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„To prawda, że globalna tragedia, jaką jest pandemia Covid-19, 
obudziła na pewien czas świadomość, że jesteśmy światową 
wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, w której nieszczęście 
jednego szkodzi wszystkim. Pamiętamy, że nikt nie ocala się 
sam, że można się ocalić tylko razem”.

Franciszek, Encyklika o braterstwie  
i przyjaźni społecznej Fratelli tutti  

(3 października 2020), nr 32
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ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH DO CZASOPISMA 
„SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE”

1. Wydruk komputerowy
1.1. Czasopismo „Sosnowieckie Studia Teologiczne” składa się z działów:

- Rozprawy tematyczne 
- Artykuły i opracowania 
- Z przeszłości i współczesności diecezji sosnowieckiej 
- Recenzje

1.2. Autor dostarcza do redakcji „SST”:
- wydruk komputerowy pracy w dwóch egzemplarzach (tekst z przypisami dolnymi). Wydruk powinien być 
wykonany na papierze formatu A4, zadrukowanym jednostronnie. Preferowany edytor tekstu Microsoft Word 
(pliki o rozszerzeniu *.doc), czcionka: Times New Roman CE, wielkość czcionki: 12 pkt (przypisy 10 pkt), 
odstęp między wierszami 1,5. Marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Formatowanie tekstu 
należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość rozpraw i artykułów nie 
powinna przekraczać 15 stron znormalizowanego wydruku, łącznie z przypisami, sprawozdania i recenzje 
4 strony.
-  streszczenie w języku polskim (maksymalnie pół strony znormalizowanego wydruku)
-  streszczenie w języku obcym (angielski, niemiecki, włoski, francuski; maksymalnie pół strony 

znormalizowanego druku)
-  słowa kluczowe (od czterech do ośmiu słów kluczowych, zamieszczone w tytule, przed tekstem pracy)
-  na osobnej stronie Autor podaje: imię i nazwisko, zakład naukowy i uczelnię, którą reprezentuje, krótki 

życiorys naukowy i zawodowy (do noty biograficznej).
1.3. Zrecenzowane artykuły i rozprawy przekazywane są wraz z recenzją do Autorów. Autor powinien zapoznać 

się z recenzją, ustosunkować się do poprawek recenzenta i po ich uwzględnieniu lub uzasadnionym 
nieuwzględnieniu zwrócić do Redakcji tekst recenzowany, recenzję, nowy wydruk komputerowy i opisaną 
dyskietkę z poprawioną wersją (nazwisko i imię Autora, tytuł artykułu).

1.4. Redakcja „SST” przyjmuje do druku teksty dotychczas nigdzie nie drukowane.

2. Przypisy
2.1. Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część (np. 

Biblia w wielu miejscach chwali męstwo kobiet1. Czasowy charakter niewoli powodował, że wartość niewolnika 
Izraelity była znacznie niższa niż cudzoziemca2.

2.2. Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora 
(-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielone kropką), miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron 
(numery stron należy oddzielić myślnikiem bez odstępów, lub myślnikiem jeśli strony nie następują po sobie). 
Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą – bez cudzysłowu.

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

2 Tamże, s. 275.
3 JAN PAWEŁ II, Tak dla życia, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 16 (1995) nr 6 (174), s. 46.
4 KKK 2065.

2.4. Przypis, który bezpośrednio powtarza się oznaczamy: Tamże, s. ... (bez kursywy). Dzieło wcześniej cytowane 
zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego skrót (za każdym razem jednakowy), s. ... . 
Jeżeli w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy 
cytowaniu drugiego dzieła (i następnych – jeśli występują) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: 
Tenże, tytuł lub skrót dzieła, s. ... .

3. Cytaty
3.1. Cytaty z Pisma Świętego w tekście i w przypisach oraz wszystkie inne cytaty umieszczane w tekście 

i w przypisach należy ujmować w cudzysłów (bez kursywy). Wszystkie cytaty powinny być dokładnie 
sprawdzone ze źródłem. Cytaty z Biblii według Biblii Tysiąclecia (najlepiej wyd. 4).

3.2. Przy cytowaniu poezji lub dramatu należy zachować układ graficzny oryginału (podział na strofy, wcięcia 
wersetów). W cytatach z prozy i z prac naukowych należy również zachować wcięcia akapitowe i wyróżnienia 
oryginału. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyróżnienia muszą być opatrzone adnotacją w nawiasie 
kwadratowym.

3.3. Cytaty powinny być opatrzone notką bibliograficzną (w przypisie).
3.4. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.
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Bp Grzegorz Kaszak

SŁOWO KSIĘDZA BISKUPA 
ORDYNARIUSZA SOSNOWIECKIEGO

Urzeczywistnienie zbawczego posłannictwa Kościoła realizuje się po-
przez ewangelizację, którą dzisiaj nazywa się nową ewangelizacją. Kościół 
w jej ramach pragnie doprowadzić człowieka do spotkania z Jezusem Chry-
stusem, pragnie, by uwierzył on w Niego i z Nim przeżył swoje życie oraz 
osiągnął w Nim zbawienie. Można więc powiedzieć, że Kościół w ramach 
zbawczej misji dokonuje swoistej apoteozy człowieka, czyni to mocą łaski 
Bożej, której jest narzędziem i szafarzem.

W ramach swojej misji zbawczej Kościół ma także obowiązek uczłowie-
czać ludzi, czyniąc ich życie godnym również pod względem materialnym. 
Nie należy jednak zapominać o tym, że w istotnym porządku rzeczy ewan-
gelizacja warunkuje humanizację. Im człowiek bardziej zbliża się do Boga, 
tym bardziej staje się człowiekiem. 

Żyjemy w czasach ponowoczesnych, w których za wszelką cenę dąży się 
do wyeliminowania Pana Boga z życia człowieka. Odrzucając Boga, odrzuca 
się Jego przykazania, nie przyjmuje się prawdy o grzechu, a dobro miesza ze 
złem. W ten sposób burzy się dotychczasowy porządek i wprowadza zamęt 
w osobiste i społeczne życie poszczególnych ludzi i całych zbiorowości. Nie-
bezpieczne jest to, że w procesie tym uczestniczą siły światowe mające do 
dyspozycji różne środki, za pomocą których realizują swoje cele. 
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Dostrzegając te niebezpieczne procesy, Jan Paweł II w Orędziu na Świa-
towy Dzień Pokoju z 1 stycznia 2001 roku stwierdził dobitnie, że każda kultu-
ra, podobnie jak człowiek, przeniknięta jest misterium iniquitatis – tajemnicą 
bezbożności, a zatem potrzebuje, podobnie jak człowiek, oczyszczenia i zba-
wienia. Zastanawiając się nad tym, w czym tkwi uwodzicielska siła kultury 
współczesnej, Jan Paweł II doszedł do następującego wniosku: „Ze względu 
na swój zauważalny aspekt naukowy i techniczny wzorce kulturowe Za-
chodu fascynują i przyciągają, ale, niestety, z coraz większą wyrazistością 
okazuje się, że ulegają stopniowemu zubożeniu w warstwie humanistycz-
nej, duchowej i moralnej. Kultura, która je tworzy, podejmuje dramatyczną 
próbę urzeczywistnienia dobra człowieka, obywając się bez Boga, najwyż-
szego Dobra. Jak jednak przestrzega Sobór Watykański II, «stworzenie (…) 
bez Stworzyciela zanika» (KDK 36). Kultura, która odrzuca więź z Bogiem, 
zatraca własną duszę i schodzi na manowce, stając się kulturą śmierci, czego 
świadectwem są tragiczne wydarzenia XX stulecia i czego dowodzi szerzenie 
się nihilizmu, powszechnego dziś na rozległych obszarach świata zachodnie-
go” (nr 9).

Człowiek nie może obyć się bez Pana Boga, nie może się zbawić poza 
Nim. Dlatego Jan Paweł II w znanej i cenionej przez wielu książce zatytu-
łowanej Przekroczyć próg nadziei, w której odpowiadał na pytania włoskiego 
dziennikarza Vittoria Messoriego (książka ukazała się w jęz. polskim po raz 
pierwszy w 1994 roku, a rozeszła się w świecie w ponad 20 milionach egzem-
plarzy!), wyraźnie stwierdził, że zbawić od zła może tylko Pan Bóg. „Zbawić, 
to znaczy «wyzwolić od zła radykalnego». Takim złem jest nie tylko stopnio-
we wyniszczanie się człowieka z upływem czasu i jego końcowe unicestwie-
nie przez śmierć. Takim złem, jeszcze bardziej radykalnym, jest odrzucenie 
człowieka przez Boga, czyli potępienie wieczne jako konsekwencja odrzu-
cenia Boga ze strony człowieka. Potępienie jest przeciwstawne zbawieniu. 
Jedno i drugie łączy się z przeznaczeniem człowieka do życia wiecznego. 
Jedno i drugie zakłada, że istota ludzka jest nieśmiertelna. Śmierć doczesna 
nie może zniszczyć przeznaczenia człowieka do życia wiecznego” (s. 68). 

We współczesnym kontekście społecznym, tak bardzo niebezpiecznym 
dla naszej wiary, należy wykształcić w sobie silny zmysł krytyczny, pozwa-
lający na rozeznanie prawdziwych wartości i autentycznych potrzeb. Po-
trzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby 
wprowadzić w czyn wielką strategię obrony człowieka przed utratą wiary 
w Boga. Nikt nie powinien ulegać zniechęceniu, które może doprowadzić 
do wycofania się i zamknięcia w jakimś rodzaju katolickiego getta. Kultura 
życia w jedności z Chrystusem, który przez swoją śmierć przywrócił nam 
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życie (por. Rz 8, 11), powinna ludziom wierzącym dawać siłę pozwalającą 
z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

Dobrze się stało, że przygotowany przez redaktora ks. prof. dr. hab. 
Jana Orzeszynę do druku kolejny tom „Sosnowieckich Studiów Teologicz-
nych” został poświęcony współczesnym problemom społeczno-religijnym. 
Autorzy poszczególnych artykułów podejmują ważne zagadnienia związa-
ne z sakramentami świętymi, małżeństwem i rodziną, wychowaniem, cho-
robą i cierpieniem, sprawiedliwością i przemocą. Zostało w tych tekstach 
uwzględnione nauczanie papieży Jana Pawła II i Franciszka oraz ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, co ze względu na jego beatyfikację okazuje się nie-
zmiernie ważne i aktualne. W końcowej części tomu znajduje się kronika na-
ukowa naszej diecezji oraz nekrologi poświęcone naszym zasłużonym kapła-
nom: ks. Zdzisławowi Hopciasiowi i ks. Stefanowi Wyporskiemu.  

Jestem bardzo wdzięczny zarówno Redaktorowi tomu, jak i Autorom 
ciekawych i naukowo ważnych  artykułów w nim zawartych. W spisie tre-
ści zauważam powtarzające się z tomu na tom nazwiska autorów, którzy 
chętnie umieszczają swoje opracowania w naszych studiach; mogę ich śmia-
ło nazwać stałymi współpracownikami i współtwórcami tego czasopisma. 
Dziękuję im za tę dobroć i wierność. Gratuluję redaktorowi ks. prof. dr. hab. 
Janowi Orzeszynie kolejnego tomu, owocu jego mądrości i solidnej pracy.

Gorąco zachęcam naszych Drogich Czytelników do zapoznania się z ko-
lejnym tomem naszych „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”, które od 
początku istnienia naszej Diecezji wnoszą wiele światła w nasze życie osobi-
ste i społeczne.     

      + Grzegorz Kaszak 
       Biskup Sosnowiecki 

Sosnowiec, 26 sierpnia 2021 roku.
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Andrzej Bohdanowicz

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA  
PRZESTRZENIĄ MIŁOSIERDZIA.  

REFLEKSJE W ŚWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ 
AMORIS LAETITIA

Słowa kluczowe: miłość małżeńska, rodzina, wychowanie dzieci, Amoris leatitia 
Key words: conjugal love, family, raising children, Amoris laetitia

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia przypomniał, 
iż nauka o małżeństwie i rodzinie, aby nie stała się jedynie obroną jakiejś 
nieżyciowej doktryny, musi nieustannie ewoluować1. Słowa te potwierdził 
kard. Schoenborn, który na prośbę papieża oficjalnie zaprezentował treść 
adhortacji2. W wywiadzie dla jezuickiego dwutygodnika „La Civilta’ Catto-
lica” arcybiskup Wiednia powiedział: „Od razu uderzyła mnie prostota 
i ewangeliczny smak dokumentu. (…) To jest tekst, który potrafi zaakcep-
tować drugiego człowieka. Uderza mnie również jego dobroć. Spotykamy 
Dobrego Pasterza, który gromadzi rodziny w konkretnych sytuacjach ży-
ciowych, bo wie, że mimo odmiennych oczekiwań i różnych niedoskonało-
ści, właśnie rodzina jest przestrzenią miłości, bramą, przez którą przyjaźń 
i braterstwo wchodzą w ten świat, znakiem niewzruszonej wierności Boga 

1 Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie „Amoris laetitia” (19.03. 
2016), Kraków 2016, 59 (skrót: AL). 

2 Prezentacja odbyła się dnia 8.04.2016r. w watykańskim biurze prasowym. Kilka 
dni później papież potwierdził, że arcybiskup Wiednia dokładnie i poprawnie uchwycił 
przesłanie i znaczenie adhortacji.
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swojemu Przymierzu”3. Odwołując się do słów wiedeńskiego hierarchy na-
leży zinterpretować chrześcijańskie spojrzenie na małżeństwo i rodzinę oraz 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób małżeństwo i rodzina mogą stawać 
się przestrzenią miłosierdzia.  

Najpierw sięgniemy do biblijnych opisów miłosierdzia, które odwołu-
ją się do małżeńskich i rodzinnych relacji, następnie zostanie ukazane życie 
małżeńskie i rodzinne, jako szczególny obszar świadczenia i doświadczania 
miłosierdzia. Na koniec, odwołując się do misyjnego charakteru rodziny, 
omówimy jej wezwanie do ewangelizowania przez dawanie świadectwa mi-
łosierdzia.  

OJCOSTWO I MACIERZYŃSTWO  
OBRAZEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Biblię można uznać za księgę Bożego miłosierdzia, gdyż rzeczownik 
„miłosierdzie” występuje w niej aż 157 razy, a przymiotnik „miłosierny” – 
37 razy. Stary Testament, aby opisać miłosierdzie Boga, posługuje się wielo-
ma terminami, z których każdy podkreśla jeden z jego aspektów czy przy-
miotów. Hebrajski język zna pięć pojęć określających miłosierdzie. Są nimi: 
hesed, rahamim, hanan, hamal i hus4. Każdy z nich wskazuje na różne zabar-
wienie znaczeniowe miłosierdzia. Najczęściej spotykanym starotestamental-
nym terminem używanym w celu określenia przyjaznego uczucia, którego 
przejawem jest udzielanie pomocy drugiemu człowiekowi jest słowo hesed. 
Określa ono postawę dobroci, jaką mogą przyjmować wobec siebie dwie oso-
by. W relacjach interpersonalnych wyrażenie to oznacza „wzajemną życzli-
wość”, do jakiej są zobowiązani krewni, bliscy i przyjaciele, a w odniesieniu 

3 K. SCHOENBORN, Odnowiony smak Ewangelii, „La Civilta’Catollica” (2016) nr 8, 
s. 6. 

4 Pozostałe trzy terminy mają mniejsze znaczenie dla naszych rozważań. Termin 
hanan wyraża życzliwe, łaskawe, wielkoduszne uosobienie Boga wobec człowieka i jest 
równoznaczny ze słowem „miłosierdzie”. Kolejnym określeniem zawierającym w sobie 
treść miłosierdzia jest hebrajskie hamal, wskazujące na dwa aspekty. Określa „oszczędze-
nie wroga” – gest miłosierdzia w negatywnym sensie, bo zachowanie wroga od zła oraz 
akt miłosierdzia – przebaczenie grzechów i darowanie mu winy, działanie o pozytywnym 
charakterze na jego korzyść. Te dwie czynności są ze sobą połączone w poszczególnych 
przypadkach, choć w różnym stopniu. Ostatnim terminem określającym miłosierdzie 
w Starym Testamencie jest hus, wyrażające litość i współczucie, ale przede wszystkim 
w uczuciowym znaczeniu. W Piśmie Świętym występuje ono bardzo rzadko. Por. Co Pi-
smo Święte mówi o  Miłosierdziu Bożym? [w:] (Internet, 3.01.2021), https://ecivitas.pl /pl/
biblia/co-pismo-swiete-mowi-o-milosierdziu-bozym. 
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do Boga – „miłość synowską”. Hesed oznacza również „łaskę” i „miłość”, ale 
na zasadzie zobowiązania do wierności, które opiera się na obustronnym 
przymierzu wierności. Jeżeli między dwiema osobami istnieje taka relacja, 
to mają być one sobie wierne, na zasadzie wzajemnego wewnętrznego zo-
bowiązania. Dlatego hesed, mimo że odnosi się do Boga, to jednak łączy się 
z Przymierzem, jakie On zawarł ze swoim ludem. Dla ludzi Przymierze to 
jest darem i łaską, dla Boga - prawnym zobowiązaniem. Bóg w tym Przymie-
rzu, odwrotnie niż człowiek jest niezmienny, tak jak permanentna i nieodwo-
łalna jest Jego wierność oraz obdarowująca i przebaczająca miłość. Można 
powiedzieć, że pojęcie hesed charakteryzuje wierność, stałość, odpowiedzial-
ność i lojalność5. 

Określenie rahamim pochodzi od słowa rehem – łono matczyne, a więc 
wskazuje na cechy kobiece. Rahamim, to miłość pełna czułości, tkliwości, po-
kazująca ogromne natężenie uczuć. Jest to miłość całkowicie darmowa, nie-
zasłużona, analogicznie do miłości matki do dziecka w swoim łonie. Oka-
zać komuś miłosierdzie oznacza otoczyć go opieką tak, aby był bezpieczny, 
podobnie jak w matczynym łonie i przygotować mu najlepsze z możliwych 
warunki do rozwoju. Organizm matki w okresie ciąży „przestraja się”, aby 
zapewnić dziecku to, co konieczne do jego właściwego rozwoju. Macierzyń-
stwo wynika, jak naucza Franciszek, ze „szczególnej potencjalności całego 
ustroju kobiecego, który ze stwórczą zaiste precyzją służy poczęciu i zrodze-
niu człowieka”6. Istotny jest tutaj związek bezbronnego dziecka z rodzicielką, 
która daje mu nie tylko „coś od siebie” ale wręcz „samą siebie”7. Matka w tym 
stanie i czasie ponosi także ryzyko zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, na-
wet kosztem siebie, aż po, w skrajnych przypadkach, poświęcenie własnego 
życia8. Pisze o tym prorok Izajasz: „Czy może niewiasta zapomnieć o swym 
niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? (Iz 49, 15). 

W tym miejscu należy wspomnieć inną cnotę, która w obszarze małżeń-
skiej i rodzinnej miłości w obecnych czasach jest często zapominana, tj. czułość. 
Więź między człowiekiem a Bogiem przypomina rodzicielską lub matczyną 
miłość, tzn. cechuje ją delikatna i pełna czułości intymność między matką 
a dzieckiem. Mowa jest o dziecku już świadomym (hebr. gamul), które trzy-

5 Por. Bóg bogaty w miłosierdzie, [w:] (Internet,  3.01.2021), https://m.facebook.com/
BogBogatyWMilosierdzie /photos/a.148933288622168/665843330264492/?type= 3&loca-
le2=fr_FR 

6 AL 186. 
7 Por. G. STRZELCZYK, Bóg od zawsze miłosierny, „Pastores” (2016) nr 72 (3), s. 8. 
8 W czasach, gdy kształtowały się omawiane poglądy, śmiertelność  matek w związ-

ku z różnymi powikłaniami ciąży była znacznie większa niż dzisiaj. To  uświadamia nam, 
jak ściśle wątek ryzyka, jest związany z ideą  miłosierdzia. Por. tamże, s. 8. 
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ma się swojej matki noszącej je na piersi. Potwierdza to psalmista, śpiewając: 
„wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swojej matki” 
(Ps 131, 2). Podobne odniesienia znajdujemy u proroka Ozeasza, który umiesz-
cza w ustach Boga Ojca następujące słowa: „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze 
był dzieckiem (…). Uczyłem chodzić Efraima (…). Pociągnąłem ich ludzkimi 
więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego 
policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” (Oz 11, 1.3–4)9. 
Przytoczone fragmenty Starego Testamentu wskazują, że mówiąc o miłosier-
dziu, autorzy odwołują się wprost do ojcostwa i macierzyństwa.  

