników dialogu – i to po 
różnych stronach debaty – nie trzeba nikogo przekonywać. Są zdania, które, 
zda się, wypowiedzieć mógł tylko on. Jak bowiem znaleźć śmiałka gotowego 
oznajmić na przykład na temat Jeana Daniélou w czasie prac soborowych: 
„nie był specjalistą w żadnej dziedzinie i być może krępował go nieco fakt, 
że mówił źle po łacinie”19. W innym miejscu Congar stwierdza po prostu: 
„Przekonywałem się, że wszystko, co Moltmann napisał, sformułowałem już 
dawno. Nie trafiło to jednak w dziesiątkę, gdyż wypowiadałem to grzecznie, 
bez tej systematyzacji, bez tego odwoływania się do filozofii współczesnej, 
jakie znajdujemy w tekstach Moltmanna”20.

Na pytanie o to, jacy młodzi teologowie we Francji są gotowi kontynu
ować dzieło po epoce dawnych mistrzów, Congar stwierdza, że „w teologii 
we właściwym tego słowa znaczeniu – a teologię pojmuję jako mądrość, jako 
syntezę – niewątpliwie nie ma prawie niczego”21. Trudno to wytłumaczyć, 
ale te i wiele innych stwierdzeń nie było przyjmowane jako przejaw zaro
zumiałości czy arogancji. Jeden ze współbraci Congara wspomina, jak pod
czas jednego z ekumenicznych spotkań z teologami prawosławnymi Congar 
ze stanowczością zażądał od Władimira Losskyego, który był wówczas re
prezentantem najbardziej wpływowej grupy prawosławnych, przynajmniej 
słownego odcięcia się od stwierdzeń, które Congar uważał za obraźliwe dla 

17 Jésus-Christ, Agneau de Dieu, [w:] Y. CONGAR, Les voies de Dieu vivant. Théologie et 
vie spirituelle, Paris 1962, s. 123.

18 J. PUYO, Życie dla prawdy. Rozmowy z ojcem Congarem, dz. cyt., s. 202.
19 Tamże, s. 111.
20 Tamże, s. 190.
21 Tamże, s. 191.



292 Ks. Paweł Pielka

Kościoła katolickiego. „Nie mogę – tłumaczył Congar – pracować z kimś, kto 
akceptuje, że znieważa się moją matkę”22.

Tamto spotkanie nie zostało dokończone. Przywołane tutaj jest tylko 
incydentem, który ukazuje równocześnie, jak wiele się zmieniło, jak wielką 
drogę trzeba było pokonać, za jak wiele już Panu Bogu powinniśmy dzięko
wać oraz że powinniśmy sprzyjać asymilacji niewątpliwych dokonań i nie
kwestionowanego zbliżenia chrześcijan. Obrazuje ono jednak, jak się wydaje, 
styl dialogu i osobowości Congara wraz z jego ogromnym przywiązaniem 
do prawdy.

Podobnie jak ekumenizm stanowił nieodłączny wymiar Congarowskiej 
teologii, tak znoszenie konsekwencji przewlekłej choroby było koniecznością 
prawie całej jego życiowej drogi. Symptomy zbliżone do objawów stward
nienia rozsianego pojawiły się już pod koniec 1935 roku. Znamienne, że 
właśnie podczas konferencji na Montmartre w Paryżu, które, głoszone w ra
mach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, wkrótce stały się bazą dla 
wspomnianego powyżej dzieła Chrétiens désunis. Cierpienie przybiera na sile 
w 1960 roku. Na soborze przychodzi Congarowi znosić chwile nawet zupeł
nego unieruchomienia i fizycznej bezsilności.

Jak określić ten „dodatkowy wymiar” i jakie miejsce winien on zająć 
w ocenie całego wkładu dominikanina w ekumenizm? Pozostawmy to pyta
nie otwarte. Nie można jednak nie dostrzec w tym zaczynu niezwykłej owoc
ności jego dzieła. Congar dialogował i tworzył, cierpiąc fizycznie.

PRZEŻYWANIE PYTAŃ

Po latach pracy naukowej dominikanin stwierdza: „Muszę powiedzieć, 
że dzisiaj z ekumenicznego punktu widzenia mam w głowie zwłaszcza zna
ki zapytania. I to, co zaraz powiem, jest wyrazem tych pytań [...] po wie
kach kontrowersji, polemik, tłumaczeń nie przekonaliśmy się nawzajem. Nie 
przekonaliśmy protestantów ani nawet anglikanów czy prawosławnych do 
naszego stanowiska w kwestii prymatu papieża. Protestanci nie przekonali 
nas do Sola scriptura i nas nie przekonają itd. Oczywiście dialog nadal trwa, 
dialog, który czasami idzie bardzo daleko, i jestem absolutnym jego zwolen
nikiem, byłem zresztą jednym z jego inicjatorów i jednym z uprawiających 
go. Natomiast w pewnym sensie skutkiem dialogu było, nie mówię zamknię-
cie, ale utwierdzenie każdego we własnej tradycji. Każdy bowiem potwier

22 M. J. GUILLOU, Yves Congar, [w:] R.V. GUCHT, H. VORGRIMLER, Bilan de la 
théologie du XXe siécle, Paris 1970, II, s. 792.
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dza swą tożsamość w dialogu i trzyma się jej”23. Uczestnictwo w dialogu jest 
zatem szkołą cierpliwości i noszenia w sercu pytań, które długo wydają się 
nierozstrzygalne. Congar wydobywa te pytania z właściwą sobie przenikli
wością i z odwagą przedkłada uczestnikom dialogu. 

Oto inny przykład mistrzowskiego wprost formułowania problemu: 
„Pomysł, by reformować poprzez wyłączne odwoływanie do Biblii, który 
uważam, że muszę skrytykować, ma przecież za sobą myśl, że wszystko po
chodzi od słowa Bożego. Tak więc sama różnica pochodzi ze źródła i właśnie 
ten element jest niezwykle trudny, bo nie da się go ostatecznie wyelimino
wać. Trzeba ten fakt uznać”24. Ta i inne Congarowskie intuicje stanowić będą 
punkt odniesienia dla kontynuatorów poszukiwań, które do końca pozostały 
pasją dominikanina. Można pytać, jak winien wyglądać dialog owocniejszy, 
spotkanie w głębszej jeszcze prawdzie i szczerszej miłości?

JEDNOŚĆ PRZEDMIOTEM NADZIEI

Kiedy Karl Barth dwukrotnie przybywał do Rzymu w czasie trwania 
soboru watykańskiego II, Congar został poproszony o zreferowanie teolo
gowi protestanckiemu zagadnień dotyczących schematu soborowego doku
mentu o liturgii. Wśród pytań, które zadał Barth przy okazji tych spotkań, 
było i to o podstawową według Congara ideę soboru. Congar wspomina, że 
odpowiedział wtedy: służba25. W poczuciu służby prawdzie, Kościołowi i jego 
jedności trzeba zatem, podążając za prekursorami, dialogować, a do Pana na
leży „odwalić kamień niezgody”. Dokona tego w czasie, który sam wybierze. 
Do nas należy niezmiennie służyć Jemu jako Prawdzie.

W tym miejscu sformułowane dawno myśli mistrza mało tracą na aktu
alności: „Ze zjednoczeniem jest trochę tak jak z paruzją Pana: Bóg sam zna 
jego czas i chcieć ustalić jego dzień i określić jego sposób byłoby próżnym. 
Ponieważ to nie jest rzecz, którą można by spowodować przyczynami leżą
cymi w naszej mocy, ale jedynie wszechmocą Miłosiernego Boga, jest to dla 
nas przede wszystkim przedmiot modlitwy i teologalnej nadziei. Nasza złość 
i nasze grzechy pogrzebały jedność bez skazy ciała chrześcijaństwa i przy 
ciążących w naszych umysłach, po ludzku niepokonalnych przeszkodach, 
które przeciwstawiają się jej odrodzeniu, zaczynamy się pytać jak święte ko

23 Por. Y. CONGAR, Rozmowy jesienne, dz. cyt., s. 86.
24 Tamże, s. 87.
25 Por. tamże, s. 64.
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biety niosące wonności: któż nam odwali kamień od wejścia do grobu? Ale już być 
może Aniołowie Boży otrzymali misję, której nie podejrzewamy”26.

COMMENT DIALOGUAIT LE PRECURSEUR – YVES CONGAR?

Devant la dimension de l’apport dans l’œcumenisme de la part de son précurseur 
qu’était Yves Congar, l’auteur a choisi d’esquisser plutôt les éléments de sa méthode spe
cifique et de son style propre. C’est par conséquent la passion de l’unité vécue par le do
minicain qui est prise en compte. Elle conduit le dominicain vers l’admiration de ce qui est 
profond et vrai chez les frères désunis. Le dialogue devient ainsi un témoignage de l’over
ture, guidé avec l’amour de ce qui est vrai chez nous aussi. Il restait souffrir et porter les 
questions grandes avec l’espérance. Le Donateur de l’unité donnera ce que nous devons 
chercher encore avec la persévérance dont l’exemple nous trouvons dans le personnage 
du théologien français et dans son oeuvre inestimable.

tłum. Paweł Pielka

26 Y. CONGAR, Chrétiens désunis. Principes d’un „écuménisme” catholique, Paris 1937, 
s. 344–345.
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Problematyka związku małżeńskiego stanowi wiodącą tematykę róż
nych dziedzin naukowych. Ważnym powodem tak wielkiego zaintereso
wania relacjami między małżonkami jest fenomen miłości. Zakochanie to 
szczególnie silne pragnienie człowieka, które jednocześnie stanowi główny 
powód łączenia się w pary. To właśnie miłość budzi w zakochanych niewy
czerpaną ilość emocji i reakcji. Oczywiście charakter dialogu dwojga w dużej 
mierze oparty jest na indywidualności pary. Natomiast fakt łączenia miło
snych relacji z zazdrością wydaje się mieć wymiar ponadkulturowy. 

Aktualność problemu odczuwania zazdrości wynika ze współczesnych 
potrzeb. Wydaje się, że dziś człowiek decydujący się na związek nie do końca 
potrafi sprostać wymaganiom małżeństwa. Doświadcza trudności – z jednej 
strony w wyrażaniu zgody na pewną zależność od partnera, z drugiej w ak
ceptowaniu indywidualnych pragnień współmałżonka. Zazdrość bowiem 
pojawia się nie tylko na płaszczyźnie emocjonalnej, ale także zawodowej 
czy hobbistycznej. Interesujący jest fakt, że w większości wypadków litera
tura przedmiotu ukazuje pejoratywny wymiar zazdrości, znacznie rzadziej 
uwzględnia się jej pozytywne aspekty – a ma takie. Dlatego warto przyjrzeć 
się bliżej fenomenowi zazdrości w relacjach damsko-męskich. 
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ANTROPOLOGICZNA ANALIZA ZJAWISKA ZAZDROŚCI

Literatura przedmiotu ukazuje zazdrość jako pojęcie wieloznaczne, któ
re ujawnia bogatą konotację terminologiczną zarówno o pozytywnym, jak 
i negatywnym zabarwieniu. Łacińskie invidia oznacza zawiść, zazdrość, nie
chęć. Natomiast greckie zelos –  gorliwość, płomień, zapał, miłość, namiętne 
pożądanie, ale także rywalizację, zazdrość i nienawiść1. Można powiedzieć, 
że zazdrość wskazuje na dwa fundamentalne obiekty pożądania – coś lub ko
goś. Erotyczna zazdrość jest najbardziej powszechna. Zdaniem seksuologów 
przejawy zazdrości w relacjach damsko-męskich są uważane nie tylko za 
naturalne, ale wręcz za wymagane2. Skoro miłość małżeńska niejako z natu
ry angażuje całego człowieka, to wizja straty ukochanej osoby w naturalny 
sposób wywołuje gwałtowne reakcje. Cała aktywność osoby doświadczającej 
zazdrości ma na celu uratowanie zagrożonych relacji, a także odstraszenie 
potencjalnego rywala. Dlatego w miłości oblubieńczej zazdrość może przy
brać postać agresywną, a nawet patologiczną. 

Zazdrość w sensie filozoficzno-etycznym jest rozumiana jako „postawa 
życiowa, powodowana dążeniem do wyłącznego posiadania albo lękiem 
przed utartą kogoś lub czegoś”3. Filozoficzni myśliciele w większości doko
nują rozróżnienia między zazdrością a zawiścią, doceniają także pozytywną 
stronę tej pierwszej. Zazdrość na ogół jest rozumiana jako efekt emocjonalny, 
demonstrujący smutek, niepokój, a nawet bezsilność. W większości przypad
ków uczucie zazdrości jest pozbawione racjonalności, bazuje na nieuporząd
kowanej woli i słabościach4. Niektórzy filozofowie uważali, że w zazdrości 

1 M. RUSIECKI, Zazdrość, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. E. RÓŻYC
KA, t. VII,  Warszawa 2008, s. 862. Ważne, aby na samym początku podkreślić różnicę 
pomiędzy zazdrością a zawiścią. W języku potocznym często te dwa terminy są używa
ne zamiennie, ale w istocie znacznie się różnią. Zawiść jako przeciwieństwo życzliwości 
ma zdecydowanie szerszy zakres emocjonalny. Ogólnie jest rozumiana jako intensyw
ne uczucie niechęci, wręcz nienawiści, do osoby, która odnosi sukces, ma powodzenie, 
cieszy się szacunkiem i uznaniem. Odznacza się uprzedzeniem do rywalizacji i zdrowej 
konkurencji, zazdrośnie strzeże prywatnych dóbr osobowych i materialnych. Stąd zawiść 
może stać się pewną formą zazdrości, z tą różnicą, że zazdrość dotyczy dobra własnego, 
a zawiść dobra cudzego, które osoba pragnie posiadać. Ponadto zazdrość może być in
spirująca i twórcza, a więc pozytywna. Natomiast zawiść charakteryzuje się złośliwym, 
przewrotnym myśleniem i działaniem. Por. J. WORONIECKI, Katolicka etyka wychowaw-
cza, t. II, cz. 2, Lublin 1986, s. 43–44; J. CIERNIAK, Człowiek sprzymierzeńcem czy wrogiem?, 
Warszawa 1978, s. 54–55.

2 Z. LEW-STAROWICZ, Ona i on o seksie, Warszawa 2007, s. 269–274.
3 K. KOSIOR, Zazdrość, [w:] Słownik etyczny, red. S. JEDYNAK, Lublin 1990, s. 267.
4 M. SCHELER, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, s. 44–45.
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można doszukać się dwóch wymiarów. Pierwszy podkreśla niepokój zwią
zany z dobrami, jakie posiadają inni. Drugi to smutek, że to nie nas tymi 
bogactwami obdarowano. Nieuniknione jest więc, że zazdrość jako cierpie
nie inicjuje porównywanie się, szacowanie własnych talentów, a nawet za
dręczanie się powodzeniami czy sukcesami innych5. Pojawiająca się w takiej 
sytuacji wściekłość wprowadza niepokój i niezadowolenie. Za inną oznakę 
zazdrości przyjmuje się bezsilność, która osłabia wolę człowieka. Ważnym 
atrybutem zazdrości jest obawa przed utratą posiadanych dóbr. W pewnym 
sensie zazdrość jest więc czymś słusznym. Nie tylko emocje, ale i rozsądek 
każą człowiekowi dążyć do zachowania dóbr, na których mu zależy i które 
do niego należą6. Można powiedzieć, że jest to zazdrość nie „o kogoś”, ale 
„dla kogoś”, to żarliwa wrogość wobec każdego i wszystkiego, co mogłoby 
w jakikolwiek sposób zagrozić umiłowanej osobie7. Temu typowi zazdrości 
towarzyszy lęk przed opuszczeniem, a nawet zdradą, ponieważ zazdrość 
występuje w sytuacjach zagrożenia utratą tego, kogo kochamy, wobec kogo 
rościmy sobie prawo wyłączności, z kim łączy nas szczególna zażyłość8. 

Religia uznaje zazdrość za grzech, ponieważ jako niegodziwość moral
na sprzeniewierza się ona woli Boga. W chrześcijaństwie zazdrość została 
usytuowana w katalogu grzechów głównych. To oznacza, że grzech zazdro
ści może stać się niejako punktem wyjścia innych, nikczemnych zachowań. 
W słowniku teologicznym czytamy, że na ogół „mówiąc o zazdrości, ma się 
na uwadze szczególny przejaw egoizmu człowieka, uniemożliwiający mu ra
dosne uczestniczenie w sukcesach bliźniego. Egoizm bowiem jako szukanie 
we wszystkim własnych korzyści, zapatrzenie się wyłącznie w siebie i wła
sne cele sprawia, że aktywna obecność innych jawi się jako obecność konku
rencyjna, nieprzyjacielska i niebezpieczna”9. W duchowości chrześcijańskiej 
samo odczuwanie zazdrości nie jest jeszcze złe. Zazdrość staje się grzechem 
w chwili, kiedy osoba znajduje w nim upodobanie, gdy dobrowolnie staje się 
wspólnikiem tej niezdrowej namiętności10. 

5 P. RICOEUR, Filozofia osoby, tłum. J. Garewicz, Kraków 1992, s. 61.
6 F. La ROCHEFOUCAULD, Maksymy i rozważania moralne, przeł. T. Boy-Żeleński, 

Warszawa 2003, s. 19.
7 J. PIEPER, O miłości, nadziei i wierze, przeł. I. Grano, K. Michalski, Poznań 2000, 

s. 71–72.
8 F. ALBERONI, O przyjaźni, przeł. M. Czerwiński, Warszawa 1994, s. 67.
9 T. SIKORSKI, Zazdrość, [w:] Słownik teologiczny, red. A. ZUBERBIER, Katowice 

1998, s. 674.
10 P. IDE, Siedem grzechów głównych. O starych sprawach po nowemu, przeł. M. Różań

ska, Ząbki 2012, s. 160.
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W pewnym sensie zazdrość łączy się z pozostałymi grzechami, ale szcze
gólnie silne powiązanie ma z pychą i chciwością. Jest to wada dość szczegól
na, ponieważ nie daje żadnej korzyści, wręcz unieszczęśliwia, wywołując żal 
i przygnębienie. Można powiedzieć, że osoby, które ulegają grzechowi za
zdrości, nie odczuwają przyjemności cielesno-duchowych, jak to ma miejsce 
przy pozostałych złych uczynkach. Zawiść ma ponurą naturę, jej posępność 
może doprowadzić do szaleństwa i obłędu. Jest nie tylko najsmutniejszym 
z grzechów, ale również najbardziej wyczerpującym, ponieważ niejako z na
tury jest destrukcyjna, zaciemnia serce, umysł i wolę11. Chrześcijańska moral
ność podkreśla, że każdy grzech główny wskazuje na patologię miłości. Stąd 
osoby, które mają problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, często 
zazdroszczą innym udanego życia, miłości, urody, talentów, a także dóbr 
duchowych. Dużą podatność na zawiść mają ludzie wścibscy i nadmiernie 
ciekawi12. 

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „zazdrość jest grzechem śmier
telnym, ponieważ życzy bliźniemu poważnego zła”13. Będąc fundamentem 
występku, podejmuje aktywność w celu zniszczenia konkretnej osoby lub 
dóbr, które do niej należą. Może właśnie dlatego zazdrość najczęściej jest 
określana jako smutek z powodu cudzego szczęścia, czyli z powodu tego, co 
posiada, lub tego, kim jest. Majętność i zaszczyty znajomych wywołują całą 
paletę negatywnych emocji, które w nadmiernym zaawansowaniu mogą do
prowadzić nawet do zbrodni14. Zazdrość bywa formą nienawiści niszczącą 
jednocześnie tego, komu się zazdrości, jak i tego, kto jej doznaje. Ta straszna 
choroba serca otępia i znieczula zazdrośnika tak dalece, że nie jest on w sta
nie patrzeć obiektywnie na szczęście innych. W zazdrości jednostka zatra
ca samą siebie, nie dostrzega własnej indywidualności i wartości. Człowiek 
z nieuporządkowaną miłością własną porównuje siebie z innymi i uważa, że 
doświadcza wielkiej niesprawiedliwości15.

Zazdrośnik doznaje uczucia zasmucenia sądząc, że los, a w rzeczywi
stości religijnej Bóg, potraktował go niesprawiedliwie. Podstępność zawiści 
może doprowadzić do przekonania, że nie jest się kochanym przez Boga. 

11 Z. KIJAS, Znalazłem perłę, Kraków 2010, s. 115; A. MCCOY, Katolicyzm. Przewodnik 
dla inteligentnych, przeł. K. Pachocki, Poznań 2007, s. 144.

12 G. CUCCI, Fascynacja złem. Wady główne, tłum. A. WOJNOWSKI, Kraków 2011, 
s. 90; J. PETRY-MROCZKOWSKA, Siedem grzechów głównych dzisiaj, Kraków 2004, s. 91–93.

13 KKK 2539.
14 E. STANIEK, Wady, cnoty i modlitwa, Kraków 1996, s. 30–31; T. ŠPIDLIK, U źródeł 

światłości. Podręcznik życia chrześcijańskiego, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1991, s. 187.
15 A. ZWOLIŃSKI, Uwolnienie od zazdrości, „Pedagogika Katolicka” (2008) nr 3, s. 41; 

E. STANIEK, Kazania pasyjne, Kraków 2003, s. 53–54.
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Skoro Pan nie spełnia oczekiwań zazdrośnika, to człowiek zaczyna wątpić, 
traci wiarę i ufność w  opatrzność Bożą16. Gdy człowiek spogląda zazdro
snym okiem na bliźniego, zazdroszcząc mu błogosławieństwa Bożego i ła
ski, popełnia bardzo poważne przewinienie – grzech przeciwko Duchowi 
Świętemu. Bycie zazdrosnym o cudzą świętość jest sprzeniewierzeniem się 
miłości Boga, który – chociaż kocha wszystkich ludzi – każdemu przeznacza 
inne zadanie. Każdy człowiek jest świątynią Boga, wszystko jest w nim pięk
ne i chciane przez Stwórcę, w dziele stwórczym nie istnieje przypadkowość. 
W historii Kościoła istniało wiele osób, które cieszyły się szczególną zażyło
ścią z Bogiem. Osoba, która zazdrości objawień, mistycznych doznań i pro
wadzenia bezpośredniego dialogu z Wszechmocnym, sprzeciwia się woli 
Stwórcy, który sam decyduje i dokonuje wyboru17. Biblia porusza problema
tykę zazdrości już na początku Księgi Rodzaju. W raju szatan oskarża samego 
Boga o zazdrość, która, jak twierdzi kusiciel, jest bezpośrednią przyczyną za
kazu spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła (Rdz 3, 4–5)18. Na
stępnie pierwsze morderstwo w dziejach ludzkości – zabicie Abla przez Ka
ina – także wynikało z zawiści (Rdz 4, 3–11). Wielokrotnie w Piśmie Świętym 
zostały ukazane działania ludzi motywowanych zazdrością i zawiścią. Takie 
występki zawsze są jednoznacznie potępiane. Tym bardziej zastanawiające 
jest nazwanie w Biblii Stwórcy – Bogiem zazdrosnym (Wj 20, 5; 34, 14). 

Skoro Bóg miłuje ludzi miłością zazdrosną, to zazdrość nie zawsze musi 
oznaczać zło i grzech.  Biorąc pod uwagę, że chrześcijańska moralność ukazuje 
zazdrość jako „dwuznaczny stan emocjonalny, charakteryzujący się sympatią 
lub wrogością, który może wybuchnąć nienawiścią i agresywnością bądź też 
pobudzić do szlachetności. Opierając się na miłości, dąży do zagarnięcia sobie 
na własność umiłowanego przedmiotu i do oddalenia rywala”19, to jednostka, 
która kocha, doświadcza wewnętrznego niepokoju przed stratą. W sytuacjach 
zagrożenia odejściem cennego obiektu niejako instynktownie broni tego, na 
kim mu szczególnie zależy i który w jego oczach jest bardzo wartościowy. 
Boska zazdrość wynika z przeogromnej miłości do człowieka. Ścisły związek 
z miłością ma przywilej wyłączności, dlatego Stwórca w sposób naturalny do
maga się bycia Jedynym. Zazdrość stanowi wyraz Bożej wszechmocy, rady
kalnej nieustępliwości w działaniach bałwochwalczych. W sytuacji zagroże

16 P. SCQUIZZATO, Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych między duchowością 
a psychologią, przeł. A. Soćko, Poznań 2013, s. 264.

17 Z. KIJAS, Kto szuka Boga. Napomnienie św. Franciszka, Kraków 2011, s. 106–107; 
M. MRÓZ, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu mo-
ralnym i wadach głównych, Tarnów 2010, s. 373–374.

18 M. WOJCIECHOWSKI, Pochodzenie świata, człowieka, zła, Częstochowa 2005, s. 55.
19 R. KEMPIAK, O zazdrosnym Bogu, „Zeszyty Karmelitańskie” (2010) nr 1, s. 11.
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nia zdradą żarliwa i płomienna miłość przybiera gwałtowną postać gniewu. 
Stąd zazdrość Boga jako słuszna i święta motywuje człowieka do dążenia ku 
doskonałości. Osoba ludzka może czuć się bezpiecznie, skoro ma tak szcze
gólną wartość w oczach swego Stwórcy20. Aby dobrze zrozumieć zazdrość 
kochającą, o której czytamy w Biblii, należy podkreślić, że autorzy Pisma 
Świętego często wykorzystywali pewien zabieg językowy – antropomorfizm. 
Przypisywano Bogu ludzkie cechy i działania w celu lepszego zrozumienia 
samego Stwórcy oraz treści, które kierował do ludzi. Opisując zazdrość Boga, 
autorzy ksiąg natchnionych posługują się ludzkim doświadczeniem, namięt
nościami, które są człowiekowi znane, tak jak obraz miłości w małżeństwie. 
W relacjach oblubieńczych małżonkowie, chroniąc wyłączność rodziny, wal
czą o siebie między innymi poprzez okazywanie zazdrości. Tak samo Bóg, 
chcąc okazać miłość, jaką darzy człowieka, wykorzystuje uczucia znane isto
cie ludzkiej. Stwórca przedstawia swoisty paradoks zazdrosnej miłości, któ
ra nie zazdrości21. Stąd zazdrość Boga ma wyłącznie pozytywne konotacje, 
dąży jedynie ku dobru człowieka, bez jakichkolwiek egoistycznych pobudek. 
Niestety zazdrość ludzka może ujawniać prócz wartościowej emocji również 
charakter roszczeniowy, nawet w sposób niegodziwy, dążąc do absolutnej 
wyłączności i posiadania partnera22.

Ciekawe rozumienie zazdrości przedstawia psychologia ewolucji. De
finiując zazdrość, stanowczo wskazuje na jej pozytywno-negatywną złożo
ność. Przede wszystkim zazdrość jest postrzegana jako stan czasowego do
świadczenia, a nie jako stała cecha. Jest więc reakcją na konkretne zagrożenie 
utraty wartości, w które wiele zainwestowano. Ostatecznie to zazdrość in
spiruje działanie mające na celu ochronę cennych dóbr i zneutralizowanie 
zagrożenia, szczególnie w związku. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że 
zazdrość jest mechanizmem wykształconym w toku ewolucji, dlatego ma 
duże znaczenie, jest wręcz nazywana „mądrością emocjonalną”23. Stanowi 
doskonały sposób odstraszania przed ewentualną zdradą, pomaga zdyscy
plinować i zatrzymać partnera24. 

20 E. PIOTROWSKI, Oblicza Bożej miłości: zazdrość, „Zeszyty Karmelitańskie” (2010) 
nr 1, s. 32–33; A. PELANOWSKI, Bóg zazdrosny o ciebie, „Pastores” (2008) nr 1, s. 101.

21 S. ŁUCARZ, Siedem grzechów głównych, Kraków 2004, s. 40–42; A. M. SICARI, Za-
zdrość Boga, „Communio” 1 (1995), s. 26–27.

22 M. ZAWADA, Siedem pieczęci zła: bezdroża człowieka pomiędzy grzechem pierworod-
nym a śmiercią Boga, Kraków 2010, s. 103–104.

23 D. BUSS, Zazdrość – niebezpieczna namiętność. Dlaczego zazdrość jest nierozłączna z mi-
łością i seksem?, przeł. A. Błaż, Gdańsk 2002, s. 41–42.

24 D. BUSS, Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk 2001, s. 368.
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WPŁYW ZAZDROŚCI NA JAKOSĆ MAŁŻEŃSTWA

Decydując się na związek osoby są w pewnym sensie „obciążone” in
dywidualną przeszłością. To znaczy, że człowiek wnosi w związek niejako 
całe swoje wyposażenie psychoduchowe, swoje lęki, zranienia, przekonania. 
Stąd początków zazdrości powinno się szukać w naturze istoty ludzkiej oraz 
w środowisku, w którym dorastał i żyje. Bardzo ważne są uwarunkowania 
genetyczne, ponieważ w dużym stopniu determinują one jednostkę. Za nie
odpowiedzialne zachowania, do których należy niekontrolowana zazdrość, 
w dużej mierze odpowiada zaburzona struktura osobowości, która w więk
szości przypadków kształtuje się w dzieciństwie czy też we wczesnej fazie 
okresu dorastania25. Ważnym źródłem zazdrości jest środowisko rodzinne. 
To dzieciństwo nadaje kształt egzystencji człowieka dojrzałego, stąd za
zdrość odczuwana w dorosłości ma swoje przyczyny właśnie we wczesnych 
etapach życia26. 

Istnieją różne źródła zazdrości, a skutki tej emocji mogą być dwojakie
go rodzaju – pozytywne lub negatywne. Rzadko podkreśla się twórcze i po
żądane motywy zazdrości.  W miłości zazdrość jest naturalna, powszechna 
i niezbędna, chroni dobro rodziny, wpływa na atrakcyjność związku. Zdro
wa zazdrość pełni rolę sejsmografu, ostrzega przed nadchodzącym niebez
pieczeństwem. Jest jak radar wyłapujący wszelkie niepokojące zachowania 
partnera, sytuacje zwiastujące utratę obiektu miłości. Celem zazdrość pozy
tywnej jest dostarczenie informacji o temperaturze uczuć małżonka, może 
być również pomocą przy stosowaniu „testu” na wierność27. W związku 
dwojga zazdrość racjonalna jest strażniczką miłości wiernej, wyłącznej, za
rezerwowanej jedynie dla miłujących siebie. Pobudza do większego emocjo
nalnego zaangażowania, poświecenia małżonkowi uwagi i czasu. Ofiarna 
i kreatywna aktywność zakochanych motywowana zazdrością chroni przed 
zobojętnieniem, wypaleniem się namiętności, przed poddaniem się codzien
nej rutynie. Dojrzała zazdrość pogłębia więzi w rodzinie, wzmaga poczucie 
bezpieczeństwa, zabezpiecza związek przed rozpadem28.