Tajemnicę miłosierdzia Boga Ojca najpełniej, gdyż całym swoim życiem, 
ukazał Jezus Chrystus. W Nowym Testamencie mamy do czynienia z trze-
ma grupami terminów synonimicznych określających miłosierdzie. Pierwszą 
grupę semantyczną stanowi czasownik eleein, który w języku polskim tłuma-
czy się: „współczuć”, „litować się”, „pomagać z litości”, „zmiłować się nad 
kimś”. Oznacza on również wymagane przez Boga wzajemne poszanowanie 
międzyludzkie - międzyosobowe relacje powinny opierać się na miłosier-
dziu, współczuciu, przebaczeniu i życzliwości. Wzór takiego postępowania 
przekazuje nam Chrystus w ewangelicznym nauczaniu: „Chcę raczej miło-
sierdzia niż ofiary” (Mt 9, 13). 

Drugą grupę znaczeniową na określenie miłosierdzia stanowi rzeczow-
nik oiktirmos oznaczający „uczucie tkliwości”, „współczucie”, „miłosierdzie” 
i „zmiłowanie”. Termin oiktirmos używany jest w Nowym Testamencie naj-
częściej dla określenia Bożego miłosierdzia, a mniej ludzkiego. Wyrazy ozna-
czające „wzruszyć się”, „zlitować się” (splanchnidzesthai) i „wnętrzności” 
(splanchna) stanowią trzecią grupę semantyczną określającą miłosierdzie. 
W przypowieściach Jezusa czasownik splanchnidzesthai oznacza miłosierdzie, 
dobroć, przebaczenie10. 

Z powyższych analiz widać, że chcąc ukazać Boże miłosierdzie, Biblia  
odwołuje się do ojcowskich i macierzyńskich relacji. Kwintesencją miłosier-
dzia jest współczucie płynące z Bożego lub ludzkiego wnętrza dla ulżenia 
w cierpieniu i nieszczęściu bliźniemu. Warunkiem koniecznym do świadcze-
nia miłosierdzia jest współczucie, współuczestnictwo, współcierpienie oraz 
osobiste spotkanie z nieszczęściem konkretnego człowieka. W Piśmie Świę-
tym wśród określeń opisujących miłosierdzie dominuje uczucie współczu-
jącej miłości, wrażliwej na ludzką nędzę. Dotyczy to także międzyludzkich 

9 Por. AL 28. 
10 Por. Miłosierdzie w Nowym i Starym Testamencie, [w:] (Internet, 3.01.2021), https://

www.naszczas.pl/biblia/wprowadzenie-do-biblii/milosierdzie-w-nowym-i-starym-tes-
tamencie/. 
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relacji, w których nierzadko potrzebne jest miłosierdzie i przebaczenie – one 
również wymagają określonej postawy człowieka, tzn. dobroci, miłości, po-
mocy i przebaczenia. Szczególnym obszarem świadczenia miłości miłosier-
nej staje się życie małżeńskie i rodzinne. 

ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE PRZESTRZENIĄ  
ŚWIADCZENIA I DOŚWIADCZANIA MIŁOSIERDZIA

Rodzinne życie oraz samo zagadnienie rodzicielstwa może być rozwa-
żane jedynie na tle prawdy o małżeństwie. Nie wolno nam patrzeć na pełne 
tajemnicy dzieło rodzenia się nowego człowieka w oderwaniu od małżeń-
skiej wspólnoty. Małżeństwo samo w sobie stanowi wielką wartość, nieza-
leżnie od tego czy posiada dzieci, czy też nie. Potomstwo nie nadaje małżeń-
skiej wspólnocie racji jej istnienia i nie można powiedzieć, że małżeństwo 
powinno istnieć jedynie dla spodziewanego owocu, którym są dzieci. Na-
wet bezdzietne małżeństwo, w którym panuje wewnętrzna harmonia oparta 
na wzajemnej miłości i darowaniu się sobie, jest, w najgłębszym tego słowa 
znaczeniu, płodne11. Każda prawdziwa miłość zawiera bowiem wewnętrz-
ne, duchowe bogactwo, jest płodna i dlatego też właśnie każde kochające się 
małżeństwo można z tej racji nazwać płodnym, niezależnie od tego czy po-
siada dzieci, czy nie12. W tym kontekście należy jednak podkreślić znaczenie 
właściwej atmosfery, w której dzieci powinny przychodzić na świat. A. von 
Hildebrand zwraca uwagę, że „gdy zapewnia się dziecku dobra materialne, 
ale nie kocha się go – nikt na nie patrzy, nie przytula, nie całuje, ani nie stara 
się, aby poczuło się ono mile widzianym gościem na tym świecie – nie rozwi-
nie się ono normalnie. W każdym dziecku jego niepowtarzalna indywidual-
ność kształtowana jest przez jego relację miłości z rodzicami”13. 

Małżeńska miłość uzdalnia więc rodziców do podjęcia wysiłku związa-
nego z wychowaniem dziecka, w konsekwencji czego są oni w stanie podjąć 
szereg obowiązków z tym związanych. Szczególne wyrzeczenia ponosi mat-
ka, przez dziewięć miesięcy nosząc dziecko w swoim łonie, a potem wydając 
je na świat14. Rodzicielska miłość nie pojawia się jednak spontanicznie dopie-
ro w chwili narodzin - jej początku należy szukać znacznie wcześniej, w mi-
łości małżeńskiej, która daje poczucie bezpieczeństwa mającemu przyjść na 

11 Por. D. von HILDEBRAND, Die Ehe, St. Ottilien 1983, s. 23.  
12 Por. tamże, s. 24.  
13 A. von HILDEBRAND, Jak kochać po ślubie?, Poznań 2000, s. 114. 
14  Por. D.M. BUSS, Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2001, s. 243. 
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świat dziecku. Gotowi i zdolni do przyjęcia nowego życia małżonkowie, ofia-
rowując się sobie, są równocześnie darem dla dziecka15. Miłość, jaką rodzice 
otaczają swoje nienarodzone jeszcze dziecko jest niezbędnym warunkiem 
miłości, którą obdarzą je zaraz po urodzeniu16.  Ojciec Święty przypomina, iż 
dzieci są kochane bezwarunkowo, zanim przyjdą na świat17.  

Odpowiedzialni rodzice, uwzględniając godność nowego życia, muszą 
być nastawieni na dalekowzroczne działanie i troszczyć się o odpowiednie 
środowisko, w którym pojawi się ich dziecko. Jednak ograniczanie się do 
zapewnienia dziecku wyłącznie dóbr materialnych może rodzić poważne 
problemy w osiągnięciu przez niego emocjonalnej dojrzałości. W każdym 
dziecku jego niepowtarzalna indywidualność kształtowana jest przez relację 
miłości z rodzicami już od pierwszych chwil życia18. Szczególna rola wspól-
noty i małżeńskiej więzi w odniesieniu do potomstwa wynika z faktu, że 
dziecko przyswaja podstawowe wzorce życia w rodzinie. Pierwszą „nauczy-
cielką” przygotowującą je do podjęcia w przyszłości ról małżeńskich i rodzi-
cielskich jest matka. Odgrywa ona decydującą i niezastąpioną rolę. Jej macie-
rzyńska miłość i troska oraz delikatność i subtelność sprawiają, że dziecko 
czuje się akceptowane i przynależne do rodziny. Nie mniej ważną rolę pełni 
ojciec - jego ojcowska miłość, autorytet i odpowiedzialność gwarantują dziec-
ku bezpieczeństwo i pozwalają doświadczać miłości miłosiernej. W opinii 
Franciszka, „zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojco-
stwa i macierzyństwa; dzielą między siebie plany i trudy, pragnienia i zmar-
twienia; uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczenia”19. 

Dobra atmosfera panująca w kochającej się rodzinie sprzyja rozwojowi 
emocjonalnej i uczuciowej sfery, uczy pierwszych kontaktów społecznych 
oraz otwartości na rzeczywistość Boga. Zdaniem papieża, „akty miłości wy-
rażają się w darze własnego imienia, mówienia tym samym językiem, w in-
tencjach spojrzeń, w promiennych uśmiechach. Uczą się one tym samym, 
że piękno więzi miedzy istotami ludzkimi kształtuje naszą duszę, zmierza 
do naszej wolności, akceptuje inność drugiego, uznaje go i szanuje jako roz-

15 Por. JAN PAWEŁ II, List do rodzin „Gratissimam sane” (2.02.1994), Rzym 
1994, 17. 

16 Por. tamże 11. 
17 Por. AL166. 
18 Miłość stanowi wartość samą w sobie, niezależnie do roli jaką odgrywa w mał-

żeństwie, rodzinie, społeczeństwie czy państwie. Istota miłości implikuje wolę obiektyw-
nego i nieodwołalnego daru z siebie raz na zawsze, który trwa niezależnie od mogących 
pojawić się subiektywnych przeszkód. Por. A. von HILDEBRAND, Jak kochać po ślubie?, 
dz. cyt., s. 114. 

19 AL 88. 
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mówcę. To jest miłość zawierająca iskrę miłości Boga”20. Ważnym elementem 
kształtującym w  dziecku poczucie bezpieczeństwa jest świadectwo, jakie ro-
dzice dają mu przykładem własnego życia. Dziecko widząc rodziców, któ-
rych wzajemne relacje charakteryzuje czułość, dobroć, wyrozumiałość, sza-
cunek i miłosierdzie względem siebie, przyswaja te wzory zachowań i na ich 
podstawie buduje własny model małżeństwa. Codzienna modlitwa z dzieć-
mi, coniedzielne uczestnictwo we mszy św., połączone z przystępowaniem 
rodziców i starszych dzieci do Komunii św., regularne korzystanie z sakra-
mentu pojednania, angażowanie się rodziców na rzecz lokalnej społeczności, 
ich wzajemny szacunek i miłość do siebie pomagają dzieciom budować doj-
rzałą osobowość i przygotowuje ich do przyszłych ról małżeńskich21. 

Otwarcie się małżonków na Transcendencję, z wiarą przeżywany sakra-
ment małżeństwa przyczynia się do umocnienia ich miłości. Człowiek całko-
wicie rozpoznaje siebie, niejako „budzi się” tylko w miłości22 i jedynie w niej 
dociera do Transcendencji, do której jest wezwany23. W akcie miłości czło-
wiek przekracza samego siebie, odpowiadając na doniosłość, która spoczy-
wa w ukochanej osobie24. Wyrzeczenie się siebie, darowanie siebie, typowe 
dla każdej prawdziwej miłości, zakładają pełną akceptację wartości ukocha-
nej/ ukochanego i stanowią przestrzeń, w której oboje doświadczają miło-
sierdzia. Oddanie się sobie wzajemnie i zdolność do bezinteresownej miłości 
biorą swój początek w Bożym akcie stwórczym. Małżeńska miłość nie jest 
egocentryczna, nie szuka, jak zauważa Benedykt XVI, „zanurzenia w upoje-
niu szczęściem; poszukuje dobra osoby ukochanej: jest gotowa do poświęceń 
i wyrzeczeń, co więcej, poszukuje ich”25i jest wymagająca. Miłosierna miłość 
może zajść dalej, niż pozwalają ludzkie siły i możliwości, dochowując wier-
ności nawet w obliczu niepowodzeń i przeciwności losu, dając wszystko bez-
interesownie. L. Pelamatti zauważa, że „w konkretnych sytuacjach ten, kto 
jest zdolny do takiej miłości, umie zawsze przyjmować, nigdy nie zamykając 
drzwi, umie trwać nawet w samotności i opuszczeniu, umie mieć nadzieję 

20 Tamże 172. 
21 Por. DDR 20. 
22 W tym kontekście warto przypomnieć słowa św. Augustyna, który powiedział, 

że kochając człowiek sam staje się wart  miłości. por. D. von HILDEBRAND, Man and 
Woman,  Manchester, NH 1992, s. 31. 

23 Por. tamże.
24 Nie musimy kochać swojego ciała, aby martwić się, gdy nas boli, bo i tak to czu-

jemy. Ale żeby martwić się bólem, który odczuwa druga osoba, musimy ją prawdziwie 
kochać. Por. D. von HILDEBRAND, Man and Woman, dz. cyt., s. 10. 

25 BENEDYKT XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est” (25.12.2005), 
Rzym 2006, 6. 
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i czekać”26. Taka miłość może nawet posunąć się do poświęcenia siebie z mi-
łości do drugiego człowieka, ze świadomością, że taka postawa nigdy nie 
jest daremna nawet, jeśli z ludzkiego punktu widzenia uznawana jest za po-
rażkę. Małżonkowie przeżywający w takim duchu swoje wzajemne relacje, 
stają się autentycznym domowym Kościołem, miłosiernym schronieniem dla 
własnych dusz i umocnieniem w wierze dla dzieci27. 

Dobrze ułożone wzajemne relacje małżonków, klimat miłości i zaufania 
w domu są równocześnie największym darem, jaki rodzice mogą ofiarować 
swoim dzieciom. Żyjąc na co dzień autentyczną miłością rodzice pokazują 
im, że jest ona największą z cnót. Jest to o tyle ważne, gdyż taka postawa 
rodziców jest najlepszym przygotowaniem do życia w rodzinie, zachętą do 
odpowiedzialnego traktowania spraw ludzkiej miłości i seksualności. Rodzi 
to także konieczność prowadzenia z dziećmi osobistego, szczerego i bezpo-
średniego dialogu na tematy związane z psychoseksualnym rozwojem. Nie 
wystarczy jednak ograniczać się do przekazu werbalnego, bowiem na nic 
zdadzą się pouczenia i przestrogi dawane dzieciom, jeżeli nie będą oni na co 
dzień obserwować wzajemnej miłości małżeńskiej rodziców, ich szacunku 
do siebie, wspierania się oraz świadczenia sobie miłosierdzia.

Miłosierna miłość ma swoje źródło jedynie w Bogu. Bóg jedyny, w któ-
rego wierzy Izrael, miłuje osobiście. Jest to równocześnie miłość wybrania. 
Namiętna, wierna, bezinteresowna, darmowa i przebaczająca miłość, uka-
zana w Biblii u proroka Ozeasza i Ezechiela za pomocą metafory narzeczeń-
stwa i małżeństwa. Jest to miłość, która może być określona bez wątpienia 
jako eros, która jest jednak równocześnie także agape. Należy zauważyć, że 
w Chrystusie obraz zaślubin Boga z Izraelem staje się rzeczywistością w spo-
sób wcześniej niepojęty: „to, co było przebywaniem przed Bogiem, teraz po-
przez udział w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje 
się zjednoczeniem”- o czym pisze L. Pelamatti28. Małżonkowie świadomi 
kruchości ich ludzkiej miłości powinni pielęgnować swoją miłość otwierając 
się coraz bardziej na moc płynącą dla nich z Eucharystii. Jezus przyszedł, 
aby Jego życie, podobnie jak chleb, było wydane, czyli złamane oraz, żeby 
powiedzieć każdemu z nas: bierz i jedz ten łamany chleb, który jest moim 
Ciałem, aby w życiu każdego z nas zaistniała logika podobna do życia Chry-
stusa, tzn. uzdalniająca do przezwyciężania własnego egoizmu i gotowości 
dźwigania grzechu i słabości drugiego.  

26 L. PELAMATTI, Bolesna miłość. Kiedy seksualność dzieli małżonków, Kraków 2005, 
s. 90. 

27 Por. tamże.
28 AL 13.
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Papież Franciszek w analizowanym dokumencie pisze także o rodzi-
nach z osobami niepełnosprawnymi, w których inwalidztwo staje się dla 
małżonków poważnym wyzwaniem29. Ojciec Święty przypomina, iż rodziny, 
które z miłością przyjmują to trudne doświadczenie, dają Kościołowi i społe-
czeństwu świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia, a same mają okazję do 
wzrastania w miłości. Takie rodziny, przyjmując, opiekując się i troszcząc się 
w duchu wiary o osoby niepełnosprawne, ukazują, w jaki sposób świadczyć 
miłosierdzie słabszym30. 

MISYJNY WYMIAR ŚWIADECTWA  
MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI MAŁŻONKÓW

Ukazując Boga, który na kartach Starego i Nowego Testamentu na różne 
sposoby i w przeróżnych okolicznościach objawia swoje miłosierdzie oraz, 
którego miłosierdzie jest wielokrotnie wychwalane w liturgii i pieśniach oraz 
psalmach, Franciszek zachęca, aby jako chrześcijanie naśladowali w swym 
postępowaniu Ojca Niebieskiego. W papieskim dokumencie czytamy: „Jak 
można zauważyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem-kluczem do 
wskazania działania Boga wobec nas. On nie ogranicza się do potwierdzenia 
swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. Miłość nie może być prze-
cież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym ży-
ciem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. 
Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpo-
wiedzialnym, to znaczy: pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśli-
wymi, napełnionymi radością i pokojem. Na tejże właśnie długości fali po-
winna zostać dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijańskich 
małżonków”31. 

Zdaniem Franciszka, „małżeństwo i rodzina otrzymują od Chrystusa, 
poprzez Kościół, łaskę Ducha Świętego, aby praktykując miłosierdzie da-
wać świadectwo Ewangelii miłości Bożej”32. W ten sposób wypełniają swoją 
podstawową misję wobec Kościoła i świata. Według papieża, „na tym fun-
damencie każda rodzina, także w swojej słabości, może stać się światłem 
w mroku świata”33 i w ten sposób dawać chrześcijańskie świadectwo, a za-

29 Por. tamże 47. 
30 Por. tamże. 
31 FRANCISZEK, Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericor-

diae vultus” (11.04.2015), Rzym 2015. 
32 AL 71. 
33 Tamże 66. 
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tem objawić swój misyjny charakter. Chrystus przez sakrament małżeństwa 
pozostaje z małżonkami, i jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „daje 
im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się 
po upadkach, przebaczenia sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich 
ciężarów”34. W ten sposób małżeństwo chrześcijan jest znakiem, który nie 
tylko wskazuje, jak bardzo Chrystus umiłował Kościół w przymierzu przy-
pieczętowanym na krzyżu, ale uobecnia tę miłość w komunii, jaka między 
nimi istnieje35. Potrzeba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, 
dzięki któremu młodzi ludzie, ale także i małżonkowie przeżywający kry-
zysy uwierzą w miłość. Małżonkowie są wezwani do świadczenia o radości 
wiary. 

Franciszek pokazuje życie małżeńskie jako spotkanie miłości. Czytając 
adhortację  Amoris leatitia można odnieść wrażenie, że jego wizja małżeńskiej 
miłości jest zbyt idealna i daleko odbiega od rzeczywistości, jednak doku-
ment cechuje zdrowy realizm. Papież ma świadomość, iż na podstawie sy-
nodalnych refleksji nie można stworzyć modelu idealnej rodziny, ale jedynie 
stawiający wyzwania kolaż, składający się z wielu różnych rzeczywistości, 
pełnych radości, dramatów i marzeń. Według Franciszka, małżonkowie nie 
powinni opadać z sił, ani narzekać, lecz „rozbudzać kreatywność misyjną”36, 
aby wyzwolić w sobie energię nadziei przekładając ją na „marzenia proro-
cze, przemieniające działania i wyobraźnię  miłosierdzia”37. 