25 A. JAKUBIK, Zaburzenia osobowości, [w:] Psychiatria. Podręcznik dla studentów medy-
cyny, red. A. BILIKIEWICZ, Warszawa 2007, s. 414–425.

26 M. NOWAK, Antropologiczne podstawy pedagogiki dzieciństwa, [w:] Oblicza dzieciń-
stwa, red. D. KORNAS-BIELA, Lublin 2001, s. 178; A. MILLER, Dramat udanego dziecka. 
Studia nad powrotem do prawdziwego ja, przekł. N. Szymańska, Warszawa 1995, s. 35.

27 A. BERGER, A. KETTERER, Miłość idealna. Poradnik dla zakochanych, Chorzów 2005, 
s. 105–111.

28 M. RUSIECKI, Zazdrość, dz. cyt., s. 866–867.
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Negatywne skutki zazdrości powodują bardzo poważne spustoszenie 
w osobowości jednostki. Degradują godność samego zazdrośnika oraz adre
sata tej emocji. Przesadna zazdrość w dużej mierze bazuje na niskim poczu
ciu wartości, na wykrzywionym obrazie siebie. Zdeformowana samoocena 
jest konsekwencją zaburzeń osobowości, niedojrzałości emocjonalnej jed
nostki, jak również poważnych błędów wychowawczych. Niekontrolowana 
zazdrość przejawia się w egoistycznych zachowaniach człowieka, w jego 
niezdrowych ambicjach, w skrywanym pragnieniu absolutnego posiadania 
i kontrolowania obiektu pożądania. Niewłaściwie uformowana struktura 
psychiczno-duchowa poważnie utrudnia relacje interpersonalne, a w stanach 
bardzo zaawansowanych wręcz uniemożliwia funkcjonowanie w związku. 
Osoba przesadnie zazdrosna nie wierzy we własne siły, łatwo się zniechęca, 
wyolbrzymia problemy, reagując gwałtownie i nieadekwatnie do sytuacji. 
Odznacza się pesymistycznym nastawieniem, z góry zakłada porażkę, stąd 
często nawet nie podejmuje działania. Zazdrośnik wynajduje wielorakich 
zastrzeżenia wobec obiektu zazdrości, podkreśla jego wady i złe nawyki. 
Swoją niepewność demonstruje na forum poprzez zły humor, zgorzkniałe 
i kąśliwe uwagi lub wybuchy gniewu29. Nierzadko oskarża, szkaluje, podwa
ża dobrą reputację zarówno adresata zazdrości, jak i potencjalnego rywala. 
Osoba cierpiąca na patologiczną zazdrość nie ma uczuć wyższych, brak jej 
empatii, życzliwości, solidarności czy przyjaźni, co powoduje spustoszenie 
psychiczne i rozbicie wewnętrzne. Dramat jest tym większy, że następuje na
silenie się emocji prymitywnych, takich jak mściwość, nienawiść i podejrzli
wość. Owładnięty zazdrością człowiek niszczy wolność własną oraz wolność 
obiektu swoich uczuć. Permanentnie kontroluje, sprawdza i rozlicza z cza
su współmałżonka, co rodzi wiele nieporozumień, kłótni, a nawet awantur 
w rodzinie30. 

Zarówno pozytywna, jak i negatywna zazdrość jest tłumaczona miło
ścią. Inspirując się myślą grecką i chrześcijańską o relacjach małżeńskich, 
można powiedzieć, że istotne są akty kochania, bazujące na dwóch głów
nych orientacjach: eros i agape. Oczywiście te dwa kryteria nie wyczerpują 
całego bogactwa różnych form miłości, niemniej jednak wydają się funda
mentalne dla tworzenia więzi w małżeństwie. Miłość namiętna, która jest 
silną fascynacją partnerem, przekształca się w łagodną miłość przyjaciel
ską, ofiarność umacnia związek. W takiej perspektywie miłość małżonków 

29 W. DRYDEN, Pokonać zazdrość, Kielce 2002, s. 24–34.
30 V. ALBISETTI, Zazdrość – cecha wrodzona czy nabyta? Jak przezwyciężyć uczucie stare, 

a wciąż nowe?, przekł. M. Wojewoda, Kraków 2000, s. 62–63.
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można określić jako połączenie egoizmu z  altruizmem31. Miłość seksualna, 
która inicjuje i determinuje popęd płciowy, nie jest tożsama z erosem, ale 
jest silnie związana z odczuwaniem zazdrości. Greckie eros (łacińskie amor) 
to miłość umysłowo-duchowa, namiętność, pożądanie, pragnienie jedności, 
wzajemności i wyłączności. To miłość wartości, wyrażająca się w pragnieniu 
konkretnego dobra, w skłonności do radosnych uniesień.  Pożądanie erosa 
sugeruje niekompletność, tym samym niejako z natury dąży do uzupełnienia 
i udoskonalenia. Stąd obiekt upodobania odzwierciedla subiektywne braki 
cielesno-duchowe lub zmysłowo-intelektualne jednostki. Miłość erotyczna 
czerpie namiętność z fizycznego piękna, z harmonijnej budowy ciała. Seksu
alna atrakcyjność wznieca pożądanie, eros zmierza do bycia władcą absolut
nym. Napięcie, które tworzy się między dwojgiem ludzi, może w pewnym 
sensie zawierać element wyrachowania i bazować na  egoistycznym pragnie
niu. Namiętność budzi gwałtowne reakcje, wznieca zazdrość i gniew. Eros to 
ambiwalentna siła, zarówno łączy, jak i rozdziela32. 

Odmienny rodzaj miłości charakteryzuje agape (łac. caritas). Jest to mi
łość bezinteresowna, altruistyczna, ofiarna, posługująca i poszukująca dobra 
dla osoby ukochanej. Świadczenie miłości pozbawione jest egoizmu i wyra
chowania, dąży do odkrycia drugiego człowieka w całym jego bogactwie33. 
Miłość jako dar z siebie, chociaż pozbawiony gwałtowności i zaborczych 
działań, nie jest wolny od zazdrości. Agape nie wyklucza erosa, wręcz za
kłada jego obecność w dialogu małżonków. Caritas, będąc miłością woli, 
jest gotowa do ofiar. Strzeże tych, których kocha, oraz tego, co stanowi sens 
i wartość jej egzystencji. W tym spojrzeniu zazdrość jest stabilizatorem, za
bezpiecza i chroni34. Erotyczna fascynacja partnerem buduje atmosferę in
tymności, a bliskość uaktywnia doświadczanie szczęścia i radości. Miłość 
z natury zakłada dobro i wartości, które tkwią w niej samej, stąd już samo 
ryzyko  straty obiektu miłości generuje zazdrość35. Umiłowanie jako forma 
zaangażowania może być rozumiane nie tylko jako stan, lecz również jako 

31 CH. WEST, Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, tłum. A. Skucińska, Kraków, 
2011, s. 34.

32 M. PHILIPPE, O miłości, tłum. A. Kuryś, Kraków 1999, s. 33–34. 
33 J. PIEGSA, Małżeństwo sakramentem – rodzina Kościołem domowym, Opole 2005, s. 53.
34 P. KALELLIS, Odbudowanie związków. 5 rzeczy których winieneś spróbować zanim po-

wiesz: żegnaj, przekł. M. Nowicki, Kraków 2003, s. 192–193. 
35 M. MATUSZEWSKA, Miłość w małżeństwach młodych dorosłych, [w:] Małżeństwo, 

męskość-kobiecość, miłość, konflikt, red. H. LIBERSKA, M. MATUSZEWSKA, Poznań 2001, 
s. 138–139.
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działanie, proces, który wymaga wysiłku i czasu. Intensywność przeżywanej 
miłości wpływa na doświadczanie zazdrości o partnera36.  

SPECYFIKA KOBIECEJ I MĘSKIEJ ZAZDROŚCI

Płeć, uwarunkowania biologiczne i emocjonalne, gospodarka hormo
nalna, budowa mózgu wpływają na sposób przeżywania zazdrości37. Wy
mienione czynniki mają przełożenie na kontakty i dialog damsko-męski, 
odpowiadają także za powody zazdrości między małżonkami. Znawcy 
przedmiotu podkreślają, że mężczyznom bardzo zależy na kontaktach seksu
alnych, a kobietom raczej na bliskości i uczuciach. Skoro tak jest, to mężczyź
ni dążą do seksu i to kontakty intymne generują u nich zazdrość. Natomiast 
kobiety dążą do miłości, więc zazdrość wzbudzają zaangażowanie i relacje 
emocjonalne z innymi kobietami38. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn uczu
cie zazdrości może pojawić się pod wpływem przewidywań i fantazji. Lęk 
wynikający z sytuacji, które się nie wydarzyły, ale mogłyby, powoduje silne 
uczucie nie do końca wytłumaczalnej zazdrości39.

Poza anatomicznymi różnicami między płciami ważne jest wychowanie 
w przeżywaniu zazdrości. Kultura i społeczeństwo wyspecjalizowały okre
ślone zachowania, które są akceptowane u konkretnej płci40. Niebagatelną 
rolę pełnią także stereotypy, głęboko zakorzenione w kulturze. Wprawdzie 
wyuczone koncepcje osobników żeńskich i męskich są oceniane pozytyw
nie lub negatywnie, ale miara i kryteria nie są takie same dla obu płci41. 
U mężczyzn preferuje się aktywność, odwagę, rozumność, pewność siebie 
i opanowanie. Ważna jest aktywność seksualna. Statystycznie mężczyźni 
wcześniej rozpoczynają współżycie seksualne i mają więcej partnerek niż 
kobiety – partnerów. Natomiast u kobiet nie ceni się łatwej „dostępności” 
erotycznej, chociaż szanuje się uległość, delikatność, empatyczność, emocjo
nalność. U pań dużą wagę przypisuje się urodzie, fizyczna atrakcyjność jest 

36 E. FROMM, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Poznań 2005, s. 34.
37 M. ŁOCKIEWICZ, Różnice międzypłciowe. Analiza wybranych funkcji poznawczych 

i społecznych, [w:] Między płcią a rodzajem – teorie, badania, aplikacje, red. A. CHYBICKA, 
N. BEREZECKA, Kraków 2010, s. 69.

38 A. i B. PEASE, Dlaczego mężczyźni pragną seksu, a kobiety miłości, Poznań 2010, s. 141.
39 K. JABŁOŃSKI, Historia pewnej zazdrości, „Charaktery” (2002) nr 7, s. 16–17.
40 E. SMOLARKIEWICZ, Kulturowe uwarunkowania nierówności płci, [w:] Męskość i ko-

biecość. Czy walka płci?, red. I. MACHAJ, R. SUCHICKA, Poznań 2009, s. 65–66.
41 D. ZAWORSKA-NIKONIUK, Stereotyp płci społeczno-kulturowej, [w:] Encyklopedia 

pedagogiczna XXI, t. V, red. J. ŚNIECIŃSKI, Warszawa 2006, s. 991.
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najbardziej promowana. Zachowania zgodne ze stereotypami są nagradzane 
i chwalone, a  sprzeczne ze stereotypem płci są ośmieszane, a nawet stano
wią powód wykluczenia z rodziny lub grupy42. Należy jednak podkreślić, że 
kulturowo-społeczne role kobiet i mężczyzn zdają się ewoluować. Współ
czesny liberalizm względem funkcjonowania konkretnej płci zaciera zakre
ślone przez tradycję i kulturę granice, akceptacja zachowań staje się coraz 
bardziej uniwersalna43. Niestety zwiększenie roli kobiety powoduje – w pew
nym sensie – zmniejszenie roli mężczyzny. Egzystencjalna aktywność oraz 
samodzielność pań może być rozumiana jako świadome deprecjonowanie 
autorytetu mężczyzny44.  

Nieporozumienia między kobietami i mężczyznami wynikają z faktu 
innych oczekiwań w kwestii wartości i dóbr. Sprzeczne pragnienia obu płci 
w dużej mierze sytuują się na płaszczyźnie seksualnej. Konflikty w sferze ero
tycznej stanowią główny powód negatywnych emocji, szczególnie zazdrości. 
Odmienne strategie seksualne stosowane przez obie płcie mogą utrudniać 
dialog, a nawet przyczynić się do poważnych kryzysów w małżeństwie. 
Znawcy przedmiotu twierdzą, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni są o sie
bie wzajemnie zazdrośni i przeżywają zazdrość z podobną intensywnością. 
Jednak wyposażenie genetyczne, role społeczne oraz obowiązujące standar
dy kulturowe sprawiają, że jest ona inaczej wyrażana i dotyczy innych war
tości45. Jak już wcześniej wspomniano, fundamentalną różnicę między za
zdrością kobiet i mężczyzn stanowią powody. Warto jeszcze raz podkreślić, 
że mężczyźni zdecydowanie bardziej niż kobiety są zazdrośni o kontakty 
seksualne z innymi partnerami. Kobiety natomiast odczuwają intensywną 
zazdrość w sytuacji gdy ich towarzysz życia innej kobiecie poświęca czas, 
uwagę i angażuje się emocjonalnie. Męska zazdrość koncentruje się głównie 
na seksie, a kobieca na braku zainteresowania rodziną, utraty bliskiej osoby 
i niebezpieczeństwie rozpadu związku46. 

Zdaniem Davida M. Bussa, przedstawiciela psychologii ewolucji, za
zdrość seksualna wykształciła się na przełomie dziejów jako mechanizm 
psychiczny. Wszelkie zabiegi podkreślające wyłączne „posiadanie” partner

42 B. WEIGL, Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. 
J. STRELAU, t. 3, Gdańsk 2000, s. 206–209.

43 M. BONIUK, Różnice między mężczyzną a kobietą, [w:] (Internet, 14.12.2014) http://
portal.abczdrowie.pl/ roznice-miedzy-mezczyzna-a-kobieta.

44 I. JANICKA, L. NIEBRZYDOWSKI, Psychologia małżeństwa: zafascynowanie partne-
rem, otwartość, empatia, miłość, seks, Łódź 1994, s. 25.

45 V. ALBISETTI, Zazdrość – cecha wrodzona czy nabyta?…,  dz. cyt., s. 78.
46 H. BAAR, Dręcząca zazdrość. Historia pewnego uzdrowienia, przeł. R. Zajączkowski, 

Kielce 2006, s. 24; B. WOJCISZKE, Psychologia miłości, Gdańsk 2011, s. 140–141.
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ki miały zapewnić mężczyźnie pewność ojcostwa, uchronić przed ewentu
alnym wychowywaniem nie swojego potomka. Inwestowanie mężczyzny 
w nie swoje dziecko wiązało się z ogromną stratą wysiłku, energii i zasobów. 
Co więcej, to geny rywali miały szansę przetrwać. Swego rodzaju remedium  
na tę niepewność i sposobem ochrony własnego ojcostwa u praprzodków 
była zazdrość o partnera seksualnego47. Realne zagrożenie próżnych inwe
stycji wykształciło ten mechanizm obronny do wykrywania niewierności 
i odstraszania rywali. W psychologii ewolucji szeroki repertuar wynikają
cych z zazdrości działań został nazywany inteligencją emocjonalną, ponie
waż pomaga ochronić związek przed rozpadem i zdradą48. Współcześni 
mężczyźni nieświadomie naśladują swoich przodków oraz strategie, któ
re wypracowały wcześniejsze pokolenia. Zazdrość wyczula mężczyznę na 
potencjalne sytuacje sprzyjające zdradzie partnerki. Współmałżonek defi
nitywnie zrywa znajomości i kontakty żony, które mogłyby zakończyć się 
kontaktem seksualnym. Stara się zaspokoić jak najwięcej egzystencjalnych 
i emocjonalnych oczekiwań kobiety, aby nie miała powodów szukać lepsze
go kandydata. Ponadto uzewnętrzniając zazdrość, mężczyzna demonstruje 
niezadowolenie zainteresowaniem innych swoją partnerką i w ten sposób 
odstrasza potencjalnych adoratorów. 

W socjobiologicznej kategorii zazdrość kobiet jest ściśle związana z rolą 
macierzyństwa. Zapłodnienie i rozwój dziecka mają miejsce w organizmie 
kobiety, dlatego nie kwestionują one autentyczności swojego macierzyństwa. 
Kobieta, nie mając żadnych wątpliwości, całą uwagę skupia na procesie wy
chowywania potomstwa. Jako matka angażuje się emocjonalnie, psychicznie 
i fizycznie. Poświęca swojemu dziecku wiele czasu i wysiłku, dlatego niejako 
instynktownie koncentruje się na bezpieczeństwie i stabilności egzystencjal
nej49. Reaguje zazdrością na symptomy zdrady partnera, ponieważ w sytu
acji potencjalnej utraty męża istnieje ryzyko redukcji budżetu, a tym samym 
mniejszych możliwości i niższego standardu życia. Po opuszczeniu partnera 
kobieta musiałaby cały trud wychowania potomstwa wziąć na siebie50. Pa
nie silnie reagują zazdrością nie tylko w obliczu zagrożenia  materialnego. 
Często zazdrość wynika z  lęku przed utratą bliskości z partnerem, jego za

47 D. BUSS, Ewolucja pożądania, przeł. B. Wojciszke, A. Nowak, Gdańsk 2000, s. 153.
48 TENŻE, Zazdrość – niebezpieczna namiętność…, dz. cyt., s. 37–38.
49 F. PRATTO, Polityka płci: różnice między kobietą a mężczyzną w sypialni, kuchni i gabi-

necie, [w:] Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, red. B. WOJCISZKE, Gdańsk 
2002, s. 171–172.

50 Z. BARCZEWSKA, Zdradzona zazdrość, „Charaktery” (1999) nr 5, s. 20.
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angażowania miłosnego na rzecz innej kobiety51. Dlatego kobieca zazdrość 
koncentruje się na utrzymaniu monogamicznego i trwałego związku, po
nieważ taki układ zwiększa szanse na wychowanie potomstwa w dobrych 
warunkach52. Zazdrość ma wpływ na świat wartości, może pomóc utrzymać 
poziom finansowy oraz stabilność emocjonalną. Kobiety często są w stanie 
wybaczyć mężom przelotne romanse, pod warunkiem że partner nie zdecy
duje się na odejście53. 

U kobiet uczuciu zazdrości towarzyszą smutek, upokorzenie, depresja 
oraz znaczne obniżenie poczucia wartości. U mężczyzn występują przede 
wszystkim gniew i agresja. Między innymi dlatego, że zdradzeni panowie 
są powszechnie obiektem kpin. Zraniona męska duma i ambicja, nadszarp
nięta reputacja to bolesne doświadczenia54. Co ciekawe, kobiety znacznie 
częściej niż mężczyźni są stroną wywołującą zazdrość w celu sprawdzenia 
siły związku i podniesienia własnej samooceny. Świadomie aranżują sytu
acje, w których mogą sprawiać wrażenie zainteresowania innym mężczyzną 
i jednocześnie obserwują reakcje partnerów. Manipulowanie uczuciami za 
pomocą celowo wzbudzanej zazdrości wydaje się mieć charakter ponadkul
turowy. Na różnych kontynentach kobiety stosują taktykę umyślnego pro
wokowania rzekomego zagrożenia w celu sprawdzenia temperatury miło
ści w związku55. Zazdrość jest traktowana w takich wypadkach jako swoista 
gwarancja bycia zakochanym. Reakcja współmałżonka uzewnętrznia poza
werbalny przekaz o temperaturze uczuć. Zaangażowanie i miłość są ocenia
ne przez kobietę na podstawie gwałtowności reakcji, gniewu partnera i  oka
zywanego niezadowolenia. W takich sytuacjach agresja partnerów nie tylko 
nie jest negowana, ale wręcz jest pożądana przez żony. Znawcy problemu 
uważają, że wyważona dawka zazdrości dobrze wpływa na związek, można 
powiedzieć, że umacnia więzi. I odwrotnie – brak reakcji na potencjalne za
grożenie może sugerować zmierzch miłości w związku56. 

Zdaniem Ericha Fromma mankamenty w relacjach między kobietami 
a mężczyznami nie są następstwem płci, ale relacji między ludźmi. Stąd spe
cyfika doświadczania zazdrości w dialogu małżonków nie jest kwestią kobie

51 A. FANSLAU, H. BRYCZ, Pokusy i ich wpływ na natężenie wyznawanych wartości 
wśród młodych kobiet i mężczyzn, [w:] Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscy-
plinarne, red. A. CHYBICKA, M. KAŹMIERCZAK, Kraków 2006, s. 322–323.

52 A. MALESSA, U. GIESEKUS, Mężczyźni nie są skomplikowani, przekł. U. POPRAW
SKA, Kraków 2009, s. 70–71.

53 K. GRZYWOCZ, Zazdrosna miłość, „Życie Duchowe” (2009) nr 59, s. 13.
54 Z. LEW-STAROWICZ, Ona i on o seksie, Warszawa 2007, s. 263–264.
55 M. HALIŃSKA, Miłość w czasach zazdrości, „Charaktery” (2013) nr 2, s. 28–29.
56 J. KOŁODZIEJ, Pułapki zazdrości, „Charaktery” (2005) nr 9, s. 14.



308 Joanna Rońda

cości lub męskości, ale międzyosobowych relacji57. Może dlatego, że poczucie 
bycia parą jest niezgłębione, w pewnym sensie zakochani pozostają dla siebie 
nieodkryci, i to zarówno w sferze cielesnej, jak i duchowej58. Paradoks polega 
na tym, że psychologia kobiety jest zwierciadlanym odbiciem psychologii 
mężczyzny. Bez tej odmienności nie byłoby pociągu i zainteresowania, a bez 
podobieństw nie byłoby związku59.    

DESTRUKCYJNY CHARAKTER ZAZDROSCI

Patologiczna zazdrość prowadzi wyłącznie do cierpienia, a nawet do 
rozpadu związku. Bardzo często chorobliwa zazdrość komplikuje relacje na 
tyle silnie, że współmałżonek, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, zaczyna 
stosować przemoc. Mechanizm agresji fizycznej nie jest i nie może być abso
lutnie odseparowany od przemocy psychicznej. Stąd jako agresję fizyczną 
można zakwalifikować także przemoc seksualną, morderstwo lub samobój
stwo z zazdrości. 

W sytuacji przemocy fizycznej, gdy dochodzi do świadomego narusze
nia nietykalności osoby lub uszkodzenia ciała, w większości wypadków to 
kobieta jest ofiarą. Oczywiście zdarzają się sytuacje odwrotne, ale stanowią 
zdecydowaną mniejszość. Kobiety zabójczynie dokonują morderstw na ogół 
po wcześniejszych, często długoletnich traumatycznych doświadczeniach. 
Niemal w każdej takiej sytuacji żony były przez partnerów wielokrotnie 
maltretowane, upokarzane, straszone śmiercią w przypadku podjęcia prób 
odejścia i rozstania60.

Agresja fizyczna jest najłatwiejsza do zdiagnozowania, gdyż ofiara ma 
widoczne uszkodzenia ciała, które budzą zainteresowanie otoczenia. Nieza
leżnie od systemu, który obiera agresor, zawsze chodzi o to, żeby zmusić 
współmałżonka do zaniechania pewnych działań. Nadmierna zazdrość blo
kuje swobodę partnera. Ograniczenie wolności wiąże się szczególnie z za
kazem określonych zachowań, zawieraniem nowych znajomości, a nawet 
prowadzeniem rozmów, zwłaszcza z płcią przeciwną. Partner dotknięty 

57 E. FROMM, Miłość, płeć i matriarchat, przeł. B. Radomska, G. Sowiński, Poznań 
2002, s. 124.

58 F. FELLMANN, Para. Erotyczne źródła człowieczeństwa, przekł. J. Duraj, W. Małecki, 
Poznań 2009, s. 27.

59 J. GRAY, Marsjanie i Wenusjanki. Tajemnice udanego związku, przekł. J. Łoziński, Po
znań 2004, s. 77.

60 M. BUDYŃ-KULIG, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymolo-
giczne, Lublin 2005, s. 110–111.
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chorobliwą zazdrością może brutalnie pobić współmałżonka nawet bez re
alnego powodu, opierając się wyłącznie na subiektywnym przeświadczeniu 
o niewierności obiektu swoich uczuć.   

Przemoc seksualna jest powiązana z agresją fizyczną i przemocą psy
chiczną. Wydaje się, że w takiej sytuacji zniewolone zostaje tylko ciało ofiary, 
natomiast atak ma dużo bardziej poważne konotacje. Mąż chce w ten sposób 
upokorzyć żonę i psychicznie ją złamać. Najczęstszym wyrazem przemocy 
seksualnej jest gwałt. Chociaż można wskazać na kilka rodzajów gwałtów 
małżeńskich, to najczęstszą formą ataku wynikającą z chorobliwej zazdro
ści jest gwałt agresywny. Brutalne potraktowanie partnerki zwykle łączy się 
z pobiciem, wyzwiskami i poniżeniem61. Skrajnym działaniem agresywnym 
jest pozbawienie partnera życia. Morderstwo jest nie tylko przerażającym ak
tem napaści, ale także krańcowym przejawem agresji fizycznej. Ofiarą w tego 
typu zajściu jest osoba, o którą partner jest zazdrosny. W związku uczucio
wym zabicie współmałżonka ma z  reguły charakter interseksualny. Ofia
ra jest innej płci niż sprawca, a zabójstwo w większości wypadków nie jest 
zaplanowane. Eskalacja brutalnych zachowań często nasila się po oskarże
niach o nadmierną poufałość lub rzekome uwodzenie. Zazwyczaj dochodzi 
do morderstwa w trakcie pierwszej napaści. To wstępny etap ataku zaraz po 
awanturze, ostrzegawczych rękoczynach lub podczas obrony koniecznej62. 

Przestępstwa dokonane pod wpływem zazdrości są motywowane mię
dzy innymi pragnieniem zemsty za niewierność, porzucenie, lekceważące 
traktowanie lub wygaśnięcie uczuć. Można więc przyjąć, że powody za
bójstw z zazdrości mają podłoże erotyczno-seksualne, ambicjonalne lub uro
jeniowe. Niewierność współmałżonka w większości przypadków powoduje 
gwałtowne reakcje. Stąd w przebiegu zabójstwa występuje silne napięcie 
emocjonalne, stres i brak logicznego myślenia63. 

Prócz pozbawienia życia współmałżonka zazdrość nierzadko popycha 
do wyrządzenia krzywdy samemu sobie. Autoagresja implikuje jest szcze
gólnie dramatyczną formą przemocy fizycznej. Zazdrość miłosna może do
prowadzić człowieka do tak skrajnego szaleństwa, że targnie się na własne 
życie. Jednak w odróżnieniu od morderstwa samobójstwo jest śmiercią do
browolną, a nawet świadomą64. W większości samobójstw z zazdrości agre

61 K. POSPISZYL, Przestępstwa seksualne, Warszawa 2009, s. 29–30.
62 Z. MAJCHRZYK, Zabójczynie i zabójcy: osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyj-

ne, analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego, Warszawa 2008, s. 153–155.
63 S. PIKULSKI, Popełnianie zabójstwa i samobójstwa na tle zazdrości, „Wojskowy Prze

gląd Prawniczy” (1996) nr 1, s. 33.
64  B. HOŁYST, Samobójstwo – przypadek czy konieczność, Warszawa 1983, s. 9.
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sor, zanim dokona desperackiego czynu i zabije siebie, poważnie rani lub 
morduje osobę wzbudzającą zazdrość. Frustracja i napięcie emocjonalne są 
tak gwałtowne, że żadne próby negocjacji, tłumaczeń i zapewnień nie są 
w stanie odwrócić biegu wydarzeń.

 Prócz przemocy fizycznej małżonkowie stosują także przemoc psy
chiczną. Chociaż  ta przemoc nie jest tak łatwo identyfikowalna jak ataki fi
zyczne – bo nie zostawia śladów zewnętrznych – to jednak równie dotkliwa. 
Do najczęstszych form agresji emocjonalnej zaliczane są groźby, zastraszanie, 
oskarżanie, upokarzanie, wmawianie chorób psychicznych, jak również wy
zwiska, pomówienia, podważanie reputacji i autorytetu. Dodatkowo ofiara, 
bojąc się reakcji oprawcy, z reguły nie chce ujawnić rozmiarów doznawanych 
krzywd. Oprawca, bazując na lęku ofiary, ogranicza wolność współmałżon
ka, rani jego godność i niszczy poczucie wartości65. Przemoc psychiczna czę
sto jest wynikiem zaburzeń osobowości. Nie od razu są to poważne dysfunk
cje psychiczne lub obłędy. Z reguły zaczyna się niewinnie: od sprzeczek, po 
których na przykład mąż nie chce rozmawiać albo odwrotnie – wypowiada 
ogromne ilości słów pełnych pretensji i żalu. Nie chodzi o wymierzenie kary 
fizycznej, agresor zmierza do okaleczenia sfery emocjonalnej, chce poniżyć 
partnera. To wyrafinowana strategia, napastnik zdaje sobie sprawę, że siłą 
napędową istoty ludzkiej są uczucia. W  sytuacji utracenia równowagi w tej 
materii osoba zaczyna inaczej funkcjonować w związku66. 

Istnieje forma przemocy psychicznej, którą posługują się najczęściej ko
biety. Agresja werbalna, bo o niej mowa, jest ukierunkowana na krzywdę 
psychiczną i może bardzo silnie wpłynąć na emocje drugiej osoby. Napaść 
słowna może przyjmować różne formy. Nadawca może stosować różne stra
tegie, by wywrzeć na partnera odpowiednią presję. Agresja słowna jest sto
sowana przez oboje małżonków67.

Jedną z form przemocy psychicznej jest szantaż emocjonalny, w litera
turze nazywany także manipulacją. Wymuszanie uległości w znacznej mie
rze jest powodowane zazdrością. Partner w sposób pośredni lub bezpośredni 
wypowiada żądania. Demonstracyjnie grozi, oświadcza o  dotkliwych kon
sekwencjach, jakie poniesie druga osoba, jeśli nie będzie się zachowywała 

65 J. DZIERŻANOWSKA-PESZKO, Psychologiczne aspekty przemocy w związkach part-
nerskich, [w:] Oblicza przemocy. Od przyczyn do przeciwdziałania, red. P. MORCINIEC, Opole 
2012, s. 65.

66 J. WNĘK, Szantaż emocjonalny w rodzinie a zadania wychowawcy w szkole, [w:] Prze-
moc – kontekst społeczno-kulturowy. t. I, Społeczne i psychiczne aspekty zjawiska, red. B. SZLUZ, 
Rzeszów 2007, s. 126.

67 M. PEISERT, Formy i funkcje agresji werbalnej, Wrocław 2004, s. 24–25.



311Zazdrość w związku małżeńskim 

zgodnie z jego oczekiwaniami68. Najbardziej narażone na szantaż emocjonal
ny są osoby znajdujące się w bliskich relacjach interpersonalnych. Zazdrosny 
partner często stosuje różne formy manipulacji i taktyki szantażu psychicz
nego69. Jednak znacznie bardziej niebezpieczne formy zazdrości demonstrują 
osoby dotknięte chorobą lub jakimś rodzajem paranoi70.  Jednym z rodzajów 
psychozy jest obłęd, który charakteryzuje się usystematyzowanymi urojenia
mi, specyficznym tokiem myślenia oraz konsekwencją w postępowaniu. Pa
ranoje motywowane zazdrością powstają na tle różnych zaburzeń psychicz
nych. Poniższe typy obłędu sprzyjają rozwojowi uczucia zazdrości71. 

Obłęd zazdrości (łac. paranoia invidiva) cechuje się przeświadczeniem 
osoby, że jest zdradzana przez partnera. Pewność ta bazuje na urojonych 
przesłankach i odporności na wszelkie perswazje. Człowiek dotknięty tym 
zaburzeniem wszczyna awantury, niestrudzenie szuka dowodów zdrady, 
monitoruje wszelkie działania partnera. Stałe napięcie emocjonalne w dużej 
mierze przekłada się na popęd seksualny. Zazdrosny partner ustawicznie 
domaga się aktywności erotycznej. Częste odbywanie stosunków traktuje 
jako swego rodzaju test. W ten sposób sprawdza, czy druga osoba nie rozła
dowała napięcia seksualnego z innym partnerem. Jeżeli osaczony współmał
żonek odmawia zbliżenia, może dochodzić do przemocy i gwałtu72.

Szczególny rodzaj obłędu związany z zazdrością to zespół Otella (łac. 
paranoia alcoholica, paranoia invidiva), który jest bezpośrednio związany z  uza
leżnieniem alkoholowym. Wraz z pogłębianiem się uzależnienia może także 
nasilać się paranoiczna zazdrość. Mąż dotknięty syndromem Otella odczuwa 
permanentne zagrożenie ze strony żony i jej domniemanych kochanków73. 
Podejmuje różnego rodzaju działania, na przykład dzwoni o nietypowych 
porach, sprawdzając, co robi i gdzie się znajduje żona. Zadręcza nieustan
nymi pytaniami, chcąc potwierdzić wierność współmałżonki. Nawet jeśli 
uzyskuje odpowiedź twierdzącą, nie daje wiary i notorycznie doszukuje się 
dowodów zdrady. Wszczyna bójki z mężczyznami, którzy okazują zainte
resowanie jego partnerką. Potrafi także w  bardzo brutalny sposób wymu

68 E. MANDAL, Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Warszawa 2008, 
s. 176–177.

69 M. P. MARKOWSKI, Zazdrość i hermeneutyka, „Res Publica Nova” 7 (2002), s. 75.
70 Z. LEW-STAROWICZ, Zazdrość paranoiczna, [w:] Leksykon seksuologiczny, red. 

Z. LEW-STAROWICZ, Z. ZDROJEWICZ, S. DULKO, Wrocław 2002, s. 112.
71 K. IMIELIŃSKI, Obłęd, [w:] Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, red. K. IMIELIŃSKI, 

Warszawa 1985, s. 223.
72 T. BILIKIEWICZ, K. IMIELIŃSKI, Czynnościowe zaburzenia seksualne, [w:] Seksuolo-

gia kliniczna, red. T. BILIKIEWICZ, K. IMIELIŃSKI, Warszawa 1974, s. 177–178.
73 Z. LEW-STAROWICZ, Słownik seksuologiczny, Warszawa 1986, s. 98.
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sić przyznanie się do winy, pomimo że partnerka nie dokonała zdrady74. 
W zaawansowanym stadium współmałżonek jest zdolny do spowodowania 
ciężkiego uszkodzenia ciała, a nawet do zamordowania żony i jej domniema
nych kochanków. Stosując szantaż emocjonalny, domaga się częstych zbliżeń 
seksualnych. Niestety wskutek zaburzeń sprawności seksualnych często nie 
jest w stanie odbyć stosunku z partnerką – nabiera wówczas dodatkowych 
obaw i  podejrzeń, że żona znajdzie sobie kochanka75. Mężczyzna dotknięty 
obłędem Otella z reguły stosuje agresję fizyczną, brutalnie wymusza okre
ślone działania lub przyznanie się do winy. Natomiast w  przypadku kobiet 
syndrom Otella przejawia się raczej w przemocy werbalnej i  psychicznej. 
Nierzadko żona stosuje szantaż emocjonalny, manipuluje, wpada w  histerię, 
grozi zabiciem potencjalnej kochanki lub siebie samej. 

Przemoc psychiczna spowodowana patologiczną zazdrością może być 
działaniem wysoce destrukcyjnym. Maltretowanie przybiera różne formy 
i intensywność – może doprowadzić do poważnej nerwicy lub stanów de
presyjnych u ofiary. Najtrudniej jest funkcjonować w  związku ze  współ
małżonkiem dotkniętym paranoją zazdrości. Obsesyjne przekonanie o byciu 
zdradzanym, pozbawione logicznych przyczyn i realnych dowodów, utrud
nia relacje76. Obsesyjna nadwrażliwość w tak znacznym stopniu uniemożli
wia prowadzenie dialogu, że bez fachowej pomocy utrzymanie małżeństwa 
może okazać się niemożliwe. 

ZAKOŃCZENIE

Niezwykłość miłości sprawia, że pragnienie kochania i bycie w parze 
stanowi fundamentalne dążenie istoty ludzkiej. Trudno się dziwić, że wszel
kie zagrożenia czyhające na zakochanych mogą generować gwałtowne reak
cje. Nieprzypadkowo od najdawniejszych czasów łączono miłość z zazdro
ścią. Drapieżność zazdrości traktowano nawet jako konieczność oraz przejaw 
miłosnego zaangażowania w związku. Chociaż w większości przypadków 
zazdrość tłumaczy się uczuciami, to zdaniem psychologów ewolucji została 
ona wypracowana przez naszych przodków z konkretnych powodów. Oka
zuje się, że fundamentalnym źródłem zazdrości nie są powody romantyczne, 
ale logiczno-praktyczne, a demonstrowanie zazdrości nie jest patologią, tylko 
przejawem inteligencji emocjonalnej. Powszechnie panująca opinia definiuje 

74 Z. LEW-STAROWICZ, Seks dojrzały, Warszawa 1985, s. 207.
75  K. IMIELIŃSKI, Miłość i seks, Warszawa 1987, s. 85.
76 Z. LEW-STAROWICZ, Seksuologia sądowa, Warszawa 2000, s. 185.
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zazdrość jako szkodliwe i negatywne zachowanie. Zła reputacja zazdrości 
zaciemnia jej pozytywne aspekty. To ważne, aby małżonkowie zdawali sobie 
sprawę, że doświadczanie zazdrości nie jest wyłącznie negatywne. Intencjo
nalność zazdrości implikuje zarówno dobre, jak i naganne zachowania. Dla
tego małżonkowie powinni zabiegać o to, żeby nabyć umiejętność godziwe
go posługiwania się fenomenem zazdrości. 

JEALOUSY IN MARRIAGE

The extra-ordinariness of love presents the desire to love and to be together as the 
fundamental aspiration of human beings. It is hard to be surprised that all threats which 
lovers encounter may generate violent reactions. It is not a coincidence that love and jeal
ousy were connected together from earliest times. The so called rapacity of jealousy was 
understood even as the need and condition of the amorous engagement of two people. 
Although in most cases jealousy is explained by feelings, according to researchers of evo
lutionary psychology it was developed by our ancestors for specific purposes. As they 
presented, the fundamental sources of showing jealousy are not romantic reasons, but 
logical and practical ones. The demonstration of jealousy is not a pathological behaviour, 
but a proof of an emotional wisdom. A widely spread opinion defines jealousy as harmful 
and negative behaviour. Bad reputation of jealous attitude clouds its positive intentions. 
Spouses should know that the experience of jealousy is not always negative. Intentional
ity of jealousy implies both flattering and negative behaviours. According to this, spouses 
should learn how to properly use the phenomenon of jealousy. 

tłum. Marek Magdij
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Katecheza biblijna realizowana jest na wszystkich stopniach katechezy, 
począwszy od katechezy ewangelizacyjnej1 przez katechezę wtajemniczają
cą i mistagogiczną, a skończywszy na katechezie stałej2. Problematyka ni

1 Na temat katechezy ewangelizacyjnej oraz wzajemnych relacji między ewangeliza
cją a katechezą por. P. TOMASIK, Ewangelizacja – katecheza – nauczanie religii w szkole. Wy-
jaśnienie podstawowych terminów, [w:] Ewangelizować czy katechizować, red. S. DZIEKOŃSKI, 
Warszawa 2002, s. 23–51; A. OFFMAŃSKI, Model katechezy ewangelizacyjnej w dokumentach 
Kościoła, [w:] Ewangelizować czy katechizować, dz. cyt., s. 53–72; J. NEUMANN, Dlaczego 
katecheza ewangelizacyjna?, [w:] Ewangelizować czy katechizować, dz. cyt., s. 133–143; J. KO-
CHEL, Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria Kard. Martiniego, 
Opole 1999, s. 99–176; P. TOMASIK, Katecheza w misji ewangelizacyjnej Kościoła, „Kateche
ta” 42 (1998) nr 6–7, s. 9–18; A. OFFMAŃSKI, Katecheza jako ewangelizacja. Ewangelizacyj-
na funkcja katechezy, „Horyzonty Wiary” 7 (1996) nr 3, s. 9–20; P. NONIS, Ewangelizacja 
a katecheza, [w:] Nowa ewangelizacja, Kolekcja Communio nr 8, Poznań 1993, s. 96–100; 
R. MURAWSKI, Ewangelizacyjny charakter katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 84 (1992) nr 2, 
s. 181–193; S. ŁABENDOWICZ, Katecheza w służbie ewangelizacji, „Roczniki Teologiczno
-Kanoniczne” 36 (1989) z. 6, s. 129–145. Por. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, 
Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998, 63–68 (skrót: DOK).

2 Na temat katechezy mistagogicznej por. K. MISIASZEK, Mistagogia w katechezie, 
[w:] Mistagogia a duchowość, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2004, s. 81–90. W tym artykule 
K. MISIASZEK stwierdza: „W samej natomiast katechezie mistagogia jest ściśle związana 
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niejszego artykułu koncentruje się wokół katechetycznej formacji biblijnej, 
a w szczególności dotyczy planowania dydaktycznego w katechezie biblij
nej. Z katechezą biblijną możemy mieć do czynienia w ramach lekcji religii 
oraz katechetycznych spotkań w parafii, a zatem w różnych formach kate
chezy. 

Pojedyncza katecheza biblijna realizowana w ramach nauki religii jest 
elementem formacji biblijnej zaplanowanej w sposób systematyczny i upo
rządkowany na cały okres nauki szkolnej. Na planowanie dydaktyczne skła
da się wiele elementów, z których każdy jest ważny dla całości. Formy ka
techezy parafialnej mogą być usystematyzowane, jak również okazjonalne, 
co należy do specyfiki duszpasterstwa parafialnego, gdzie nie wszystko jest 
tak sformalizowane jak podczas nauki w szkole. Ponadto katecheza w parafii 
obejmuje szerszy zasięg odbiorców niż szkolne nauczanie religii i jest prowa
dzona bez ograniczenia czasowego, ponieważ trwa nieustannie. Dlatego pla
nowanie dydaktyczne katechezy biblijnej realizowanej w parafii może ulegać 
modyfikacjom oraz może być cykliczne.

W niniejszym artykule po ogólnych uwagach dotyczących planowania 
i zagadnienia zakresu materiału kształcenia w katechezie biblijnej skoncen
trowano się na trzech rodzajach planów dydaktycznych: kierunkowym, wy
nikowym i metodycznym.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE PLANOWANIA DYDAKTYCZNEGO

Planowanie dydaktyczne przebiega w trzech etapach: wstępnym, po
legającym na sporządzeniu planu; właściwym, polegającym na realizacji 
planu; końcowym, polegającym na ocenie realizacji wykonania planu. Etap 
właściwy (w trakcie realizacji planu) powinien przewidywać punkty kontro
lne, umożliwiające bieżącą ocenę realizacji przyjętych celów oraz ewentualną 

z katechezą wtajemniczenia, będąc jej naturalną kontynuacją, ale także i wypełnieniem” 
– (Internet, 03.03.2014) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/ km_mistago
gia_wk.html. Dyrektorium ogólne o katechizacji omawiając formację katechumenalną, wska
zuje na katechezę mistagogiczną, która jest etapem następującym po przyjęciu sakramen
tów wtajemniczenia, pomagającym w wewnętrznym przeżyciu tych sakramentów i we 
włączenie się do wspólnoty, DOK 89. Również Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia 
dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988 (skrót: OCWD) okres 
mistagogii, czyli pogłębionego wtajemniczenia, sytuują po otrzymaniu przez wierzące
go sakramentów wtajemniczenia. Wówczas cała wspólnota razem z nowo ochrzczonymi 
przez rozważanie Ewangelii, uczestnictwo w Eucharystii i uczynki miłosierdzia postępu
je w głębszym poznaniu misterium paschalnego i usiłuje coraz lepiej urzeczywistniać je 
w praktyce życia. OCWD 37. Por. DOK 51; 69–71.
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korektę realizowanego planu. W planowaniu katechetycznym, w tym kate
chezy biblijnej, możemy posłużyć się okresowymi planami dydaktycznymi: 
planem kierunkowym, planem wynikowym i planem metodycznym, czyli 
konspektem jednostki tematycznej3.

Na przygotowanie określonego planu dydaktycznego składa się szereg 
elementów: sformułowanie celów kształcenia, analiza materiału nauczania, 
przedstawienie struktury treści, ustalenie kolejności realizacji materiału oraz 
sporządzenie okresowego planu dydaktycznego.

Dla formacji biblijnej należy przygotowywać plany dydaktyczne. Zarów
no lekcja religii, jak i katecheza parafialna winny być zorganizowane i syste
matyczne. Treści biblijne powinny być usystematyzowane i przekazywane 
w określonym porządku. Dotyczy to zarówno szkolnego nauczania religii, jak 
i katechezy parafialnej. Lekcja religii prowadzona w szkole podstawowej róż
ni się od lekcji religii prowadzonej w gimnazjum nie tylko pod względem za
kresu treści biblijnych, ale również ich uszczegółowienia. Katecheza ewange
lizacyjna wymaga ustalenia innych celów dydaktycznych i wychowawczych 
oraz określenia innego materiału kształcenia niż katecheza wtajemniczająca, 
mistagogiczna i stała. Poza tym różne są cele i zakresy materiału kształcenia 
przekazywane w szkole i w parafii. Zatem i lekcje religii, i katecheza parafial
na będą potrzebowały odrębnych planów dydaktycznych.

ZAKRES MATERIAŁU KSZTAŁCENIA W KATECHEZIE BIBLIJNEJ 
 REALIZOWANEJ PODCZAS LEKCJI RELIGII  

I SPOTKAŃ PARAFIALNYCH

Dyrektorium ogólne o katechizacji wskazuje, że „pogłębienie w poznaniu 
wiary oświeca po chrześcijańsku życie ludzkie, umacnia życie wiary oraz 
uzdalnia do uzasadnienia jej w świecie. Przekazanie Symbolu wiary, stresz
czenia Pisma Świętego i wiary Kościoła wyraża realizację tego zadania”4. 
W dokumencie tym mowa jest o streszczeniu Pisma Świętego, bez podania 
bliższych wskazówek. W Dyrektorium katechetycznym Kościoła Katolickiego 
w Polsce podano ogólnie, że zadanie rozwijania poznania wiary dokonuje się 
przez poznanie Tradycji i Pisma Świętego5. Podczas lekcji religii uczeń zapo

3 Por. B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 
1997, s. 141–151.

4 DOK 85.
5 Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Dyrektorium katechetyczne Kościoła 

Katolickiego w Polsce, Kraków 2001, 24 (skrót: PDK). Polski dokument katechetyczny po
wołuje się w tym miejscu na DOK 85 i 95–96.
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znaje się głównie z treścią Ewangelii oraz historią biblijną6. Dyrektoria kate
chetyczne wyjaśniają, że historia biblijna opowiadana przez katechezę składa 
się z trzech etapów: Starego Testamentu, życia Jezusa Chrystusa i czasu Ko
ścioła7. W założeniach katechetycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
nie ma mowy o zapoznaniu uczniów w sposób systematyczny ze wszystki
mi księgami biblijnymi ani nawet w całości z Nowym Testamentem. Uczeń 
może ukończyć edukację szkolną, nie przeczytawszy w całości Pisma Święte
go. Ten szkolny brak można uzupełnić przez katechezę parafialną dorosłych.

Należy jednak pamiętać, że nauczanie wiary jest ściśle związane z ob
jawieniem, które jest historią relacji między Bogiem a człowiekiem8. Wśród 
zadań katechezy wymienia się rozwijanie poznania wiary9. Zadanie to ma 
umożliwić uczniom poznanie i rozumienie całej prawdy o Bożym planie zba
wienia poprzez zgłębianie Tradycji i Pisma Świętego10. Wiarę należy pozna
wać jako obietnicę, perspektywę i wyzwanie11. Wiara jest relacją całej osoby 
ludzkiej do Boga. Nauczania wiary nie można redukować do przekazu prawd 
religijnych12. Dlatego w tej perspektywie katecheza biblijna ma wymiar eg
zystencjalny. Treść ksiąg biblijnych będzie przekazywana w odniesieniu do 
osobistej relacji ucznia z Bogiem. Historia biblijna jest historią zbawienia, hi
storią relacji między Bogiem a człowiekiem. Pismo Święte czytane jako słowo 
Boże ma wymiar obietnicy, perspektywy i wyzwania. Jest księgą wiary. Czy
tanie Pisma Świętego wzmacnia i rozwija wiarę człowieka. Katecheza biblijna 
nie może ograniczać się do przekazu wiadomości odnoszących się do Pisma 
Świętego. Winna uczyć czytania Pisma Świętego jako słowa Bożego.

W zakres materiału kształcenia odnośnie do katechezy biblijnej mogą 
wchodzić trzy elementy: treść ksiąg biblijnych, zasady interpretacyjne tek
stów biblijnych oraz katechetyczne metody biblijne. Wszystkie te elementy 
ukierunkowane są na przekazanie uczniowi wiedzy, umiejętności i narzędzi 
umożliwiających spotkanie z Chrystusem obecnym w słowie Bożym. Zna
jomość treści ksiąg biblijnych można osiągnąć najpełniej przez ich lekturę. 
Wymaga to samodzielnej pracy ucznia, bowiem w ramach spotkań kate

6 Na temat szkolnego nauczania por. B. STYPUŁKOWSKA, Elementy biblijne w Dy-
rektoriach katechetycznych oraz Podstawie programowej z uwzględnieniem Programu nauczania, 
„Częstochowskie Studia Teologiczne” 41 (2013), s. 151–167.

7 Por. DOK 108; PDK 60.
8 Por. M. MAJEWSKI, Spotkania katechezy z teologią, Kraków 1995, s. 7.
9 Por. DOK 85; PDK 24.
10 Por. Z. MAREK, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Kraków 2007, s. 103; 

DOK 85; PDK 24.
11 Por.  M. MAJEWSKI, Spotkania katechezy z teologią, dz. cyt., s. 8.
12 Por. tamże.
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chetycznych nie da się przeczytać całego Pisma Świętego. Poznanie zasad 
interpretacyjnych Pisma Świętego i nauczenie się ich stosowania winno do
konywać się w ramach lekcji religii i katechezy parafialnej. Istotne tu będzie 
podejście do tekstu biblijnego jako do słowa Bożego. Katechetyczne metody 
biblijne zostaną przyswojone przez uczniów w ramach ich stosowania.

W katechezie parafialnej jest możliwość stosowania odrębnych metod, 
służących medytacji i modlitwie. Zrozumienie treści poszczególnych ksiąg 
biblijnych osiągamy dzięki uwzględnianiu zasad interpretacyjnych (histo
ryczno-literackich oraz teologicznych)13, które związane są z katechetyczny
mi metodami biblijnymi. Zasady interpretacyjne oraz metody biblijne służą 
zrozumieniu poszczególnych fragmentów i całych ksiąg biblijnych w ich 
sensie wyrazowym, teologicznym oraz egzystencjalnym. Do uzyskania po
trzebnej wiedzy biblijnej potrzebne jest nie tylko zapamiętanie i zrozumienie 
poszczególnych zasad interpretacyjnych, ale i umiejętność ich stosowania. 
Katecheta winien dbać o to, by uczniowie w ramach lekcji religii poznali zasa
dy historyczno-literackie i teologiczne oraz nabyli umiejętność posługiwania 
się nimi do rozumienia i poprawnej interpretacji nieznanych sobie tekstów 
biblijnych. Przy interpretacji tekstów biblijnych wskazane jest korzystanie 
z komentarzy, introdukcji, słowników i encyklopedii. Na lekcji religii uczeń 
powinien mieć z nimi kontakt i winien się uczyć z nich korzystać. Ten cel 
nie zostanie osiągnięty w przeciągu roku szkolnego. Podobnie będzie przy 
nauce katechetycznych metod biblijnych. Wdrażanie uczniów do stosowania 
poszczególnych metod winno być rozłożone w czasie, odbywać się w spo
sób uporządkowany, ale i różnorodny. W każdym roku uczniowie powinni 
poznawać różne metody ze wszystkich trzech grup katechetycznych metod 
biblijnych (dramatyzacyjnych, interpretacyjnych i egzystencjalnych14). Tylko 
wtedy przekaz katechetyczny będzie spójny.

Zasady i metody mają charakter służebny wobec tekstów biblijnych. 
Pierwszorzędnym celem jest czytanie i rozumienie tekstów biblijnych, a nie 
poznawanie zasad i metod. Katecheta zatem winien troszczyć się o przekaza
nie katechizowanym pełnego orędzia biblijnego. W przygotowaniu uczniów 
do poprawnego rozumienia tekstów biblijnych podczas ich samodzielnej 
lektury największe znaczenie ma praca z egzemplarzami Pisma Świętego 

13 Por. B. STYPUŁKOWSKA, Teoretyczne i praktyczne założenia przygotowania kateche-
tów do poprawnej interpretacji tekstów biblijnych z uwzględnieniem form samokształcenia kierowa-
nego, Kraków 1999, s. 77–95; B. STYPUŁKOWSKA, Dlaczego dydaktyka biblijna jest konieczna 
w formacji katechetycznej?, „Częstochowskie Studia Teologiczne” (1999) z. 27, s. 255–269.

14 Por. A. DŁUGOSZ, B. STYPUŁKOWSKA, Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, Kra
ków 2000, s. 92–115.
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w czasie lekcji religii i katechezy parafialnej. Jeżeli w ramach spotkań ka
techetycznych uczniowie będą mieć okazję do odszukiwania potrzebnych 
fragmentów, będą stosowali różne katechetyczne metody biblijne i zapozna
ją się z podstawowymi wiadomościami introdukcji biblijnej, wówczas zdo
będą konieczne przygotowanie do tego, by w domu samodzielnie powracać 
do tekstów czytanych podczas katechezy lub liturgii, a na wyższym etapie 
rozpocząć codzienne studium biblijne. Wypisy biblijne zamieszczone w pod
ręcznikach dla ucznia nie przygotują katechizowanych do tego zadania.

Katechetyczna formacja biblijna obejmuje całe Pismo Święte. Podczas 
spotkań katechetycznych katechizowany winien mieć kontakt z wszystkimi 
rodzajami ksiąg występujących zarówno w Starym, jak i Nowym Testamen
cie. Co więcej, winien być przygotowany do odbioru i poprawnego zrozu
mienia przesłania każdej księgi biblijnej. W ramach lekcji religii powinien 
nabrać biegłości w interpretowaniu ksiąg biblijnych w sposób zgodny z za
sadami historycznoliterackimi oraz teologicznymi. Umiejętności zdobyte 
w szkole będą mogły być utrwalane i rozwijane w ramach katechezy do
rosłych. Poznawanie treści biblijnych z kolei ma służyć egzystencjalnemu 
spotkaniu z Bogiem, obecnym w swoim słowie. Niezmiernie ważnym czyn
nikiem w formacji biblijnej jest osoba katechety. Katecheta winien być czło
wiekiem „zżytym z Biblią”, aby z własnego doświadczenia znał trudności 
pojawiające się przy lekturze Pisma Świętego, aby potrafił także stosować 
różnorodne katechetyczne metody biblijne i wykorzystywał swoje umiejęt
ności, przygotowując konspekt katechetyczny. Wtedy jego wskazówki i rady 
udzielane uczniom będą miały charakter praktyczny, a katecheza stanie się 
dla uczniów prawdziwym wprowadzeniem w świat Biblii.

Przekaz treści biblijnych w parafii może mieć charakter liturgiczny 
(półciągły), kursoryczny (ciągły) oraz tematyczny. Z przekazem treści o cha
rakterze liturgicznym mamy do czynienia najczęściej podczas homilii oraz 
w czasie spotkań studyjnych grup lektorskich, gdy omawiane są fragmenty 
przeznaczone do czytania podczas liturgii słowa. Z przekazem treści o cha
rakterze kursorycznym mamy do czynienia wówczas, gdy w jakiejś grupie 
czytane są i omawiane poszczególne księgi biblijne w sposób kursoryczny. 
Z przekazem treści o charakterze tematycznym mamy do czynienia wów
czas, gdy omawiane jest wybrane zagadnienie występujące w Biblii. Cha
rakter tematyczny zachowany będzie również wtedy, gdy dana grupa za
poznawana jest z wybranymi fragmentami, np. róże różańcowe mogą być 
zapoznawane z perykopami biblijnymi dotyczącymi tajemnic różańcowych.

W katechezie ewangelizacyjnej, również dla osób dorosłych, głównymi 
treściami katechezy biblijnej będzie Osoba Jezusa Chrystusa przedstawiana 
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w ewangeliach. Przekaz treści będzie miał charakter tematyczny. W kate
chezie wtajemniczającej głównymi treściami katechezy biblijnej będą teksty 
przybliżające rzeczywistość sakramentu chrztu, bierzmowania i Eucharystii 
oraz historia biblijna na kanwie Starego i Nowego Testamentu. Przekaz tre
ści również będzie miał charakter tematyczny. W katechezie mistagogicznej 
głównymi tematami katechezy biblijnej będą treści przekazywane podczas 
liturgii słowa niedzielnych i powszednich mszy świętych. Przekaz treści 
będzie miał charakter liturgiczny. W katechezie stałej głównymi treściami 
katechezy biblijnej będzie orędzie poszczególnych ksiąg biblijnych czyta
nych w sposób ciągły. Przekaz treści będzie miał charakter kursoryczny. Na 
wszystkich stopniach katechezy aktualne będą informacje związane z zasa
dami interpretacyjnymi Pisma Świętego, które umożliwią katechizowanym 
samodzielną lekturę Biblii.

PLANOWANIE KIERUNKOWE W KATECHEZIE BIBLIJNEJ

Planowanie kierunkowe15 jest planowaniem ogólnym, podstawowym, 
najbardziej ramowym. W szkole tworzenie planów kierunkowych polega 
na wytyczeniu rocznych lub semestralnych głównych celów dydaktycznych 
i wychowawczych16 oraz określeniu materiału kształcenia. W katechezie bi
blijnej realizowanej w parafii plany kierunkowe mogą obejmować np. trzy
letni cykl liturgiczny (Rok A, B i C) lub okres jeszcze szerszy, np. pięcioletni 
cykl spotkań biblijnych w ramach kręgu biblijnego lub lectio divina. Cele dy
daktyczne określają wiadomości religijne17. W przypadku katechezy biblijnej 
cele dydaktyczne odnoszą się do wiadomości dotyczących Pisma Święte
go i wydarzeń zbawczych, z którymi uczeń zapozna się w trakcie procesu 
kształcenia. Cele wychowawcze ukierunkowane są na integralną formację 
chrześcijańską18. W przypadku katechezy biblijnej cele wychowawcze odno
szą się do kształtowania właściwej postawy ucznia wobec słowa Bożego oraz 
wdrażania w modlitwę biblijną. 

15 Por. B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt., s. 142–146; tenże, 
Cele kształcenia, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. KRUSZEWSKI, War
szawa 1994, s. 38–44; A. ZELLMA, Planowanie dydaktyczne w szkolnym nauczaniu religii, 
[w:] Dydaktyka katechezy, cz. II, red. J. STALA, Tarnów 2004, s. 23–24.

16 A. Zellma uważa, że nie należy rezygnować z tradycyjnego planowania i formu
łowania celów lekcji religii, gdyż ukierunkowują one tok działań dydaktyczno-wycho
wawczych katechety. A. ZELLMA, Planowanie dydaktyczne w szkolnym nauczaniu religii, 
art. cyt., s. 60.