ZAKOŃCZENIE

Z analizowanego dokumentu można odczytać fundamentalne prze-
słanie, że wszyscy jesteśmy „żebrakami” łaski. Małżeństwo i rodzina przez 
świadectwo miłosiernej miłości powinny stawać się znakiem skuteczności 
głoszenia Dobrej Nowiny. Głównym filarem, na którym wspiera się życie 
Kościoła, jest miłosierdzie - miłosierna i współczująca miłość pozwala zwe-
ryfikować wiarygodność Kościoła. Kościół, w opinii Franciszka, „żyje nie-
wyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia. (…) i ma misję głoszenia 
miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do 
każdego człowieka. W dobie, gdy Kościół angażuje się w nową ewangeli-
zację, kwestia świadczenia miłosierdzia wymaga ponownego odkrycia oraz 

34 KKK 1642. 
35 Por. AL 73. 
36 Tamże 57. 
37 Tamże. 
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domaga się wypracowania odpowiedniej praktyki duszpasterskiej”38. Dużą 
rolę do odegrania w tym obszarze mają małżeństwa i rodziny, gdyż wła-
śnie tu człowiek doświadcza pierwszej eklezjalnej komunii między osoba-
mi, uczy się wytrwałości i radości pracy, braterskiej miłości, wielkodusznego 
przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez 
modlitwę i ofiarę ze swojego życia39. 

38 FRANCISZEK, Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericor-
diae vultus”, dok. cyt.

39 Por. AL 86; KKK 1657. 
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MARRIAGE AND THE FAMILY AS A SPACE OF MERCY. 
REFLECTIONS IN THE LIGHT OF THE AMORIS LAETITIA  

APOSTOLIC ADHORTATION

Pope Francis’ exhortation Amoris laetitia focuses on the issue of love in the family. 
The Holy Father points out that the teaching on marriage and family must constantly 
evolve in the light of the Gospel message of love in order to not limit itself to defending 
a lifeless, religious doctrine. Marital love empowers parents to raise children, rendering 
them capable of performing a range of duties connected with it. This way, married and 
family life can become the space for granting and receiving mercy.

tłum. Andrzej Bohdanowicz
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W ostatnim czasie różni ludzie i różne instytucje mówią o potrzebie 
ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła. Potrzeba ta rodzi się z ich 
wewnętrznego przekonania, że jest on człowiekiem zasługującym ze wszech 
miar na ten tytuł. Należy bowiem do ludzi świętych, wyróżniających się nie-
zwykłymi talentami intelektu i serca, spostrzegający swoje życie i życie innych 
w kategoriach wiary. Jako pasterz Kościoła prowadził jego łódź bezpiecznie 
po wzburzonej rzeczywistość życia społecznego, nie pozwolił, aby  „powiewy 
nauki”, różne nurty ideowe, modne kierunki myślowe miotały łodzią Kościo-
ła z jednej skrajności w drugą. Potrafił przeciwstawić się zdecydowanie dyk-
taturze relatywizmowi wszechobecnemu w świecie społecznym1. 

Zgodnie z Credo Kościoła głosił współczesnemu człowiekowi Chrystusa 
i Jego uznawał za miarę prawdziwego humanizmu. Starał się o wiarę dojrza-
łą zakorzenioną głęboko w przyjaźni z Chrystusem. Uważał, że przyjaźń ta 
otwiera ludzi na wszystko co dobre i wskazuje kryterium, które pozwala od-
różnić rzeczywistość od fałszu, oszustwo od prawdy2. Ku takiej wierze pro-

1  Por. P. WAJSMAN, Przemówienie, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005) 
nr 1(265), s. 31. 

2 Por. J. RATZINGER, Ku „dojrzałości” wiary w Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 26 (2005) nr 6 (274), s. 30. 
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wadził Kościół i za jego pontyfikatu Kościół nie doznawał żadnego rozchwia-
nia doktrynalnego. Najważniejszą więc naukę jaka płynie z jego przesłania 
można wyrazić jego słowami, że trzeba od nowa rozpoczynać wszystko od 
Chrystusa, od pogłębiania i umacniania wiary i miłości z Nim3. W takim też 
duchu rozważał sprawy życia społecznego.

Jako wybitny znawca społecznych problemów w centrum stawiał Chry-
stusa i ze względu na Niego przyznawał człowiekowi pierwsze miejsce w ży-
ciu społecznym. Z wielką mocą bronił godności każdego człowieka i zde-
cydowanie występował w obronie jego podstawowych praw. Za pierwsze 
i podstawowe prawo uważał prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci. Wzywał do troski o właściwą formacje sumienia każdego człowieka. 
Ze względu na dobro wspólne zabiegał o respektowanie w życiu społecz-
nym zasady miłości, która wyraża się poprzez miłosierdzie. Z miłością łączył 
zasadę solidarności, która w życiu społecznym odgrywać powinna szczegól-
ną rolę. Zdecydowanie odrzucał wojnę a stawiał na pokój. Choć opowiadał 
się za rozwojem wszystkich wspólnot ludzkich, to jednak najbardziej stawał 
w obronie rodziny zbudowanej na małżeństwie. Nic więc dziwnego, że jest 
powszechnie uznawany za jej patrona. Doceniał wartość narodu i troszczył 
się, by Europa była wspólnotą ojczyzn, a nie federacją państw. 

Już ze względu na te wysiłki św. Jan Paweł II zasłużył sobie dobrze na 
włączenie do listy trzydziestu trzech doktorów Kościoła katolickiego. Na tej 
liście jest jego dwóch poprzedników św. Grzegorz I Wielki (540–604) i św. 
Leon I Wielki (400–461) oraz  św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którą osobiście 
włączył w 1997 r. w ten wspaniały poczet. Św. Jan Paweł II był  prorokiem 
przygotowującym Kościół i świat na czasy, które przyjdą. 

PROBLEMATYKA SPOŁECZNA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Posługa papieska Jana Pawła II budzi w świecie, nie tylko chrześci-
jańskim, ogromne zainteresowanie i żywą reakcję. Jedną z przyczyn tego 
zainteresowania jest niewątpliwie fakt, że w swoim nauczaniu papież nie 
ogranicza się wyłącznie do wyjaśniania prawd wiary, ale podejmuje rów-
nież szeroko rozumianą problematykę moralno-społeczną, stanowiącą cenny 
wkład Kościoła w rozwiązanie wielu problemów trapiących ludzkość. Jan 
Paweł II dostrzega nurtujące współczesny świat problemy i stara się wyjść 
im naprzeciw. Zainteresowanie  papieża zagadnieniami społecznymi wyni-

3 Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 
„Novo millennio ineunte” (6.01.2001), Watykan 2001. 
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ka nie tylko z jego pasterskich obowiązków, ale także z osobistych doświad-
czeń życiowych. Warto zauważyć, że cała droga życiowa papieża wywar-
ła ogromny wpływ na jego nauczanie społeczne. Ani jednak życiowe losy 
(fizyczna praca), ani profesorskie przygotowanie (wykłady po ks. J. Piwo-
warczyku) nie decydują o nauczaniu społecznym papieża, określa je przede 
wszystkim posłanie społeczne Kościoła, którego Ojciec Święty jest nosicielem 
i kontynuatorem. Można powiedzieć, że w jego dotychczasowych licznych 
wypowiedziach zarysowana została całościowa wizja spraw społecznych.

Jan Paweł II w swoim papieskim posługiwaniu szczególnie wiele miejsca 
poświęca społecznym problemom świata. Społeczną myśl precyzuje przede 
wszystkim w swoich encyklikach. Do tej pory ukazały się  trzy encykliki spo-
łeczne: o pracy ludzkiej – Laborem exercens z okazji 90 rocznicy Rerum novarum 
(1981), Sollicitudo rei socialis z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Popu-
lorum progressio (1987), oraz Centesimus annus – ogłoszona w setną rocznicę 
encykliki Rerum novarum (1991). Papież podejmuje problematykę społeczną 
także w innych encyklikach, m. in. Redemptor hominis (1979), Dives in misericor-
dia – o Bożym Miłosierdziu (1980),  Veritatis splendor – o niektórych zagadnie-
niach moralnych (1993), oraz Evangelium vitae – o wartości i nienaruszalności 
życia ludzkiego (1995). Wiele nowych treści do nauczania społecznego wno-
szą też jego adhortacje apostolskie: Familiaris consortio – o zadaniach rodzi-
ny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (1981), Reconciliatio et paenitentia 
– o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (1984) oraz 
Christifideles laici – o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie (1988). 

Nadto problemy społeczne znajdują miejsce w jego orędziach, szczegól-
nie w ogłaszanych corocznie z okazji Światowego Dnia Pokoju obchodzonego 
w Kościele w dniu 1 stycznia. Ponadto społeczną myśl rozwija Jan Paweł II 
w grudniowych przemówieniach do członków korpusu dyplomatycznego 
akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, biskupów przybywających do 
Rzymu z wizytą „ad limina”, wobec osobistości politycznych bądź ambasa-
dorów składających listy uwierzytelniające. 

W swoim społecznym nauczaniu Jan Paweł II korzysta z bogatego i zło-
żonego dziedzictwa określanego jako społeczna doktryna lub społeczne na-
uczanie Kościoła4. Nawiązuje więc do Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju 
i Wyjścia, Proroków, i Psalmów a przede wszystkim do Ewangelii i Listów 
Apostolskich. W Ewangelii w jasny sposób przedstawione zostały podsta-
wowe prawdy, które wywarły głęboki wpływ na myśl społeczną Kościoła 

4 Por. KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Wskazania dotyczą-
ce studiów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej, „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 10 (1989) nr 7 (114), s. 11.
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w trakcie jej rozwoju na przestrzeni stuleci, także na nauczanie Jana Pawła II. 
Papież odwołuje się  do nauki i praktyki społecznej Kościoła pierwszych wie-
ków i średniowiecza, korzysta z myśli Ojców Kościoła i św. Tomasza z Akwi-
nu, a także nawiązuje do nauki swoich poprzedników na Stolicy Piotrowej. 
Korzysta przede wszystkim  z dorobku Leona XIII, Piusa XI, Piusa XII, Jana 
XXIII oraz Pawła VI. W szczególny sposób uwzględnia naukę Soboru Waty-
kańskiego II. Można więc powiedzieć, że Jan Paweł II kontynuuje klasycz-
ną katolicką naukę społeczną. W niczym nie odstępuje od tradycyjnej nauki 
społecznej Kościoła5.

Społeczne nauczanie papieża stanowi zakres antropologiczno-teolo-
giczny, ujmujący wizerunek człowieka, owej osoby we wspólnocie, a wraz 
z nią całą potencjalność katolickiej nauki społecznej. Przedstawia  zasady, 
wartości społeczne, układające się w pewną koncepcję porządku społeczne-
go, a stanowiące miarę uprawiania przez Kościół, przez papieża funkcji pro-
fetyczno-krytycznej. W papieskim nauczaniu występuje także wielość rodza-
jów życia społecznego, wynikających z natury i doświadczenia ludzkości, 
a więc instytucji społecznych owych utrwalonych, określonych sposobów 
działania, otwartych na stosowanie i funkcjonowanie w nich zasad, oczywi-
ście konkretyzowanych zgodnie z warunkami historyczno-cywilizacyjnymi. 
Wreszcie uobecnia  się sfera programowa,  wychowawcza, obejmująca re-
zultaty i sposoby działania, do których należą sprawności, czyli cnoty, które 
wymagają wychowania i ćwiczenia. 

GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ I JEJ PRAWA

Punktem wyjścia dla papieskiej nauki jest człowiek pojmowany, jako 
osoba. Przyjmując chrześcijański personalizm etyczny, właściwą rację po-
winności moralnej Jan Paweł widzi właśnie w godności osoby ludzkiej. 
Człowiek zatem, jako istota rozumna i wolna, jest pierwszą zasadą, niejako 
„sercem i duszą”, nauczania społecznego papieża. Każdy człowiek ma swoją 
przyrodzoną godność, która wiąże się z tym, że jest osobą, to znaczy istotą 
obdarzoną  rozumem i wolną wolą. Ponadto  posiada godność nadprzyro-
dzoną, która opiera się na fakcie stworzenia i odkupienia. Człowiek został 
powołany do swego istnienia przez Boga. Prawdę tę potwierdzają dwa opi-
sy biblijne, które, choć mają odmienny charakter, wzajemnie się uzupełniają 
(por. Rdz 1, 26–29; 2, 4–24). 

5 Por. W. PIWOWARSKI, Społeczne nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 27 (1984) nr 1 (105), s. 3–15.
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Prawda o godności człowieka stworzonego na obraz Boży nie zostaje 
ukazana do końca w świetle prawdy objawionej, zawartej w pierwszych roz-
działach Biblii. Potwierdza to Jan Paweł II, mówiąc, iż „kluczem do zrozumie-
nia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek, jest Chrys-
tus”6. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby człowieka „przebóstwić”, aby 
człowieka „wszczepić” w Boga7. Przez Wcielenie zjednoczył się z każdym 
człowiekiem, konkretnie i indywidualnie8. Za tego człowieka Chrystus oddał 
swoje życie. Jakąż więc wartość musi mieć człowiek, skoro zasłużył na tak 
potężnego Odkupiciela. 

Tak pojęta godność człowieka stanowi, w myśli Jana Pawła II, jedno 
z podstawowych kryteriów człowieczeństwa. Poczucie własnej godności to 
cały zespół wymogów wobec siebie, wobec swoich zachowań i czynów. Ro-
dzi ona także zobowiązania i nakłada obowiązki wobec innych. Dlatego pa-
pież stwierdza, że społeczeństwo i państwo winno uszanować i respektować 
godność człowieka. Obowiązkiem państwa jest, zdaniem papieża, podejmo-
wanie takiej działalności, która stworzy człowiekowi warunki prowadzenia 
życia odpowiadającego jego godności9. Ojciec Święty z godności wyprowa-
dza prawa człowieka.

Jan Paweł II nie tylko podejmuje temat praw człowieka, ale obok god-
ności osoby ludzkiej, są one motywem wiodącym jego nauczania społecz-
nego10. Katalog praw człowieka, zastrzegając się, że chodzi mu o prawa naj-
ważniejsze, papież przedstawił  w orędziu wygłoszonym w siedzibie ONZ. 
Spośród praw wolnościowych najwięcej uwagi poświęcił prawu do wolności 
religijnej, czego wyrazem jest m. in. dokument Stolicy Apostolskiej przesłany 
KBWE w Madrycie. Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens zawarł katalog 
praw ludzi pracy. W encyklice Sollicitudo rei socialis skoncentrował  swoją 
uwagę na prawie człowieka do rozwoju11. Natomiast w encyklice Centesimus 

6 JAN PAWEŁ II, Podczas mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie, [w:] Jan Paweł 
II, Nauczanie społeczne. Pielgrzymka do Polski 1979, t. 1, Warszawa 1982, s. 2.

7 JAN PAWEŁ II, Medytacja nad tajemnicą Wcielenia, „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 2 (1981) nr 3 (15), s. 7.

8 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redmptor hominis” (4.03.1979), Watykan 1979, 8, (skrót: 
RH).

9 JAN PAWEŁ II, Nowy świat powstać musi w imię Boga i człowieka, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 1 (1980) nr 9, s. 11.

10 O. HÖFFE, Le pape Jean Paul II et les droits de l’homme, [w:] Jean Paul II et les droits de 
l’homme, Fribourg 1980, s. 14; por. A. RAUSCHER, Jan Paweł II o prawach człowieka, „Ethos” 
21-22(1993), s. 79–80.

11 F. MAZUREK, Prawa człowieka w encyklice Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”,  
„Colloquium Salutis” 23–24(1991–1992), s. 135–150.
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annus, odwołując się do encykliki Leona XIII Rerum novarum, uwypuklił naj-
ważniejsze prawa człowieka pracy12. 

Prawa przysługują każdemu człowiekowi, są powszechne i nienaru-
szalne, dlatego jednostki ludzkie nie mogą się ich w żaden sposób wyrzec, 
co więcej, skoro społeczeństwo ich nie ustanawia i nie przyznaje, nie może 
ich także ograniczać, a tym bardziej odbierać. Ich niezbywalność i nienaru-
szalność jest zakotwiczona  w ludzkiej naturze, a ostatecznie w Bogu, Stwór-
cy ludzkiej natury. Bóg jest więc ostatecznym ich źródłem. Jest tym, który 
wpisuje w sumienie człowieka prawa obowiązujące go do ich poszanowania, 
na wszelki sposób, co więcej, On sam jest gwarantem tych wszystkich praw 
człowieka13. Pierwszą grupę praw człowieka, w społecznym nauczaniu Jana 
Pawła II, stanowią prawa, które dotyczą zabezpieczenia ludzkiej egzystencji 
i osobowego rozwoju człowieka. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje pra-
wo do życia i rozwoju biologicznego człowieka, którego integralną częścią 
jest prawo do wzrastania pod sercem matki od chwili poczęcia14. Prawo do 
życia stoi na straży szczegółowych praw człowieka z niego wynikających. 
Należy do nich prawo do urodzenia się, do wzrostu i harmonijnego rozwo-
ju swych własnych możliwości.  Prawo do życia zakłada także prawo do 
zachowania zdrowia i prawo do rozwoju fizycznego. Skoro rozwój cielesny 
człowieka dokonuje się w środowisku fizycznym i społeczno-kulturowym, 
konieczny jest zatem szacunek dla przyrody. Ważnym czynnikiem dla cie-
lesnego rozwoju człowieka jest wystarczająca ilość pożywienia i właściwe 
warunki mieszkaniowe oraz otoczenie człowieka odpowiednią  opieką zdro-
wotną15. Człowiek ma także prawo, aby w nim uszanowano jego własne, 
osobiste życie duchowe. Dobrem, na którym opiera się życie duchowe czło-
wieka, jest kultura.  Człowiek w swym rozwoju duchowym ma prawo do 
korzystania z kultury i do tworzenia jej16. 

Drugą grupę praw człowieka, które Jan Paweł II wyróżnia, stanowią 
indywidualne prawa wolnościowe, powszechnie nazywane klasycznymi. 

12 F. MAZUREK, Katalog praw człowieka w encyklice „Centesimus annus”, „Colloquium 
Salutis” 25 (1993)101–111; por. T. STYCZEŃ, Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła 
II, „Etos” (1993) nr 21–22, s. 55–64.

13 JAN PAWEŁ II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego 
Kościoła „Veritatis splendor” (6.08.1993), Watykan 1993, 43 (skrót: VS).

14 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus” w setna rocznicę encykliki „Rerum 
novarum” (1.05.1991), Watykan 1991, 44 (skrót: CA).

15 JAN PAWEŁ II, Na forum pokoju i sprawiedliwości. Orędzie do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978–1979, dz. cyt., s. 137.

16 JAN PAWEŁ II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 1(1980) nr 6, s. 4.
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Naczelne miejsce wśród nich zajmuje prawo do wolności myśli i sumienia. 
Z uwagi na to, że jest ono w pewnym sensie źródłem i syntezą innych praw, 
stanowi „pierwszą zasadę wszelkiego porządku politycznego prawdziwie 
wolnego”17. Papież szczególne znaczenie przypisuje prawu do wolności reli-
gijnej, rozumianej jako prawo do życia w prawdzie własnej wiary i zgodnie 
z transcendentną godnością własnej osoby18. Prawo do wolności religijnej jest 
tak ściśle związane z prawami podstawowymi, że słusznie poszanowanie 
wolności religijnej można uznać za probierz poszanowania innych, podsta-
wowych praw człowieka. W związku z tym Ojciec Święty domaga się, aby 
wolność religijna była coraz powszechniej pojmowana jako prawdziwa wol-
ność obywatelska i społeczna19.  

Trzecią grupę praw człowieka stanowią prawa społeczne. Należą do 
nich: prawo do pracy, prawo do sprawiedliwej zapłaty, prawo do ochrony 
przed wyzyskiem, prawo do współwłasności środków produkcji, prawo do 
zrzeszania się w związkach zawodowych i do strajku. Inną dziedziną świad-
czeń jest ta, która wiąże się z prawem człowieka pracującego do wypoczyn-
ku. W encyklice Sollicitudo rei socialis po raz pierwszy wspomniane zostało 
przez Jana Pawła II prawo do inicjatywy gospodarczej20.  Ojciec Święty mówi 
także o szczególnych prawach pewnych grup i kategorii społecznych, jak 
rolnicy, ludzie niepełnosprawni, imigranci. Do tej grupy praw zalicza też: 
prawo do narodowości, do miejsca zamieszkania, prawo do uczestnictwa 
w życiu politycznym, prawo do swobodnego wyboru ustroju i oddziaływa-
nia na bieg wydarzeń państwowych oraz prawa biednych, uciskanych i wy-
zyskiwanych21.