17 Por. tamże, s. 59.
18 Por. tamże.
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Ważne jest przygotowanie planów kierunkowych dla każdego etapu 
edukacyjnego w szkole oraz dla każdego stopnia katechezy parafialnej: kil
kuletniego, rocznego oraz semestralnego. Planowanie kierunkowe umożli
wia wyodrębnienie treści podstawowych oraz głównych celów kształcenia. 
Ustalenie treści kształcenia winno być ogólne i mieścić się w granicach celów. 
W nauczaniu katechetycznym jest bardzo istotne, by materiał kształcenia do
tyczył nie tylko wzbogacania wiedzy religijnej, ale odnosił się do życiowych 
postaw. W katechezie biblijnej mamy do czynienia z poznawaniem treści 
przesłania biblijnego, zdobywaniem umiejętności pracy z tekstem biblijnym 
oraz kształtowaniem postawy człowieka doświadczającego spotkania z Bo
giem przez kontakt z Pismem Świętym. Planowanie kierunkowe obejmuje 
analizę materiału kształcenia i związany z tym podział całości na mniejsze 
jednostki – działy lub bloki tematyczne. Konieczne jest zatem dokonywanie 
na tym etapie analizy materiału kształcenia. Analiza materiału kształcenia 
polega na zharmonizowaniu materiału nauczania z celami głównymi kate
chezy, realizowanymi przez wszystkie lata katechezy szkolnej oraz w sposób 
permanentny w parafii. Cele główne obejmują wiele szczegółowych działów 
materiału, a szersze zakresy materiału służą realizacji wielu celów. Cele i ma
teriał kształcenia stanowią więc dwa aspekty działalności pedagogicznej. 
Nie można realizować samych celów bez określonego materiału programo
wego ani też nie można przekazywać materiału kształcenia, nie mając żad
nych celów. W trakcie analizy materiału kształcenia należy ustalić kolejność 
realizacji materiału oraz zwrócić uwagę na konieczne środki dydaktyczne. 
W odniesieniu do szkolnego planu dydaktycznego planowanie kierunkowe 
może obejmować semestr, rok szkolny lub nawet kilka lat (np. konkretny 
etap edukacyjny). Zaniedbanie planowania kierunkowego naraża katechetę 
na chaotyczne przypisywanie celów dydaktycznych i wychowawczych do 
gotowych konspektów katechetycznych.

PLANOWANIE WYNIKOWE W KATECHEZIE BIBLIJNEJ

Planowanie wynikowe19 jest kluczowe dla współczesnej dydaktyki20. 
Polega na wytyczeniu bardziej szczegółowych celów kształcenia i przedsta
wieniu całościowej, spójnej treści nauczania w odniesieniu do określonego 
działu programowego lub jednostki tematycznej. Należy tutaj wziąć pod 

19 Por. B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt., s. 146–148; tenże, 
Cele kształcenia, art. cyt., s. 38–44; A. ZELLMA, Planowanie dydaktyczne w szkolnym naucza-
niu religii, art. cyt., s. 24–30, 32–36.

20 Por. B. NIEMIERKO, Cele kształcenia, art. cyt., s. 41.
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uwagę zadania katechezy21, które są celami specyficznymi22, dzięki którym 
realizuje się cel podstawowy, jakim jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale 
zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość23. 

W konstruowaniu planu wynikowego możemy posłużyć się dostępny
mi taksonomiami celów kształcenia, które są hierarchicznymi klasyfikacjami 
celów. Wśród nich zasługuje na uwagę taksonomia ABC, odnosząca się do 
celów poznawczych na poziomie wiadomości i umiejętności, do celów prak
tycznych na poziomie ćwiczeń i nawyków oraz do celów wychowawczych 
na poziomie działań i postaw24.

Planowanie wynikowe zajmuje się realistycznym określaniem wyma
gań programowych, według których katecheta będzie oceniać osiągnięcia 
uczniów oraz skuteczność własnej pracy. Wymagania programowe zatem 
winny być sformułowane w sposób konkretny i jednoznaczny oraz zakładać 
pewne zróżnicowanie ze względu na możliwości poszczególnych uczniów25. 

Wymagania programowe26 są to oczekiwane osiągnięcia uczniów. Usta
lenie wymagań programowych służy zharmonizowaniu materiału naucza
nia z celami kształcenia, jest ściśle związane z analizą treści nauczania oraz 
taksonomiami celów nauczania. Ustalanie wymagań programowych jest ko
nieczne ze względu na zróżnicowanie możliwości uczniów. W klasie szkol
nej katecheta ma do czynienia z uczniami zdolnymi i mniej zdolnymi. Jeden 
poziom zwykle nie pozwala na pokierowanie pracą wszystkich uczniów, 
dlatego konieczne jest zróżnicowanie wymagań. Proces dydaktyczny winien 
być tak zaplanowany, by nauka w szkole była atrakcyjna i kształcąca dla 
wszystkich uczniów w klasie. Najzdolniejsi uczniowie nie mogą się nudzić, 
mniej zdolni natomiast muszą mieć wymagania dostosowane do swoich 
możliwości. Ustalając wymagania programowe, należy dokonać ostatecznej 
selekcji elementów treści nauczania, a wyselekcjonowane elementy treści 

21 Por. DOK 85–86; PDK 23–29.
22 Por. DOK 84.
23 Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae” o katechizacji w na-

szych czasach, [w:] Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1 (1979–1995), tekst 
pol., Kraków 2006, s. 7–87, n 5; DOK 80.

24 Por. B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt., s. 86–100; ABC te-
stów osiągnięć szkolnych, red. B. NIEMIERKO, Warszawa 1975, s. 21; tenże, Cele kształcenia, 
art. cyt., s. 13–16. Opierając się na tej taksonomii, J. Szpet opracował taksonomię celów 
kształcenia religijnego. J. SZPET, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 60. Zastosowanie 
taksonomii ABC do potrzeb katechezy biblijnej por. B. STYPUŁKOWSKA, Specyfika kate-
chezy biblijnej we współczesnej szkole, „Polonia Sacra” (2002) nr 11 (55), s. 332–333.

25 Por. B. NIEMIERKO, Cele kształcenia, art. cyt., s. 41.
26 Por. tenże, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt., s. 119–140; B. NIEMIERKO, 

Cele kształcenia, art. cyt., s. 30–38.
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podzielić według poziomów wymagań i przyporządkować do nich szcze
gółowe cele operacyjne. Dydaktycy proponują wytyczanie trzech poziomów 
wymagań programowych – podstawowego, rozszerzającego i dopełniające
go27 – albo bardziej rozbudowaną hierarchię wymagań składającą się z pięciu 
poziomów: podstawowego, koniecznego, rozszerzającego, dopełniającego 
oraz wykraczającego28, odpowiadającego skali ocen szkolnych. W praktyce 
katechetycznej można spotkać dwa poziomy: wymagania podstawowe oraz 
wymagania ponadpodstawowe29.

Wymagania podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności, które 
są stosunkowo łatwe do opanowania, najpewniejsze i doniosłe naukowo, 
niezbędne w dalszej nauce, bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym 
i ewentualnej pracy zawodowej. Wymagania podstawowe są wyznaczone 
przez cele główne i odnoszą się do centralnych elementów materiału naucza
nia, ale nie wyczerpują osiągnięć związanych z tymi celami30. Spełnienie wy
magań podstawowych uprawnia ucznia do otrzymania oceny dostatecznej31. 
W katechezie biblijnej wymagania podstawowe odnoszą się do tych treści 
i umiejętności, bez których niemożliwe jest podjęcie lektury Pisma Świętego 
jako słowa Bożego.

Wymagania konieczne obejmują te elementy treści podstawowej, które 
są najłatwiejsze, najczęściej stosowane, niewymagające większych modyfika
cji, niezbędne do uczenia się ogółu podstawowych wiadomości i umiejętno
ści, możliwie praktyczne. Spełnienie jedynie wymagań koniecznych upraw
nia ucznia do oceny dopuszczającej32.

Wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności, które 
są umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne, 
przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce, pośrednio użyteczne w życiu 
pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej. Stanowią pogłębienie i po
szerzenie wymagań podstawowych, ich opanowanie jest uzależnione od 
opanowania wymagań podstawowych oraz konieczne do opanowania na

27 Por. tamże, s. 42.
28 Por. B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt. s. 131–132.
29 Por. np. (Internet, 16.07.2014) http://www.portalkatechetyczny.pl/secured/gim

nazjum,1,1,1,56.html lub http://www.katechizmy.pl/art-194.plany-wynikowe-nowe
-podreczniki.html.

30 B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt. s. 131; tenże, Cele kształ-
cenia, art. cyt., s. 32.

31 Tenże, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt. s. 131.
32 Por. tamże, s. 131–132.
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stępnego poziomu – wymagań dopełniających33. Spełnienie tych wymagań 
uprawnia ucznia do uzyskania oceny dobrej34.

Wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności, które są 
trudne do opanowania, twórcze naukowo, występują w wielu równoległych 
ujęciach, są wyspecjalizowane, o trudno przewidywalnym zastosowaniu 
oraz nie wykazują bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności 
uczniów35. Spełnienie tych wymagań uprawnia ucznia do uzyskania oceny 
bardzo dobrej36.

Wymagania wykraczające obejmują treść pozaprogramową. Składają 
się na nią wiadomości i umiejętności wykraczające trudnością ponad dany 
szczebel szkoły, szczególnie złożone i oryginalne, twórcze naukowo, wą
skospecjalistyczne, pozbawione bezpośredniej użyteczności w przedmiocie 
szkolnym i w pozaszkolnej działalności ucznia. Ich spełnienie uprawnia 
ucznia do otrzymania oceny celującej37.

Planowanie wynikowe jest ważne w szkolnej edukacji. Jego zaniedba
nie naraża katechetę na brak określonych kryteriów oceny, a tym samym 
na niekonsekwencję w ocenianiu wyników nauczania. Plany wynikowe są 
konieczne w nauczaniu religii w szkole i bardzo przydatne w katechezie pa
rafialnej. Jednakże w katechezie parafialnej planowanie wynikowe ograni
cza się jedynie do sformułowania bardziej szczegółowych celów kształcenia 
związanych z zadaniami katechezy. W katechezie parafialnej nie trzeba opra
cowywać wymagań programowych, gdyż osiągnięcia uczniów nie podlegają 
ocenie szkolnej.

PLANOWANIE METODYCZNE W KATECHEZIE BIBLIJNEJ

Planowanie metodyczne38 polega na przygotowaniu konspektu jednost
ki katechetycznej39 lub określeniu zadań do wykonania w czasie indywidu
alnego studium biblijnego. Może dotyczyć pojedynczej katechezy lub cyklu 

33 Por. tamże. s. 132; B. NIEMIERKO, Cele kształcenia, art. cyt., s. 32.
34 Por. B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt. s. 132.
35 Por. tamże.
36 Por. tamże.
37 Por. tamże.
38 Por. B. NIEMIERKO, Między oceną szkolną a dydaktyką, dz. cyt., s. 148–151; tenże, 

Cele kształcenia, art. cyt., s. 38–44; A. ZELLMA, Planowanie dydaktyczne w szkolnym naucza-
niu religii, art. cyt., s. 30–32, 37–78.

39 A. ZELLMA oprócz uwag dotyczących konspektu katechezy podaje ponadto 
uwagi dotyczące planu lekcji religii, czyli zwięzłego opisu przyjętej do realizacji koncep
cji przeprowadzenia zajęć katechetycznych oraz scenariusza lekcji religii, czyli bardzo 
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katechez. Obejmuje cele ogólne oraz szczegółowe, sformułowane zwykle 
w sposób operacyjny40. Przy przygotowywaniu konspektu katechetycznego 
cele sformułowane podczas planowania wynikowego zostają podzielone na 
elementy składowe i jeden z nich lub kilka staje się obiektem zainteresowania 
w danej jednostce katechetycznej. 

Planowanie metodyczne jest nie tylko konieczne na lekcji religii, lecz 
również przydatne w katechezie parafialnej. Odnośnie do katechezy biblijnej 
planowanie metodyczne służy kształceniu umiejętności czytania i popraw
nego rozumienia Pisma Świętego jako słowa Bożego. Ten cel realizowany 
jest zarówno na lekcji religii, jak i w spotkaniach parafialnych. Obejmuje ele
menty poznawcze (zdobywanie wiedzy biblijnej), praktyczne (uczenie się 
stosowania metod i zasad) oraz wychowawcze (kształtowanie postaw i na
wyków). Warto również zwrócić uwagę na to, że wiele celów kształcenia 
odnoszących się do postaw, działań czy umiejętności będzie realizowanych 
przez szereg pojedynczych lekcji religii i katechez parafialnych.

Konspekty na lekcje religii mogą być przygotowane jako konspekty 
katechezy antropologiczno-kerygmatycznej (inaczej katechezy interpreta
cyjnej). Struktura katechezy antropologiczno-kerygmatycznej składa się 
z trzech członów: „Człowiek pyta”, „Bóg odpowiada”, „Człowiek odpowia
da Bogu”41. Drugi człon katechezy przeznaczony jest głównie na przekaza
nie nowych treści dydaktycznych i związany jest z realizacją celu dydak
tycznego. Trzeci człon katechezy natomiast związany jest z realizacją celu 
wychowawczego. Cel dydaktyczny powinien zawierać element poznawczy 
(nową treść dydaktyczną, którą winien poznać uczeń w trakcie katechezy), 

uszczegółowionego konspektu lekcji. A. ZELLMA, Planowanie dydaktyczne w szkolnym na-
uczaniu religii, art. cyt., s. 37–51.

40 W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów zapisywania celów jednostki 
katechetycznej. Ich przykładowego zestawienia dokonał Z. BARCIŃSKI w artykule Jak 
należy formułować cele jednostki katechetycznej?, „Katecheta” 46 (2002) nr 11, s. 69–71. Całą 
dyskusję na temat zapisywania celów jednostki katechetycznej poruszoną na łamach „Ka
techety” można prześledzić w następujących numerach: Z. BARCIŃSKI, Jak należy for-
mułować cele jednostki katechetycznej?, art. cyt., s. 69–77; E. OSEWSKA, Ustalenie i określenie 
celów jednostki metodycznej, „Katecheta” 46 (2002) nr 12, s. 59–65; A. PETKIEWICZ, Plano-
wanie działalności edukacyjnej, „Katecheta” 47 (2003) nr 1, s. 58–61; Z. BARCIŃSKI, Jak zapi-
sywać cele jednostki katechetycznej? Dyskusja, „Katecheta” 47 (2003) nr 2, s. 48–54. Na temat 
operacjonalizacji celów kształcenia por. R. DAVIS, L. ALEXANDER, S. YELON, Konstru-
owanie systemu kształcenia, tłum. J. Łaszcz, Warszawa 1983, s. 49–113; B. NIEMIERKO, Cele 
kształcenia, art. cyt., s. 16–23; A. ZELLMA, Planowanie dydaktyczne w szkolnym nauczaniu 
religii, art. cyt., s. 61–67.

41 A. DŁUGOSZ, Jak przygotowywać i oceniać katechezę. Elementy dydaktyki katechetycz-
nej, Częstochowa 1997, s. 21–25.
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niekoniecznie jednak każdy konspekt katechetyczny musi zawierać element 
praktyczny. Z drugiej strony jeżeli w konspekcie występuje element prak
tyczny, winien również występować element dydaktyczny. Głównym celem 
katechezy biblijnej nie jest bowiem zdobycie umiejętności posługiwania się 
wybranymi metodami i stosowanie określonych zasad interpretacyjnych 
dla nich samych. Każda katecheza winna być związana z określonym prze
słaniem ze strony Boga i winny być przygotowane warunki umożliwiające 
uczniowi kontakt z Bogiem. Katecheza biblijna w każdym wymiarze ma być 
katechezą spotkania.

Konspekty biblijnych spotkań parafialnych nie muszą się trzymać struk
tury katechezy antropologiczno-kerygmatycznej. Często konkretne spotka
nia biblijne mają własną strukturę spotkania, np. lectio divina, liturgia godzin, 
kręgi biblijne itp.

PODSUMOWANIE

W niniejszym artykule podjęto zagadnienie planowania dydaktyczne
go w katechezie biblijnej. Katechezę biblijną scharakteryzowano jako kate
chezę, która w sposób planowy zapoznaje uczniów z przesłaniem biblijnym 
oraz przygotowuje ich do samodzielnego czytania i poprawnego rozumienia 
tekstów biblijnych. Zwrócono uwagę, że katecheza biblijna korzysta z Pisma 
Świętego jako swojego źródła formalnego oraz jej cele odnoszą się wprost 
do lepszego zrozumienia konkretnego tekstu biblijnego lub zdobycia bądź 
kształtowania umiejętności pracy z Pismem Świętym. Przedstawiono trzy 
rodzaje planowania dydaktycznego oraz rozważono ich zastosowanie na 
lekcji religii i w katechezie parafialnej: planowanie kierunkowe, wynikowe 
i metodyczne. 
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TYPES OF DIDACTIC PLANNING AND THEIR APPLICATION  
IN BIBLICAL CATECHESIS

The paper deals with an important element of biblical didactics related to the prob
lem of didactic planning. The three types of planning were presented along with the ex
amples of their application in biblical catechesis: the directional planning, the effect plan
ning and the methodical planning.

The directional planning consist in formulation of main purposes of teaching and 
specifying the range of educational material. We can distinguish the directional planning 
for a period of several years, for a year, or for a semester. The effect planning deals with 
realistic specifying of program requirements according to which a religion teacher would 
judge pupils’ achievements and the effectiveness of his/her own work. The methodical 
planning consists in preparing the draft of the lesson and in realisation of a catechetical 
unit. It includes general and specific goals of catechesis, the latter being formulated in the 
operative way. The paper presents application of the methodical planning in the structure 
of anthropologic and kerygmatic catechesis.

tłum. Grażyna Piłkowska
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KRONIKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ  
W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ ZA LATA 2013–2015

Prace dyplomowe napisały i odpowiednie stopnie uzyskały następujące 
osoby:

PRACE MAGISTERSKIE
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Rok 2014
Ks. Krzysztof GOLOMKA, Chorzy i cierpiący w centrum troski Kościoła w świetle 
orędzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na światowe dni chorych w latach 1992–2012 
– promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. Jakub KUZIA, Problematyka terroryzmu w aspekcie etyczno-moralnym – pro
motor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. Ireneusz KWOKA, Stosowanie tortur w kontekście troski o życie i zdrowie 
bliźniego w świetle wybranej literatury teologicznomoralnej – promotor: ks. prof. 
dr hab. Jan Orzeszyna.
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Ks. Radosław SKAŁKA, Pedagogiczny i etyczno-moralny aspekt realizacji zasady 
„fair play” w sporcie – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. Paweł SPRONCEL, Problematyka religijna i społeczno-moralna w nauczaniu 
papieża Benedykta XVI podczas jego apostolskich podróży – promotor: ks. prof. 
dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. Maciej GAIK, Aktualność duchowości karmelitańskiej w świetle nauczania 
bł. Jana Pawła II – promotor: ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal.

Rok 2015

Ks. Michał FUCIA, Satanizm w Polsce jako wyzwanie duszpastersko-społeczne – 
promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński.

Ks. Adrian ŁUKOWICZ, Akolita i nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w Ko-
ściele powszechnym – promotor: ks. dr hab. Paweł Maciaszek.

Ks. Karol NĘDZA, Aksjologia w ujęciu ks. Józefa Tischnera – promotor: ks. prof. 
dr hab. Roman Rożdżeński. 

PRACE DOKTORSKIE

Ks. Stanisław KOŁAKOWSKI, Kierownictwo duchowe w Listach Św. Ojca Pio, 
obrona pracy miała miejsce 19.12.2013 na Wydziale Teologicznym Uniwer
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Promotor: 
ks. dr hab. Wojciech ZYZAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krako
wie)
Recenzenci: 
ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra
kowie)
ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II)
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Całość projektu pomyślana jest jako uzupełnienie literatury polskojęzycznej 
dotyczącej Ojca Pio o monografię poświęconą wyłącznie kwestii kierownic
twa duchowego. Praca ma w zamyśle rozwinąć i uzupełnić tematykę związa
ną z tym zagadnieniem. W języku polskim nie ukazała się dotychczas żadna 
wyczerpująca publikacja poświęcona w całości kwestii kierownictwa w ko
respondencji Ojca Pio.
Podstawowym źródłem badań są pozostawione przez Ojca Pio listy zebra
ne i wydane w języku włoskim w układzie czterotomowym. Do tego zbioru 
dołącza się tomik zawierający prace szkolne, wypracowania i rozważania 
świętego.
Należy wyrazić nadzieję, iż praca przyczyni się nie tylko do lepszego pozna
nia osoby i działalności pastoralnej świętego z Pietrelciny, lecz także wzmoże 
zainteresowanie teorią i praktyką tak cennej posługi, jaką jest kierownictwo 
duchowe w Kościele.

Ks. dr Krystian KUCHARCZYK, Lex caelibatus nella dottrina giuridica della 
Chiesa Cattolica, obroniona na Wydziale Obojga Praw Papieskiego Uniwersy
tetu Laterańskiego w Rzymie 26.06.2013.
Promotor: 
prof. Patrick Valdrini, prorektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego 
w Rzymie
Recenzenci: 
prof. Natale Loda, Wydział Obojga Praw, Papieski Uniwersytet Laterański 
w Rzymie.
prof. Claudia Izzi, Wydział Obojga Praw, Papieski Uniwersytet Laterański 
w Rzymie.

Celem pracy zatytułowanej Lex caelibatus nella dottrina giuridica della Chiesa 
Cattolica jest ukazanie normy prawnej regulującej kwestie celibatu kapłań
skiego i procedur postępowania administracyjno-dyscyplinarnego z nim 
związanych. 

W dysertacji zostaje w sposób precyzyjny i bardzo szczegółowy uka
zany historyczny proces kształtowania się owej normy i prawa regulujące
go funkcjonowanie i sankcjonowanie obowiązku, jakim jest celibat. Autor 
bardzo dokładnie analizuje dokumenty prawne regulujące kwestie związa
ne z kapłańskim celibatem, posługując się przy tym bezbłędnym od strony 
struktury gramatyki i nomenklatury prawniczej językiem włoskim. Autor 
omawia również w sposób bardzo dokładny funkcjonowanie administracyj
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nego procesu uzyskania dyspensy od celibatu i wszystkich obowiązków wy
nikających ze święceń kapłańskich. 

Dysertacja została oceniona bardzo wysoko (na ocenę celującą) i jest 
ewidentnym novum, które systematyzuje i syntetyzuje wiedzę na temat pro
cesu przeniesienia osoby duchownej do stanu świeckiego.

Ukończone z wyróżnieniem studia w Instytucie Obojga Praw Papieskie
go Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie zwieńczone zostały nadaniem ty
tułu doktora nauk prawnych.

Ks. dr Dariusz PIASECKI, Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską w Cen-
tonach Homeryckich, obrona doktorska 17.10.2013 na Wydziale Nauk Humani
stycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Promotor: 
prof. dr hab. Krzysztof Narecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Tadeusz Gacia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Marian Szarmach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Celem pracy zatytułowanej Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską w Cen-
tonach Homeryckich jest ukazanie związków, podobieństw i różnic między 
dziełami Homera a Ewangelią. W dysertacji chodzi o przedstawienie zarów
no elementów językowych (epitety, nazwy własne), strukturalnych (porów
nania, ekfrazy, dojady, sceny rozpoznań), jak i treściowych Iliady i Odysei 
w ich transpozycji do treści ewangelicznych. Pozwala to odpowiedzieć na 
pytanie, czy i w jakiej mierze da się zredukować przesłanie Ewangelii do 
treści zawartych w poematach Homera i przy użyciu języka poematów Ho
merowych. Innymi słowy, czy wszystkie prawdy zawarte w Nowym Testa
mencie można przedstawić, odwołując się jedynie do tekstów Iliady i Odysei. 
Tak postawiony cel stanowi absolutne novum w światowych badaniach nad 
Centonami Homeryckimi.

ROZPRAWA HABILITACYJNA.

Ks. dr hab. Paweł SOBIERAJSKI, Sakralna liryka wokalna Jerzego Rosińskiego. 
Kolokwium habilitacyjne 11.06.2013 na Wydziale Wokalno-Instrumental
nym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
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Recenzenci: 
prof. dr hab. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku) 
prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
ks. dr hab. Robert Kaczorowski (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
dr hab. Maciej Bartczak (Akademia Muzyczna w Katowicach) 

Każda habilitacja artystyczna składa się z dzieła artystycznego oraz jego 
opisu wydanego w formie książkowej. W tym przypadku praca Sakralna liry-
ka wokalna Jerzego Rosińskiego stanowi rodzaj komentarza do nagrania czter
nastu wokalno-instrumentalnych kompozycji kieleckiego organisty i kom
pozytora wspomnianego w tytule dzieła, zarejestrowanych przez habilitanta 
na płycie CD. 

Towarzysząca autorowi idea realizacji własnych planów zawodowych 
oraz wynikająca z tego konieczność spełnienia wszelkich wymogów określo
nych w stosownej ustawie były wtórne w stosunku do pragnienia ocalenia od 
zapomnienia, opisania i utrwalenia zasadniczej części sakralnej twórczości 
kieleckiego kompozytora. Poświęcone tej problematyce trzy centralne roz
działy pracy (drugi, trzeci i czwarty) podejmują kwestię twórczej inspiracji, 
prezentacji i analizy tekstualnej ośmiu pieśni maryjnych, pięciu kolęd oraz 
Kantaty na 1000-lecie chrztu Pomorza autorstwa organisty z kieleckiej bazyliki 
katedralnej. Swoistą klamrą wspomnianych rozważań są pozostałe dwa roz
działy pracy. Pierwszy z nich, o charakterze biograficznym, traktuje o życiu, 
działalności artystycznej, pedagogicznej oraz o spuściźnie kompozytorskiej 
Jerzego Rosińskiego. Ostatni zaś skupia się na problemach wykonawczych 
w pieśniach twórcy, od wymogów związanych z miejscem i czasem prezen
tacji, poprzez kwestie interpretacyjne, aż do zagadnień czysto technicznych 
włącznie. 

Centrum rozważań w pracy jest twórczy dekalog kompozytora, czytel
ny w jego utworach, odkrywający prawdę o duchowym, osobowościowym 
oraz artystycznym bogactwie skromnego organisty z bazyliki katedralnej 
w Kielcach. Ważnym uzupełnieniem do omawianej muzycznej spuścizny 
mistrza jest udokumentowany i podkreślony w pracy edukacyjny walor jego 
twórczości. Nie chodzi tylko o podejście kompozytora do materii dźwięku 
czy harmonii. Rosiński jawi się jako liturg, który z prostotą dziecka, głębo
ką wiarą, a jednocześnie z niezwykłą konsekwencją przejawia troskę o prze
strzeń sakralną, zwłaszcza o liturgię, która jest szczytem i źródłem życia 
chrześcijańskiego. 

Warto podkreślić także wielką dbałość kieleckiego muzyka o sztukę, 
o warsztat twórcy i wykonawcy; jego dążenie do artystycznego ideału ze 
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świadomością pokornego uczestniczenia w liturgii jako świętym działaniu, 
stawiającym przed muzyką, przed śpiewem i grą wysokie wymagania doty
czące źródła inspiracji tekstualnej i muzycznej, jakości słowa, melodii oraz 
dźwięku w utworach sakralnych. Wszystkie te aspekty układają się czytelnie 
w kompozytorskie credo Rosińskiego, znajdując potwierdzenie w życiowej 
filozofii kompozytora, w jego podejściu do wielu kwestii szczegółowych, 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio życia i działania chrześcijańskich 
muzyków przełomu wieków i tysiącleci, twórców, wykonawców oraz od
biorców owej twórczości i ich wzajemnej relacji, dzięki której konkretna 
kompozycja nie jest zawieszona w próżni, ale – jako dobrze adresowana – 
trafia do słuchacza, otwiera, porusza, podoba się i przemienia.

Analiza szerokiej, wielopłaszczyznowej działalności mistrza, który prze
cież był nie tylko organistą, wirtuozem, ale także kompozytorem, dyrygen
tem chórów, organizatorem oraz dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Sakralnej, wychowawcą licznych pokoleń kieleckich 
muzyków oraz publicystą, pozwala na wyciągnięcie ważnych wniosków do
tyczących fundamentów kompozytorskiego warsztatu Jerzego Rosińskiego. 
Na uwagę zasługuje:

• inwencja twórcza mistrza, która pozwalała niekiedy na przygotowanie 
tego samego utworu w kilku różnych wersjach;

• podejście przekrojowe do zagadnienia muzyki sakralnej: umiejętne 
łącznie różnych stylów i gatunków muzycznych, zawsze adekwatnie 
do tekstu biblijnego, liturgicznego, poetyckiego oraz głoszonej przez 
nie tajemnicy wiary; 

• kierowanie twórczości do szerokiego grona odbiorców: muzyków ko
ścielnych, duchowieństwa i wiernych świeckich na wszystkich pozio
mach rozwoju;

• kilkakrotne wznawianie publikacji muzycznych, które cieszyły się 
i nadal cieszą się wielką popularnością w środowisku organistowskim. 

Wspomniane działania profesora miały swoje źródło nie tylko w jego 
twórczym talencie oraz wielkiej wrażliwości muzycznej. To był muzyk, który 
czuł osobistą odpowiedzialność za powierzone obowiązki; co więcej – trakto
wał swą pracę jako powołanie, jako misję, jako działalność apostolską, której 
głównym zadaniem było głoszenie wiary oraz poszukiwanie nowych sposo
bów dotarcia do każdego człowieka z Ewangelią w pięknej szacie melodii, 
służącej podkreśleniu skuteczności słowa. 

W artystycznym życiu profesora nastąpiło niezwykłe spotkanie „wiary” 
i „rozumu”, tego, co duchowe, nieuchwytne, jakby ulotne, niemal jednorazo
we, z tym, co racjonalne, doświadczalne, powtarzalne. To właśnie u Rosiń
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skiego twórcze natchnienie, artystyczny zachwyt, duchowe bogactwo wy
przedzały dzieło, jego powstawanie i ostateczną formę. Być może właśnie 
w tym należy upatrywać źródła autentycznej, szczerej narracji muzycznej 
kompozytora. To dzięki temu jego sztuka jest bliska odbiorcy, prosta i w tej 
prostocie piękna. 