Wszystkie prawa człowieka tworzą  jedność, która wyraża się w celu, 
ku któremu są one zorientowane, a jest nim integralny, wszechstronny i dy-
namiczny rozwój człowieka przez korzystanie z tych praw22. Jedność praw 
wyraża się także we współzależności praw indywidualnych i społecznych. 
Znajduje wyraz w tym, że wszyscy ludzie z natury są wolni i równi w god-
ności. Przypisując tak ogromne znaczenie prawom człowieka, Jan Paweł II 

17 CA 29; 47.
18 JAN PAWEŁ II, Jeżeli Europa chce pozostać sobie wierna. Do Zgromadzenia Parlamen-

tarnego Rady Europejskiej w Strasburgu, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9 (1988) nr 11 
(108), s. 5.

19 RH 17.
20 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” z okazji dwudziestej rocznicy ogło-

szenia „Populorum progressio” (30.12.1987), Watykan 1988,19 (skrót: SRS)
21 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Laborem exercens” o pracy ludzkiej z okazji 90. rocznicy 

„Rerum novarum” (14.09.1981), Watykan 1981, 19 (skrót: LE).
22 W. PIWOWARSKI, Społeczne nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, dz. cyt., s. 8.
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dostrzega zarazem ich granice. Prawa człowieka mają bowiem dwojakie ob-
licze, gdyż są zarazem uprawnieniami i obowiązkami. Tak więc wszystkim 
prawom odpowiadają określone obowiązki. 

PRIORYTET MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA

Miłość winna towarzyszyć sprawiedliwości, gdyż sama sprawiedliwość 
może ulec wypaczeniu. Sprawiedliwość, jako reguła kierująca postępowa-
niem i obowiązująca przy kształtowaniu wzajemnych stosunków między-
ludzkich, nie wystarcza23. Sprawiedliwość stanowi minimum miłości.

Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia stwierdza, że „miłość jest 
większa i bardziej podstawowa. Miłość niejako warunkuje sprawiedliwość, 
a sprawiedliwość ostatecznie służy miłości”24. Może ona doprowadzić do 
zaprzeczenia i zniszczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowa-
nia życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest 
miłość25. Tak więc miłość musi towarzyszyć sprawiedliwości. Miłość „prze-
rasta” sprawiedliwość, ale jednocześnie weryfikuje się w niej. Nawet ojciec 
i matka kochający swoje dziecko muszą być sprawiedliwi. Jeśli zachwieje się 
sprawiedliwość, również i miłość znajduje się w niebezpieczeństwie. Troska 
o człowieka skłania Jana Pawła II do nawoływania o łączenie sprawiedliwości 
z miłością. Jeżeli „sprawiedliwość zdolna jest sama z siebie tylko rozsądzać 
pomiędzy ludźmi, rozdzielając wśród nich przedmiotowe dobra słuszną mia-
rą, to natomiast miłość i tylko miłość (…) zdolna jest przywrócić człowieka 
samemu człowiekowi”26. Człowiek zasługuje na więcej niż tylko traktowa-
nie go zgodnie z regułami sprawiedliwości. Zasługuje na miłość i miłosier-
dzie. Dzięki nim może dojść do prawdziwego zrównania pomiędzy ludźmi 
– zrównania, które przebiegać będzie na płaszczyźnie człowieczeństwa27. Ta-
kie „zrównanie” między ludźmi jest, zdaniem papieża, najważniejsze. Sama 
sprawiedliwość zmierza do oparcia także i stosunków między-narodowych 
na podstawie równości, ale zatrzymuje się w kręgu dóbr przedmiotowych 
związanych z człowiekiem, podczas gdy miłość i miłosierdzie sprawia, że 

23 T. BORUTKA, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków 1994,  s. 278.
24 JAN PAWEŁII, Encyklika o Miłosierdziu Bożym „Dives in misericordia” (30.11.1980), 

Kraków 1981, 4 (skrót: DiM).
25 Tamże.
26 Tamże.
27 J. CZAJOWSKI, Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym 1983, s. 90.



31Wkład Jana Pawła II w rozwój katolickiej nauki społecznej…

ludzie spotykają się ze sobą w samym dobru, jakim jest człowiek z właściwą 
mu godnością28. 

Jan Paweł II nie lekceważy sprawiedliwości i nie wyraża aprobaty dla 
rezygnacji z wysiłków zmierzających do zbudowania sprawiedliwego sys-
temu społecznego. Nawołuje tylko do rezygnacji ze sprawiedliwości budo-
wanej na cierpieniach, śmierci i zniszczeniach. Papież nie może lekceważyć 
sprawiedliwości. Jest to niemożliwe ze względów teologicznych i humani-
stycznych. Sprawiedliwości bowiem wymaga dobro człowieka i dobro całej 
ludzkości. Realizacja takiej koncepcji nie jest łatwa29. Ojciec Święty uzależnia 
jej zastosowanie w praktyce od przemiany ludzkich serc i sumień. Trzeba 
nauczyć się dostrzegać nie tylko pojedynczego człowieka lecz wszystkich lu-
dzi. Miłosierdzie oznacza gotowość przyjścia z pomocą i życzliwą miłością 
temu, kto znajduje się w potrzebie30. Najlepszym wzorem tak rozumianego 
miłosierdzia jest sam Bóg. Jego miłosierdzie obejmuje wszystkich ludzi i jest 
wyrazem Jego dobroci i miłości. „Bóg bogaty w miłosierdzie” pragnie, aby 
człowiek naśladował Go w swoim postępowaniu: „Miłości pragnę, nie krwa-
wej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6, 6)31.

Według nauczania Kościoła żadne miłosierdzie, boskie ani ludzkie, nie 
może oznaczać zgody na zło, jak również tolerowania zła. Miłosierdzie jest 
zawsze związane z wyzwoleniem od zła. Tam, gdzie zło nie ustępuje, tam nie 
ma miłosierdzia. Zło samo z siebie nie potrafi wydobyć dobra. Miłosierdzie 
jest tym właśnie dobrem, które eliminuje zło, dając w zamian dobro. Miłosier-
dzie nie akceptuje grzechu, ale pomaga w nawróceniu i wyzwoleniu od niego. 
Realizacja miłosiernej miłości staje się jednym z najważniejszych wskazań dla 
współczesnego człowieka, głównym warunkiem i drogą jego ocalenia32. 

SOLIDARNOŚĆ W MIŁOŚCI

 Wszyscy ludzie stanowią jedną rodzinę. Jedność ta wyraża się w całym 
bogactwie jej i różnorodności: w wielorakości ras, kultur, języków i dziejów. 
Wszyscy są  powołani do tego, by solidarność rodziny ludzkiej uznać za za-

28 DiM 14; por. J. MAJKA, Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki „Dives 
in misericordia”, [w:] Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Kraków 1981, s. 182.

29 DiM 52.
30 K. KASPERKIEWICZ, Pojęcie miłosierdzia w encyklice „Dives in misericordia”, [w:] 

Jan Paweł II, Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, Kraków 
1981, s. 71.

31 J. KUDASIEWICZ, Miłosierdzie w Ewangeliach, [w:] Jan Paweł II, „Dives in miseri-
cordia”, dz. cyt., s. 69.

32 Tamże.
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sadniczy warunek współżycia na  ziemi33. Solidarność jest z natury etyczna, 
ponieważ zakłada afirmację wartości dotyczących człowieka. Łączące ludz-
kość więzy domagają się życia w zgodzie i rozwijania tego, co jest dobrem dla 
wszystkich. Te etyczne implikacje sprawiają, że solidarność jest podstawową 
drogą do pokoju34. Wymaga ona przede wszystkim szacunku i poszanowa-
nia dla każdej osoby ludzkiej, dla wyznawanych przez innych ludzi warto-
ści, a także szacunku dla słusznej autonomii i prawa innych do samostano-
wienia. Solidarność to także przezwyciężanie własnego egoizmu, włączania 
własnych środków w rozwój postępu,  budowanie sprawiedliwych struk-
tur35. W imię solidarności należy odrzucić mentalność i postawy politycz-
ne opanowane żądzą władzy, ciasnymi poglądami ideologicznymi, obroną 
własnych interesów, a zastąpić je gotowością dzielenia się i współpracy ze 
wszystkimi. Należy zatem zmienić sposób myślenia, który prowadzi do 
podziałów i wyzysku. Solidarność społeczna nie godzi się na ekonomiczny 
determinizm. Przyjęcie postawy społecznej solidarności pozwala uwydatnić 
nierówności występujące w świecie pomiędzy Wschodem i Zachodem, Pół-
nocą i Południem36. 

Największa potrzeba solidarności widoczna jest w dziedzinie rozwoju. 
Paweł VI przygotowując encyklikę Populorum progressio rozumiał, że kwe-
stia społeczna stała się zagadnieniem na skalę światową37. Zwrócił wówczas 
uwagę, że postęp ekonomiczny sam w sobie nie wystarcza, że domaga się 
on postępu społecznego38. Nade wszystko kładł nacisk na to, że postęp musi 
być integralny, czyli musi oznaczać postęp każdego człowieka i całego czło-
wieka39. Integralny rozwój osoby ludzkiej musi się łączyć z osiąganym przez 
wzajemną współpracę rozwojem całej ludzkości40.

Jan Paweł II przypomina wszystkim o przyjęciu preferencyjnej opcji na 
rzecz ubogich. W encyklice Sollicitudo rei socialis wyjaśnia, że miłość preferen-

33 JAN PAWEŁ II, Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju. Orędzie na XX 
Światowy dzień Pokoju, Watykan 1987, s. 4.

34 Tamże, s. 13; por. T. BORUTKA, J. MAZUR, A. ZWOLIŃSKI, Katolicka nauka spo-
łeczna, Częstochowa 1999, s. 63.

35 JAN PAWEŁ II, Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ–Południe, 
Wschód–Zachód: jest tylko jeden pokój. Orędzie na XIX Światowy Dzień Pokoju, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 7 (1986) nr 1 (75), s. 13.

36 Tamże, s. 11; por. W. PIWOWARSKI, Nauczanie społeczne Jana Pawła II, dz. cyt., 
s. 97.

37 PAWEŁ VI, Encyklika o popieraniu rozwoju ludów „Populorum progressio” (26.03. 
1967), Paryż 1968, 3.

38 Tamże 35.
39 Tamże 14; 21.
40 Tamże 43.
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cyjną na rzecz ubogich rozumie jako specjalną formę pierwszeństwa w prak-
tykowaniu miłości chrześcijańskiej. Potwierdza ją cała Tradycja Kościoła. 
Opcja ta odnosi się do życia każdego chrześcijanina i stosuje się do stylu jego 
życia, do jego decyzji, które powinien podejmować w odniesieniu do wła-
sności i użytkowania dóbr. Miłość preferencyjna oraz decyzje, do jakich ona 
pobudza, winny obejmować rzesze głodujących, żebrzących, bezdomnych, 
pozbawionych pomocy lekarskiej, a nade wszystko niemających nadziei na 
przyszłość. Nieuwzględnienie tych rzeczywistości, zdaniem Ojca Świętego, 
oznaczałoby upodobnienie się do „bogatego smakosza”, który udawał, że 
nie dostrzega żebraka Łazarza leżącego u bramy jego pałacu (Łk l6, l9–31)41.

TROSKA O RODZINĘ ZBUDOWANĄ  
NA FUNDAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

Jan Paweł II podkreśla, że człowieka należy widzieć zarówno w jego 
istnieniu osobowym, jak i wspólnotowym, społecznym42. Istnieje wiele grup 
wspólnotowych, w których człowiek żyje i działa. Do podstawowych na-
leży przede wszystkim rodzina. Rodzina jest instytucją naturalną i nieza-
stąpioną43. Kiedy powstaje rodzina, pojawia się nowa jedność, prawdziwa 
komunia mężczyzny i kobiety, znajdująca następnie swe naturalne dopeł-
nienie w funkcji rodzicielskiej i wychowawczej. Mężczyzna i kobieta łączą 
się ze sobą tak ściśle, iż według słów Księgi Rodzaju „stają się jednym ciałem” 
(Rdz 2, 24). W tych natchnionych słowach mowa jest o jedności zarówno 
w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Potwierdzeniem tego faktu winna 
być małżeńska komunia, przejawiająca się w ponawianych wytrwale aktach 
prawdy i miłości. Tylko wtedy związek dwojga osób uznać można za w peł-
ni dojrzały i odpowiedzialny. To właśnie taką jedność kobiety i mężczyzny 
Chrystus podniósł do rangi sakramentu44. Zjednoczenia małżeńskiego nie 
sposób zrozumieć inaczej, jak tylko poprzez kategorie „osoby” i „daru”. 
Mężczyzna i kobieta stają się bardziej sobą tylko poprzez bezinteresowne, 
„interpresonalne” ofiarowywanie siebie w darze innym. Małżeńskie zjedno-
czenie jest przestrzenią, w której w sposób szczególny doświadczyć można 
obecności tak pojmowanego daru, jakim jest „dawanie siebie”, „obdarowy-

41 SRS 42.
42 RH 17.
43 JAN PAWEŁ II, Listu do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, (2.02.1994),Watykan 

1994, 6, (skrót: LR).
44 JAN PAWEŁ II, Analogia więzi małżeńskiej oraz więzi Chrystusa i Kościoła, „L’Osser-

vatore Romano” (wyd. pol.) 3 (1982) nr 7–8 (31–32), s. 14.
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wanie sobą tę drugą, umiłowaną osobę”45.  Prawdziwa jedność dwojga osób 
nie zamyka małżonków w ich wzajemnych, dwustronnych relacjach, gdyż 
niejako a priori nie jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla nich samych. Z na-
tury swej otwarta jest na tworzenie nowego życia, nowej osoby, która buduje 
nowy wymiar wspólnoty rodzinnej. Dzieci zrodzone w związku małżeńskim 
powinny bowiem umacniać przymierze swoich rodziców. 

Jeśli obecnie dzieje się inaczej, to trzeba postawić pytanie, czy aby ego-
izm spowodowany grzesznością człowieka i przejawiający się w zmysłowej 
pożądliwości mężczyzny i kobiety, nie tłumi prawdziwego wymiaru miłości 
dwojga osób. Aby temu zapobiec, trzeba, aby małżonkowie od początku mie-
li serca i myśli zwrócone ku Bogu, dawcy życia, od Którego pochodzi wszel-
kie rodzicielstwo. Tak więc, u początku istnienia każdego człowieka nie leżą 
prawa biologii, ale przede wszystkim stwórcza wola Boga. Ten, Który powo-
łał wszechświat do istnienia, „chciał człowieka od początku”. Dlatego też, jak 
naucza papież, „każdy człowiek jest stworzony przez Boga i dla Niego sa-
mego. Ta prawda odnosi się do każdego człowieka, również do tych, którzy 
przychodzą na świat z jakimś głębokim schorzeniem lub niedorozwojem”46.

TROSKA O JEDNOŚĆ NARODÓW I KONTYNENTÓW

Podstawowymi wspólnotami dla człowieka po rodzinie i wspólnotach 
środowiskowych są naród, państwo oraz ojczyzna. Problematyka tych spo-
łeczności, w nauczaniu Jana Pawła II, zajmuje ważne miejsce. Zarówno na 
temat narodu, jak i państwa papież wypowiadał się często. Zagadnienia te 
poruszane były w wystąpieniach i dokumentach  o zasadniczym  znacze-
niu. Obydwu tym zagadnieniom papież przypisuje niezwykle istotne zna-
czenie w określonej przez siebie wizji społeczeństwa przyszłości. Dla Ojca 
Świętego, pojęcie narodu jest związane z tym, co z istoty człowiecze. Papież 
opiera się na pojęciu narodu jako realności organicznej, trwałej związanej 
wspólnoty życia, kultury, religii, historii komunii osobowej, a nade wszystko 
wyrażającej się w świadomej i skonkretyzowanej podmiotowości narodowej. 
Naród jest rzeczywistym kompleksem wewnętrznych, duchowych i ponad-
czasowych relacji, które istnieją w ludziach i przez ludzi47.

Należy także pamiętać, że społeczeństwo w ujęciu Jana Pawła II jest 
rozumiane jako społeczne oblicze narodu, ale nie tylko, bo oprócz tego za-

45 LR 12.
46 Tamże.
47 J. MARLEWSKI, Naród i kultura w nauczaniu Jana Pawła II, „Życie Katolickie” 7 

(1988) nr 10–11 (16), s. 14. 
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korzenienia w narodzie jest ono także zakorzenione w państwie. Państwo, 
według papieża, to rozbudowany organizm, który współtworzą różne grupy 
pośrednie poczynając od rodziny, a kończąc na wspólnotach gospodarczych, 
społecznych, politycznych i kulturalnych, które jako przejaw ludzkiej natury 
posiadają - zawsze w ramach dobra wspólnego - swą własną autonomię48. 

Doceniając rolę poszczególnych narodów i państw w życiu każdego 
człowieka Ojciec Święty nie zawęża swego społecznego widzenia tylko do 
spraw jednego narodu czy państwa. Dostrzega bowiem inne ludzkie spo-
łeczności, na które składają się grupy narodów i państw i dlatego tak często 
mówi o „rodzinie narodów”. W pojęciu tym znajdują swoje  miejsce poszcze-
gólne kontynenty. Chociaż papież z jednakową troską mówi o wszystkich 
kontynentach, to jednak uwzględniając nowe „znaki czasu” ze szczególną 
uwagą mówi o kontynencie europejskim. 

Niewątpliwie dla Europy nastały nowe czasy. Totalitarne reżimy środ-
kowo-wschodniej Europy upadły. Jan Paweł II myśląc o przyszłej Europie, 
której nienaturalny podział został przezwyciężony dzięki realnej i autentycz-
nej sile praworządności, z zadowoleniem i z pewną ulgą stwierdza, że „mo-
żemy wreszcie odetchnąć głęboko obydwoma płucami, w atmosferze odzy-
skanej wolności”49.  Nadszedł czas, zauważa Ojciec Święty, aby mieszkańcy 
Europy Zachodniej, którzy od lat żyją w uprzywilejowanych warunkach 
wolności dobrobytu, pomagali barciom Europy Wschodniej w całkowitym 
odzyskaniu miejsca należnego im w dzisiejszej i przyszłej Europie”50. Funda-
mentem jedności narodów Europy są, zdaniem Jana Pawła II, chrześcijańskie 
wartości. Wobec tego otwiera się ogromne pole do działania dla Kościoła 
w kierunku jedności narodów europejskich.

W świetle nauczania papieża ważna jest więc wizja Europy jako wspól-
noty ojczyzn. W tym duchu winna zmierzać Unia Europejska, której celem 
jest związek gospodarczy danych państw połączonych ze sobą wspólną tra-
dycją i kulturą,  przy zachowaniu odrębności politycznej zjednoczonych kra-
jów51. Podstawą takiej wizji Europy jest poszanowanie suwerenności państw 
i rozwój współpracy międzyrządowej, a nie ponadnarodowej52.

48 CA 13.
49 JAN PAWEŁ II, Ewangelizacja kultur, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13 

(1992) nr 1 (139), s. 58.
50 JAN PAWEŁ II, Jeśli Europa chce pozostać sobie wierna. Do Zgromadzenia Parla-

mentarnego Rady Europejskiej w Strasburgu, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9 (1988) 
nr 11(108), s. 5.

51 W. M. GÓRALSKI, Integracja europejska. Pojęcie, istota, doktryna, [w:] Unia Europej-
ska, t. 2: Gospodarka - Polityka - Współpraca, Warszawa 2007, s. 23.

52 Tamże, s. 22–23.
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Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II, co podkreślał przy różnych 
okazjach, był zwolennikiem Europy ojczyzn, a nie Europy jako federalnego 
państwa. To stanowisko ma swoje głębsze uzasadnienie. Dla Europy ojczyzn 
wybiera się drogę rozwoju jakościowego, dla federacji europejskiej – drogę 
rozwoju proceduralnego. Proceduralne podejście do rzeczywistości rodzi nie 
tylko politykę przemilczania, ale nadto poprawność polityczną, biurokraty-
zację życia oraz kryzys wartości. Jan Paweł II przestrzegał, że demokracja bez 
wartości, wcześniej lub później, przeradza się w jawny albo zakamuflowany 
totalitaryzm53. 

OBRONA ZAGROŻONEGO POKOJU PRZEZ JANA PAWŁA II

W obliczu wojennych zagrożeń, a nawet możliwości zagłady maso-
wej Jan Paweł II niemal od pierwszych dni swojego pontyfikatu podejmuje 
działania w obronie  pokoju. Już w swym pierwszym przemówieniu, które 
wygłosił w kaplicy Sykstyńskiej l7 października l978 r., następnego dnia po 
wyborze, deklarował „wolę wniesienia konkretnego wkładu w trwałe i prze-
ważające w świecie sprawy pokoju”54. Do spełnienia tego zadania czuje się 
tym bardziej przynaglony, „im bardziej utrwalają się w życiu międzynarodo-
wym nierówności i nieporozumienia, które z kolei są przyczyną napięć i kon-
fliktów w licznych częściach świata, niosąc w sobie zagrożenie najstraszniej-
szymi katastrofami”55. Stając przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, bardzo 
wyraźnie określił swój osobisty stosunek do sprawy pokoju: „byłbym nie-
wierny historii naszego stulecia, byłbym nieuczciwy wobec wielkiej sprawy 
człowieka, której wszyscy pragniemy służyć, gdybym pochodząc z tego kra-
ju, na którego żywym organizmie skonstruowano kiedyś Oświęcim, milczał 
na ten temat”56. 

Wypowiedzi papieża mają nie tylko moralne, filozoficzne i teologicz-
ne znaczenie, ale także praktyczne. Niekiedy nawet nabierają znaczenia ak-
tów, włączających Kościół w proces przemiany współczesnego świata, celem 

53 S. DZIWISZ, Jan Paweł II patronem Europy?, [w:] (Internet, 7.01.2019), http://ar-
chiwalna.diecezja.pl/biskupi/kard-stanislaw-dziwisz/wystapienia/swiety-jan-pawelii-
-patronem-europy.html  

54 JAN PAWEŁ II, Drogowskazy na drodze rozwoju Kościoła, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie 
społeczne 1978–1979, dz. cyt., s. 15.

55 JAN PAWEŁ II, Pokój – dar Boga powierzony ludziom. Orędzie na XV Światowy Dzień 
Pokoju, [w:] Paweł VI, Jan Paweł II, Orędzia papieskie na Światowy Dzień Pokoju, Rzym 1985, 
s. 137.

56 JAN PAWEŁ II, Drogowskazy na drodze rozwoju Kościoła, dz. cyt., s. 15.
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zagwarantowania tego podstawowego dobra ludzkiego, jakim jest pokój. 
Ojciec Święty w sprawie pokoju zwraca się nie tylko do chrześcijan, ale do 
wszystkich ludzi dobrej woli. Apeluje o współdziałanie dla pokoju. Uznaje 
go bowiem za wartość, która stanowi czynnik jednoczący ludzi różnych prze-
konań światopoglądowych, społecznych i politycznych. W tym kontekście 
należy przypomnieć o Światowym Dniu Modlitwy o Pokój, który zgromadził 
w Asyżu, 27.10.1986 r., głównych przywódców religii świata. Przez wspól-
ną modlitwę i post stali się znakiem nadziei dla świata wciąż wstrząsanego 
strasznymi konfliktami lokalnymi i międzynarodowymi.

ZAKOŃCZENIE

Św. Jan Paweł od początku swojego pontyfikatu podejmuje w swoim 
nauczaniu  trudne sprawy społeczne. Można powiedzieć, że jest wyjątko-
wym ekspertem problemów społecznych. To jego zaangażowanie było 
przyjmowane przez osoby i różne instytucje z wielkim uznaniem. Uważa się 
bowiem, że owocem tego zaangażowania był zmiany polityczno-społeczne 
jakie miały miejsce w Europie Środkowej po 1989 r. 

To nauczanie, z wolna odkrywane, jest bez wątpienia profetyczną drogą 
odrodzenia człowieka w czasach pełnych zamętu, niepewności i strachu. Jak 
wiadomo, tytuł doktora Kościoła przyznawany jest świętym, którzy wnieśli 
znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie po-
większyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego. Wydaje się, że kryte-
ria te spełnia uprawiana przez niego katolicka nauka społeczna. 

W czasach zmagań cywilizacji życia z cywilizacją śmierci papieska na-
uka domaga się odkrycia, uroczystego potwierdzenia i rozpowszechnienia, 
ponieważ w niej zawiera się odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi 
chrześcijaństwo. Z jednej strony pozwala ona bowiem głęboko wejść w mi-
sterium Boga, który jest Miłością, zaś z drugiej, odkryć to misterium w co-
dzienności człowieka. 

Wszystkie jego wysiłki zmierzają do zasadniczego celu, jakim jest do-
prowadzenie poszczególnych ludzi i całej ludzkości do jedności z Bogiem. 
Dlatego cała ta działalność wykracza poza sferę życia społeczno-kulturowe-
go, ponieważ z natury tkwi ona w rzeczywistości nadprzyrodzonej. Jan Pa-
weł II wymagał od wierzących ludzi zaangażowania się na rzecz sprawiedli-
wego świata. Wzywał chrześcijan, aby kierowani duchem Ewangelii, starali 
się wypełniać swoje doczesne powinności. 
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THE SIGNIFICANCE OF JOHN PAUL II’S CONTRIBUTION  
TO THE DEVELOPMENT OF CATHOLIC SOCIAL DOCTRINE  

APPEARS ENOUGH FOR THE TITLE OF DOCTOR OF THE CHURCH

From the beginning of his pontificate, St. John Paul II addressed difficult social is-
sues in his teaching. In the same spirit, he indicated ways to tackle social problems. He can 
be called an exceptional expert in social issues. His commitment has been appreciated by 
various individuals and institutions. It is believed that the fruit of this commitment was 
the political and social transformation that took place in Central Europe after 1989.

His teaching – being gradually discovered and appreciated – brought a propheti-
cally inspired rebirth of humanity in times of confusion, uncertainty and fear. As you 
know, the title of Doctor of the Church is awarded to saints who have made significant 
contributions to a deeper understanding of the mystery of God and greatly increased the 
richness of the Christian experience. It seems that these criteria are met by the Catholic 
social teaching practiced by St. John Paul II.

In times of struggle between the civilization of life and the civilization of death, 
his teaching calls for discovery, acknowledgment and dissemination, because it contains 
the answers to the challenges facing modern Christianity. On the one hand, it allows us 
to enter deeply into the mystery of God who is Love, and on the other – to discover this 
mystery in  everyday human life.

All his efforts were directed towards the fundamental goal of bringing individuals 
and humanity as a whole to union with God. Therefore, all this activity went beyond the 
sphere of socio-cultural life, because it was inherently rooted in the realm of the super-
natural reality. John Paul II requires believers to commit themselves to a world of justice. 
He calls on Christians to make efforts to fulfil their temporal obligations in the spirit of 
the Gospel.

tłum. Andrzej Pasterny
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Katolicka nauka społeczna nigdy nie zamierzała „tworzyć” „trzeciej 
drogi” między liberalnym kapitalizmem, a różnymi formami socjalistyczne-
go kolektywizmu. Kościół koegzystował z różnymi systemami politycznymi. 
Zawsze wypełnił swoją profetyczną misję i posłannictwo ku przemianie ży-
cia społeczno-politycznego w oparciu o ewangeliczne standardy1. 

Prymas Wyszyński widział potrzebę zmiany struktur życia publiczne-
go, ale nie uważał, że jest to zadanie Kościoła. Miał świadomość, że jeżeli za-
panuje odpowiedni ład moralny, to zmieniać się będzie porządek ustrojowy 
państwa. Chętnie mówił o „społecznym usposobieniu”, które sprzyjałoby 
sprawiedliwym przeobrażeniom społecznym. Powinno ono być oparte na 
fundamencie religii chrześcijańskiej, która ma na celu przemianę ludzkiego 
serca2. W nauczaniu Wyszyńskiego można zauważyć również krytykę liberal-
nego kapitalizmu, zwłaszcza rozumianego w kategoriach tzw. „kapitalizmu 

1 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” z okazji dwudziestej rocznicy 
ogłoszenia „Populorum progressio” (30.12.1987), Citta del Vaticano 1987, 41.

2 Por. S. WYSZYŃSKI, O zagrożeniu moralności narodu. List wielkopostny do ducho-
wieństwa i wiernych (Gniezno–Warszawa, 2.02.1968), [w:] TENŻE, Listy pasterskie Prymasa 
Polski, 1946–1974, Paris 1975, s. 577; TENŻE, Czas to miłość. Podczas uroczystości Wniebo-
wzięcia Matki Bożej (Jasna Góra, 15.08.1979), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne 1946–1981, 
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kompradorskiego”3. W praktyce, oznacza to obalenie „mitów” zakorzenio-
nych w obowiązujących systemach gospodarczo-politycznych opartych na 
liberalnym kapitalizmie4. Kard. Wyszyński mówił także o materialistycznym 
kolektywizmie w wersji marksistowsko-leninowskiej. Według niego, obydwa 
systemy okazały się nieudolne5. Zdaniem prymasa, „to, że państwa komuni-
styczne oparły gospodarkę o kapitalistyczny system pracy jest po prostu owo-
cem związku pochodnego kolektywizmu z kapitalizmem. To jest ich grzech 
pierworodny. Obydwa bowiem systemy wyrastają z tej samej filozofii mate-
rialistycznej, obydwa praktycznie głoszą prymat rzeczy nad osobą - i obydwa 
nie bronią skutecznie człowieka przed demonem technokratyzmu, który od-
dał się na służbę ekonomii przeciwko prawom osoby ludzkiej”6.

KAPITALISTYCZNY LIBERALIZM

Pomimo, że katolicka myśl społeczna odwołuje się do rynkowych kon-
cepcji praktycznie od początku swojej refleksji, mimo to, encyklika Leona XII 
Rerum Novarum (1891r.) stanowi pierwszą formalną odpowiedź Magisterium 
Kościoła na temat zaangażowania chrześcijan we współczesne liberalne kon-
cepcje polityczno-gospodarcze. W tym kontekście, katolicka nauka społecz-

Warszawa 1990, s. 889-891; TENŻE, Moce Boże w polityce światowej (Warszawa, 13.02.1966), 
[w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 16, (styczeń–kwiecień 1966), Warszawa 2016, s. 207.

3 Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym 
świecie „Evangelii gaudium” (24.11.2013), Kraków 2013, 55.

4 „Nie mogę zgodzić się na tradycyjny podział, na szkoły kapitalistyczne i kolekty-
wistyczne. Gdy idzie o te dwa kierunki: kapitalistyczny i kolektywistyczne, to uważam, 
że nie ma różnicy, wszystko jest po jednej stronie. Proletariat nie jest jeszcze bowiem wy-
zwolony (...). Człowiek nie jest jeszcze szanowany. Nadal jest niewolnikiem, to państwa, 
to znów materii. Ale nie zmienia postaci rzeczy, czyim jest niewolnikiem: złota, materii 
czy państwa”. S. WYSZYŃSKI, Moc żywej wiary w ciężkiej sytuacji Kościoła. Do duchowień-
stwa. (Gdańsk, 23. 11. 1960), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 166; por. TENŻE, 
O chrześcijańską wizję życia, Do wiernych (Warszawa, 10.02.1974), [w:] TENŻE, Nauczanie 
społeczne, dz. cyt., s. 600; TENŻE, Moc żywej wiary w ciężkiej sytuacji Kościoła, Do duchowień-
stwa (Gdańsk, 23.10.1960), dz. cyt., s. 165–166.

5 S. WYSZYŃSKI, Nasze dezyderaty. Do profesorów katolickiej nauki społecznej (Jasna 
Góra, 22. 01. 1963), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 196.

6  S. WYSZYŃSKI, Problem pracy górników w Polsce. List do księdza biskupa Herberta 
Bednorza (2. 02.1978), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 810–811; por. TENŻE, 
Człowiek we wspólnocie Kościoła. Odpowiedzialność za Kościół Chrystusowy. List pasterski na 
Wielki Post 1978, [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 819–820; TENŻE, Moc żywej 
wiary w ciężkiej sytuacji Kościoła, dz. cyt., s. 167; TENŻE, Prosimy – wymagamy – żądamy, Pod-
czas uroczystości świętego Stanisława (Kraków, 12.05.1974), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, 
dz. cyt., 616.
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na opracował szeroki zakres oficjalnych wypowiedzi Kościoła7 Mimo tego, 
liberalny kapitalizm przyczynił się do stworzenia zróżnicowanego systemu, 
w którym można zauważyć zarówno pozytywne, jak też negatywne skutki. 
Klasyczny kapitalizm miał tendencje do ukazywania osoby ludzkiej jako, 
swego rodzaju, „ubocznego” wytworu ludzkiej pracy i - w konsekwencji - za-
fałszowania perspektywy teologicznej i zasadniczych celów jakim ma służyć 
ekonomia w kontekście potrzeb i wymagań osoby ludzkiej8. Z drugiej strony, 
skrajny indywidualizm – jako istotny komponent liberalnego kapitalizmu – 
zasadniczo przeciwstawia się zasadzie solidarności i godzi we wspólnotowy 
wymiar nauczania Kościoła. Istotnym tego przykładem jest działalność wiel-
kich korporacji, które nie tylko stanowią zagrożenie dla lokalnych inicjatyw 
gospodarczych, ale również podważają zasadę subsydiarności9. Tego rodzaju 
działania można zaobserwować szczególnie w przypadku takich państw post-
komunistycznych, jak Polska. Generalnie rzecz biorąc, transformacja ustrojo-
wa państwa Bloku Wschodniego wiązała się z wprowadzeniem szczególnego 
rodzaju kapitalizmu, który pociągał za sobą wiele niekorzystnych następstw, 
zarówno w sferze życia społeczno-politycznego, jak też gospodarczego10. Jak 
mówił prymas, „odnowę moralną Narodu zaczynamy od siebie”11. 

7 Por. S. WYSZYŃSKI, W obronie prawa Bożego. Podczas uroczystości świętego Stani-
sława (Kraków, 13.05.1973), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 550–552; TENŻE, 
Duch Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicznego w Polsce. Do wiernych 
w archikatedrze warszawskiej (6.01.1978), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 802; 
TENŻE, Problemy życia społecznego w Polsce. Do duszpasterzy młodzieży męskiej (29.12.1975), 
[w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 671–672.

8 Por. S. WYSZYŃSKI, Wzajemna służba społeczna w narodzie polskim. Uroczystość Kró-
lowej Polski (Jasna Góra, 3.05.1978), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Czę-
stochowa, t. 60, s. 14–15; TENŻE, Jakiego wychowania pragniemy dla młodzieży polskiej? (Byd-
goszcz, 11.06.1972), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Częstochowa,  t. 40, 
s. 177–179; TENŻE, Kościół obecny w świecie współczesnym. Kazanie do wiernych o Soborze 
Watykańskim II (Warszawa, 6.01.1966), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 16, styczeń-kwiecień 
1966, dz. cyt., s. 61.  

9 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o pracy ludzkiej„Laborem exercens” (14.09.1981), Wro-
cław 2013, 7; S. WYSZYŃSKI, Wzajemna służba społeczna w narodzie polskim, dz. cyt., s. 16–17.

10 Por. S. WYSZYŃSKI, Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. W uro-
czystość Objawienia Pańskiego (Warszawa, 6.01.1981), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia 
autoryzowane – Warszawa. t. 67, s. 2–16; TENŻE, Miłość i sprawiedliwość społeczna. Rozwa-
żania społeczne, Poznań 1993, s. 320; Z. STRUZIK, Obrona wolności narodu Księdza Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w 100.rocznicę odzyskania niepodległości 1918–2018, 
Warszawa 2018, s. 286–287.

11 S. WYSZYŃSKI, Nawróćcie się do Pana, otwórzcie drzwi ser Chrystusowi (Warszawa, 
11.03.1981), [w:] TENŻE, Listy pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975–1981, Paris 
1988, s. 486. 
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W przypadku Polski, wybiórczo traktowany kapitalizm jako imple-
mentowany model funkcjonowania rzeczywistości społeczno-politycznej 
i gospodarczej charakteryzował się wieloma osobliwymi cechami, m. in.: 
koncepcja „moralnego pluralizmu” wpisana w ideę państwa światopoglą-
dowo neutralnego, nacisk na szybką modernizację infrastruktury gospo-
darczej połączony z pośpieszną prywatyzacją, niechęć do rodzimej tradycji 
czy też brak dekomunizacji prowadzący do uwłaszczenia się dawnej no-
menklatury komunistycznej 12.  Po roku 1989, w większości krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej nie wdrożono idei demokratycznego uczestnictwa 
w życiu państwa, jako zasady życia społeczno-politycznego, podobnie jak 
koncepcji narodowej jedności i odpowiedzialności za dobro wspólne. Tego 
rodzaju „nowa filozofia demokracji peryferii” utrudniała dyskusje na temat 
fundamentalnych kwestii związanych z kształtowaniem się nowego ustro-
ju społeczno-politycznego krajów byłego Bloku Wschodniego, jak również 
utrudniała opracowanie strategicznych celów polityczno-gospodarczych do-
tyczących państwa, ukształtowanie narodowego etosu i hierarchi wartości 
fundamentalnych dla demokracji. To z kolei uniemożliwiało kształtowanie 
społecznego zintegrowania i narodowej tożsamości obywateli tak mocno za-
infekowanej komunistyczną, a zarazem społecznie destruktywną ideą homo 
sovieticus13. 

Eksponując ten koncept, katolicka nauka społeczna Kościoła wskazu-
je na dorobek myśli  personalistycznej. Jest to ważne obecnie, kiedy nauki 
społeczne podkreślając szeroko rozumiany „humanitaryzm”, dystansują się 
wobec idei miłości i miłosierdzia jako istotnej zasady życia społecznego14. 

12 Por. S. WYSZYŃSKI, Fundamenty Narodu przyszłości. 25-lecie Rady Prymasowskiej 
Odbudowy Kościołów Stolicy (Warszawa, 15.05.1972), [w:] TENŻE, Kazania i Przemówienia 
autoryzowane – Warszawa, t. 40, s. 116–117; TENŻE, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 383-
384; TENŻE, Jakiego wychowania pragniemy dla młodzieży polskiej? dz. cyt., s. 177–179; TEN-
ŻE, Akademicy przed Milenium. Do męskiej młodzieży akademickiej, (Warszawa, 7.05.1958), 
[w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 4, 1958, Warszawa 2002, s. 111.

13 Por. P. TANEWSKI, Polska myśl ekonomiczna w latach 1956-1978 wobec zagadnienia 
przemian systemowych w gospodarce PRL, Warszawa 2014; Z. KRASNODĘBSKI, Demokracja 
peryferii, Gdańsk 2003, s. 19; S. WYSZYŃSKI, Naród – Kościół – Państwo. Kazanie świętokrzy-
skie (25.01.1976), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 707; TENŻE, Współdziałanie 
sił wychowawczych warunkiem skutecznego wychowania człowieka. Wykład wygłoszony do piel-
grzymki nauczycieli (Jasna Góra, 30.06.1957), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 3, 1956-1957, 
Warszawa 1999, s. 291; TENŻE, Stolica Apostolska a świat powojenny, Włocławek, 1945, s. 
45-49; Z. STRUZIK, Obrona wolności i narodu, dz. cyt., 176-177.