Choć nigdy w ten sposób nie recenzował swoich utworów i swej ducho
wo-artystycznej działalności, to jednak świadomie dążył w tym kierunku, 
uważając swą muzyczną pasję za powołanie. Sam nastawiony na odkrywa
nie, ukazywanie i pomnażanie artystycznego piękna, zdawał sobie sprawę 
z tego, że istotnym jego przejawem jest sztuka sakralna, dlatego tak bardzo 
troszczył się i zabiegał o nią, w sposób szczególny zaś o muzykę religijną. 
Potrzebował do tego czegoś więcej niż tylko artystycznego talentu oraz we
wnętrznego przekonania, że podąża we właściwym kierunku. 

Jako mistrz harmonii, bezbłędny w sztuce budowania i łączenia dźwię
ków i akordów, odznaczał się bez wątpienia tak samo harmonijną osobo
wością. Łączył w sobie wiele, niekiedy pozornie sprzecznych i nie do po
godzenia, cech, które w artystycznym „ego” muzyka powinny występować 
i uzupełniać się wzajemnie: wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, 
kondycja ciała oraz siła ducha, inteligencja i intuicja, emocjonalność oraz 
opanowanie, subtelność oraz zdecydowanie, systematyczność i spontanicz
ność, zdolność do twórczości oraz umiejętność naśladowania i odtwarzania 
pewnych zachowań artystycznych, otwartość na nowości oraz wierność tra
dycji, artystyczna niezależność i podporządkowanie wybranemu systemowi 
wartości, wytrwałość w dążeniu do realizacji danego celu oraz elastyczność 
i zdolność do ewentualnej zmiany kierunku działania. Wiedział dobrze, iż 
bez tak rozumianej harmonii w życiu muzyka nie ma artyzmu, nie ma życia 
na scenie, na estradzie ani poza nią. 

Jerzy Rosiński zamknął w swej twórczości podstawy swego rodzaju ar
tystycznej filozofii, którą wyznawał. Nakreślił istotne zasady liturgicznego 
wykonawstwa muzyki religijnej:

• nim wkroczysz do świątyni sztuki, poznaj sztukę świątyni;
• nim zaśpiewasz pieśń, zacznij od modlitwy jej tekstem;
• nim objawisz utwór, przyjmij objawienie treści;
• nim pokażesz potęgę głosu, zadbaj o kondycję ducha;
• nim ukażesz swą wielkość, stań w promieniach Wielkości;
• nim wejdziesz na szczyty talentu, zaczerpnij najpierw z jego źródła;
• zachowując charakter solisty, trwaj we wspólnocie z uczestnikami li

turgii;
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• korzystając z daru zdolności, bądź zdolny do pokornego przyjęcia in
nych darów;

• ucząc się mistrzowskiego wykonania utworu, rozwijaj swoje życiowe 
mistrzostwo;

• zabiegając o uznanie słuchaczy, pamiętaj o Bogu, który „widzi i słyszy 
w ukryciu”.

Ten dekalog prawd dobrze oddaje „skład zasad” mistrza, według któ
rych żył oraz tworzył. Duszę oddał Bogu i Jego Matce, życie Kościołowi, 
serce muzyce. Takim był Jerzy Rosiński i takim niech go pozna i zapamięta 
każdy czytelnik niniejszej pracy habilitacyjnej oraz słuchacz dołączonego do 
niej nagrania. 
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Dzieje każdej społeczności wyznaczają wydarzenia oraz ludzie, którzy 
odgrywają w niej szczególniejszą rolę ze względu na pełnione role społeczne, 
obowiązki, osobowość czy intelekt. Stanowią oni pewien wyznacznik opi
sywanej rzeczywistości, punkt odniesienia do badanych czy analizowanych 
wydarzeń. Dlatego też ze względu na ich wyjątkową rolę w historii zasługują 
na pamięć potomnych oraz podjęcie na temat ich życia i działalności inte
lektualnej refleksji, która umożliwi współczesnym przybliżenie tych postaci. 
Zwłaszcza tym, którzy poszukują wzorców do kształtowania swoich postaw 
wobec problemów własnej egzystencji czy wyzwań współczesności. 

Jedną z takich postaci w najnowszych dziejach Kościoła i naszej oj
czyzny był ks. arcybiskup Jan Cieplak. O księdzu arcybiskupie usłyszałem 
podczas wykładów z historii Kościoła katolickiego w ZSRR prowadzonych 
przez ks. prof. Jana Związka. Ksiądz profesor z właściwą sobie erudycją i do
głębną znajomością tematu w sposób interesujący przekazał nam nie tylko 
wiedzę o tej niezwykłej postaci w dziejach Kościoła katolickiego w bolsze
wickiej Rosji, ale inspirował nas również do bardziej szczegółowych pytań 
i poszukiwań badawczych na jego temat. Przeprowadzona wstępna analiza 
przedmiotowej bibliografii źródłowej oraz pomocniczej tematu pozwoliła na 



340 Bogdan R. Siwiec CFA

przedstawienia – co prawda w pewnym zarysie – dziejów życia, osoby i po
sługi księdza arcybiskupa. 

Postać ks. abpa Jana Cieplaka była dobrze znana w okresie między
wojennym. Przyczyniło się do tego niewątpliwie opublikowanie źródłowej 
biografii sługi bożego Arcybiskup Jan Cieplak (1857–1926). Szkic biograficzny, 
napisanej przez ks. Franciszka Rutkowskiego, bezpośredniego świadka życia 
i działalności księdza arcybiskupa. Stanowiła ona również podstawową po
zycję bibliograficzną w opracowywaniu niniejszego artykułu. W 1938 roku 
w Polskim słowniku biograficznym ukazał się życiorys abpa Cieplaka pióra 
ks. Czesława Falkowskiego. W okresie powojennym ks. Franciszek Domań
ski SJ wydał książkę w językach polskim oraz angielskim (ze względu na 
ogromną popularność postaci abpa Cieplaka wśród amerykańskiej Polonii) 
The Great Apostle of Russia. Servant of God Archbishop Cieplak, Chicago 1954. 
Spośród najnowszych opracowań cytowanych w niniejszym artykule należy 
wspomnieć także prace badawcze o wysokiej merytorycznej wartości nauko
wej, dotyczące dziejów Polaków i Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. 
Zawierają one również cenne źródłowe przekazy dotyczące osoby ks. abpa 
Jana Cieplaka. Ważną publikacją opartą na materiałach źródłowych jest tak
że biogram o męczeńskich losach arcybiskupa napisany przez ks. Romana 
Dzwonkowskiego. Ks. prof. Dzwonkowski jest również autorem wielu nie
zwykle wartościowych pod względem treści, jak również naukowej formy 
badawczej prac na temat losów Kościoła katolickiego w ZSRR. Stanowiły one 
także podstawową bibliografię dla opracowania niniejszego szkicu biogra
ficznego. 

Obecnie osoba ks. abpa Jana Cieplaka jest mało znana. Nadzieją na 
zmianę tej sytuacji napawa fakt podejmowania w ostatnim okresie przez die
cezję sosnowiecką (obecnie rodzinną diecezję arcybiskupa) wielu inicjatyw, 
które mają za zadanie zmienić tę sytuację1, aby ocalić od zapomnienia. 

DANE BIOGRAFICZNE

Jan Feliks Cieplak urodził się 17 sierpnia 1857 roku w Dąbrowie Górni
czej, w rodzinie górniczej Jacentego i Julii z Bugajskich. Ochrzczony został 

1 Należy tutaj wymienić artykuły prasowe, które ukazały się w czasopiśmie „Nie
dziela. Edycja Sosnowiecka”, np. pani Katarzyny Maciejowskiej, które obok propagowa
nia znajomości postaci ks. arcybiskupa podają najnowsze dane o projektach duszpaster
skich oraz zamierzeniach zmierzających m.in. do wznowienia procesu beatyfikacyjnego 
sługi Bożego. „Niedziela. Edycja Sosnowiecka” (2001) nr 7; (2012) nr 26; (2013) nr 19.
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w kościele Świętej Trójcy w Będzinie2. Po przedwczesnej śmierci matki jego 
wychowaniem zajęła się babka Katarzyna z Wysockich Bugajska, a następnie 
wuj – ks. Jan Bugajski, proboszcz z Krasocina w powiecie włoszczowskim, 
który zadbał o podstawy edukacji młodego Janka3. Dzięki pomocy finanso
wej wuja chłopiec w 1869 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Kielcach, 
które ukończył w 1873 roku. 

Następnie latach 1873–1978 studiował i odbywał formację kapłańską 
w tamtejszym seminarium duchownym. Studia specjalistyczne w zakresie 
teologii odbył w latach 1878–1882 w Akademii Duchownej w Petersburgu, 
uzyskując magisterium z teologii. 24 lipca 1881 roku ks. bp Teofil Kuliński 
udzielił diakonowi Janowi Cieplakowi święceń kapłańskich. 

Po ukończeniu studiów w 1882 roku został zatrudniony w petersbur
skiej akademii na stanowisku adiunkta. Wykładał archeologię biblijną, litur
gikę, teologię moralną i śpiew kościelny. W 1901 roku na podstawie dysertacji 
doktorskiej De momento, quo transsubstantiatio in Augustissimo Missae Sacrificio 
peragitur otrzymał stopień doktora teologii. Powierzono mu również prowa
dzenie wykładów z teologii dogmatycznej. Nie ograniczał pracy naukowej 
wyłącznie do wykładów akademickich – opracowywał i publikował artyku
ły naukowe4 oraz współpracował z ks. prof. Michałem Nowodworskim w re
dagowaniu Encyklopedii kościelnej. W 1900 roku wydał jako redaktor naczelny 
petersburski „Kalendarz Rzymsko-Katolicki”5. 

Mianowany biskupem pomocniczym metropolity mohylewskiego 
abpa Apolinarego Wnukowskiego, 7 grudnia 1908 roku przyjął w kościele 
św. Katarzyny w Petersburgu sakrę biskupią z rąk swego ordynariusza6. 

2 Akt urodzenia i chrztu świętego w księgach stanu cywilnego rzymsko-katolickiej 
parafii Trójcy św. w Będzinie, r. 1857, poz. 141. Księga stałej ludności m. Dąbrowa Górni
cza powiatu będzińskiego, t. II, dzielnica Reden, nr domu 136. F. RUTKOWSKI, Arcybi-
skup Jan Cieplak (1857–1926). Szkic biograficzny, Warszawa 1934, s. 14.

3 Por. tamże, s. 15.
4 W księdze pamiątkowej Towarzystwa Dobroczynności wydanej w 1894 roku 

ks. prof. Jan Cieplak opublikował m.in. artykuł o ks. Michale Bobrowskim, profesorze 
Uniwersytetu Wileńskiego, wybitnym orientaliście i slawiście. Jego szczególną zasługą 
w badaniach slawistycznych było odkrycie w klasztorze bazylianów w Supraślu na Pod
lasiu tzw. Kodeksu supraślskiego, będącego jednym z najstarszych zabytków słowiań
skiego piśmiennictwa. Charitas. Księga zbiorowa wydana na rzecz r-k Towarzystwa Dobroczyn-
nosci przy kościele św. Katarzyny, Petersburg 1894, s. 328–346, 517–547. 

5 Por. C. FALKOWSKI, Cieplak Jan abp (1857–1926), [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. IV, Kraków 1938, s. 56.

6 Współkonsekratorami byli ks. bp Antoni Julian Nowowiejski, który dzień wcze
śniej przyjął sakrę biskupią z rąk ks. abpa Apolinarego Wnukowskiego, i ks. bp Stefan 
Antoni Denisewicz.
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19 kwietnia 1919 roku otrzymał od papieża Benedykta XV tytuł arcybisku
pa7. Po aresztowaniu przez władze bolszewickie w 1923 roku i wyroku kary 
śmierci, a później więzienia, w końcu zwolniony, przybył w 1924 roku do 
Polski, gdzie witano go entuzjastycznie jako bohatera narodowego i obrońcę 
wiary katolickiej. W maju tegoż roku wyjechał do Rzymu, gdzie spotkał się 
z papieżem Piusem XI. Przedstawił papieżowi dokładny raport z tego, co się 
dzieje z Kościołem katolickim pod rządami bolszewizmu8. W tym samym 
roku Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wileńskiego w uznaniu jego zasług 
dla nauki, rozwoju i obrony katolickiej doktryny nadał księdzu arcybiskupo
wi honorową profesurę9. Z kolei za zasługi dla narodu polskiego prezydent 
Rzeczypospolitej uhonorował go Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta10.

W 1925 roku na polecenie episkopatu Polski wyjechał do Stanów Zjed
noczonych, gdzie rozpoczął misję duszpasterską wśród osiadłej tam licznie 
Polonii. 14 grudnia tegoż roku papież Pius XI mianował ks. abpa Jana Ciepla
ka pierwszym metropolitą wileńskim11. Nie dane mu jednak było uroczyste 
objęcie stolicy arcybiskupiej w Wilnie. Zniszczony organizm nie wytrzymał 
naporu ogromnej pracy. Ksiądz arcybiskup zmarł 17 lutego 1926 roku, po 
krótkiej chorobie, w szpitalu w New Jersey City12. Zakończył swoje życie, 
wypełniając gorliwie posługę pasterską na obczyźnie, gdyż całe jego posługi
wanie związane było z Polakami żyjącymi poza granicami ojczyzny. 

 Ciało sprowadzono do Wilna, gdzie 16 marca 1926 roku zostało uro
czyście pochowane w katedrze wileńskiej. Pogrzeb odbył się z honorami 
wojskowymi, w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława 
Wojciechowskiego13. Arcybiskup Jan Cieplak prowadził świątobliwe życie, 

7 Por. R. DZWONKOWSKI, Cieplak Jan abp, [w:] Losy duchowieństwa katolickiego 
w ZSRR 1917–1939. Martyrologium, Lublin 1998, s. 196.

8 Pod wpływem sugestii abpa Cieplaka papież Pius XI przygotował również po
tajemny podział archidiecezji mohylewskiej na 10 administratur apostolskich, którego 
dokonał w 1926 roku za pośrednictwem tajnego delegata bpa Michela d’Herbigny’ego. 
R. DZWONKOWSKI, Kościół katolicki w ZSRR (1917–1939). Zarys historii, Lublin 1997, 
s. 324.

9 Por. C. FALKOWSKI, Cieplak Jan (1857–1926), art. cyt., s. 56.
10 Por. R. DZWONKOWSKI, Cieplak Jan abp, dz. cyt., s. 198.
11 Należy wspomnieć, że archidiecezja wileńska została utworzona na mocy bulli 

papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas wydanej 28 października 1925 roku, który zreor
ganizował ustrój metropolitalny w Polsce. Utworzono wówczas dwie nowe metropolie: 
krakowską i wileńską. W skład archidiecezji wileńskiej weszły archidiecezja wileńska, 
diecezja łomżyńska i pińska. B. KUMOR, Historia Kościoła, cz.8 Czasy współczesne 1914–
1992, Lublin 1995, s. 392.

12 Por. F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 295.
13 Por. tamże, s. 297.
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dlatego w latach 50. XX wieku w diecezji rzymskiej rozpoczęto jego proces 
beatyfikacyjny14. Obecnie proces ten czeka na wznowienie15.

GORLIWY I ZATROSKANY PASTERZ  
 INDE PASCO, UNDE PASCOR…

Swoją biskupią posługę ks. Jan Cieplak rozpoczął od przeprowadzenia 
wizytacji duszpasterskiej wśród katolików zesłanych na Syberię. Była to mi
sja duszpasterska ogromnie trudna i wyczerpująca, ze względu na panują
ce w tych rejonach ekstremalne warunki pogodowe. Jednak jego gorliwość 
apostolska i troska o życie religijne wiernych katolików nakazały mu podjąć 
to wyzwanie. Przemierzał więc różnymi dostępnymi środkami transportu 
nieprzebyte obszary syberyjskich kresów, starając się dotrzeć do najbardziej 
oddalonych miast i zapomnianych wiosek, gdzie cierpieli i na jego wsparcie 
duchowe i posługę czekali polscy zesłańcy. 

 Polacy przebywający na zesłaniu w mroźnych kazamatach i stepach sy
beryjskich kresów, do których przybył z duszpasterską posługą ks. abp Cie
plak, rekrutowali się z kilku grup zesłańców skazanych przez władze carskie 
na egzystencję w nieludzkiej ziemi16. 

Podjęcie przez ks. bpa Jana Cieplaka tak trudnej misji duszpasterskiej 
było również swoistym hołdem złożonym przez wybitnego Polaka, patriotę, 
katolickiego biskupa tym wszystkim, którzy za swoje patriotyczne postawy, 
umiłowanie wolności, ojczyzny i polskości zostali skazani na męczeństwo 
w nieludzkich warunkach syberyjskich łagrów. W postawie bpa Cieplaka 
wyraziły się nie tylko troska i gorliwość duszpasterska biskupa, ale również 
heroizm miłości wobec Boga i człowieka, wierności w służbie szlachetnym 
ideałom. W ciągu 5 miesięcy swojej duszpasterskiej wizyty na Syberii udzie
lił sakramentu bierzmowania ponad 20 tysiącom wiernym, udzielał chrztu, 

14 W. MEYSZTOWICZ, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1993, s. 217.
15 Przywracanie pamięci o arcybiskupie trwa, „Niedziela. Edycja Sosnowiecka” (2012) 

nr 26, s. III. 
16 Istnieje w literaturze przedmiotu wiele różnych danych szacunkowych na temat 

liczby polskich zesłańców syberyjskich. Były to osoby zaangażowane w działalność kon
spiracyjną i walkę o niepodległość w latach 1772–1917, które odegrały, jak wykazały bada
nia, ogromną rolę w rozwoju gospodarczym Syberii zarówno w przemyśle ciężkim, prze
twórstwie, jak również rolnictwie i ogrodnictwie. Szacunkowe dane liczbowe podawane 
są w granicach 80–250 tys. zesłańców. Z. ŁUKAWSKI, Ludność Polska w Rosji 1863–1914, 
Kraków–Warszawa–Wrocław 1978, s. 20–23; M. IWANOW, Pierwszy naród ukarany. Polacy 
w Związku Radzieckim 1921–1939, Wrocław 1991, s. 70.
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błogosławił małżeństwa, wygłosił tysiące kazań, umacniając uciemiężonych 
rodaków w wierze oraz nadziei na wolną umiłowaną ojczyznę, za którą cier
pieli i której poświęcili swoje zdrowie i życie17. 

Po rezygnacji ordynariusza abpa Wincentego Kluczyńskiego bp Jan 
Cieplak został wybrany przez kapitułę metropolitalną administratorem ar
chidiecezji mohylewskiej18. Rządy w tej rozległej archidiecezji ks. bp Jan Cie
plak przejął 6 sierpnia 1914 roku. Była to największa pod względem obszaru 
archidiecezja katolicka na świecie – obejmowała ogromne połacie ziem pol
skich, litewskich, białoruskich i rosyjskich. Już na początku, obejmując swoją 
posługę zarządcy archidiecezji, ks. bp Cieplak musiał zmierzyć się z wieloma 
nowymi problemami, które spowodowane były czasem wojny i związanymi 
z nią ludzkimi problemami i tragediami życiowymi. Ksiądz biskup okazał 
wielki hart ducha w czasie dla Kościoła katolickiego w Rosji szczególnie nie
korzystnym.

W swoich listach pasterskich do duchowieństwa i wiernych archidiece
zji zachęcał do organizowania pomocy deportowanej ludności poprzez po
dejmowanie różnego rodzaju inicjatyw w parafiach. W celu lepszej organiza
cji i koordynowania realizowanych form pomocowych ustanowił Centralny 
Komitet Obywatelski Towarzystwa Ofiarom Wojny, którego celem było or
ganizowanie pomocy i samopomocy uchodźcom w zakresie ich potrzeb du
chowych, edukacyjnych, materialnych i życiowych19. 

W związku z epidemią cholery, która dotknęła ludność terenów nad
wołżańskich, Stolica Apostolska delegowała ks. abpa Cieplaka jako przedsta
wiciela Papieskiej Komisji Ratowniczej, w której działał ofiarnie, organizując 
pomoc ludziom dotkniętym tą chorobą20.

Ksiądz Cieplak zajął się również ciągle niezałatwioną sprawą tzw. kato
lików niezarejestrowanych, czyli tych wiernych Kościoła katolickiego, którzy 
po ukazie tolerancyjnym cara Mikołaja II z 1905 roku przeszli z Cerkwi pra
wosławnej do Kościoła katolickiego21. Dotyczyło to przede wszystkim znacz
nej liczby unitów, którzy na skutek ogromnych represji carskich po zlikwido

17 Por. F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 85.
18 Por. tamże, s. 123; A. MROCZEK Arcybiskup Wincenty Kluczyński, Katowice 2004, 

s. 205.
19 Por. S. LELIWA, Więzień bolszewizmu, [w:] Kościół w cieniu Kremla, Warszawa 1986, 

s. 12.
20 Por. tamże, s. 14.
21 Por. B. KUMOR, Historia Kościoła, cz. 8, dz. cyt., s. 380.
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waniu Kościoła unickiego (katolicko-bizantyńskiego) byli na mocy carskich 
rozporządzeń wcielani do Cerkwi22. 

Jako pasterz archidiecezji w okresie pierwszej wojny światowej bp Cie
plak powołał pierwszych kapelanów wojskowych dla sprawowania opieki 
duszpasterskiej nad żołnierzami katolickimi, szczególnie Polakami wal
czącymi w oddziałach carskiej armii. Ich zadaniem było również udziela
nie pomocy, duchowego i moralnego wsparcia oraz sakramentalnej posługi 
rannym żołnierzom. Mianowani kapelani prócz swojej codziennej posłu
gi duszpasterskiej, pomocy sanitarnej rannym żołnierzom, jak zaświadcza 
gen. Józef Dowbór-Muśnicki, pracowali „wiele w kierunku uświadomienia 
narodowego”23. Uważano ks. bpa Cieplaka za nieformalnego katolickiego bi
skupa polowego w Rosji24.

Jako administrator archidiecezji dbał również o właściwy poziom dy
daktyczny i intelektualny oraz rozwój jedynej katolickiej uczelni wyższej – 
Akademii Duchownej w Petersburgu, której jako jedynej na terenie Impe
rium Rosyjskiego przysługiwało nadawanie stopni naukowych. Wyrazem 
jego troski było m.in. mianowanie rektorem wybitnego naukowca dogma
tyka ks. prof. Idziego Radziszewskiego25. Ks. bp Cieplak, wykorzystując 
sprzyjające warunki tolerancyjnej polityki rządu tymczasowego, w 1917 roku 
z całym swoim patriotycznym zaangażowaniem czynnie uczestniczył w roz
budzaniu życia polskiego w stolicy rosyjskich carów. 

Należy wspomnieć, że Polacy na terenie Białorusi (Litwy historycznej), 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przestrzeni wieków stanowili istotny 
czynnik społeczny26. Jak wykazały badania Zygmunta Łukawskiego, liczba 
Polaków zmieniała się. Była to wielowarstwowa społeczność, która stanowi
ła konstrukcję kompletnego układu socjologicznego i odegrała istotną kul
turotwórczą i cywilizacyjną rolę27. Ta historyczna rola ludności polskiej na 
Kresach od lat była główną przyczyną szczególnego jej prześladowania – naj

22 Por. H. DYLĄGOWA, Unia w Królestwie Polskim (1815–1915), [w:] Katolicyzm w Ro-
sji i prawosławie w Polsce (XI–XX wieku), red. J. BARDACH, T. CHYNCZEWSKA-HEN
NEL, Warszawa 1997, s. 238.

23 S. LELIWA, Więzień bolszewizmu, dz. cyt., s. 13.
24 Por. J. ODZIEMKOWSKI, Służba duszpasterska wojska polskiego w latach 1914–1945, 

Warszawa 1998, s. 25.
25 Por. G. KAROLEWICZ, Ks. Idzi Radziszewski (1871–1922) – założyciel Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, „Chrześcijanie”, t. 9 (1982) s. 11.
26 Por. T. GAWIN, Polskie odrodzenie na Białorusi 1988–2005, Białystok 2010, s. 8.
27 Por. Z. ŁUKAWSKI, Ludność polska w Rosji 1863–1914, dz. cyt., s. 83.
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pierw przez władze Imperium Rosyjskiego, a później reżim komunistyczny, 
zmierzający do totalnej sowietyzacji i rusyfikacji28. 

Wykorzystując okres tolerancji religijnej w latach 1917–1918, ks. abp Cie
plak organizował w stolicy Rosji Petersburgu polskie nabożeństwa patriotycz
no-kościelne, w tym również jedyną w tym mieście procesję Bożego Ciała29. 

Wobec takich poczynań i akcji duszpasterskich władze bolszewickie 
nie pozostały obojętne –za patriotyzm i gorliwość duszpasterską trzeba było 
zapłacić prześladowaniem i więzieniem. Po uwięzieniu w 1919 roku przez 
bolszewików i wywiezieniu w głąb Rosji ordynariusza archidiecezji mohy
lewskiej abpa Edwarda Roppa rządy w archidiecezji przejął na nowo jej wi
kariusz generalny ks. bp Jan Cieplak30. Wraz z uwięzieniem ks. abpa Roppa 
zostało wypędzonych 68 kapłanów, część z nich została uwięziona, kilku 
rozstrzelano31. 

Arcybiskup Jan Cieplak zarządzanie na nowo archidiecezją przyjął 
w szczególnie trudnym okresie jej dziejów. Był to okres nasilania się bolsze
wickiego bezprawia, terroru i prześladowania Kościoła. Z pełnym zaanga
żowaniem oraz roztropnością godną męża stanu i gorliwego pasterza zatro
skanego o swoją owczarnię podjął się tych zadań. Oceniając realnie sytuację, 
zdawał sobie sprawę, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, że władza 
bolszewików nie będzie trwała krótko i z taką perspektywą prowadził archidiece
zję32. Jak zaświadczają jego bliscy współpracownicy, ks. abp Cieplak uważał, 
że „rzeczowe porozumienie pomiędzy Kościołem a komunistami było i bę
dzie warte zachodu choćby z tego względu, że w przeciwnym razie wier
ni osłabną w oporze, szczególnie jeśli zostaną pozbawieni jakiegokolwiek 
wsparcia duchowego wyrastającego ze wspólnoty służby Bożej”33. Pomimo 
braku jakichkolwiek pozytywnych reakcji ze strony bolszewików ciągle nie 
ustawał w swoich działaniach w celu porozumienia i znalezienia rozwiązań, 
które mogłyby poprawić trudne położenie wspólnoty prześladowanego Ko
ścioła. 

Wobec tych trudnych doświadczeń z charakterystycznymi dla swojej 
postawy męstwem i odwagą stanowczo protestował przeciwko aresztowaniu 
księży, niszczeniu symboli religijnych, kościołów, szykanowaniu wiernych 

28 Por. T. GAWIN, Polskie odrodzenie na Białorusi 1988–2005, dz. cyt., s. 20.
29 Por. Z. LICHARIEWA, Życie religijne w Petersburgu, „Oriens” (1935) nr 4, s. 104.
30 Por. A. KOZYRSKA, Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność, Lublin 2006, s. 174.
31 Por. R. DZWONKOWSKI, Kościół katolicki w ZSRR…, dz. cyt., s. 142.
32 Por. R. DZWONKOWSKI, Kościół katolicki w ZSRR…, dz. cyt., s. 143; A. KOZYR

SKA, Arcybiskup Edward Ropp…, dz. cyt., s. 163. 
33 Por. H. STEHLE, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–

1991), przekł. R. DRECKI, M. STRUCZYŃSKI, Warszawa 1993, s. 47.
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świeckich. Kapłanów represjonowano pod byle pretekstem, a szczególnie za 
nieudostępnianie inwentarzy kościelnych, udzielanie chrztów i ślubów, ka
techizację dzieci bez pozwolenia władz34. Protesty te nie przynosiły jednak 
większego skutku, dlatego, że w rzeczywistości w Rosji sowieckiej Kościół 
rzymskokatolicki, jak również inne wyznania pozostawał poza prawem, po
zbawiony własności i osobowości prawnej35.

Reakcją władz sowieckich na tajne sprawozdania, które abp Cieplak 
przesyłał do Stolicy Apostolskiej, informując o faktycznych działaniach 
władz sowieckich wobec duchowieństwa i Kościoła katolickiego, było po
nowne aresztowanie w czerwcu 1922 roku. Jednak po kilka dniach na sku
tek licznych protestów wiernych oraz sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej 
kard. Pietro Gaspariego został zwolniony36. 

Nie pogodzono się jednak, jak się okazało, z tymi faktami, w zacietrze
wieniu w niszczeniu Kościoła katolickiego i chorobliwej chęci odwetu. Na 
początku marca 1923 roku ks. abp Cieplak został wezwany przez sowieckie 
władze centralne do Moskwy, gdzie 10 marca tegoż roku został ponownie 
aresztowany wraz z innymi kapłanami i jedną osobą świecką i postawiony 
przed bolszewickim sądem37. 

Odrębną, niezwykle ważną kwestią, którą ks. bp Cieplak jako zarządca 
archidiecezji musiał w sposób roztropny rozwiązać, była sprawa działają
cych na tym terenie nowo powstałych w tym okresie zgromadzeń zakon
nych. Problem był o tyle istotny, że władze państwowe nasiliły akcję poszu
kiwania ośrodków katolickiego ukrytego życia zakonnego38. 

Ponadto ksiądz arcybiskup czynnie angażował się również w działania 
duszpasterskie i ekumeniczne na terenie swojej archidiecezji, prowadzo
ne przez katolicki Kościół unicki. Wspierał w tych działaniach metropolitę 
abpa Andrzeja Szeptyckiego, umożliwiając mu zwołanie i przeprowadzenie 
w Petersburgu w dniach 29–31 maja 1917 roku synodu Kościoła obrządku 
wschodniego, w którym również osobiście uczestniczył39.

34 Por. J. ZATKO, Descens into Darkness. The Destruction of the Roman Catholic Church in 
Russia 1917–1923, Notre Dame 1965; W. MATERSKI, Pobocza dyplomacji: wymiana więźniów 
politycznych pomiędzy II Rzeczpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym, Warszawa 
2002, s. 106.