14 Por. S. WYSZYŃSKI, Orędzie Prymasa Polski na Boże Narodzenie 1980 (Gniezno–
Warszawa, 12.1980), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Warszawa, t. 66, 
s. 152; TENŻE, Kamienie węgielne budowania na górach świętych (Jasna Góra 2.11.1956), [w:] 
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Co więcej, idea miłości i miłosierdzia nie znajduje praktycznego uznania we 
współczesnych teoriach socjologicznych, w psychologii oraz we współcze-
snych systemach ekonomicznych. Nauczanie społeczne Kościoła akcentuje 
znaczenie i relacje zwrotne między sprawiedliwością społeczną i sprawie-
dliwością gospodarczą. Koncepcja społecznej sprawiedliwości zakorzeniona 
jest mocno w idei godności osoby ludzkiej, co z kolei wydaje się podważać 
legalistycznie rozumianą logikę prawa własności, podziału dóbr i współcze-
snych relacji polityczno-ekonomicznych15.

Kard. Wyszyński mówi o „dyspozycjach społecznych” obecnych 
w chrześcijańskim systemie wartości, które powinny stymulować oraz 
kształtować rzeczywistość społeczno-polityczną i ekonomiczne transforma-
cje. Zatem porządek społeczny oparty o personalizm prowadzi do przemia-
ny osoby ludzkiej w wymiarze indywidualnym i społecznym16. Zdaniem 
Wyszyńskiego, „to, że państwa komunistyczne oparły gospodarkę o kapita-
listyczny system pracy jest po prostu owocem związku pochodnego kolek-
tywizmu z kapitalizmem. To jest ich grzech pierworodny. Obydwa bowiem 
systemy wyrastają z tej samej filozofii materialistycznej, obydwa praktycznie 
głoszą prymat rzeczy nad osobą - i obydwa nie bronią skutecznie człowieka 
przed demonem technokratyzmu, który oddał się na służbę ekonomii prze-
ciwko prawom osoby ludzkiej”17.

„REALNY SOCJALIZM”

W odpowiedzi na klasyczny kapitalizmu, powstały alternatywne sys-
temy polityczno-gospodarcze. Jednym z nich był system kolektywistyczny, 
a zwłaszcza jej komunistyczny wariant. Przez większość swojego życia pry-

TENŻE, Wielka Nowenna Tysiąclecia, Paris 1962, s. 41; TENŻE, Milenijne gody w Wiślicy. 
Koronacja „Madonny Łokietkowej” podczas „Te Deum” Tysiąclecia Diecezji Kieleckiej (Wiślica, 
17.07.1966), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. (17, maj–sierpień 1966), Warszawa 2016, s. 288.     

15 Por. S. WYSZYŃSKI, Patronka miłości i sprawiedliwości społecznej. Dekanalny Kon-
gres Maryjny (Pleszew, 1.09.1963), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 11, (lipiec–grudzień 1963), 
Warszawa 2012, s. 142; TENŻE, W światłach Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski (1.06.1958), 
[w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 4, 1958, dz. cyt., s. 148-149); TENŻE, Naród – Kościół – pań-
stwo, dz. cyt., s. 707; TENŻE, Na uczczenie Matki Afrykańczyków. Uroczystość ku czci błogosła-
wionej Marii Teresy Ledóchowskiej (Tarnów, 15.05.1976), [w:] TENŻE, Kazania przemówienia 
autoryzowane - Warszawa, t. 54, s. 60.  

16 Por. S. WYSZYŃSKI, Jakiego wychowania pragniemy dla młodej Polski?, dz. cyt., 
s. 177–179; TENŻE,  Wezwanie do rodziców katolickich w sprawie nauczania religii w szkołach 
(Warszawa, 08.1960), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 6, 1960, Warszawa 2007, s. 320–321. 

17 S. WYSZYŃSKI, Problem pracy górników w Polsce, dz. cyt., s. 810–811.
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mas Polski musiał stawiać czoła marksistowskiej koncepcji ateistycznego 
systemu komunistycznego, który walczył z Bogiem i człowiekiem18. Różną 
od ideologii indywidualistyczno-liberalnej, bliski jednak kolektywistycznej 
koncepcji człowieka, był wariant „nazistowski narodowy socjalizm”19. 

Celem marksizmu-leninizmu było przekształcenie „burżuazyjnego” 
państwa w „państwo socjalistyczne”. Miało się to zrealizować na drodze 
rewolucji proletariackiej, pod przewodnictwem zawodowych rewolucjoni-
stów, klasy robotniczej i chłopskiej, która dojrzała do świadomości rewolu-
cyjnej na drodze dialektycznej walki klasowej. Na tym poziomie rewolucji, 
państwo socjalistyczne, reprezentowane jako „dyktatura proletariatu”, miało 
być kierowane wyłącznie przez rewolucyjną awangardę partyjną, poprzez 
proces tzw. „demokratycznego centralizmu” określanego jako „różnorod-
ność w dyskusji, jedność w działaniu”20.

18 Por. S. WYSZYŃSKI, Nawróćcie się do Pana, otwórzcie drzwi ser Chrystusowi, dz. 
cyt., s. 486; TENŻE, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 46–47; TENŻE, Dla uczczenia Matki 
Afrykańczyków, dz. cyt., s. 60; TENŻE, Fundamenty Narodu przyszłości, dz. cyt., s. 117; TEN-
ŻE, Naród – Kościół – Państwo. Kazanie świętokrzyskie (25.01.1976), [w:] TENŻE, Nauczanie 
społeczne, dz. cyt., s. 712–713; TENŻE, Socjalistyczna własność wspólna w ocenie „Rerum No-
varum”, „Ateneum Kapłańskie”  17(1931) t. 28, z. 5(170), s. 482–483. 

19 Por. TENŻE, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 47; TENŻE, Kościół w wymiarze 
międzynarodowym. Do duchowieństwa stolicy (2.08.1975), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, 
dz. cyt., s. 649-650; TENŻE, Jasne promienie w obozie męki. Podczas uroczystości (Działdowo, 
12.06.1967), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 329-330.

20 Por. M. ALBERT, R. HAHNEL, Socialism Today and Tomorrow. Boston 1981, 24-25. 
„Człowiek […] całą swą wartość czerpie z nadania państwa przez współżycie społeczne. 
Stąd też, po pierwsze, odmawia się człowiekowi praw osoby: wolności, myślenia i dzia-
łania. Człowiek poddany jest bezwzględnemu posłuszeństwu wobec władzy zwierzch-
niej: trzeba raczej ludzi słuchać niż Boga. Osobę ludzką poddaje się całkowitej pogar-
dzie, nieubłaganej twardości systemu rządzenia, nieludzkości bezgranicznej samowoli 
urzędniczej, despotyzmowi, terrorowi. W praktyce dochodzi do niewolnictwa obywateli 
na rzecz zbiorowości. Po drugie, odmawia się człowiekowi wolności wierzenia w Boga 
i oddawania Mu czci. W człowieku bowiem nie uznaje się pierwiastka wiecznego ani 
innych przeznaczeń poza doczesnymi. Stąd bierze swój początek zorganizowana, urzędo-
wa walka z religią […]. Nienawiść zorganizowana! Komunizm chce zbudować świat bez 
Boga. Człowieka chce wychować bez przykazań Bożych i moralności religijnej, jedynie 
w oparciu o moralność masy. Trzeba więc wyniszczyć wszelką religię. Nowym bogiem 
człowieka jest technika. Szczęściem najwyższym - równość proletariacka. W ten sposób 
człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, oderwany od swego Stwórcy, rzu-
cony jest w odmęty bezbożnictwa i doczesności. Po trzecie, odrzuca się własne przezna-
czenie i cele człowieka. Nie ma on duszy i własnych przeznaczeń. A już żadną miarą nie 
może człowiek mieć na celu dążenia do szczęścia w Bogu. Człowiek ma obowiązek dążyć 
do tych celów, które wskaże mu państwo. Musi on być bez reszty zsocjalizowany – i na 
duszy i na ciele. Ma obowiązek zdobyć się na wszelką ofiarę, wypełnić wszelkie nakazy 
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Wyszyński przeciwstawiał się marksistowsko-leninowskiej ideologii 
materialistycznej i uważał ją za największe niebezpieczeństwo zagrażające 
chrześcijaństwu. Jako ideologia szerząca materialistyczną wizję osoby ludz-
kiej i życia społecznego była wrogą chrześcijańskiej promocji poszanowania 
ludzkiej godności, kształtującej chrześcijański porządek społeczny. Co wię-
cej, materializm odrzucał duchowy wymiar w życiu21. Zdaniem prymasa, ta-
kie nastawienie jest charakterystyczne dla marksistowsko-leninowskiej wizji 
życia społecznego. Wyraża się ono często w kulcie cielesności, przesadnej 
żądzy dobrobytu i braku prostoty. Co więcej, można zauważyć tam dążenie 
społeczeństw do natychmiastowego zaspokajania różnego rodzaju przyjem-
ności, egoizmu i braku sprawiedliwości społecznej. Powszechnie przyjęła się 
koncepcja życia, która wszystko ujmuje w kategoriach materialnej pomyśl-
ności i przyziemnego samozadowolenia22.

W chrześcijaństwie, osoba ludzka wyraża swój stosunek do świata, któ-
ry ma wielorakie i skomplikowane relacje z rzeczywistością społeczną. Żad-
na jednak z nich, nie jest w stanie do końca zaspokoić różnorodnych potrzeb 
człowieka, jak tylko właściwe odniesienie do drugiego człowieka jako jed-
nostki i społeczności23. Ta otwartość stanowi o potencjalności ludzkiego bytu, 
a także o zdolności i możliwości jego rozwoju, transcendencji i osiągnięciu 
osobowego spełnienia24. „Tylko człowiek żyjący otrzymuje wraz z życiem 
wszystkie możliwości rozwoju i doskonalenia swojej osoby, ma możność wy-
powiedzieć się w pełni całym swoim życiem”25. Co więcej, „(...) życie człowie-

zbiorowości. Wreszcie, po czwarte, człowiekowi narzuca się nowy cel., wskazany przez 
życie zbiorowe. Ponieważ wartości duchowe nie mają żadnego znaczenia, stąd celem naj-
wyższym życia człowieka będzie dobro państwa, społeczeństwa, narodu, klasy, partii, 
albo też dobro gospodarcze, dobro produkcji zorganizowanej zazwyczaj ateistycznie, 
szczęśliwość doczesna, materialna, raj ziemski czy kapitalistyczny – przez zysk własny 
czy też zysk komunistyczny”. S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 46–47.

21 Por. S. WYSZYŃSKI, Przedziwne drogi Boże. 200. rocznica koronacji Matki Bożej 
(Miedniewice, 14.05.1967), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Warszawa,  
t. 26, s. 274.

22 Por. TENŻE, Do nauczycieli, inżynierów, architektów i techników podczas „opłatka” 
(Warszawa, 29.12.1972), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Częstochowa, 
t. 41, s. 476–478; TENŻE,  Aktualne problemy duszpasterskie w świetle prac Soboru. Przemówie-
nie podczas konferencji księży dziekanów (Warszawa, 12.03.1964), [w:] TENŻE, Kazania i prze-
mówienia autoryzowane - Częstochowa, t. 16, s. 320.   

23 Por. H. SKOROWSKI, Moralność społeczna, Warszawa 1996, s. 19. 
24 Por. S. WYSZYŃSKI, „Homo Dei”, I kazanie świętokrzyskie (13.01.1974), [w:] TEN-

ŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 576
25 LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI, W obronie życia nie narodzonych, [w:] Li-

sty Pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975, s. 118; por. R. ROGOWSKI, Antropo-
logiczne podstawy postępu, „Ateneum Kapłańskie” 66(1974), vol. 83, s. 428.



48 Andrzej F. Dziuba

ka jest początkiem, zapowiedzią i warunkiem innych darów - doczesnych 
i wiecznych”26. Duchowo-cielesna natura istoty ludzkiej, wyrażająca się w jej 
wolnym i rozumnym działaniu, stanowi podstawową właściwość człowie-
ka. Dzięki temu osoba ludzka jest czymś jednym, trwałym, zintegrowanym. 
Element duchowy w człowieku spełnia rolę znaku bliskości Boga dla świata 
materialnego. Poprzez ciało osoba ludzka łączy się z otaczającym ją świa-
tem, jest jego cząstką, w nim żyje i działa, podlega jego prawom, ale też zaj-
muje w nim wyjątkową pozycję. Jest jego panem: organizuje go, opanowuje, 
przetwarza i korzysta z niego dla swego życia i rozwoju. Ciało, jako element 
materialny jest jednocześnie pomostem łączącym rzeczywistość świata ma-
terialnego z Bogiem27.

TOŻSAMOŚĆ OSOBY

Zniekształcona wizja świata i osoby ludzkiej pozbawiała człowieka 
istotnej sfery duchowej oraz sprowadzała go do poziomu wytworu świata 
materialnego. Prowadzi to do zafałszowania fundamentalnych wymiarów 
życia ludzkiego, uniemożliwiając człowiekowi pełną realizację jego potrzeb 
i celów28. W opinii prymasa, „współcześnie bardzo często w różnych dziedzi-
nach – stwierdza kard. Wyszyński – nie tylko na odcinku życia ekonomicz-
nego – przejawia się takie właśnie ciasne pojmowanie człowieka. Rządzi się 
nim tak jak towarem, materiałem, a nie jak osobą ludzką, mającą zadania 
wyższe, sięgające ponad wymiar życia ziemskiego, rodzinnego, narodowego 
czy politycznego”29.

26 LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI, W obronie życia nie narodzonych, dok. 
cyt., s. 118.

27 Por. S. WYSZYŃSKI, Aktualność Ślubów Jasnogórskich Narodu (Jasna Góra, 3.05. 
1977), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Częstochowa, t. 57, s. 230–232; 
TENŻE, Pacem in terris. Konferencja I. (Warszawa,  13.01.1964, [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, 
t. 12, Warszawa 2013, s. 44; TENŻE, „Lumen gentium” w dłoniach Kościoła. Uroczystość Matki 
Bożej Gromnicznej (Gniezno, 2.0.2.1980), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane 
– Częstochowa, t. 64, s. 52–53. 

28 Por. S. WYSZYŃSKI, Walka o godność człowieka. Do aktorów scen warszawskich (War-
szawa, 20.01.1975), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Częstochowa, t. 49, 
s. 42; TENŻE, Zwycięski Wódź Życia króluje żyw. List pasterski na Wielkanoc 1957 (21.04.1957), 
[w:] TENŻE, Dzieła zebrane,  t. 3, 1956–1957, s. 193–194.

29 S. WYSZYŃSKI, Duch Boży w wolnym człowieku. Podczas bierzmowania młodzieży 
akademickiej w Warszawie (19.05.1977), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 779–780; 
por. TENŻE, Jakiego wychowania pragniemy dla młodej Polski?, dz. cyt., s. 177–179; S. JAREC-
KI, Kultura gospodarcza, „Ateneum Kapłańskie” 62 (1970) vol. 75, s. 240–247.
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Jego krytyka wykazywała błędy istniejące w danym systemie, aby dobit-
niej określić podstawowe zasady, na jakich winno być budowane zaangażo-
wanie chrześcijan w rzeczywistość społeczno-polityczną państwa30. Według 
niego, mimo niewątpliwych zalet, liberalny kapitalizm nie przyczynił się do 
wyzwolenia obywateli, bowiem „[…] człowiek nie jest jeszcze szanowany. 
Nadal jest niewolnikiem, to państwa, to znów materii”31. Wydaje się, że tylko 
ten potrafi człowieka uszanować i tylko ten ma przyszłość w ręku, kto umie 
dać mu wewnętrzną wolność i nią się cieszyć32. 

W nauczaniu społecznym kard. Wyszyńskiego można wyróżnić kilka 
zasadniczych rysów krytyki systemu kapitalistycznego, jak też „realnego so-
cjalizmu”. Sprowadza się ona do wskazania wartości, ważnych dla zachowa-
nia chrześcijańskiego porządku moralnego i społecznego, pośród nich moż-
na wyróżnić: sferę praw człowieka, w tym prawo do godziwego życia, jak 
również odpowiedzialność za, szeroko rozumiane, życie społeczne. Jednak 
najpoważniejszym zarzutem pod adresem klasycznego liberalnego kapita-
lizmu, jak też „realnego socjalizmu” w wersji marksistowsko-leninowskiej 

30 „Jedni ogłaszają człowieka bogiem własnym. […] Oni to poddają wszystko naj-
wyższemu i nieodwołalnemu osądowi człowieka: głoszą jego wolność moralną, wolność 
od wszystkich zobowiązań społecznych. Uznają jedynie moralność prywatną, na użytek 
osobisty. […] Podobnie czynią z Bogiem. Religia też jest rzeczą prywatną człowieka. Do-
skonałość i dążenie do Boga nie mają żadnego znaczenia społecznego. Celem najwyższym 
człowieka jest jego szczęście doczesne. […] Ekonomia i etyka - to dziedziny obce sobie. 
Nie ma żadnych wyższych praw, Bożych przykazań, którym należałoby poddać życie 
społeczne i gospodarcze człowieka. Wolność bogacenia się - to najwyższe prawo ekono-
miczne. Wszystko powinno służyć człowiekowi za ochronę w jego dążeniu do dobrobytu 
osobistego; nawet religia i państwo powinny ochraniać jego interesy doczesne. Człowiek 
- to homo oeconomicus. Więcej nic! Wszystko inne jest drobnym zaledwie dodatkiem do ży-
cia i powinno służyć jednemu celowi. Bliźni - to materiał ludzki, postawiony na równi z su-
rowcem w szeregu kosztów produkcji; bliźni - to ilość pracy, to tygodniówka czy szczebel 
płacy, to siła fizyczna, to funkcjonariusz. I nic więcej! Nic nas poza tym z nim nie wiąże”. 
S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 46; por. TENŻE, Pielgrzymka biskupów 
polskich do Rok Święty do Rzymu w X-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II. Przemówienie 
wigilijne do kapłanów stolicy (Warszawa, 24.12.1975), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia 
autoryzowane – Warszawa, t. 52, s. 305 

31 S. WYSZYŃSKI, Nasze dezyderaty, dz. cyt., s. 197; por. TENŻE, Pielgrzymka bisku-
pów polskich do Rok Święty do Rzymu w X-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II, dz. cyt. 
s. 305; TENŻE, Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świecie współczesnym, (Warsza-
wa, 20.03.1966), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 16, (styczeń–kwiecień 1966), Warszawa 
2016, s. 387. 

32 Por. S. WYSZYŃSKI, Dobry Pasterz – daje… Kazanie w czasie sumy (Gniezno, 
29.04.1963), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 10, (styczeń–czerwiec 1963), Warszawa 2012, 
s. 403–405; TENŻE, Opłatek Towarzystwa Przyjaciół KUL, (Warszawa, 28.12.1980), [w:] 
TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Warszawa, t. 66, s. 162. 
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była błędna koncepcja osoby ludzkiej33. Analizując kondycję osoby ludzkiej, 
przytłoczonej przez stechnicyzowaną wizję świata, ks. prymas stwierdza, 
że „człowiek współczesny – ten powalony olbrzym, zakuty w krępujące go 
blachy techniki, technicyzmu, technokracji, która mu pomaga żyć i zarazem 
przeszkadza - musi odzyskać wolność dzieci Bożych, aby mógł wstać, cho-
dzić swobodnie i wypełniać zadania wyznaczone mu przez Stwórcę”34.

Zdaniem prymasa, jednym z istotniejszych błędów filozofii nowożytnej, 
która stworzyła podwaliny pod klasyczny liberalny kapitalizm jest jedno-
stronne skoncentrowanie uwagi na człowieku jako jednostce, pomijając jego 
osobowy wymiar. Z kolei w ideologii marksistowsko-leninowskiej człowiek 
jest całkowicie porządkowany „kolektywowi”. „Boga stać na to, aby każdy 
z nas był osobą, osobnością, osobowością, nie tylko indywiduum numerycznie 
i statycznie określonym”35. Jak naucza prymas, „w hierarchii wartości na 
czele stoi Bóg Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi, potem - człowiek jako owoc 
miłości Bożej, a następnie – świat materialny, który jest dany człowiekowi, 
aby czynił sobie ziemię poddaną”36 Tym samym, osoba ludzka jest centralną 
wartością, zarówno na płaszczyźnie jednostkowej jak i społecznej. „Człowiek 
jest osobą, jest jestestwem rozumnym i wolnym, jest panem stworzenia”37. 

33 Por. S. WYSZYŃSKI, Wezwanie do rodziców katolickich w sprawie nauczania religii 
w szkołach, dz. cyt., s. 320–321; TENŻE, Walka o godność człowieka, dz. cyt., s. 42; TENŻE, 
Kazanie do inteligencji katolickiej (Jasna Góra, 28.06.1964), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 13, 
(czerwiec-grudzień 1964), Warszawa 2014, s, 140; TENŻE, Maryja – nadzieją udręczonej ro-
dziny ludzkiej (Warszawa, 11.02.1966), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 16 (styczeń–kwiecień 
1966), dz. cyt., s. 197.

34 S. WYSZYŃSKI, Duch Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicz-
nego w Polsce, dz. cyt., s. 808.

35 S. WYSZYŃSKI, Bóg-Człowiekiem, aby człowiek był... Bogiem. Do inteligencji katolic-
kiej (Warszawa, 14. 01. 1970), [w:] TENŻE, „Idzie nowych ludzi plemię...“. Wybór przemówień 
i rozważań, Poznań–Warszawa 1973, s. 48; por. TENŻE, Po śladach Chrystusa-Lekarza. Do ab-
solwentów medycyny (Warszawa, 7.06.1959), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 5, 1959, Warsza-
wa 2006, s. 273; TENŻE, Milenijne gody Świętego Kościoła łomżyńskiego (Łomża, 7.08.1966), 
[w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 17 (maj–sierpień 1966), Warszawa 2016, s. 359.

36 S. WYSZYŃSKI, Najważniejszą wartością na świecie jest człowiek, dz. cyt., s. 962; por. 
TENŻE, U stóp Niewiasty obleczonej w słońce, W uroczystośc Wniebowzięcia Matki Bożej (Ja-
sna Góra, 15.08.1974), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Warszawa, t. 50, 
s. 11–12; TENŻE, Wzajemna służba społeczna w narodzie polskim. Uroczystośc Królowej Polski 
(Jasna Góra, 3.05.1978), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Częstochowa, 
t. 60, s. 14–15; Z. STRUZIK, Obrona wolności narodu, dz. cyt., s. 246–247, 282

37 S. WYSZYŃSKI, Społeczność przyrodzona i nadprzyrodzona, dz. cyt, s. 61; por. TEN-
ŻE, Przy żłóbku dziecięctwa i wolności. Do młodziezy akademickiej podczas „opłatka” (Warsza-
wa, 19.12.1968), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – Warszawa, t. 30, s. 201; 
TENŻE, Aktualność Ślubów Jasnogórskich Narodu, dz. cyt., s. 230–232.
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Należy jednak pamiętać, że spotkanie w człowieku rzeczywistości świata Bo-
żego i ludzkiego dokonuje się nie bezpośrednio, lecz w tajemnicy autonomii 
osoby ludzkiej. „Tylko bowiem osoba ludzka może czynić zrozumiałym ja-
kiekolwiek wyjaśnianie świata, ponieważ w  niej odbija się stwórcza mądrość 
Boga Wszechmogącego”38.

Jednak najpoważniejszym błędem kapitalizmu, jak też komunizmu było 
błędne rozumienie koncepcji osoby ludzkiej. W filozofii liberalnego kapitali-
zmu jednostka uważana jest za jedyną miarę wszystkiego, a jej wolność jest 
bezwzględna i bezdyskusyjna. W ten sposób absolutnie pojmowana wolność 
jednostkowa dąży do wyzwolenia człowieka z wszelkiej zależności39. W tym 
wypadku, oderwana od posłuszeństwa prawdzie, koncepcja ludzkiej wolno-
ści staje się zagrożeniem dla praw innych ludzi. Z kolei socjalistyczny ustrój 
gospodarczy, oparty na doktrynie marksistowskiej, przez swoją machinę 
ekonomiczną zdominowaną przez państwo i struktury biurokratyczne, stał 
się jednym z najbardziej skutecznych narzędzi uniemożliwiających człowie-
kowi spełnienie siebie w życiu społecznym40. Człowiek postrzega swoje życia 
jako dar Boga, który wykracza poza doczesność. Dlatego też świat nie powi-
nien człowiekowi przysłonić Boga, nie może również stawać na drodze jego 
wszechstronnego samorozwoju41. Wyzwanie to skierowane jest do wszyst-
kich chrześcijan, którzy staja wobec perspektywy „nowego nieba i nowej 

38 S. WYSZYŃSKI, Wołanie ludzkości o obecność Kościoła, dz. cyt., s. 93; por. TENŻE, 
Jeśli sie nie staniecie jako dzieci.. .Do mlodziezy żeńskiej (Warszawa, 12.01.1963), [w:] TENŻE, 
Dzieła zebrane,  t. 10, (styczeń-czerwiec 1963), Warszawa 2012, s. 29; TENŻE, Milenijne gody 
Świętego Kościoła łomżyńskiego, dz. cyt.,  s. 359; CZ. S. BARTNIK, Chrześcijańska pedagogia 
narodowa według Stefana Wyszyńskiego, [w:] Polska teologia narodu, Lublin  1988, s. 187.

39 Por. S. WYSZYŃSKI, Kazanie do inteligencji katolickiej (Jasna Góra, 28.06.1964), dz. 
cyt., s. 138–140; TENŻE, Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świecie współczesnym, 
dz. cyt., s. 387; P. RAINA, Kardynał Wyszyński, t. 1, London 1979, s. 58.

40 „Spory z dziedziny społeczno-gospodarczej między pracodawcami a światem 
pracowniczym przeniosły się po prostu na teren żywego człowieka. I tak w centrum uwa-
gi znalazły się już nie tyle problemy społeczno-gospodarcze, ile cały człowiek ze swo-
im przeznaczeniem, godnością, właściwościami duchowym, ze swoją rozumną i wolną 
osobowością, nie dającą się ująć w konkretne wymiary statystyczne czy ekonomiczne”. 
S. WYSZYŃSKI, Duch Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicznego 
w Polsce, dz. cyt., s. 802; TENŻE, Maryja – nadzieja udręczonej rodziny ludzkiej, dz. cyt., s. 197.

41 Por. S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 52; TENŻE, Zwycięski Wódź 
Życia króluje żyw, dz. cyt., s. 193–194;. TENŻE, „Homo Dei”, dz. cyt., s. 574–580; TENŻE, 
Pragnienie nowych czasów, nowych spraw i rzeczy. W 80 rocznicę encykliki „Rerum novarum” 
(Wrocław, 11.05.1971), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 456–460; Z. STRUZIK, 
Obrona wolności narodu, dz. cyt., 195.
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ziemi” (por. Ap 4, 2–8; 21, 1–10)42. Zwiąże ona swe życie pokrewieństwem 
z Bogiem. Usprawiedliwi swą wartość życiową przez pracę, i to przez pracę 
całego człowieka: i jego duszy i ciała; i w naturze, i w łasce. Zwiąże ziemię 
z niebem. Przywróci Boga ziemi, a ziemię odda Bogu i przez to uczyni ziemię 
możliwą do życia dla wszystkich i do szukania Boga!43

W opinii prymasa, postęp gospodarczy warunkowany przez liberalizm, 
oraz wyrosły na jego gruncie klasyczny kapitalizm, jak też kolektywizm 
winien podlegać władzy człowieka.  Zdaniem Wyszyńskiego, „(…) wszyst-
kie zatem społeczności muszą być na miarę człowieka. Wszystkie musza za 
punkt wyjścia mieć prawa i obowiązki osoby ludzkiej, żeby w nich  czło-
wiek czuł się dobrze, tak jak w dobrze skrojonym ubraniu. Stąd nie można 
budować form życia społecznego inaczej, tylko na miarę właściwości oso-
by ludzkiej. Ilekroć instytucje społeczne, formy życia społecznego kolidują 
z prawami i obowiązkami, z charakterem i naturą osoby ludzkiej, tylekroć 
stają się udręką”44.

W oparciu o encyklikę Piusa XI Quadragesimo anno45, prymas stwierdza, 
że kumulacja bogactwa w rękach niewielu prowadzi do potrójnej walki: cho-
dzi nade wszystko o opanowanie samego życia gospodarczego; następnie, 
podporządkowanie struktur państwowych, by w końcu zwalczając ustawo-
dawstwo społeczne, hamować wszelkie reformy pro-społeczne. „Żadna spo-
łeczność, twierdzi prymas Wyszyński,  nawet najpotężniejsza, nie może tych 
praw pogwałcić, nie narażając się na konflikty z obywatelami, z człowiekiem 

42 Por. FRANCISZEK, Encyklika w trosce o wspólny dom „Laudato si”(24.05.2015), Czę-
stochowa 2015, 243; H. U. Von  BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, Roma 1982, s. 91–94; 
R. RUBINKIEWICZ, Eschatologia Księgi Apokalipsy,[w:], Biblia o przyszłości, red. L. STA-
CHOWIAK, R. RUBINKIEWICZ, Lublin 1987, s. 149–150; A. JANKOWSKI, Eschatologia 
biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 132–133; L. KRINETZKI, L’Alliance de Dieu 
avec les hommes, Paris 1970,  s. 128–133; P. PRIGENT, L’Apocalisse di s. Giovanni, Roma 1985, 
s. 663–668.

43 Por. S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 52; TENŻE, Po śladach 
Chrystusa - Lekarza. Do absolwentów studiów medycznych (Warszawa, 7.06.1959), [w:] TEN-
ŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 130–131; S. WYSZYŃSKI, Wiara Kościoła – mocą jednoczą-
cą naród. Podczas uroczystości dziękczynnych (Wrocław, 30.10.1972), [w:] TENŻE, Nauczanie 
społeczne, dz. cyt., s. 518–120; TENŻE, Duch Boży w wolnym człowieku, dz. cyt., s. 779–781.   . 

44 S. WYSZYŃSKI, „Pacem in terris”. Konferencja II (Warszawa, 27.01.1964), [w:] 
TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane 1956–1981, vol. I–XLVII, Archiwum Instytutu 
Prymasowskiego w Warszawie, t. 16, s. 124; por. TENŻE, Duchowa świeżość i wzrost Kościoła. 
Podczas konsekracji biskupa Bohdana Bejze (Łódź, 1.09.1963), [w:] TENŻE, Dzieła zebrane, t. 11 
(lipiec–grudzień 1963), Warszawa 2012, s. 195; TENŻE, Kazanie do inteligencji katolickiej 
(Jasna Góra, 18.06.1964), dz. cyt., s. 139–140.

45 Por. PIUS XI, Encyklika „Quadragesimo anno”(15.05.1931), Citta del Vaticano 1931, 
103.
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i jego osobowością. Ponosi przy tym szkody zagrażające jej własnemu by-
towi”46. W ten sposób maksymalny zysk staje się głównym celem wszelkich 
działań gospodarczych. „Wówczas miejsce człowieka jako podmiotu pracy 
zajmuje kapitał, a zabezpieczenie praw człowieka pracy uchodzi uwadze”47. 
To sprawia, że pieniądz stając się miarą wszystkiego, stwarza proletariat, 
czyli warstwę osieroconą społecznie. Taki scenariusz życia społecznego 
przyczynia się do tworzenia niesprawiedliwości społecznej. „Ubóstwienie 
materii i produkcji rodzi ideał konsumpcyjny, żądzę bogacenia się, walkę 
konkurencyjną, a wreszcie doprowadza do deprecjacji człowieka”48.

Personalizm kard. Wyszyńskiego odrzucał również doktrynę „realnego 
socjalizmu”. Komunizm biorąc początek w doktrynie Marksa i Engelsa ozna-
czał zerwanie z myśleniem o człowieku jako istocie z natury politycznej. Było 
to zerwanie z pojmowaniem polityki jako publicznej sfery działania, lecz tak-
że z nowożytnym przekonaniem, że społeczeństwo nie może istnieć bez pań-
stwa, a więc bez sfery politycznej. Ta bowiem zapewnia formalne warunki 
życia ludzi we wspólnocie. Do owych warunków należą przede wszystkim 
instytucje, pośród których naczelne miejsce zajmuje prawo49. Nowożytne po-
jęcie suwerenności ludu było wyrazem ujmowania polityki jako czerpiącej 
ostateczne źródło w woli ludzi, w ich wolności. Idea komunistyczna ozna-
czała całkowity odwrót od polityki, zarówno w jej szerszym, klasycznym uję-
ciu, jak i w ujęciu węższym, charakterystycznym dla liberalizmu.  

46 S. WYSZYŃSKI, „Homo Dei” dz. cyt., s. 577–578; por. TENŻE, Kościół obecny 
w świecie współczesnym, dz. cyt., s. 61

47 S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 247–248; por. TENŻE, Wzajem-
na służba społeczna w narodzie polskim, dz. cyt., s. 16–17.

48 S. WYSZYŃSKI, „Homo oeconomicus”. II kazanie świętokrzyskie (20.01.1974), [w:] 
TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 587; TENŻE, Niechaj miłość idzie w Polskę. Na zakoń-
czenie jubileuszu świętego Franciszka (Warszawa, 6.12.1976), [w:] TENŻE, Nauczanie społecz-
ne, dz. cyt., s. 755–757; TENŻE, Nowoczesne kuszenie. Do alumnów (Warszawa, 24.02.1980), 
[w:] Nauczani społeczne, dz. cyt., s. 941–942; „Bóg wezwał nas do pracy jako istoty rozum-
ne, jako chrześcijan – byśmy pomogli Mu w ulepszaniu wszechświata; byśmy udoskona-
lali się sami przez użytkowanie naszych talentów; byśmy nadto powiększali chwałę Boga 
przez naszą synowską uległość wobec Jego woli; byśmy wreszcie przez pracę okazali mi-
łość ku Bogu. Przez to wezwanie ujawniła się naszą godność i dostojność pracy, która do-
konywa nie tylko dzieła wybawienia naturalnego przyrody, nie tylko wyrywa świat z ob-
jęć zdziczenia, nie tylko uszlachetnia materię, ale nadto jest wybawieniem i odkupieniem 
człowieka, jest jego uświęceniem”.. TENŻE, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 355–536.

49 Por. S. WYSZYŃSKI, Walka o godność człowieka, dz. cyt., s. 42; TENŻE, Do wyższych 
przełożonych zakonów męskich (Warszawa, 15.05.1973), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia 
autoryzowane – Częstochowa, t. 43, s. 74–76; D. PIETRZYK-REEVES, Idea społeczeństwa 
obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004, s. 17–56.
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WYMIAR SPOŁECZNY OSOBY

W opinii Wyszyńskiego, człowiek, dzięki swojej naturze społecznej, 
jest początkiem i celem życia społecznego. Chociaż potrzebuje on rodziny, 
państwa, wspólnot kulturowych, religijnych i ekonomicznych do swego roz-
woju, jednakże z racji swej niezwykłej struktury bytowej wychodzi poza ich 
ramy50. W opinii prymasa Wyszyńskiego, „(...) w naszym myśleniu społecz-
no-politycznym zawsze musimy zachować prymat człowieka (...).  Chociaż-
by urodził się w XX czy w następnym wieku  -  to jednak w myśli i w planie 
Bożym istnieje już od wieków.  Wcześniejszy jest więc od każdej społeczności 
rodzinnej i narodowej czy państwowej, którą człowiek powołał do bytu”51.

Skupienie kapitału i władzy gospodarczej w rękach niewielu, które wy-
rosło na gruncie niczym nieskrępowanej wolnej konkurencji, doprowadziło 
do walki o ujarzmienie coraz rozleglejszych dziedzin życia gospodarczego – 
a w konsekwencji – do opanowanie struktur państwowych i dominacji jedne-
go państwa nad drugim. Dla egoistycznego bogacenia się wykorzystywano 
różne stowarzyszenia handlowe i przemysłowe, które zamiast służyć dobru 
wspólnemu, stawały się mechanizmem wyzysku jednostek, klas, warstw 
społecznych, narodów i państw52. Oto świat bankierski dochodzi w poszcze-
gólnych państwach do „samozwańczej władzy nad władzą państwową – tak, 
że władza ta już nie jest suwerenna”53. W kapitalizmie przywileje i przewaga 
niewielu nad pozostałą częścią społeczeństwa sprzyja pojawieniu się podzia-
łów klasowych i antagonizmów społecznych. Tymczasem każdy ma prawo 
do godziwego życia. Ekonomiczne warunki życia mogą mieć ujemny wpływ 
na poziom życia moralnego obywateli. Chodzi o to, że kapitalizm uderza 
w godność osobistą wyzyskiwanego robotnika. Według prymasa, taka forma 
kapitalizmu zatracił wrażliwość na podstawowe potrzeby i warunki życia 
ludzkiego. Kapitalizmu nie służy zaspokojeniu potrzeb ogółu, ale jak naj-

50 Por. S. WYSZYŃSKI, Wzajemna służba społeczna w narodzie polskim, dz. cyt., s. 
14–15; TENŻE, Duchowa świeżość i rozrost Kościoła, dz. cyt., s. 135; TENŻE, Środki Bożego 
awansu człowieczeństwa i chrześcijańskiego humanizmu. Do wiernych (Warszawa, 2.08.1966), 
[w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 293–294; TENŻE, Matka – Syn – Rodzina (War-
szawa, 11.01.1976), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt.,  s. 679–681. 

51 S. WYSZYŃSKI, Matka – Syn - Rodzina, dz. cyt., s. 679; por. TENŻE, Prymat osoby 
nad rzeczą. Z okazji 30 rocznicy powstania Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL (Lublin, 
7.03.1976), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 714–718.

52 Por. S. WYSZYŃSKI, Harmonia Bożo-ludzka w Polsce, W uroczystość Objawienia 
Pańskiego (Warszawa, 6.01.1980), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane – War-
szawa, t. 64, s. 11–12; TENŻE, Pacem in terris. Konferencja II (Warszawa, 13.01.1964), [w:] 
TENŻE, Dzieła zebrane, t. 12 (styczeń-maj 1964), Warszawa 2013, s. 45–48 

53 S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 247.
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większe wzbogacenie jednostek54. Zatem głównym błędem tego systemu jest 
uznanie zysku jako celu nadrzędnego. Jeżeli liczy się tylko zysk, to nikną 
dzieła Boże, a przyroda jawi się jako surowiec. W takiej atmosferze nie liczą 
się potrzeby moralne i religijne człowieka. Wówczas można obniżać zapłatę 
za pracę strasząc widmem redukcji i bezrobocia55. Stąd celem, do którego na-
leży dążyć jest uzgadnianie podziału dóbr stworzonych z dobrem wspólnym 
i zasadami sprawiedliwości społecznej56.

Prymas Wyszyński oskarża ekonomiczny liberalizm o doprowadzenie 
do radykalizacji poglądów robotników i powiększenie przez to wpływu so-
cjalistycznej ideologii. Wyzysk pracy pobudzał jednostki do poszukiwania 
dróg ku naprawianiu niesprawiedliwości. Teoretyczna wolność, a nawet po-
lityczne uprawnienia pracujących, bez odważnych i zdecydowanych reform 
gospodarczych, nie zapobiegną nadużyciom ze strony kapitału57. Jednak 
w odczuciu prymasa, reforma będzie możliwa do przeprowadzenia tylko 
wtedy, gdy będzie mieć odniesienie do moralności. „Gdy zniknie moralność 
miłości chrześcijańskiej, wówczas pierwsze miejsce zajmie miłość kieszeni 
i własnego zysku”58.

54 Por. S. WYSZYŃSKI, Współczesne zadania ewangelizacji, Do wyższych przełożonych 
zakonów męskich (Warszawa, 11.05.1977), [w:] TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane 
– Częstochowa, t. 57, s. 290–291; TENŻE, Na uczczenie Matki Afrykańczyków, dz. cyt., s. 60; 
TENŻE, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 247; TENŻE, Odpowiedzialność – obowiązki – pra-
wo w życiu Narodu. Kazania podczas sumy w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (Jasa 
Góra, 26.08.1980), [w:], TENŻE, Kazania i przemówienia autoryzowane, t. 65, s. 70–73.