35 Por. W. MATERSKI, Pobocza dyplomacji…, dz. cyt., s. 139.
36 Por. R. DZWONKOWSKI, Cieplak Jan abp, dz. cyt., s.196.
37 Por. TENŻE, Kościół katolicki w ZSRR…, dz. cyt., s. 115, 139.
38 Por. L. PUCIŁOWSKA, Matka Łucja Maria Czechowska (1881–1967), „Chrześcijanie” 

t. 10 (1983) s. 135.
39 Por. N. PEASE, Rome’s Most Faithful Daughter. The Catholic Church and Independent 

Poland 1914–1939, Ohio 2009, s. 154.



348 Bogdan R. Siwiec CFA

Arcybiskup Cieplak jako dobry pasterz powierzonej sobie Bożej owczar
ni dobrze rozumiał ewangeliczne przesłanie, że kapłan jako naśladowca 
Chrystusa jest ze swej natury powołany do tego, by ze szczególną miłością 
i dobrocią pochylać się na tymi, którzy byli wybraną cząstką Mistrza. Ko
chał dzieci, ubogich, chorych, cierpiących, odrzuconych, pogardzanych. To 
był szczególny charyzmat świętych, który nieraz dochodził do heroizmu, jak 
u św. Wincentego á Paulo, św. Brata Alberta czy bł. Matki Teresy z Kalku
ty. Dlatego też oprócz niezwykle twórczego angażowania się w różnorodne 
wyzwania w pracy duszpasterskiej i administracyjnej, które podejmował dla 
Kościoła i sprawy polskiej w Rosji, czynnie uczestniczył w różnorodnych ak
cjach charytatywnych. 

Najpierw jako profesor Akademii Duchownej, a później jako biskup 
czynnie zaangażował się w działalność Towarzystwa św. Wincentego á Pau
lo, w którym pełnił funkcję prezesa Rady Najwyższej Towarzystwa40. Towa
rzystwo św. Wincentego á Paulo pod kierownictwem ks. Jana Cieplaka ode
grało ogromną rolę w organizowaniu pomocy najbiedniejszym w tym okresie 
w Petersburgu. Ks. bp Jan Cieplak jako prezes Towarzystwa był inicjatorem 
wydawania czasopisma „Pod Znakiem Krzyża” dla członków i sympatyków 
stowarzyszenia. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1909 roku w Pe
tersburgu41. 

Z inicjatywy Towarzystwa powstały m.in. liczne instytucje charytatyw
ne: Biuro Pośrednictwa Pracy dla Służących, Przytulisko i Schronisko dla 
Słuchaczek Kursów Wyższych w Petersburgu, Rzymskokatolickie Towarzy
stwo „Oświata”; ponadto organizowano pomoc i kolonie dla najuboższych 
dzieci42. Ks. Cieplak działał również w Towarzystwie Pomocy Ofiarom Woj
ny i w wielu innych komitetach opiekuńczych i charytatywnych43. Widząc 
ogrom potrzeb najuboższych podczas swojej wizytacji duszpasterskiej na 
Syberii i w Rosji, zabiegał również o zakładanie w kolejnych ośrodkach miej
skich oddziałów Towarzystwa44.

Działalność w Konferencji św. Wincentego á Paulo była dla arcybiskupa 
nie tylko wyrazem troski o los najuboższych i potrzebujących, ale także oka
zją do nawiązania bliższych kontaktów z katolickim laikatem. Ks. Cieplak 
potrafił również zainteresować działalnością społeczną i charytatywną zna

40 Por. B. CZAPLICKI, Katolicka działalność dobroczynna w Rosji w latach 1860–1918, 
Warszawa 2008, s. 150; S. LELIWA, Więzień bolszewizmu, dz. cyt., s. 8.

41 Por. B. CZAPLICKI, Działalność dobroczynna w Rosji…, dz. cyt., s. 91.
42 Por. tamże, s. 152.
43 Por. tamże, s. 288.
44 Por. tamże, s. 152.
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czących petersburskich filantropów45. Angażując świeckich w różnorodne 
akcje duszpasterskie, kształtował w nich świadomość, że są w sercu Kościoła. 
To z kolei powodowało ich odpowiedzialność za Kościół, o czym świadczyły 
masowe protesty w obronie wiary i swego biskupa podczas jego aresztowań 
oraz nasilania się bolszewickiego terroru w początkach lat 20. XX wieku.

Zakrojoną na szeroką skalę akcję charytatywną i społeczną arcybi
skup rozwijał w duchu encykliki papieża Leona XIII Rerum novarum. Jako 
zwierzchnik archidiecezji, pełniąc funkcje administracyjne w okresie waka
tów, wiele uwagi poświęcał również działaniom zmierzającym do zapew
nienia właściwej formacji wychowawczej, duchowej i intelektualnej kandy
datów do kapłaństwa, szczególnie w nowej zmieniającej się rzeczywistości 
społeczno-politycznej. Po zamknięciu w 1918 roku przez władze sowiec
kie Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Petersburgu uruchomił 
pierwsze w dziejach archidiecezji tajne seminarium duchowne46. 

Ksiądz arcybiskup jako pasterz archidiecezji był człowiekiem, który 
zgodnie ze swoim powołaniem kapłańskim z przekonaniem i głęboką wia
rą głosił prawdy ewangeliczne. Kochał i troszczył się o powierzoną swojej 
pasterskiej pieczy Chrystusową owczarnię. Z postaw tych można wyczytać 
jego osobowość, która kazała mu być bezwzględnym dla siebie, z całym za
angażowaniem, poświęceniem i dobrocią dla potrzebujących. Głoszone ver-
ba veritas podpierał świadectwem swojego życia. Jak napisał ks. F. Domań
ski, „chociaż nie był on pło miennym kaznodzieją, to jednak niewyszu kane 
jego słowa wywie rały na słuchaczach głębokie wrażenie. Proste bowiem jego 
prze mówienia i kaza nia były przepojone wielką wiarą i siłą prze konania. Al
bowiem żyjąc wiarą, wierzył w to, co mówił. W tonie zaś głosu sługi boże go 
czuć było ogromną miłość Boga i bliź niego, a na jego obliczu malował się 
zawsze jakiś dziwny blask i ojcowska do broć”47. 

Biskup Jan Cieplak swojej postawy biskupa – nauczyciela i pasterza 
zgodnie z tradycją istniejącą w Kościele uczył się od największych mistrzów: 
św. Augustyna z Hippony i św. Grzegorza Wielkiego, papieża. Należy wspo
mnieć, że w Kościele katolickim od czasów średniowiecza, sięgając począt
kami starożytności chrześcijańskiej, funkcjonuje model urzędu biskupa okre
ślany jako doctor et pastor. Został on ukształtowany na podstawie nauczania 

45 Por. W. WYSOCKI, Arcybiskup Jan Cieplak, [w:] „…nam et Ecclesia quotidie gignit 
Ecclesiam”, red. M. MARCZEWSKI, Lublin 2010, s. 117, S. LELIWA, Więzień bolszewizmu, 
dz. cyt., s. 8.

46 Por. R. DZWONKOWSKI, Kościół katolicki w ZSRR…, dz. cyt., s. 144.
47 F. DOMAŃSKI, The Great Apostle of Russia. Servant of God Archbishop Cieplak, Chi

cago 1954, s. 11.
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wielkich świętych doktorów Kościoła – wspomnianych Augustyna z Hippo
ny i Grzegorza I papieża. Biskup jako doktor i pastor według zaleceń cytowa
nych doktorów Kościoła powinien łączyć w jednej osobie wiedzę, świętość 
i pasterską gorliwość, jako wzór dla kapłanów i wiernych48.

 Ksiądz arcybiskup doskonale zdawał sobie z tego sprawę, o czym 
świadczy jego męstwo w obronie wiary i apostolska gorliwość, że tylko 
żywy, osobowy związek z Chrystusem jest gwarantem skuteczności prze
powiadania. Za swoim wielkim mistrzem w biskupiej posłudze i duchowym 
dążeniu do świętości – św. Augustynem, który powiedział: „inde pasco, unde 
pascor”, podkreślał potrzebę autentyzmu i świadectwa w głoszeniu Ewan
gelii. Siły duchowe do takich postaw czerpał ks. abp Jan Cieplak z bliskiego 
codziennego kontaktu z Chrystusem eucharystycznym, który był dla niego 
głównym źródłem osobistego życia wewnętrznego i ośrodkiem wszelkich 
poczynań duszpasterskich. Pobożność eucharystyczna, do której zachęcał 
także innych, kształtowała jego wewnętrzną postawę49. Wokół Eucharystii 
skupiało się całe jego posługiwanie kapłańskie. Nieustannie pochłaniała go 
troska o wiernych, kapłanów, miejsca kultu liturgicznego. Krzyżami zasiane 
były wszystkie ścieżki jego kapłańskiego życia, łącznie z prześladowaniem 
i więzieniem. Nie tracił w tym wszystkim pokoju wewnętrznego i równo
wagi ducha. Cierpienia nie gasiły w nim wewnętrznej radości, która była 
owocem mieszkającego w nim Ducha Świętego. Szczególne miejsce w jego 
posługiwaniu i rozwoju jego życia wewnętrznego zajmował kult Matki Bo
żej. Jego głęboka zażyłość z Matką Najświętszą nieustannie się pogłębiała, 
a synowska delikatna miłość objawiała się jego troską o szerzenie Jej kultu 
wśród wiernych, do czego zachęcał50. 

 Należy raz jeszcze na końcu niniejszych rozważań przytoczyć słowa 
świętego biskupa z Hippony, które w swoje pasterskiej posłudze wcielał 
w życie jego wierny duchowy syn ks. abp Jan Cieplak, a które stały się także 
mottem jego posługiwania wspólnocie, której przewodził jako biskup: „Pa
scene omnes pane tractabili et visibili non sufficio; inde pasco, unde pascor; 
minister sum, paterfamilias non sum; inde vobis appono, unde et ego vivo, 
de thesauro dominico, de epulis illius patrifamilias, qui propter nos pauper 
factus est, cum dives esset, ut eius paupertate nos ditaremur”51.

48 Por. ŚW. AUGUSTYN, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. SU
ŁOWSKI, t. 1, Warszawa 1989; ŚW. GRZEGORZ WIELKI (Grzegorz I), Regula pastoralis. 
Księga reguły pasterskiej, tłum. E. SZWARCENBERG-CZERNY, t. 22, Kraków 2003.

49 Por. F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 43
50 Tamże, s. 43.
51 „Nie wystarczy karmić chlebem, który można dotknąć i zobaczyć. Karmię was 

tym, czym i sam jestem karmiony. Sługą jestem, a nie ojcem rodziny. To wam daję, czym 
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PRAGNĄŁ CIERPIEĆ I UMRZEĆ DLA CHRYSTUSA  
FRUMENTUM CHRISTI SUM […], UT PANIS MUNDUS INVENIAR

Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej w Rosji rozpoczął się nowy roz
dział w dziejach Kościoła i Polaków zamieszkujących tereny, które weszły 
w skład Związku Sowieckiego. Władze sowieckie postawiły sobie za cel szyb
ką likwidację Kościoła katolickiego. Już w 1918 roku rozpoczął się terror oraz 
liczne procesy duchowieństwa katolickiego, którego przedstawicieli bezpod
stawnie oskarżano o uprawianie polityki i szpiegostwo52. Wobec wszystkich 
od początku stosowano różnego rodzaju szykany i represje: wyrzucano ich 
z mieszkań, tymczasowo aresztowano, kierowano do najcięższych i upoka
rzających robót przymusowych, aby złamać psychicznie i moralnie53.

 Za swoją zdecydowaną postawę obrońcy słusznych praw prześlado
wanych kapłanów i wiernych do sprawowania kultu i wyznawania swojej 
wiary i wolności Kościoła ks. abp Cieplak był prześladowany i kilkakrotnie 
więziony przez władze bolszewickie. Pierwsze aresztowanie miało miejsce 
31 marca 1920 roku. Po kilku dniach odzyskał wolność i wrócił do pełnienia 
swoich obowiązków54.

Na początku marca 1923 roku wezwany przez sowieckie władze cen
tralne udał się z Petersburga do Moskwy, gdzie 10 marca tegoż roku został 
aresztowany wraz z innymi 14 Polakami55. Pokazowy proces aresztowanych 
księży odbył się w dniach 21–25 marca 1923 roku. Podstawą oskarżeń i wyro
ków był zawsze Kodeks Karny RSFSR, który wszedł w życie 1 czerwca 1922 
roku56. Na podstawie artykułów tegoż kodeksu57 byli sądzeni ks. abp. Jan 

sam żyję, ze skarbnicy Pana, ze stołu tego Ojca, który dla nas stał się ubogi, chociaż jest 
Bogiem, abyśmy się wzbogacili Jego ubóstwem”. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De sermone 
Domini in monte, I, 1, 1, [w:] Opera omnia, S. AURELII AUGUSTINI, Roma 1981, s. 261.

52 Por. D. DUNN, The Catholic Church and Russia, Ashgate 2004, s. 73.
53 Por. R. SCALFI, I testimoni dell’Agnello. Martiri per la fede in URSS, Milano 2000, s. 15.
54 Por. R. DZWONKOWSKI, Kościół katolicki w ZSRR…, dz. cyt., s. 120.
55 Tamże, s. 139.
56 Należy tutaj zaznaczyć, że tryb sądzenia duchowieństwa był szczególnie zapro

gramowany. Wszystkie procesy miały charakter administracyjny. Miało to na celu unie
możliwienie prawnego odwołania się od wyroku lub skorzystania z amnestii. Procesy 
księży katolickich prowadziło i ferowało wyroki kolegium specjalne przy GPU/NKWD, 
czyli Osoboje Sowieszczanije (słynne OSO), zwane osławioną „trojką”, będące zaocznym 
sądem administracyjnym. Składało się ono z trzech funkcjonariuszy GPU. R. DZWON
KOWSKI, Z historii Kościoła katolickiego w ZSRS, dz. cyt., s. 127.

57 Chodziło głównie o artykuły 62 kk, 69 kk, 119 kk, 129 kk: szkodzenie dyktaturze 
proletariatu, przesądy religijne i nauczanie religii nieletnich. Tamże, s. 128; Sbornik doku-
mentow po istorii ugołownogo zakonodatielstwa SSSR i RFSRR, Moskwa 1953, s. 116–143.



352 Bogdan R. Siwiec CFA

Cieplak i pozostali skazani w moskiewskim procesie. O wiele lepsza była 
pozycja kryminalistów, którzy za wszelkie przestępstwa byli sądzeni przez 
normalne sądy z zachowaniem procedury sądowej, z tego tytułu mieli też 
prawo do amnestii. Natomiast księża katoliccy ze względu na tryb sądzenia 
byli pozbawieni tej możliwości. Proces moskiewski był ważnym wydarze
niem w najnowszych dziejach Kościoła katolickiego w Rosji bolszewickiej, 
dlatego też wspominany jest w wielu opracowaniach z tego zakresu, cytowa
nych również w niniejszej pracy58. 

Moskiewski proces prowadzony przez bolszewickie władze w 1923 roku 
według relacji naocznych świadków był farsą ze z góry ustalonym scenariu
szem i wyrokiem. Zachowało się kilka relacji bezpośrednich świadków tego 
procesu, które jednoznacznie wskazują na cynizm i hipokryzję sowieckiej 
władzy, brak respektowania podstawowych standardów obowiązujących 
w tego typu postępowaniu sądowym. Anglik kpt. Francis Mc Cullagh, bez
pośredni świadek toczącego się w Moskwie procesu, przekazał m.in. taką 
argumentację głównego prokuratora – amatora Mikołaja Krylenki: „Kościół 
katolicki zawsze wyzyskiwał ludy pracujące […]. Cała jezuicka dwulico
wość, którą posługiwaliście się w czasie obrony, nie przyda się wam na nic 
i nie uchroni od wyroku śmierci. Żaden papież z Watykanu nie uratuje was 
teraz […]. Pluję na waszą religię, tak samo jak na prawosławną, żydowską, 
mahometańską i każda inną […]. Nie masz prawa nad prawo sowieckie, na 
zasadzie tego prawa musicie ponieść śmierć”59. Jak wskazał także naoczny 
świadek procesu adwokat Jan Mioduszewski, redaktor naczelny wydawa
nego w Odessie czasopisma „Życie Polskie”60, „oskarżenie skonstruowane 
zostało tak niedołężnie, że przewód sądowy wykazał kompletną prawie nie
winność oskarżonych”61. Pomimo tego na jego podstawie zasądzono dwa 
wyroki śmierci oraz kilkuletnie więzienia dla pozostałych oskarżonych. Wy
nika stąd, że cel procesu był z góry zaplanowany, skoro w replice na mowy 
obrony prokurator Mikołaj Krylenko wykrzykiwał: „Paść winien Cieplak, 

58 Por. J. ZATKO, Descens into Darkness. The Destruction of the Roman Catholic Church 
in Russia 1917–1923, dz. cyt., s. 147; R. DZWONKOWSKI, Kościół katolicki w ZSRR, dz. cyt., 
s. 139; W. MATERSKI, Pobocza dyplomacji…, dz. cyt., s. 146; M. IWANOW, Pierwszy naród 
ukarany…, dz. cyt., s. 290.

59 F. Mac CULLAGH, Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski, Kraków 
1924, s. 281.

60 Z. ŁUKAWSKI, Ludność polska w Rosji 1863–1914, dz. cyt., s. 161.
61 J. MIODUSZEWSKI, Wrażenia z procesu abp. Cieplaka i 14 księży w Moskwie 20–15. 

03.1923 r. opisane przez naocznego świadka, Warszawa b.r.w., s. 28.
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aby wiedziano, iż niema nikogo, kto by stał tak wysoko, ażeby go nie mogła 
sprzątnąć. Paść winien Budkiewicz, jego doradca”62. 

 Arcybiskup Jan Cieplak razem z ks. Konstantym Budkiewiczem został 
skazany na karę śmierci pod zarzutem stworzenia „kontrrewolucyjnej or
ganizacji katolickiej”63. Innymi przesłankami według opinii Krylenki „udo
wodnionej zdrady stanu” było prowadzenie korespondencji z Watykanem 
bez powiadomienia o niej władz sowieckich. Na podstawie tych oskarżeń 
„o zdradzie stanu” wydano dwa wyroki śmierci opierając się na wyżej cyto
wanych przepisach bolszewickiego prawa karnego64. 

„Frumentum Christi sum: dentibus bestiarum molar, ut panis mundus in-
veniar”. Słowa wypowiedziane przez św. Ignacego biskupa Antiochii, jedne
go z pierwszych męczenników Kościoła apostolskiego, „są również głosem 
heroicznego apostolstwa […] są wyrazem wewnętrznej potrzeby ducha czło
wieka, który zrozumiał nieubłagane następstwo pierwszego kroku kapłań
skiego. Właśnie kapłan nigdy nie może się cofać, nawet gdyby posłannictwo 
jego wiodło pod zęby zwierząt”65, napisał w swoich więziennych notatkach 
ks. kard. Stefan Wyszyński. Frazę tę zawarł także ks. abp Jan Cieplak w liście 
do bpa Antoniego Nowowiejskiego, ordynariusza płockiego – świadczy ona 
o jego gotowości na cierpienie i śmierć z miłości do Chrystusa i Jego Kościo
ła. W liście tym, datowanym 29 lipca 1922 roku, napisał: „W razie gdybym 
był zasądzony, proszę nie zabiegać u rządu polskiego o uwolnienie mnie. Ja 
chcę za Kościół i wiarę cierpieć. Choćby więzienie, choćby najsroższą karę 
przyjmę jako pokutę za moje grzechy i będę prosił Boga jedynie o to, abym 
wytrwał w dobrem. Wszak za sprawę Kościoła cierpieć to największa chwała 
dla kapłana, tym więcej dla biskupa i razem to obowiązek nasz. Chciałbym 
ze św. Ignacym, acz niegodny powiedzieć «Frumentum Christi sum […], ut 
panis mundus inveniar»”66. Perspektywa męczeństwa stała się dla niego po
dobnie jak dla św. Ignacego przedmiotem żarliwego pragnienia. Jest to tym 

62 Tamże, s. 15.
63 R. DZWONKOWSKI, Cieplak Jan abp, dz. cyt., s. 197; tenże, Władze II. RP a Kościół 

katolicki w ZSRR, „Więź” (1996) nr 5 (451), s. 142.
64 Por. J. MIODUSZEWSKI, Wrażenia z procesu abp. Cieplaka i 14 księży w Moskwie…, 

dz. cyt., s. 15.
65 S. WYSZYŃSKI, Zapiski więzienne, Paryż 1982, s. 131.
66 F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 226. Pełne brzmienie tej frazy, 

która pochodzi z listu św. Ignacego Antiocheńskiego do Rzymian, w którym prosi Gminę 
Chrześcijańską w Rzymie, aby nie zabiegali o jego uwolnienie, gdyż pragnie zginąć mę
czeńską śmiercią: „Frumentum Christi sum, dentibus bestiarum molar, ut panis mundus 
inveniar – Ziarnem Chrystusa jestem, chciałbym być zmielonym na chleb zębami zwie
rząt”. 
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bardziej uderzające, że w obu tych postawach nie widać żadnej niechęci czy 
pogardy dla świata i stworzenia. Przepełniała bpa Cieplaka, podobnie jak 
i jego wzór w dawaniu świadectwa, miłość do Chrystusa i Jego Kościoła. 

Należy także zaznaczyć, iż podobieństwo postaw tych wielkich paste
rzy męczenników wobec prześladowania za wiarę i Kościół, którego do
świadczyli, nie jest przypadkowe. Wskazuje na ciągłość pewnej sukcesji, ko
nieczności dawania świadectwa miłości i wierności wobec Chrystusa i jego 
Kościoła. Kościół w ciągu dziejów swojego trwania jako depozytariusz gło
szenia prawdy zawsze narażony był na szykany, przemoc i nienawiść tych, 
którzy pragną go zniszczyć. Dlatego też ks. abp Jan Cieplak w sposób świa
domy i dobrowolny przyjmował doświadczenia, cierpienia i prześladowa
nie, będąc gotowym na śmierć za wiarę i Kościół katolicki. O stałości postawy 
oddania swego życia z miłości do Chrystusa i Jego Kościoła świadczy rów
nież relacja kolejnego naocznego świadka procesu sądowego w Moskwie. 
Cytowany wyżej Anglik kpt. Francis McCullagh, relacjonując proces, pisał 
o postawie abpa Jana Cieplaka, gdy ten usłyszał wyrok śmierci: „Usłyszaw
szy, że Krylenko domaga się dla niego kary śmierci, zda wał się być odmło
dzonym. Na twarzy wykwitły mu rumieńce, w oczach zajaśniał blask, jego 
wyniosła postać wyprostowała się; w swej długiej czarnej sutannie, przewią
zanej sze roką szarfą purpurową, wyglądał na to, kim był: księciem Ko ścioła, 
głową wszystkich ka tolików w Rosji, od Bałtyku do Oceanu Spokojnego, od 
Oceanu Lodowatego do gra nic Indyj. Gdy wydano na niego wyrok śmier
ci, oblicze jego zaja śniało radością. Wygłosił przemówienie tak wzruszające, 
a tak proste, że głęboka ci sza, w której się kryła jakaś groza, zaległa wśród 
tego wro giego tłumu czerwonych żoł nierzy, ateistów, szyderców i zdemora-
lizowanych studentów. Tak głębokim był wpływ jego słów na mnie, że nie 
mogłem do tknąć piórem papieru”67.

Ksiądz arcybiskup Jan Cieplak jako godny następca apostołów z god
nością i męstwem przyjął wyrok śmierci za obronę prawdy, Kościoła i god
ności człowieka. Poprzez swoją odwagę i męstwo, które charakteryzowały 
jego postawę w tym okresie, dał dowód swego apostolskiego powołania, 
bycia wiernym uczniem Chrystusa. „Brak męstwa jest dla biskupa począt
kiem klęski – pisał kard. Stefan Wyszyński. – Czy jeszcze może być aposto
łem? Przecież istotne jest dla apostoła świadectwo Prawdzie! A to zawsze 
wymaga męstwa”68.

67 F. Mac CULLAGH, Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski, dz. cyt., 
s. 17. 

68 S. WYSZYŃSKI, Zapiski więzienne, dz. cyt., s. 251.



355Pasterz niezłomny i wierny ksiądz…

Wobec dokonanego bezprawia Stolica Apostolska za pośrednictwem 
służb dyplomatycznych państw zachodnich, władze Rzeczypospolitej, jak 
również episkopat Polski podjęły starania o uwolnienie skazanych i anulo
wanie wyroków skazujących69. Ostatecznie wyrok śmierci dla ks. abpa Cie
plaka zamieniono na 10 lat ciężkiego więzienia70. Po rocznym pobycie w ko
lejnych bolszewickich więzieniach został zwolniony z nakazem opuszczenia 
terytorium ZSRR71. Nie udało się natomiast uratować ks. prałata Konstantego 
Budkiewicza. Nie uwzględniono jego prośby o ułaskawienie, motywowanej 
absurdalnością zarzutów o rzekomej zdradzie stanu. Wyrok kary śmierci na 
ks. Konstantyn Budkiewiczu wykonano 31 marca 1923 roku – został rozstrze
lany w moskiewskim wiezieniu na Łubiance72.

Należy tutaj wspomnieć, że istnieją różne hipotezy na temat niewyko
nania kary śmierci na osobie abpa Cieplaka. Ze względu na dokładność hi
storyczną przytaczam także inne hipotezy istniejące w literaturze na ten te
mat, które pozwalają nieco szerzej spojrzeć na tę problematykę73. Ostateczne 

69 Por. W. MATERSKI, Pobocza dyplomacji…, dz. cyt., s. 150.
70 J. MIODUSZEWSKI, Wrażenia z procesu abp. Cieplaka i 14 księży w Moskwie…, dz. 

cyt., s. 15. 
71 W. MATERSKI, Pobocza dyplomacji…, dz. cyt., s. 172; A. WENGER, Rome et Moscou, 

1900–1950, [b.m.w] 1987, s. 168.
72 B.CZAPLICKI, Ks. Konstanty Budkiewicz (1867–1923), życie i działalność, Ka

towice 2004, s. 193.
73 Jan Mioduszewski w swoim opracowaniu na temat procesu abp. Cieplaka wysu

wa sugestię, że nie wykonano na nim wyroku śmierci ze względu na jego, jak to określił, 
„włościańskie pochodzenie”. Natomiast na ks. Konstantym Budkiewiczu, jako że pocho
dził ze starej szlacheckiej rodziny osiadłej na Białorusi, wyrok śmierci wykonano. Podob
ną hipotezę podaje ks. Bronisław Czaplicki w swoim opracowaniu Ks. Konstanty Budkie-
wicz (1867–1923). Choć autor nie podaje źródła, jest ona właściwie powieleniem poglądów 
J. Mioduszewskiego. Hipoteza ta moim zdaniem jest nietrafna, dlatego że bolszewicy 
skazywali na karę śmierci każdego, kogo uznali za swojego ideologicznego wroga, bez 
względu na pochodzenie. Być może odstąpiono od wykonania wyroku śmierci na ks. abp. 
Cieplaku dlatego, że na skutek licznych protestów wobec zaostrzenia bolszewickiego re
żimu, które miały miejsce do lata 1923 roku, władze, chcąc uniknąć dalszych komplikacji, 
radykalnie zmieniły po tym okresie swoją politykę wobec religii i Kościoła. Jak wskazu
ją badacze tej problematyki, w myśl zarządzeń Centralnego Komitetu Rosyjskiej Partii 
Komunistycznej (CK RKP) w latach 1923–1929 nastąpiło osłabienie represji, zaniechano 
wykonywania wyroków śmierci przy zwiększeniu oddziaływania propagandy bolsze
wickiej. Na zasadność tak postawionej hipotezy wskazywać może również treść uzasad
nienia na pismo odwoławcze od wyroku kary śmierci, które złożyli ks. abp J. Cieplak 
i ks. K. Budkiewicz. W piśmie z listopada 1923 roku Wszechrosyjskiego Centralnego Ko
mitetu Wykonawczego Rad napisano, że uwzględniono prośbę bp. Cieplaka motywując 
to tym „[…] że zastosowanie do Cieplaka zupełnie zasłużonej przez niego kary mogłoby 
być zrozumiane przez zacofaną część katolickich obywateli RSFSR […], jako skierowane 
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przesłanki tej decyzji, jak sądzę, można byłoby poznać po przeprowadzeniu 
dokładnej kwerendy archiwalnej akt ówczesnej władzy rosyjskich bolszewi
ków, jeżeli jakiekolwiek informacje na ten temat się zachowały. 

Ksiądz arcybiskup Cieplak był więziony na Butyrkach i na Łubiance 
w Moskwie. Warunki panujące w więzieniach były tragiczne, co przyczyni
ło się do znacznego pogorszenia się jego stanu zdrowia74. Arcybiskup męż
nie znosił jednak upokorzenia, męczącą pracę, szykany i ciągłą inwigilację. 
Z żywą wiarą całkowicie zdawał się na Opatrzność, ufając mocno, że Ona 
go prowadzi. Pomimo doznanych cierpień w swoich listach pisanych z wię
zienia zachęcał do odkrycia na nowo radości wiary, jej życiowego znaczenia 
dla doskonalenia się, zbliżania się do Boga. Uczył, by nawet w najtrudniej
szych okolicznościach dostrzegać możliwości wykorzystania ich do pogłę
bienia miłości do Boga, rozwoju swego duchowego życia; by dla własnego 
doskonalenia się podejmować czyny wynikające z wiary. Wyznawał przy 
tym z pokorą i prostotą własną słabość, którą za pomocą łaski Bożej starał się 
przezwyciężać, aby być wiernym miłości do cierpiącego i ukrzyżowanego 
Mistrza75.

Wiara nadprzyrodzona, którą odznaczał się ks. abp Cieplak, wyraża
ła się w jego dążeniu, aby w każdej chwili swego życia być zjednoczonym 
z Chrystusem, w świadczeniu o Nim, a także w osobistej gotowości na mę
czeństwo i śmierć76. 

specjalnie przeciwko kapłanowi ich kultu”. Brzmienie uzasadnienia wskazywać może na 
uwzględnienie przesłanek wynikających z wcześniej wydanych, cytowanych zarządzeń 
i dyrektyw w sprawie łagodzenia polityki wyznaniowej. Na zasadność przedstawionych 
argumentów wskazują również badania Wojciecha Materskiego: rząd sowiecki ciągle 
wyłączał sprawę ks. abpa Cieplaka z postępowania o wymianę więźniów z władzami 
Rzeczypospolitej. Podobnie uważał Antoine Wenger, twierdząc, że osoba ks. arcybisku
pa była dla Narkomindełu (Narodnyj Komissariat inostrannych dieł) kartą przetargo
wą w rokowaniach z Watykanem. Hipoteza ta wydaje się najbardziej prawdopodobna. 
J. MIODUSZEWSKI, Wrażenia z procesu abp. Cieplaka i 14 księży w Moskwie…, dz. cyt., s. 15; 
B. CZAPLICKI, Ks. Konstanty Budkiewicz…, dz. cyt., s. 192; A. LEBIEDIEW, Polityka władz 
radzieckich wobec wiernych Kościoła katolickiego w BSRR (lata 1920–1930), [w:] Prorocy Europy 
Środkowo-Wschodniej XX w. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, 
red. S. NAPIÓRKOWSKI, Lublin 2009, s. 850; J. WRÓBEL, Polityka ZSRR wobec Kościoła 
katolickiego w latach 1917–1939, [w:] Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, pod red. E. Wa
lewandra, Lublin 1991, s. 91; MATERSKI, Pobocza dyplomacji…, dz. cyt., s. 151–164.

74 Por. F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 292.
75 Por. tamże, s. 293.
76 Por. R. SCALFI, I testimoni dell’Agnello…, dz. cyt., s. 123.
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RYS OSOBOWOŚCIOWO-DUCHOWY

Przedstawiona w niniejszym artykule charakterystyka postaci sługi 
Bożego ks. abpa Jana Cieplaka byłaby niepełna bez ukazania przynajmniej 
w ogólnym zarysie najistotniejszych elementów jego osobowościowo-du
chowego wymiaru. Podjęcie tej refleksji konieczne jest również dlatego, że 
duchowość dotyczy najgłębszych pokładów duszy kapłańskiej osobowości. 
Fundamentem życia duchowego jest permanentna osobowa formacja. Szcze
gólnie w odniesieniu do osób duchownych aspekt ten ma swój chrystolo
giczny wymiar. Kapłan, wpatrzony w doskonałość człowieczeństwa Chry
stusa, powinien podejmować ciągłą troskę o wzrost w cnotach, o osobową 
dojrzałość i na Jego wzór stawać się zdolnym do praktykowania duchowego 
ojcostwa. Pisał o tym papież Benedykt XVI: „W rzeczywistości osiągnie się 
dojrzałość uczuciową, gdy serce lgnie do Boga. Chrystus potrzebuje kapła
nów, którzy będą dojrzali, męscy, zdolni do praktykowania duchowego oj
costwa […]”77. 

Na tej podstawie należy w naszych rozważaniach podjąć próbę bliż
szego przyjrzenia się życiu i działalności omawianej postaci w różnych 
aspektach jej funkcjonowania. Chociaż, co trzeba zaznaczyć, przy dość ogra
niczonych zasobach źródłowych oraz niemożności przeprowadzenia bezpo
średniej analizy badawczej cech osobowości czy też poczynienia obserwacji 
z tym związanych, zadanie to jest stosunkowo trudne, jednak dla pełniejsze
go przedstawienia postaci ks. abpa Cieplaka godne podjęcia. 

Główne elementy struktury osobowości późniejszego sługi Bożego 
ks. abpa Jana Cieplaka ukształtowane zostały w okresie dzieciństwa i wcze
snej młodości – w późniejszym okresie podlegały pewnym modyfikacjom 
i przeobrażeniom, ale zasadniczo były rozwijane w pozytywnej formie i sta
nowiły o jego osobowej i duchowej dojrzałości. Jak wynika z danych biogra
ficznych, ks. Cieplak w dzieciństwie wychowywany był przez babkę, o której 
wspominał, że „była kobietą prostą, wielkoduszną, pobożną i o wielkiej do
broci serca”78. 

W późniejszym okresie wychowywał się na plebanii u swego wuja, 
proboszcza w Krasocinie. W procesie wychowania jego charakter oraz pod
stawowe cechy osobowej struktury kształtowane były przez osoby religijne 
o wysokim poziomie rozwoju moralnego. W tym duchu starano się wycho
wywać przyszłego sługę Bożego, formując w nim pozytywne cechy oso

77 BENEDYKT XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 27 (2005) nr 6–7, s. 16.

78 Por. F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 16.
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bowości: prawość, patriotyzm, pracowitość, religijność, sumienność w wy
pełnianiu przyjętych obowiązków, poczucie odpowiedzialności za siebie 
i innych, życzliwość i otwarcie na potrzeby bliźnich. Dlatego też w wieku 
młodzieńczym podczas nauki w gimnazjum otrzymał od kolegów przydo
mek „św. Stanisław Kostka”, gdyż odznaczał się cnotami, którymi miał też 
ten święty, a więc pracowitością, prawością, pobożnością, miłością79.

 Oprócz wrodzonych i rozwijanych zdolności szczególnie ważną ce
chą osobowości ks. Jana Cieplaka, co należy podkreślić, była wspomniana 
pracowitość. Cnota ta po wielu latach przekształciła się w trwałą zdolność 
aktywnego działania niezależnie od warunków zewnętrznych, wytrwałość, 
niezłomność i wierność.

Charakterystykę postaci ks. abpa Jana Cieplaka przekazał nam w swo
ich wspomnieniach ks. Walerian Meysztowicz, który pisał: „Arcybiskup był 
niedużego wzrostu, okrągły, skłonny do otyłości – uderzającą cechą jego po
staci były szczere, dobre, jasne oczy; szerokie, mocne ręce były dziedzictwem 
po proletariackich, górniczych przodkach Cieplakach […]. I nic więcej o ar
cybiskupie powiedzieć nie mogę jak to, że nie myślał o sobie, że opowiadał 
o swoich przejściach w Rosji tylko wtedy, gdy sądził, że to jest potrzebne dla 
katolickiego świata; że nie dostrzegłem w nim nigdy najmniejszego odruchu 
wrogości wobec «nieludzkiej ziem»”80. A ks. kard. Aleksander Kakowski, bli
ski współpracownik ks. bpa Cieplaka, podczas pobytu w Petersburgu pisał 
o nim: „W Kapitule zasiadał sufragan ks. Jan Cieplak, patriota, kapłan cichy, 
spokojny, łagodny, pobożny, żarliwy, towarzyski. Zdobywał serca wszyst
kich, którzy się doń zbliżali”81. 

Te krótkie charakterystyki postaci ks. arcybiskupa, opis jego wyglądu, 
jak również możliwość wysnucia pewnych spostrzeżeń na podstawie zacho
wanych fotografii umożliwiają nam określenie choć w przybliżeniu pewnych 
cech osobowości oraz komponenty temperamentu omawianej postaci. Prze
kazy te, choć ogólne, rzucają światło na jego osobowość. Jak wynika z cyto
wanego opisu ks. Waleriana Meysztowicza, ks. abp Cieplak charakteryzował 
się – według koncepcji typologii Ernesta Kretschmera – cyklotymicznym ty
pem cech temperamentalnych, które z kolei uwarunkowane są przez pyk
niczny82 typ budowy ciała, z którym związane są odpowiednie cechy psy

79 Por. tamże, s. 17.
80 W. MEYSZTOWICZ, Gawędy o czasach i ludziach, dz. cyt., s. 215.
81 Por. A. KAKOWSKI, „Z niewoli do niepodległości”. Pamiętniki, Kraków 2000, s. 69.
82 „Typ pykniczny charakteryzuje się szeroką i krótką głową kształtu pięciokąta 

lub tarczycy, krótką szyją, ramiona proste podane do przodu, krwistość twarzy, duże 
otłuszczone tułowie, krótkie ręce i nogi, budowa krępa, duży brzuch. Beczkowata klatka 
piersiowa, skłonność do łysienia, oczy często małe, głęboko osadzone.” S. SIEK, Struktura 
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chicznej pobudliwości, nastroju, przeważającego typu emocji, tempa i rytmu 
procesów psychicznych czy motoryki83. 

Charakterystykę temperamentalną omawianej postaci właściwie od
dają także kolejne właściwości charakterologiczne wskazane przez Wiliama 
H. Sheldona. Osoby o tego rodzaju typie temparamentalnym cechuje ekstra
wertywność, łatwość i nieskrępowanie w okazywaniu uczuć, a nawet wy
lewność. Nie mają one nic do ukrycia czy zatajenia, niczego nie ukrywają, nie 
udają84. Ksiądz arcybiskup Cieplak, jak świadczą przekazy, był osobą spo
łeczną, pogodną i spokojną. Okazywał ludziom życzliwość, i to wszystkim 
jednakową, bez dyskryminowania kogokolwiek. Jak podaje jego pierwszy 
biograf ks. Franciszek Rutkowski, podczas wizytacji na syberyjskich kresach 
wszędzie, gdzie docierał ksiądz biskup, „nastrój panował niezwykle serdecz
ny, bo też ks. biskup umie czarować swoim sposobem bycia”85. 

Jak wskazują przekazy źródłowe, ksiądz arcybiskup potrafił łatwo na
wiązywać kontakty z dziećmi. Kontakty te były spontaniczne i jak najbar
dziej prawdziwe ze względu na rodzicielski instynkt charakterystyczny dla 
tego typu struktury temperamentalnej, jak wskazują badacze zagadnienia86. 
Dzieci wyczuwały to w postawie ks. Jana Cieplaka i instynktownie garnęły 
się do niego87. Czerpiąc informacje z zachowanych opisów postaci ks. Jana 
Cieplaka oraz biorąc pod uwagę jego temperamentalne cechy psychiczne, 
możemy również w przybliżeniu określić hagiotypiczne komponenty jego 
osobowości. Osobę sługi Bożego ks. abpa Jana Cieplaka możemy zgodnie 
z przyjętą typologią zaliczyć do typu agapetonicznego z cechami praksetonii 
oraz deontotonii88. 

Niektóre z tych cech przynależnych poszczególnym modelom, jak wska
zują dane faktograficzne, rozwijał w sobie i praktykował w sposób heroicz
ny: dobroć, serdeczność, miłość bliźniego, skłonność do modlitwy, gorliwość 
i dynamizm apostolski, męstwo, poczucie odpowiedzialności, prawość mo

osobowości, Warszawa 1986, s. 84; J. STRELAU, Psychologia temperamentu, Warszawa 1998, 
s. 16.

83 Por. W. SHELDON w swojej koncepcji temperamentalnej nawiązuje również do 
somatotypicznej teorii E. Kretschmera. J. E. L. CARTER, B. HONEYMAN HEATH, So-
matotyping. Development and Applications, s. 125; J. STRELAU, Temperament i inteligencja, 
Warszawa 1995, s. 290.

84 Por. J. E. L. CARTER, B. HONEYMAN HEATH, Somatotyping…, dz. cyt., s. 127.
85 F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 68.
86 K. OTTO, Konstitutions typologie von Wiliam H. Sheldon, s. 12; J. BIELECKI OCD, 

Temperament a świętość, Kraków 1999, s. 46; J. E. L. CARTER, B. HONEYMAN HEATH, 
Somatotyping…, dz. cyt., s. 131.

87 Por. F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 44.
88 Por. J. BIELECKI, Temperament a świętość, dz. cyt., s. 49.



360 Bogdan R. Siwiec CFA

ralną. Starał się dążyć do świętości poprzez praktykowanie podstawowego 
przykazania, którym jest miłość do Boga i bliźniego. 

 W procesie rozwoju osobowości, jak wykazują badania, ważną rolę od
grywa m.in. doskonalenie siebie przez ascezę, poszukiwanie dróg psychicz
nej integracji na wyższym poziomie, rozwój życia duchowego89. Na mocy sa
kramentu chrztu świętego, który stanowi źródło i podstawę chrześcijańskiej 
duchowości, następuje w człowieku uświęcające działanie ducha, zwłaszcza 
poprzez uczestniczenie w sakramencie Eucharystii i modlitwie, którą często 
i gorliwie praktykował ks. arcybiskup, o czym wspominał wyżej cytowany 
ks. Walerian Meysztowicz: „robił wrażenie człowieka oddanego modlitwie 
– nie tylko podczas mszy św., ale stale”90. Mogły one również stanowić dla 
niego źródło jego mistycznych doświadczeń91. 

Dojrzałość emocjonalna, psychiczna i duchowa człowieka wymaga 
zawsze jakiegoś scalającego systemu wartości, które są dla niego naczelne, 
którym wszystko jest podporządkowane. W psychologii osobowości mówi 
się o tzw. „jednoczącej filozofii życia”, która determinuje zapatrywania, po
glądy i postawy człowieka, pełni rolę łączącą i porządkującą przekonania 
i nastawienie jednostki, jej obraz siebie. W przypadku człowieka wierzące
go, szczególnie osoby pragnącej niepodzielnym sercem służyć Bogu, na tę 
filozofię życia składają się wartości religijne. Chodzi tu o religię jako sposób 
życia, rozwiązywania problemów, subiektywnie przeżywany model warto
ści oparty na wierze nadprzyrodzonej i wymogach życia chrześcijańskiego. 
Religijność jako element istniejący w strukturze osobowej człowieka jest fak
tem i obejmuje go jako jedność cielesno-psychiczno-duchowa, która wyraża 
się w jego gestach, słowach, zachowaniu, modlitwie i wszystkim, co dotyczy 
jego funkcjonowania w świecie92. 

Z tego źródła katolickiej religijności czerpał wzorce i metody kształto
wania siebie ks. abp Jan Cieplak. Dlatego też w zachowanych świadectwach 
osoby, które się z nim zetknęły, podkreślają, że emanował on dobrocią, ra
dością i pokojem, które były konsekwencją jego osobowego bezpośredniego 
kontaktu z osobowym Bogiem, który jest pełnią istnienia i istotną doskonało
ścią, niedościgłym wzorem do naśladowania.

89 Por. J. MAKSELON, Psychologiczne aspekty ascezy, [w:] Asceza chrześcijańska, Kra
ków 1996, s. 32.

90 W. MEYSZTOWICZ, Gawędy o czasach i ludziach, dz. cyt., s. 215.
91 Por. M. CHMIELEWSKI, Duchowość w życiu i posłudze kapłanów, [w:] Facere veri-

tatem in caritate. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Pawła Sochy CM w 70 rocznicę 
urodzin, red. A. BRENK, Poznań 2005, s. 127.

92 Por. A. NOWAK, Człowiek – istota religijna. Aspekt psychologiczny „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne” 18 (1985), s. 207.
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Jako teolog dogmatyk ksiądz arcybiskup doskonale zdawał sobie spra
wę z wartości religii w rozwoju i integracji osobowej człowieka. Sługa Boży 
rozumiał doskonale, że jedynie w Nim jako istocie osobowego istnienia czło
wiek poważnie traktujący swoje intelektualne poszukiwania i pragnienia 
osobowego i duchowego rozwoju może odnaleźć pełny i ostateczny wzorzec. 
Tym bardziej że personalne odniesienie do Boga jest centralną trwałą i ustabi
lizowaną wartością istniejącą w człowieku93. Tezę tę potwierdza św. Tomasz 
z Akwinu, który twierdzi, że tkwiące w człowieku transcendencja i zdolność 
do obserwacji świata umożliwiają mu intelektualne spotkanie z Bogiem, choć 
w niepełnym, ograniczonym zakresie, ale stanowić mogą przygotowanie do 
osobowego z Nim spotkania94. Ostatecznym autorytetem, który potwierdza 
tę zdolność i pragnienia człowieka, jest Pismo Święte – zarówno Starego, jak 
i Nowego Testamentu (por. Mdr 13, 1–9; Rz 1, 19–20).

Inną istotną wartością czynnika religijnego w rozwoju człowieka i bu
dowaniu jego tożsamości w dążeniu do dojrzałej integralnej osobowości 
i pragnieniu świętości jest działanie łaski nadprzyrodzonej, udzielanej przez 
Boga poprzez działanie sakramentów świętych. Jest ona o tyle istotna dla 
tego rozwoju, że w sakramentach istnieje personalna obecność Chrystusa, 
choć nie fizyczna ani przestrzenna, jednak prawdziwa i rzeczywista95. Dlate
go też sługa Boży z całą gorliwością swego serca tak często i chętnie korzystał 
z darów łaski sakramentalnej i udzielał jej innym. Swoją duchowość postawy 
wobec Boga, siebie, życia i drugiego człowieka kształtował ks. Jan Cieplak 
– i do tego zachęcał również innych – na wskazaniach św. Augustyna z Hip
pony oraz św. Wincentego á Paulo96. 

 Ostatecznie historia życia ks. abpa Jana Cieplaka dobitnie wskazuje, że 
kształtował on swoje człowieczeństwo poprzez intensywne i głębokie życie 
duchowe, opierając się na jedynym i niedoścignionym wzorze Jezusa Chry
stusa – Mistrza z Nazaretu. Z całą więc mocą, w pełni znaczenia tych słów, 
mógł powiedzieć za św. Pawłem „Dla mnie żyć – to Chrystus” (Flp 1, 21). 
Słowa te streszczają cały jego rozwój w różnych aspektach – duchowym 
i osobowościowym. Chrystus stanowił centrum jego egzystencji, dlatego też 
poprzez modlitwę starał się trwać z Nim w ciągłym przyjaznym kontakcie. 
Dążył do duchowego doskonalenia się, gdyż zdawał sobie sprawę, że pod

93 Por. R. JAWORSKI, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989, 
s. 159n.

94 Św. TOMASZ Z AKWINU, Suma teologiczna, tłum. P. BEŁCH, I, 12,12, Londyn 
1975, s. 143.

95 Por. F. KAMECKI, Spotkanie z Bogiem, [w:] Spotkanie człowieka z Bogiem w Chrystusie, 
red. M. MAJEWSKI, Lublin 1984, s. 50 

96 Por. F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak…, dz. cyt., s. 293.
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stawowym celem jego posługi, podejmowanych zabiegów duszpasterskich 
jest doprowadzenie ludzi do doświadczenia Chrystusa, gdyż na tym zasa
dza się szczególnie racja bytu kapłańskiego życia97. Poprzez stałe modlitew
ne zjednoczenie z Chrystusem pragnął być w ciągłym osobistym kontakcie 
z Nim, aby Go poznawać, kochać, razem z Nim żyć i działać, aby uczestni
czyć w Jego zbawczym misterium98. „Teraz raduję się w cierpieniach za was 
i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra 
Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol. 1, 24). Dlatego z pełną świadomością 
i przekonaniem pisał ks. bp. Cieplak w liście z moskiewskiego więzienia: „Ja 
chcę za Kościół i wiarę cierpieć. Choćby więzienie, choćby najsroższą karę, 
przyjmę jako pokutę za moje grzechy i będę prosił Boga jedynie o to, abym 
wytrwał w dobrem”99. 

Tym, co determinowało sługę Bożego w podejmowaniu heroicznych 
postaw wobec prześladowań i cierpień, była niewątpliwie głęboka i żywa 
wiara. Była ona tym fundamentem, na którym budował swoje męstwo wo
bec przemocy i tyranii prześladowców Kościoła, walki z wiarą prowadzonej 
przez bolszewicki reżim. Głębia i moc wiary ks. abpa Cieplaka oparte były 
na mocnym pragnieniu naśladowania Chrystusa, świadczenia o Nim; na go
towości męczeństwa z miłości do Boskiego Mistrza.

Na podstawie tak ogólnie zarysowanej koncepcji osobowości i jej du
chowego wymiaru można ogólnie stwierdzić, że – jak podają nam przekazy 
źródłowe – ks. bpa Cieplaka, co podkreślają wszyscy, którzy się z nim ze
tknęli, charakteryzowały uderzające skromność, dobroć i prostota100. Cechy 
osobowościowe i dojrzałość duchowa, które go charakteryzowały, pomagały 
mu również w jego posłudze duszpasterskiej i kontakcie z wiernymi. Świę
tość życia i wewnętrzne duchowe zjednoczenie z Bogiem, jak również czy
stość duszy oraz gorliwość pasterska były podstawą jego aktywności i tro
ski o powierzonych mu wiernych. Roztropnie unikał niebezpieczeństw, ale 
gdy zaszła potrzeba, umiał śmiało i odważnie spojrzeć niebezpieczeństwu 
w oczy.

Trafną charakterystykę postaci, która może stanowić właściwe podsu
mowanie niniejszych rozważań, przekazał serdeczny przyjaciel ks. abpa Cie
plaka – ks. abp Antoni Julian Nowowiejski: „W życiu prywatnym i stosun

97 Por. M. CHMIELEWSKI, Duchowość w życiu i posłudze kapłanów, dz. cyt., s. 129.
98 Por. W. GOGOLA, Pojęcie chrześcijańskiej ascezy, [w:] Asceza chrześcijańska, red. 

J. MACHNIAK, Kraków 1996, s. 19.
99 List do ks. abpa A. Nowowiejskiego, [w:] F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cieplak, dz. 

cyt., s. 226.
100 Por. tamże, s. 68n.
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kach codziennych był niezwykle dobrym i miłym człowiekiem, a przy tem 
zawsze pomocny potrzebom ludzkim. Wszystko, co mógł, czynił, by wspo
magać moralnie i materialnie bliźnich. Dlatego miał wielu przyjaciół oraz 
głębokie uznanie u bliższych i dalszych. Nawet nieprzyjaciele jego nie mogli 
zarzucić mu czegokolwiek. Pracował bowiem dla Kościoła i Polski. Czynami 
swymi wzniósł już za życia pomnik, na który patrzeć będą również przyszłe 
pokolenia i uczyć się miłości Boga i Ojczyzny”101. 

ZAKOŃCZENIE

Jak wynika z przedstawionego zarysu biograficznego, ks. abp Jan Cie
plak był człowiekiem o niezwykle bogatej duchowości, jasnym umyśle, roz
ległej wiedzy i głębokim humanizmie; ofiarnie bezinteresownym i gorliwym 
patriotą. Był człowiekiem wielkodusznym, o niezłomnej woli. Wszystko, kim 
był i co sobą reprezentował, oddał na ołtarzu służby Kościołowi, Ojczyźnie 
i człowiekowi, hołdując najwyższym wartościom: dobru, prawdzie i pięknu, 
żyjąc na co dzień ideałami osobistej świętości. Łączył przy tym pogodę ducha 
i otwartość z urokiem osobistym, który pomagał mu w bezpośrednich licz
nych kontaktach ze wszystkimi korzystającymi z jego posługi. Był postacią 
z jednej strony niezwykłą, niezłomną, z drugiej zaś – ze względu na swoją 
wielkoduszność, dobroć, otwartość i miłość – bliską każdemu. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że niniejsze opracowanie nie wyczerpuje 
podjętego tematu. Mimo iż na podstawie dostępnych materiałów źródłowej 
bibliografii starano się rozpracować zagadnienia zgodnie z przyjętym para
dygmatem badawczym, wiele z nich wymaga dopracowania. Należy rów
nież zaznaczyć, że wiele kwestii z bogatej biografii sługi Bożego ks. abpa Jana 
Cieplaka jedynie zasygnalizowano. Wymagają one bardziej wnikliwych źró
dłowych badań, opartych szczegółowej archiwalnej kwerendzie, zwłaszcza 
w archiwach kościelnych i państwowych Białorusi i Rosji. Może to być jed
nak trudne, ponieważ często akta dotyczące działalności Kościoła na tym 
terenie były z determinacją niszczone, jak wszystko, co katolickie i polskie. 
Jednocześnie może to stanowić fascynującą intelektualną przygodę, godną 
podjęcia w celu kontynuowania badań nad bohaterską i męczeńską kartą 
dziejów Kościoła i ojczyzny oraz ich wybitnych przedstawicieli w czasach 
współczesnych. 

101 Przedmowa ks. abp. A. J. Nowowiejskiego, [w:] F. RUTKOWSKI, Arcybiskup Jan Cie-
plak, dz. cyt., s. 3.
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Ksiądz arcybiskup Jan Cieplak był postacią epokową: łączył swoją oso
bą okresy dwóch systemów, rządów absolutnych carów i totalitaryzmu bol
szewików w Rosji. Ich konsekwencją był terror, prześladowanie Kościoła ka
tolickiego, duchowieństwa i wiernych. W takich czasach przyszło mu pełnić 
w tym kraju posługę pasterza archidiecezji mohylewskiej. Znosząc mężnie 
prześladowania, sługa Boży dzięki swemu harmonijnemu rozwojowi, który 
zawdzięczał pomocy łaski Bożej i własnemu wysiłkowi, stał się wzorem czło
wieka, chrześcijanina, kapłana, biskupa. 

STEADFAST AND FAITHFUL SHEPHERD  
ARCHBISHOP JAN CIEPLAK METROPOLITAN VILNIUS

The life and activity the Rev. Archbishop Jan Cieplaka belongs undoubtedly to the 
most important cards of the history of the Roman Catholic Church in Russia. His Excel
lency Archbishop Jan Cieplak was an outstanding persona who lived under two political 
systems: under the absolute rule of tsars and the totalitarian regime of the Bolsheviks in 
Russia. Both systems implicated terror, persecution of the Catholic Church, the clergy and 
the faithful. In such hard times he performed pastoral duties as the auxiliary bishop of the 
Metropolitan Archdiocese of Mohilev. 

As a bishop he firmly condemned the methods applied by those systems in their 
combat against the Church, for which he was persecuted, imprisoned several times and 
sentenced to death, but he avoided the death penalty in the end and was imprisoned in 
a Soviet forced labor camp instead.

Bravely facing the persecution, owing to his harmonious development, with the 
help of God’ s mercy and thank to his own efforts both in the personal and spiritual sphere 
that Servant of God became the model of man, a Christian, a priest and a bishop. He 
has become a role model for anybody who is in quest of ideals that would form their 
personality and their life and who seeks fulfillment in all human and Christian spheres. 
His Excellency Archbishop Jan Cieplak had an extraordinarily bright mind; he possessed 
extensive knowledge and was a good and deeply humane man capable of making the 
sacrifice of disinterested love; he was also an ardent patriot, characterized by boundless 
strength of will and magnanimity of character. His heroism, steadfastness, courage basis 
became a symbol of the martyr’s history of the Church in the USSR.

tłum. Bogdan Rafał Siwiec 
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Ks. Michał Borda

Augustine Hamilcar SERAFINI, A Cloud by Day, a Flame by Night. 
Memoir of a Priest-Monk. My Quest for the Mystic Chalice,  

Zander Press Inc. Brillion, Wisconsin 2012, VIII  
(brak numeracji rzymskiej) + 446 s.

Niezwykłe jest bogactwo źródeł i materiałów do badań historycznych. 
Oczywiście ich ranga jest zróżnicowana i wielokrotnie zależy od szerokie
go kontekstu, a nie tylko samej ich zawartości. Są materiały, które stanowią 
czysto subiektywne dane i opinie, ale ze wzgledu na autora mają swój spe
cyficzny walor. Zresztą nawet sam dobór treści czy jego uzasadnienie już jest 
pewnym wyrażeniem opinii.

Szczególnie interesującą lekturą są pamiętniki, będące specyficzną for
mą pochylenia się nad swoim życiem, a przy tym często i nad życiem innych. 
Augustine Hamilcar Serafini jest mnichem benedyktyńskim Community 
of Our Lady w Oshkosh. Jest autorem licznych artykułów i omówień oraz 
dwóch książek: The Divine Remedy i The Face of Adam. Jest znanym konferen
cjonistą oraz wybitnym znawcą filatelistycznym, zwłaszcza znaczków oraz 
innych walorów Zakonu Maltańskiego i Republiki Malty. Od wielu lat jest 
redaktorem znanego periodyku filatelistycznego „COROS”, wydawanego 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a który zajmuje się znaczkami o tematy
ce religijnej – różnych religii świata, bez nachylenia ku chrześcijaństwu.

Książkę otwiera słowo do czytelnika (s. 4), następnie zamieszczono 
schematyczny spis treści (s. 6–7). Szczególnie wymowna jest dedykacja o. Eu
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gene’owi Edwardowi Kalinskiemu, współbratu zakonnemu, który zmarł 
w Oshkosh 12 marca 2012 roku wraz z jego portretem, którego autorem jest 
Rochelle Buss Szews (s. VI–VII). 

Sama zawartość została usystematyzowana w 50 szczegółowych, nastę
pujących po sobie fragmentach: 1. Urodziny księdza; 2. Do Kościoła; 3. Matka 
zaufania; 4. Celtycka waleczna kobieta; 5. Ad Altare Dei; 6. Więzień Boga; 7. Ducho-
wość witraży; 8. Nieomylny liturgista; 9. Mądry błazen; 10. Intermezzo; 11. Serafino-
wie i Cherubini; 12. Emancypacja; 13. Samuelu, Samuelu; 14. Dyrekcja Mundelein; 
15. Jezuici; 16. Żarcie i  jedzenie; 17. Edward Patrick Fitzgerald – kapłan; 18. Ojca 
Krosta Księga Życia; 19. Liturgia i osobowość; 20. Pax; 21. Pożegnanie z Mundelein; 
22. Dolina Jozafata; 23. Habit czyni mnicha; 24. Dzień św. Józefa; 25. Ad Te de Luce 
Vigilo; 26. Kapłaństwo; 27. Czas upadających łez; 28. Święty strach; 29. Rekonesans 
nowych terytoriów; 30. Antypody Claremont; 31. Kapłan, który nim nie był; 32. Do 
Starego Świata, aby ubogacić Nowy; 33. Rzym – miłość; 34. Południe, Północ, 
Wschód, Zachód; 35. Materia papieskiego błogosławieństwa; 36. Zimna wojna i go-
rąca wiosna; 37. Rozpoczyna sie wspólnota; 38. La Baye; 39. Przy wodzie i duchu; 
40. W tym chaotycznym czasie; 41. Aby wszyscy byli jedno; 42. Trzy ziemie czynią 
świętą; 43. Jezus prowadzi drogą; 44. The Divine Remedy; 45. Przy pracy w Boskiej 
winnicy; 46. Krzyż Maltański; 47. Drugie millennium – Koniec; 48. Przekraczając 
millennium; 49. Siedmiu papieży; 50. Przedostatni rozdział. 

Na koniec dodano jeszcze podziękowania (s. 436) oraz obszerny indeks 
nazwisk (s. 439–446).

Schematyczny zbiór tytułów poszczególnych rozdziałów nie oddaje 
w pełni zawartości treściowej prezentowanej książki. Wiele z nich ma swój 
podtekst i jest zrozumiałe do znających bliżej autora oraz jego curriculum 
vitae. Wiele z nich trzeba rozumieć w kontekście całego życia i działalno
ści. Niektóre wpisują się w ogólne dzieje Kościoła, tak powszechnego, jak 
i w USA i w różnych wspólnotach lokalnych, a zwłaszcza różnych miejscach 
zamieszkania. Takie jest bogactwo o. Augustine’a Hamilcar Serafiniego 
w jego bardzo odległych historycznie włoskich korzeniach. Z jego rodu wy
wodzi się kilku kardynałów, m.in. Domenico, oraz innych wybitnych du
chownych. Jest to rodzina szczególnie zasłużona i znana ze swej niezwykłej 
szlachetności oraz żywych więzi z Kościołem.  

Szczególnie wyraźnie wybrzmiewa w książce obraz autora w tej bene
dyktyńskiej wspólnocie zakonnej, która ostatecznie znalazła swe miejsce jako 
Community of Our Lady w Oshkosh, na terenie diecezji Green Bay w sta
nie Wisconsin. Tam nad jeziorem, w ciszy półwyspu Bóg daje znaki jedności 
z ludźmi. Jakże bogata jest ta ludzka i kapłańska obecność o. Augustine’a; 
jakże twórcza w wielorakich posługach, nie tylko kościelnych, ale też na polu 
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kultury i antropologii chrześcijańskiej. Klasztor ten stał się centrum ducho
wości liturgicznej, otwartej także na tradycję wschodnią. Stał się miejscem 
otwartym dla poszukujących i zagubionych, swoistą oazą dla na każdego 
człowieka, zwłaszcza wykluczonego czy odrzuconego.  

Książka jest ubogacona wieloma reprodukcjami fotograficznymi. Czy
nią one lekturę bardziej przystępną i wręcz przyjazną, oraz pokazują – także 
w tej formie – wielość i szerokość kontaktów autora. To papieże i duchowni, 
ludzie polityki i kultury, ekonomii i posługi społecznej oraz szeroka rodzina 
naturalna, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, a zwłaszcza we 
Włoszech. Dzieki fotografiom postacie te są bardziej żywe. Często są to uni
kalne znaki przyjaźni i bliskości, które nadal w znacznym stopniu zachowały 
włoski temperament i styl wzajemnych relacji. 

W książce stosunkowo często przewijają się wątki odnoszące się do Pol
ski i osób z Polski oraz Polaków czy postaci polskiego pochodzenia żyją
cych w Stanach Zjednocznych. To jest w pewnym sensie jeszcze jedna, obok 
Włoch, więź ze Starym Kontynentem, zapewne w jakimś sensie za sprawą 
o. Regisa Norberta Barwiga, przeora tej wspólnoty o żywych korzeniach pol
skich. Autor przywołuje np. opinię o kard. Józefie Glempie, prymasie Pol
ski, wypowiedzianą przez George’a Weigela, która jest – mówiąc delikatnie 
– mało dojrzała i daje niepochlebne świadectwo o samym autorze (s. 379). 
Okazało się bowiem, że misja prymasa Józefa Glempa – w szerokiej opinii 
publicznej – w znacznym stopniu okazała się opatrznościowa i z perspekty
wy czasu służąca dobrze Kościołowi i Polsce. 

Na pierwszej stronie okładki zamieszczono sugestywne zdjęcie z pracy 
rzeźbiarskiej autora, a na ostatniej osobisty herb nawiązujący do nazwiska 
oraz ukazujący zwłaszcza dystynktorium kapelana konwentualnego ad ho-
norem Zakonu Maltańskiego. Sam autor podaje ciekawą historię zaniedbań 
w amerykańskim związku przy przekazaniu mu dokumentów świadczących 
o podniesienia go do tej rangi jeszcze przez Wielkiego Mistrza Fra Andrew 
Bertiego 5 lutego 2007 roku (s. 389–399). Jest to wymowny przejaw obstrukcji 
wobec najwyższych władz zakonnych. 

Zamieszczony na końcu indeks jest ważnym narzędziem pomocni
czym w lekturze pamiętników. Autor pominął wszystkie tytuły i godności. 
Pozostało tylko dookreślenie „Saint”, choć pominięte np. przy „Pio, Padre” 
(s. 444) czy „Kolbe, Maximilian” (s. 442). Pominięto „błogosławiony” np. 
przy Janie XXIII (s. 442) i Piusie IX (s. 444). Dziwny jest opis i przyporządko
wanie alfabetyczne: „I, Sigismund” (s. 441), „IX, Saint Louis” (s. 441), „Mar
tyr, Saint Justin” (s. 443). To zapewne efekt zbyt daleko idącego zaufania 
komputerowi, który bezmyślnie patrzy na pierwszy znak i odczytuje w nim 
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literę alfabetu. Dziwne jest także wskazanie w indeksie Humanae Vitae (s. 441) 
i jednocześnie pominięcie innych dokumentów o tym charakterze. Oczywi
ście dyskusja wokół tej encykliki Pawła VI była znaczącym wydarzeniem 
w Kościele i dobrze, że w swej refleksji zwrócił autor na to uwagę. Było to 
wręcz wielkie wydarzenie eklezjalne oraz teologicznomoralne. Oczywiście 
wszystko to wpisuje się w dynamkię przemian współczesnego świata.  

Książka amerykańskiego mnicha jest niezwykle interesującym curricu-
lum podążania drogami chrześcijańskiego, kapłańskiego i zakonnego życia. 
Wszystkie te trzy wątki tworzą harmonijną całość, która stała się cenionym 
świadectwem, dziś można by powiedzieć: w dziele nowej ewangelizacji. 
Wypełnia je duchowość, która jest środowiskiem ciągłego dojrzewania oraz 
wydoskonalania wiary, nadziei i miłości. Oczywiście nie obce są autorowi 
także nieporozumienia i problemy personalne, które stały się jego udzia
łem zwłaszcza w początkach swego powołania zakonnego. Wspomina on 
z całą szczerością konkretne nazwiska i wydarzenia, które z pewnością miały 
wpływ na podejmowane przez niego decyzje. Niemniej jednak zawsze o. Se
rafini starał sie rozeznawać twórczo i aktywnie wolę Bożą.

Z kart pamiętników można dowiedzieć się o ciekawych wydarzeniach 
dotyczących Kościoła na świecie, a także w Stanach Zjednocznych Ameryki. 
Tak się składa, że autor w wielu z nich uczestniczył, i to nie tylko jak widz, 
ale jako uczestnik; był wręcz jednym z ich autorów. Bardzo sugestywnie 
ukazano realia wielu przemian kościelnych, zwłaszcza po Soborze Watykań
skim II, naznaczone niekiedy błędnym odczytaniem ducha soborowego, co 
miało czasem spore konsekwencje personalne. Sam autor też tego doświad
czył w zmaganiu się z różnorakim odczytywaniem duchowości benedyktyń
skiej.

Obszerny pamiętnik o. Augustine’a Hamilcara Serafiniego jest pasjonu
jącym obrazem życia i realizowanego powołania zakonnego. Poszczególnym 
etapom towarzyszy wielość bliższych i dalszych wydarzeń oraz niezwykłe 
bogactwo osób, i to wpływowych, w realiach kościelnych i świeckich. To te 
wydarzenia, w których bezpośrednio uczestniczył, lub te, które często miały 
bardziej bezpośredni wpływ na jego wybory i decyzje życiowe. Wszystko 
razem tworzy to interesującą mozaikę, która ostatecznie układa się w pewien 
obraz, może nie do końca czytelny. Oczywiście można tam spotkać „a cloud 
by day, a flame by night”.

bp Andrzej F. Dziuba
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Chrześcijaństwo ze swej natury jest orędziem pokoju. To Jezus Chrystus 
jest księciem pokoju, i to wskazywanym już na kartach Starego Testamentu. 
Taki zwiastun pokoju wpisany jest w całe dzieje orędzia Ewangelii. To prze
cież aniołowie przybywający do Betlejem zwiastowali pokój ludziom dobrej 
woli (według tradycyjnego przekładu).

Dlatego orędzie pokoju jest jednym ze szczególnie znaczących przesłań 
Kościoła. Ta wspólnota zbawcza ma budować pokój, pokornie posługiwać 
pokojowi i jego dziełom. Szczególnie jednak przekazywać zwiastuny pokoju, 
których oczekiwanie jest ciągle aktualne.

Autorem prezentowanego studium jest profesor Uniwersytetu Kardy
nała Stefana Wyszyńskiego, który ma w dorobku wiele studiów i opraco
wań, a także kilka książek, np. Duchowość małżeństwa i rodziny dziś (Radom 
2004) i Świętość chrześcijańska (Sandomierz 2006).     

Prezentowane studium opublikowano jako 126 tom serii Mistyka chrze-
ścijańska. Całość rozprawy otwiera dobrze zorganizowany spis treści (s. 5–8). 
Poprzez kilkunastostopniowy podział przybliża on w stopniu interesują
cych całość zorganizowanego materiału badawczego. Spis ten stanowi dobre 
wprowadzenie w zaproponowane treści. Po wykazie skrótów (s. 9–12) za

M. TATAR, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume’a, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Warszawa 2013, 655 s. 
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mieszczono stosunkowo obszerny wstęp (s. 13–24). Z kolei zasadnicze treści 
prezentowanego studium podzielono na siedem zwartych rozdziałów.

Pierwszy z rozdziałów nosi tytuł: Pojęcie i treść chrześcijańskiego pokoju 
(s. 25–68). Wskazano na biblijne i teologiczne rozumienie terminu „pokój”. 
Zdefiniowano go w sensie negatywnym (niestosowanie przemocy) oraz po
zytywnym. Ma on także swe odniesienia do prawdy, sprawiedliwości, miło
ści i wolności. Wreszcie jawi się jako wartość uniwersalistyczna.   

Kryzys pokoju wynikający z grzechu to tytuł następnego rozdziału studium  
(s. 69–108). Grzech jawi się tak w swej pasywnej, jak i aktywnej strukturze. 
Dość szeroko ukazano go jako zaburzenie obrazu człowieka. Pycha zaś jawi 
się jako źródło grzechu przeciw pokojowi. Autor jeszcze dopowiedział, że 
często sekularyzacja świata jest efektem odrzucenia nadprzyrodzonej war
tości pokoju.     

W kolejnym rozdziale podjęto temat: Antropologiczne podstawy duchowo-
ści pokoju (s. 109–152). Słusznie podjęto najpierw kwestię godności człowieka 
i jego indywidualności. Ważne są relacje z Bogiem wynikające z aktu stwór
czego. Natomiast ontyczne powołanie do świętości jawi się jako przestrzeń 
pokojowej egzystencji Boga w człowieku. W te problematykę wpisuje się tak
że powołanie do międzyludzkiego życia wspólnego, które ma swe relacyjne 
odniesienia do problematyki pokoju.   

Teologiczne aspekty pokojowego „communio” Boga w relacji do człowieka 
omówiono w czwartym rozdziale (s. 153–246). Creatio jawi się jako pokojo
wa inicjatywa Boga, natomiast incarnatio jako bezpośrednia interwencja Boga 
budująca pokój. Natomiast mysterium crucis jawi się jako szczyt objawienia 
pokojowej miłości. Analizując szerzej Kościół autor widzi w nim miejsce 
i czas pokoju. To kategoria koinonia, sakramenty (chrzest, Eucharystia oraz 
sakrament pokuty i pojednania), proklamacja słowa Bożego (profetyzm) 
i świadectwo. 

Rozdział piąty poświęcony został następującemu tematowi: Rozwój du-
chowy chrześcijanina jako dążenie do pokoju – „communio ad intra” (s. 247–376). 
Jawi się tutaj zagadnienie „głodu Boga” jako przestrzeni otwarcia na rela
cje z Nim. Ważne jest conversio oraz pokora. Ostatecznie pokój jest owocem 
posłuszeństwa Bogu. Po ukazaniu communio z Bogiem na drodze modlitwy 
wskazano jeszcze na integrującą rolę słowa Bożego w życiu człowieka. Waż
ne są tutaj m.in. życie sakramentalne, cisza oraz milczenie, a także actio i pra
ca. Nakreślono figurę pielgrzyma jako obrazu rozwoju wewnętrznego czło
wieka na drodze pokoju. 

Pokój jako przestrzeń życia międzyosobowego – „communio ad extra” to te
matyka podjęta w szóstym rozdziale studium M. Tatara (s. 377–478). Z aktu 
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stwórczego wynika wspólnota natury. W relacjach liczy się pokorna praw
da i miłość. Ważne jest spotkanie z Bogiem jako przestrzeń budowy relacji 
międzyosobowych. Dobrze, że wskazano tutaj także na duchowość maryjną 
jako drogę do pokoju. Przeanalizowano także ewangelizacyjne przestrzenie 
działania Kościoła jako wyraz troski o pokój.  

Ostatni rozdział prezentowanej rozprawy warszawskiego teologa nosi 
tytuł: Ekumeniczny wymiar duchowości pokoju (s. 479–590). Wskazano w nim 
biblijne podstawy oraz istotę duchowości ekumenicznej. W tej ekumeniczno
-pokojowej misji mają swój udział Kościół i papiestwo. Trzeba także pamię
tać o pokojowym dialogu międzyreligijnym. Dużo uwagi poświęcono mię
dzywyznaniowej koegzystencji, która winna być znaczona chrześcijańskim 
pokojem. To osoba Jezusa Chrystusa, autorytet Pisma Świętego oraz problem 
pokojowego communio ekumenicznego.    

Publikację zamyka zakończenie (s. 591–605). Dodano jeszcze streszcze
nie w języku angielskim (s. 607–610). Zamieszczono także bibliografię (s. 611-
652) oraz Contents (s. 653–655).

Obszerne opracowanie ks. Marka Tatara jest interesującym studium 
z zakresu teologii duchowości. Jak można się łatwo przekonać, w pewnym 
sensie termin ten jest bardzo pojemny, ale i jednocześnie nie do końca wyra
zisty. Może m.in. dlatego duchowość pokoju słusznie mieści się także w tej 
kategorii refleksji teologicznej. Jako zauważa sam autor w zakończeniu: 
„Zaprezentowana praca dotyczy zagadnienia duchowości pokoju w opar
ciu o teologie współczesnego przedstawiciela, którym jest kard. B. Hume. 
W jego dorobku teologicznym znajdujemy próbę odpowiedzi na problem, 
z którym zmaga się cywilizacja każdego wieku” (s. 591).

Prezentowana myśl angielskiego kardynała interesująco wybrzmiewa 
w swym bogactwie treściowym. Wiele wątków jest jeszcze wyraźniej roz
poznawalnych, jeśli uwzględni się szeroki kontekst ich powstania oraz ad
resatów proponowanych treści. Właśnie owo ekumeniczne otwarcie jeszcze 
wyraźniej poszerza ukierunkowanie studium i czyni z niego cenną ofertę ba
dawczą, a także praktyczną.

Jak podpowiada sam ks. M. Tatar: „Należy zauważyć i podkreślić, że 
rozwój duchowości chrześcijańskiej musi zawierać duchowość pokoju. Jest 
to dar i jednocześnie zadanie na drodze uświęcającej człowieka i świata” 
(s. 24). Prawda, iż jest to jedna ze szczególnie ważnych kategorii postrzegania 
człowieka i jego wielorakich relacji. Tutaj poruszono wiele jej interesujących 
aspektów oraz przejawów.

Warszawski badacz wskazuje, że kardynał, „odwołując się do bogac
twa duchowości Anglii, odsłania angielską szkołę duchowości z bardzo bo
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gatą i jednocześnie martyrologiczną historią, posiadającą również ogromny 
wkład w duchowość Kościoła powszechnego. Wszystkie te elementy pozwo
liły odkryć jego koncepcję duchowości pokoju, który niewątpliwie zależy od 
stanu zjednoczenia człowieka z Bogiem. Odsłaniają także możliwość prowa
dzenia dalszych badań w tej dziedzinie zarówno na gruncie angielskiej szko
ły duchowości, jej relacji do innych szkół, jak również relacji duchowości do 
dziedzin teologicznych oraz pozateologicznych” (s. 605). Nasuwa się jednak 
pytanie, czy można mówić o angielskiej szkole duchowości? Jakie byłoby  
kryterium przyporządkowania jej autorów czy myśli? 

W wykazie skrótów zachwiała się kolejność alfabetyczna (s. 9–10). Dziw
ne są wskazania autorów niektórych dokumentów, np. Jan XIII, Jan XXII, 
Jan XXXIII, a faktycznie chodzi o Jana XXIII (s. 11). Brak wyjaśnienia skrótu 
„AAS” (s. 11, 617), pojawiają się też błędy w pisowniach wyrazów łacińskich 
(s. 11–12).

Szkoda, że autor nie korzysta z nowego polskiego przekładu dokumen
tów Vaticanum II z 2002 roku (s. 611–612). Przy dokumentach Kongregacji 
Nauki Wiary autor nie podaje ich opisu bibliograficznego (s. 612). Skoro dla 
książek wydanych w Paryżu czy Waszyngtonie jako miejsce wydania po
daje się „Paris” czy „Washington, to w przypadku Londynu należało podać 
„London” (s. 612–613) Przy encyklice Benedykta XVI Deus caritas est także nie 
podano jej miejsca i roku wydania (s. 618). Wątpliwości budzi umieszczenie 
pism patrystycznych dopiero w literaturze pomocniczej (np. s. 625, 632).   

Trzeba podkreślić szeroką bazę źródłową, zwłaszcza że autor sięga do 
źródeł archiwalnych. Czyni to z pracy szeroki obraz bogatego dorobku teolo
gicznego kardynała Basila Hume’a. Faktycznie spuścizna ta jest imponująca. 
Także wykorzystana bogata literatura jest interesującym narzędziem badaw
czym. Zabrakło jednak odwoływania się do niezwykle ważnych dokumen
tów Kościoła anglikańskiegotworzonych na konferencjach w Lambeth (od
powiednik spotkań soborowych w Kościele anglikańskim). Wydaje się, że 
kardynał znał te dokumenty i oddziaływały one w jakimś stopniu na jego 
uprawianie teologii pokoju. Trudno bowiem ich nie zauważyć, zwłaszcza 
w środowisku angielskim.

Publikacja ks. M. Tatara jest interesującym studium bogatego życia i pi
sarstwa kard. B. Hume’a. Dobrze, że poświęcono mu tak interesującą pracę, 
był on bowiem wielkim autorytetem, także w rzeczywistości Kościoła po
wszechnego.

bp Andrzej F. Dziuba
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Ks. Michał Borda, dr teologii (pedagogika religijna), ur. w 1976 r. w Katowi
cach. Wykładowca katechetyki, dydaktyki i pedagogiki w Instytucie Teolo
gicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, Wyższym Sosnowieckim Semina
rium Duchownym i Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym 
w Częstochowie, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert 
Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczy
cieli. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.  

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. Redaktor naczelny „Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych” i die
cezjalny asystent Akcji Katolickiej.

Ks. Bogusław Drożdż, dr hab. teologii, prof. Papieskiego Wydziału Teo
logicznego we Wrocławiu (teologia pastoralna). Kapłan diecezji legnickiej. 
Kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji w Instytucie Teologii Pastoralnej 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; wykładowca w Wyż
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szym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej; dyrektor Biblioteki im. 
Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy; konsultor Ko
misji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski oraz członek Zespołu 
ds. Nowej Ewangelizacji przy tejże komisji; asystent kościelny Katolickiego 
Stowarzyszenia Civitas Christiana w diecezji legnickiej; dyrektor Diecezjalne
go Centrum Edukacyjnego; w latach 2007–2012 sekretarz generalny I Synodu 
Diecezji Legnickiej. Redaktor naczelny czasopisma „Perspectiva. Legnickie 
Studia Teologiczno-Historyczne”.

Dominik Chechelski, teolog, socjolog, pracownik socjalny, ur. w 1967 r. 
w Krakowie. Dyrektor Rodzinnego Domu Pomocy Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecz
nych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie doktorant na Wydzia
le Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wKrakowie (teolo
gia dogmatyczna). 

Bp Andrzej Franciszek Dziuba, prof. zw. dr hab. teologii (teologia moralna), 
ur. w 1950 r. w Pleszewie. Biskup łowicki. Przewodniczący Rady Naukowej 
Konferencji Episkopatu Polski, członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją 
Episkopatu Francji, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodni
czący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Zespołu ds. Sty
pendiów Naukowych i Językowych, delegat Konferencji Episkopatu Polski 
na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne. Naczelny kapelan Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich. W latach 1989–2004 był zatrudniony na 
Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1995 r. został 
pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Na obu uczelniach pełnił funkcję kierownika 
Katedry Historii Teologii Moralnej.

Antoni Karaś CSsR, dr teologii (teologia moralna), redemptorysta, ur. 
w 1970 r. w Zakliczynie. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie i Wydziału Teologicznego Uniwersy
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca teologii moralnej 
fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów 
w Tuchowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów. 
Zainteresowania z pogranicza antropologii filozoficznej i teologii moralnej.
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Ks. Mariusz Karaś, dr teologii (teologia fundamentalna), ur. w 1972 r. w Ja
worznie. Kapłan diecezji sosnowieckiej. Absolwent Wydziału Teologiczne
go Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie. Wikariusz generalny 
diecezji sosnowieckiej oraz kanclerz kurii diecezjalnej w Sosnowcu.

Magdalena Kosowska, dr teologii (teologia moralna) ur. w 1978 r. w Złoto
wie. Absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie.

Małgorzata Królczyk, dr teologii (teologia moralna), ur. w 1971 r. w Ochot
nicy Dolnej. Absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskie
go Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca teologii moralnej w Instytucie 
Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Prowadzi wykłady monogra
ficzne na studiach doktoranckich z teologii na Wydziale Teologicznym Uni
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Katechetka i nauczycielka 
wychowania do życia w rodzinie w szkołąch podstawowych w Klikuszowej 
i Morawczynie. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów. 

Ks. Marcin Kruszak, mgr teologii, lic. prawa kanonicznego, ur. w 1982 r. 
w Olkuszu. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie 
Santa Croce w Rzymie. Notariusz kurii diecezjalnej w Sosnowcu i sędzia 
Sądu Biskupiego Diecezji Sosnowieckiej. 

Ks. Krystian Kucharczyk, dr nauk prawnych, mgr lic. teologii, ur. w 1981 r. 
w Będzinie. Ukończył studia prawnicze w Instytucie Obojga Praw Uniwer
sytetu Laterańskiego w Rzymie. Pomocniczy wikariusz sądowy (wiceoficjał) 
Sądu Biskupiego Diecezji Sosnowieckiej, wykładowca prawa cywilnego 
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz prawa kanonicznego 
w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Ks. Paweł Maciaszek, dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna, spe
cjalizacja liturgika), ur. w 1965 r. Prezbiter archidiecezji częstochowskiej. 
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiel
lońskiego (studia podyplomowe – dziennikarstwo i komunikacja medialna). 
Habilitacja – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy
szyńskiego w Warszawie. Wykładowca przedmiotów z zakresu teologii pa
storalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i In
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stytucie Teologicznym w Częstochowie. Zainteresowania: teologia liturgii, 
teologia mediów i ewangelizacja medialna.

Ks. Andrzej Muszala, dr hab. prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie. Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwer
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Bioetyki 
Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych. Autor książek z zakresu bioety
ki i etyki medycznej. Redaktor Encyklopedii bioetyki. Redaktor działu Etyka 
w miesięczniku dla lekarzy „Medycyna Praktyczna”. Współtwórca pierw
szej polskiej szkoły opieki duszpasterskiej w służbie zdrowia.

Andrzej Napiórkowski OSPPE, prof. zw. dr hab., paulin. Kierownik Kate
dry Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię integral
ną, chrystologię fundamentalną, zagadnienia ekumeniczne, kwestię uspra
wiedliwienia, mariologię. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej 
Akademii Nauk. W latach 2002–2008 pełnił funkcję rektora Wyższego Semi
narium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeora klasztoru 
Na Skałce. 

Anna Nawrocka, dr nauk filozoficznych, specjalności: bioetyka, etyka zawo
dowa. 

Ks. Jan Orzeszyna, prof. zw. dr hab. teologii (teologia moralna), ur. 1954 r. 
w Wieluniu. Kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wy
dziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Dyrektor Instytutu Teologii Moralnej tegoż uniwersytetu, członek Stowarzy
szenia Teologów Moralistów. Redaktor naczelny „Sosnowieckich Studiów 
Teologicznych”.

Ks. Dariusz Piasecki, dr nauk humanistycznych (filologia klasyczna), ur. 
w 1969 r. Kapłan diecezji sosnowieckiej. Absolwent Wydziału Nauk Huma
nistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykła
dowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Ks. Paweł Pielka, dr teologii (teologia fundamentalna), ur. w 1968 r. W latach 
1987–1992 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą
skiego (magisterium z prawa cywilnego); 1992 – początek aplikacji sędziow
skiej przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach; 1992–1994 – stypendysta rzą
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du francuskiego w Institut d’Études Politiques de Bordeaux we Francji; 1994 
– pracownik Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych przy Uniwersyte
cie Śląskim w Katowicach; 1994–1995 – studia doktoranckie w Katedrze Pra
wa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego; 1995–2001 – Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej, magisterium z teologii fun
damentalnej na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, 2004 – licencjat z teologii fundamentalnej na Wydziale Teolo
gicznym PAT; 2004–2010 – studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 
Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, od 2012 wykładowca 
w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Joanna Rońda, dr teologii (teologia moralna), ur. w 1973 r. w Ornecie (War
mińsko-Mazurskie). Absolwentka Wydziału Teologii Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z nauk 
o rodzinie i studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki na tymże 
uniwersytecie. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów. 

Bogdan Rafał Siwiec CFA, dr nauk historycznych, mgr teologii, albertyn; 
ur. w 1964 r. w Oławie, W swoich zainteresowaniach naukowych zajmuje się 
dziejami zakonów i instytucji społeczno-religijnych oraz biografistyką histo
ryczną. Jest autorem kilku prac i artykułów z tego zakresu.

Beata Stypułkowska, dr teologii (katechetyka). Wykłada katechetykę 
w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Marii Panny Stolicy 
Mądrości w Częstochowie.

Ks. Andrzej Szafulski, dr hab. prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego 
(teologia moralna), ur. 1955 r. w Trzebnicy. Kierownik Katedry Teologii Mo
ralnej Szczegółowej w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Ks. Tadeusz Zadykowicz, dr hab. teologii, prof. Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (teologia moralna), ur. w 1968 r. Profesor nadzwyczajny w Ka
tedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dyrektor Instytutu Teologii Moral
nej tegoż uniwersytetu, członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów. 
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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REDAKCJI,  
RECENZOWANIA I PROCESU WYDAWNICZEGO  

CZASOPISMA „SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE”   
(ISSN 1642-8846)

I. PROCES RECENZYJNY

1.  Redakcja zapewnia dwustopniowe recenzowanie tekstów z zachowa
niem w miarę możliwości procedury double-blind review process oraz 
zapory ghostwriting i guest authorship, zgodnie z wytycznymi MNiSW. 
W procedurze recenzowania i korekty mają zastosowanie poniższe po
stanowienia. 

2.  Po wstępnej akceptacji tekstów przez członków komitetu redakcyjnego 
tekst bez wskazania jego autora przesyłany jest do komitetu recenzyjne
go 1. 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. stopnia na powyżej wskazanym etapie, jest on przesy
łany do recenzji do dwóch członków komitetu recenzyjnego 2. stopnia 
(wskazanych przez działających łącznie – redaktora naczelnego i prze
wodniczącego komitetu recenzyjnego 1. stopnia). 
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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 
redakcyjny, 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 
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 specyficzną tematyką, którą w kraju zajmuje się wyłącznie 
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 konflikt inte
resów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem 
bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, kon
flikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową 
w ciągu 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, do uzyskania infor
macji o tożsamości autora tekstu, który recenzował. W przypadku recen
zji negatywnej 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 dopuszcze
nia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie 
istotne dla niego merytoryczne fragmenty recenzji, bez jakichkolwiek 
elementów, które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie jedynie, że 
recenzenci są osobami  z listy recenzentów. 
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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 stro
na tekstu. 

13.  Lista recenzentów 1 i 2 stopnia jest umieszczona na stronie internetowej 
„Sosnowieckich Studiów Teologicznych” oraz w poszczególnych nume
rach. 

II. ZAPOBIEGANIE ZJAWISKOM GHOSTWRITING  
I GUEST AUTHORSHIP

1. Zwalczanie procedur ghostwriting i guest authorship stanowić powinno 
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 fizycznej 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, 
finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także 
społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghost-
writing 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 wkła

du poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich 
afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, za

Regulamin funkcjonowania redakcji…



384

łożeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu 
publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgła
szający 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 od
powiednich podmiotów. 

c)  Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania pu
blikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in
nych podmiotów (financial disclosure).

d)  Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności 
naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązują
cych w nauce”1.

2.  Tym samym, choć negatywne zjawiska opisane w ust. 1 powyżej stano
wią raczej 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. 

1  http://www.europeistyka.uj.edu.pl/regulamin-wydawniczy-i-recenzyjny
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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 rozstrzy
ga 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 redaktorów tematycznych. Spośród członków komitetu recenzyjnego 
1. stopnia redaktor naczelny powołuje przewodniczącego tego komite
tu. 

2. Komitet recenzyjny 1. i 2. stopnia
a) W skład komitetu recenzyjnego 1. stopnia wchodzą osoby, które mają 

co najmniej stopień naukowy doktora i na zaproszenie komitetu redak
cyjnego zgodziły się pełnić tę funkcję.

b) W skład komitetu recenzyjnego 2. stopnia wchodzą osoby, które mają 
co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, które przyjęły 
zaproszenie komitetu redakcyjnego i zgodziły się pełnić tę funkcję.

c) Komitet recenzyjny 2. stopnia, działając jako Rada Programowa, za
pewnia dalszy rozwój naukowy pisma, w razie potrzeby sugerując 
zmiany jego profilu 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”).
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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
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