55 Por. S. WYSZYŃSKI, Chrystusowa odnowa społeczeństwa świata współczesnego. Na 
zakończenie Dni Społecznych (Poznań, 21.11.1971), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., 
s. 474–475; TENŻE,  Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt.,  s. 245–246; TENŻE, „Homo oeconomi-
cus”, II kazanie świętokrzyskie, dz. cyt., s. 581–583; TENŻE, Praca i postęp. Do wyższych. Do 
wyższych przełożonych zakonnych, (17.05.1978), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., 
s. 836–838 

56 Por. S. WYSZYŃSKI, Wezwanie wielkopostne na Jubileuszowy Rok Święty (Gniezno, 
2.02.1974), [w:] TENŻE, Listy pasterskie Prymasa Polski 1946-1974, dz. cyt., s. 677–678; TEN-
ŻE, Odpowiedzialność – obowiązki – prawa w życiu narodu. Podczas uroczystości Matki Bożej 
Częstochowskiej (Jasna Góra, 26.08.1980), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 948–
950; P. RAINA, Kardynał Wyszyński, dz. cyt., s. 53.

57 Por. A. ZWOLIŃSKI, Stefan Wyszyński wobec kryzysu społeczno-gospodarczego Polski 
lat trzydziestych XX wieku, Lublin 1990, s. 120.

58 S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 240; por. TENŻE, Patronka mi-
łości i sprawiedliwości społecznej, dz. cyt., s. 142; TENŻE, Pokój – pragnieniem całej rodziny 
ludzkiej. Homilia (Gniezno, 1.01.1968), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt.,, s. 339–340; 
TENŻE, Chrześcijański humanizm, Do lekarzy (Warszawa, 4.04.1976), [w:] Nauczanie społecz-
ne, dz. cyt., s. 720–722.
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System społeczno-ekonomiczny bez moralności staje się kierunkiem an-
tyhumanistycznej gospodarki. Wówczas jedynym celem jest być bogatym. 
Wówczas „bogatymi bądźcie za wszelką cenę - kto może i jak tylko może!”59 
Mimo krytyki kapitalizmu prymas nie domagał się całkowitego zniesienia 
wolnej konkurencji, która jest jednym z czynników kształtujących życie go-
spodarcze. Akcentował jedynie dopuszczenie pracowników do udziału w za-
rządach i kapitale przedsiębiorstwa60. Zdaniem Wyszyńskiego, „ostatecznie 
bowiem przeobrażenie ustroju społeczno-gospodarczego zależne jest tylko 
od człowieka, który winien stawiać na moralność jako fundament wszelkiej 
działalności”61. Zabezpieczenie „dobra wspólnego”, a co za tym idzie służeb-
na rola wobec narodu i jego podstawowych struktur społecznych stanowi 
fundamentalne zadanie państwa, „bo państwo jest bonum commune, dobrem 
wspólnym całego narodu i wszystkich obywateli”62. Dlatego społeczność 
państwowa powinna służyć dobru powszechnemu całej wspólnoty obywa-
teli.  Powyższe pojęcie obejmuje również dobro o charakterze duchowym. 
Dlatego też, nie może być zredukowane jedynie do materialnego poziomu, 
jakości usług publicznych, czy też mierzone jedynie ekonomicznymi, bądź 
też ideologicznymi parametrami63.

Nauczanie prymasa Wyszyńskiego zwraca uwagę na kwestie transcen-
dencji aksjologicznej osoby ludzkiej. Wyraża się ona w nastawieniu człowie-
ka ku sferze wartości niższych - ekonomicznych, bądź też witalnych oraz 
wokół wartości wyższych - poznawczych, moralnych i estetycznych64. Od 

59  S. WYSZYŃSKI, Miłość i sprawiedliwość, dz. cyt., s. 240.
60 Por. S. WYSZYŃSKI, Pacem in terris. Konferencja II, dz. cyt., s. 48–51; TENŻE, Pro-

blem pracy górników w Polsce. List do księdza biskupa Herberta Bednorza, dz. cyt., s. 810–811; 
TENŻE, Rodzina – Naród – Społeczeństwo, Kazanie świętokrzyskie (18.01.1976), [w:] TENŻE, 
Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 690–692.

61 S. WYSZYŃSKI, Nasze dezyderaty, dz. cyt., s. 197.
62 S. WYSZYŃSKI, Naród – Kościół –Państwo, dz. cyt., s. 713; por. TENŻE, Naród – 

Kościół – Państwo, dz. cyt., s. 710-713.
63 Por. S. WYSZYŃSKI, Wezwanie do rodziców katolickich w sprawie nauczania religii 

w szkołach, dz. cyt., s. 320–321;  TENŻE, Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowe-
go. Do wiernych (Warszawa, 6.01.1981), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 992; 
TENŻE, Na uczczenie Matki Afrykańczyków, dz. cyt., s. 60; TENŻE, Nie o to idzie, by zmieniały 
się instytucje, ale by odmienili się ludzie, Orędzie na Wielki Post 1981, [w:], TENŻE, Nauczanie 
społeczne, dz. cyt., s. 1012–1044..

64 Por. S. WYSZYŃSKI, Budowa kultury chrześcijańskiej. Do członków „Odrodzenia” 
(Jasna Góra, 15. 09. 1979), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 895–897; TENŻE, 
Budowanie Wrocławia z żywych i wybranych kamieni (Wrocław, 15.10.1966), [w:] TENŻE, 
Z rozważań nad kulturą ojczystą, dz. cyt., s. 104–106; TENŻE, „Res sacra homo”. Podczas jubi-
leuszu świętego Wincentego a Paulo (Kraków, 27.09.1960, [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, 
dz. cyt., s. 150–160 .
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realizacji tych wartości uzależniony jest właściwy rozwój psychiczno-ducho-
wy człowieka oraz osiągnięcie transcendentnego wymiaru człowieczeństwa, 
który w pełni realizuje się w Bogu. W perspektywie społeczno-gospodarczej 
przejawia się to w zaangażowaniu wobec  rzeczywistości doczesnych, które 
także oczekują pełnego wyzwolenia65. Społeczno-gospodarczy wymiar życia 
ludzkiego jest dla człowieka środkiem do zaspokojenia jego potrzeb i zabez-
pieczenia właściwej mu godności oraz staje się podstawową drogą urzeczy-
wistnienia samego siebie. 

ZAKOŃCZENIE

Zaangażowanie człowieka w doczesną rzeczywistość staje się funda-
mentalnym wymiarem jego relacji do świata, wyrażającym się w współ-
kształtowaniu osoby ludzkiej oraz rzeczywistości ziemskiej. Ukazanie tej 
rzeczywistości w perspektywie Boga Stwórcy i Zbawcy działającego w kon-
kretnych uwarunkowaniach ustrojowych pozwala popatrzeć na tę aktyw-
ność człowieka jako na ludzkie powołanie, objawiające się w rzeczywistości 
świata.

Chrześcijańska wizja życia społecznego nie pozwala na zredukowanie 
rzeczywistości społeczno-politycznej i gospodarczej do wymiaru technokra-
tycznego systemu. Katolicka nauka społeczna odnosi się do sfer politycznych 
i rzeczywistość gospodarki rynkowej oraz współzawodnictwa jako narzędzi 
kształtujących życie społeczne. Nie oznacza to jednak akceptacji takiego 
państwa, gdzie dobra materialne stawiane są ponad dobro osoby ludzkiej, 
a interesy jednostek dominują nad „dobrem wspólnym” społeczności oby-
watelskiej, godząc w zasadę solidarności. Nie ma zatem zgody, aby ustrój 
państwa przekształcony został w system polityczny służący zsekularyzowa-
nej ideologii liberalnej.

Zakorzenienie refleksji kard. Wyszyńskiego w Objawieniu i katolickiej 
doktrynie społecznej tworzy pewną koncepcję aktywności w życiu publicz-
nym ukazującą sferę ustrojową państwa jako wymiar zaangażowania czło-
wieka w Bożej ekonomii zbawienia. Personalistyczna wizja zaangażowa-

65 Por. S. WYSZYŃSKI, Król cichy… Tobie… Konferencja na zakończenie rekolekcji 
urzędników (Warszawa, 11.04.1965), [w:], TENŻE, Dzieła zebrane, t.14, (styczeń-maj 1965), 
Warszawa 2016, s. 338; TENŻE, Człowiek – istotą nieznaną?!, „Ład Boży” 1 (1945) nr 2, s. 3; 
TENŻE, „Magnificat” – Maryjny manifest społeczny, Konferencja do wiernych (Warszawa, 
25.01.1961), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 174–177; TENŻE, O chrześcijańską 
wizję życia, Do wiernych (Warszawa, 10.02.1974), [w:] TENŻE, Nauczanie społeczne, dz. cyt., 
s. 598–600.
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nia w życie publiczne ukazuje ludzką działalność społeczno-gospodarczą 
i polityczną w perspektywie Boga, Kościoła i wydarzeń zbawczych. Dzięki 
temu człowiek, współdziałając w dziele stworzenia, uczestniczy w stwór-
czej tajemnicy Boga, potwierdzonej przez Jezusa Chrystusa objawiającego 
się w Kościele. Zatem zaangażowanie człowieka w życie doczesne staje się 
płaszczyzną spotkania jego osoby z Osobą Stwórcy i Zbawcy. 

LIBERAL CAPITALISM AND “REAL SOCIALISM”  
IN THE CONTEXT OF PERSONALISTIC CONCEPT OF SOCIAL LIFE IN SEARCH  

OF CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI

The didactic and pastoral legacy of Cardinal Stefan Wyszyński concerning the social 
teaching of the Church is exceptionally vibrant. A significant part of it is issues related to 
the ideology of liberal capitalism, as well as matters related to the problems of “real social-
ism,” deeply rooted in the Marxist-Leninist system imposed on Poland in the post-war 
period. A more detailed analysis of the above doctrines and their critical reinterpretation 
allows not only to expose their inadequacies and limitations. It also provides for better 
awareness regarding the dangers of ideologically motivated promotion of extreme, often 
distorted concepts of the human person and society in the particular realities of the mod-
ern world.

Therefore, the presented article displays the teaching of Cardinal Stefan Wyszyński 
on these issues in the context of the social doctrine of the Church. The exploration of 
the above research will be based on the analysis of source texts consisting of the recon-
struction of the social teaching of Cardinal Wyszyński and its reinterpretation using the 
inductive-deductive method. The above paper’s primary research goal is to present the 
above concepts concerning the still important ideas rooted both in the communist ideol-
ogy and in the system of liberal capitalism as well as their influence on the contemporary 
understanding of the Christian vision of social life.

tłum. Andrzej F. Dziuba
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PROLEGOMENA

W niniejszym przedłożeniu będziemy się starali pokazać rozumienie 
Kościoła w świetle teologii katolickiej, a szczególnie kwestię jego świętości 
i grzeszności, a następnie naświetlić niektóre kwestie, jakie wynikły z nad-
użyć seksualnych oraz elementy światopoglądu mieszkańców Europy oraz 
Ameryki Północnej. Świadomie zdecydowaliśmy się na ten wyznacznik geo-
graficzny, gdyż ideowe określenie nie wydaje się do końca ani wyczerpujące 
ani też możliwe do opisania w sposób wyczerpujący w poniższym studium.

Warto już na wstępie zauważyć, iż mimo, że większość populacji tego 
regionu przez sakrament chrztu jest de nomine chrześcijańska, to jednak tyl-
ko zdecydowana mniejszość utożsamia się z oficjalnym nauczaniem Biskupa 
Rzymu. Stąd obecna największa kontestacja Kościoła jako takiego wypły-
wa nade wszystko z samego jego wnętrza, a nie spoza. Uczestnicząc w hi-
storycznym rozwoju ludzkiego ducha – co powiązane jest ze społecznymi, 
ekonomicznymi i kulturowymi zmianami – teologia nie może być pojmowa-
na jako niezmienna. A tym bardziej ta jej część, którą jest nauka o Kościele. 
Niezmienna jest tylko nasza wiara w Trójjedynego Boga, lecz i ona potrze-
buje wciąż nowych form ekspresji, aby nie pozostać jedynie aktem czysto 
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intelektualnym, lecz angażować całego człowieka. Nie wolno zapominać, iż 
chrześcijanin przyjmuje prawdy Objawienia – jakie znajdują się w Kościele 
i w jego przestrzeni są poprawnie i odpowiedzialnie interpretowane – tylko 
wówczas, kiedy nimi sam żyje. Perspektywa naszych teologicznych analiz 
będzie nie tylko intelektualna, lecz zostanie połączona z perspektywą dusz-
pasterską. Chodzi tu o historyczno-praktyczne zakorzenienie teologii. Mając 
w świadomości skromny zakres niniejszego artykułu i jego przyczynkarski 
charakter, to jednak jest on pomyślany jako próba przedkładania innej wizji 
Kościoła niż ta, jaka funkcjonuje w większości społeczeństwa. Eklezjologia 
musi niwelować stereotyp Kościoła, jaki młodzi czerpią szczególnie z In-
ternetu i wielu fałszywych haseł pojawiających się w mediach. W żadnym 
wypadku nie należy się godzić na dominujący coraz mocniej nurt negacji 
wszystkiego, co wiąże się z katolicką kościelnością. Istnieją mechanizmy, 
które w ramach demokratycznych procedur naszych społeczeństw można 
wykorzystać dla budowania opcji chrześcijańskiej. Wydaje się, że najważ-
niejszym orężem obok modlitwy i prawego życia, są media i edukacja. Idzie 
tu o taki zarząd mediami, aby pokazywać zdroworozsądkową optykę widze-
nia świata, z posiłkowaniem się historią i otwarciem na przyszłość.

Wyzwania, jakie rzuca chrześcijanom otaczający świat trzeba też widzieć 
jako kolejną okazję do odnowy Kościoła, a zwłaszcza w zakresie wyciągania 
konsekwencji z grzechu i zbrodni pedofilii. Sobór Watykański II zobowią-
zał Kościół do dialogu ze światem. Jak jednak prowadzić ten dialog, kiedy 
sama hierarchia, najczęściej utożsamiana z Kościołem, stała się tak mocno 
niewiarygodna? Trzeba jednak pamiętać, jak naucza Sobór Watykański II, 
że „wzajemne przenikanie się państwa ziemskiego i niebiańskiego daje się 
pojąć tylko wiarą, pozostając naprawdę tajemnicą zamąconych przez grzech 
dziejów ludzkich, aż do pełnego objawienia się światłości synów Bożych. 

Kościół idąc ku swemu własnemu zbawczemu celowi, czytamy w kon-
stytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, nie tylko daje 
człowiekowi uczestnictwo w życiu Bożym, lecz także rozsiewa na całym 
świecie niejako odbite światło Boże, zwłaszcza przez to, że leczy i podnosi 
godność osoby ludzkiej, umacnia więź społeczeństwa ludzkiego oraz wlewa 
głębszy sens i znaczenie w powszednią aktywność ludzi. Dlatego też Kościół 
uważa, że przez poszczególnych swych członków i całą swoją społeczność 
może poważnie przyczynić się do tego, aby rodzina ludzka i jej historia sta-
wały się bardziej ludzkie” (KDK 40).

Wobec fali nadużyć seksualnych, jakich dopuściło się duchowieństwo, 
a jakie też zostały nadmiernie nagłośnione i wyeksponowane, rodzi się kil-
ka pytań natury teologicznej. Do tej pory mówiliśmy w teologii o świętym 
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Kościele i grzesznych ludziach. Na Kościół – jako wydarzenie Trójjedynego 
Boga i człowieka – nie przenosiliśmy grzechu jako takiego. Wydawało się 
niedopuszczalne transponować grzech na Chrystusa, na Najświętszą Dzie-
wicę czy na Jana Chrzciciela. Jednak hierarchia – mając kościelną misję – pre-
zentowała i uosabiała Kościół. A zatem, czy są podstawy dziś do tego, aby 
też mówić o grzesznym Kościele? 

AKTUALNE SAMOROZUMIENIE SIĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Zanim zaprezentujemy definicję Kościoła w pozytywnym orzekaniu, 
przybliżmy ten temat, próbując najpierw odpowiedzieć na pytanie: czym 
Kościół nie jest? W pozachrześcijańskim świecie (medialnym), ale także 
wśród wielu chrześcijan świeckich, a nawet i teologów kursuje sporo błęd-
nych o nim wyobrażeń. Kościołem na pewno nie są sami biskupi czy księża. 
Kościół, to nie hierarchia. Kościół, to także nie tylko wierni świeccy. A zatem 
Kościołem nie są tylko ochrzczeni, ani tym bardziej sami ludzie jako tacy. 
Również sama Trójca Przenajświętsza nie jest Kościołem, ani tym bardziej 
Jezus Chrystus. Kościół też nie jest żadnym spirytualistycznym czy zaledwie 
duchowym tworem. Kościół, to nie żadna instytucja ani społeczność. Wiele 
osób ochrzczonych – wypowiadając się na temat Kościoła – popada w tzw. 
eklezjologiczny redukcjonizm, czyli mówiąc o Kościele, wyłącza się sama z jego 
wspólnoty. Mówi o nim, jak o jakiejś im obcej rzeczywistości, stawiając się 
poza nim. Najczęściej przy tym poddając go krytyce, a nie utożsamiając się 
z nim. Nie pojawiają się na co dzień w ogóle inne określenia i to nawet w krę-
gach fachowców, a prawie wszyscy sadzają Kościół na ławie oskarżonych! 
Jak rzadko posługujemy się zamiast pojęciem Kościół, takimi zwrotami, jak 
np.: Urząd Nauczycielski Kościoła, kościelne Magisterium, Magisterium pa-
pieskie, Magisterium biskupie, Kongregacja, Watykan, hierarchia, papież, 
biskupi, księża, ks. proboszcz, ks. Wikary, kapelan, katecheta czy katechet-
ka. Czerpiąc jedynie z płaskiej rzeczywistości internetowej, wielu chrześci-
jan bezwiednie i bezkrytycznie powtarza medialną informację, całkowicie 
oderwaną od duchowej sfery kościelnej. Wydaje się, iż największym zagro-
żeniem współcześnie dla mysterium Ecclesiae jest pozbawienia go wymiaru 
nadprzyrodzonego, sprowadzając go tylko do jednej z wielu funkcjonują-
cych w świecie instytucji. Ujmowanie Kościoła bez jego odniesienia do Trój-
jedynego Boga jest absolutnie nie do przyjęcia. 

Jak rozumieć Kościół? Sobór uchwalił dwa przełomowe dokumenty na 
temat pojmowania się Kościoła przez samego siebie, a mianowicie konsty-
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tucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium oraz konstytucję duszpaster-
ską o Kościele Gaudium et spes1. Soborowe zgromadzenie postawiło pytanie 
o istotę Kościoła, dlatego, opisując jego tajemnicę i rzeczywistość, ogarnięto 
go od wewnątrz (ad intra) i od zewnątrz (ad extra). Teologia katolicka ujmuje 
dziś Kościół jako rzeczywistość ziemską i niebiańską, materialną i duchową, 
grzeszną i świętą, spełnioną i eschatologiczną. 

Ten sam w sobie wyraźnie eklezjologiczny Sobór okazał się ostatecz-
nie soborem antropologicznym. Pytając się o tajemnicę Kościoła, orzekł, że 
„człowiek jest drogą Kościoła”. Właściwa eklezjologia musi ostatecznie być 
dla człowieka, ponieważ rzeczywistość eklezjalna jest nośnikiem Chrystusa, 
Boga-Człowieka, trwającej wciąż tajemnicy wcielenia. To w Kościele w sakra-
mentalny sposób przez Ducha Świętego udzielany jest chwalebny Chrystus, 
czyli zbawienie dla świata i każdego człowieka. I jakkolwiek Jezus Chrystus 
jest w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi, to we wspólnocie wierzą-
cych udziela się najpełniej, kiedy sprawowana i spożywana jest Eucharystia. 
Chrześcijańska antropologia jest ostatecznie nie do pogodzenia z tzw. antro-
pologią „otwartą”, lansowaną przez obecne główne nurty światopoglądo-
we. Postmodernistyczne próby konstruowania nowej antropologii podjęły 
bowiem nie tylko potężną krytykę nad dotychczasowym klasycznym rozu-
mieniem człowieka, lecz w duchu liberalizmu odrzucały podstawowe zasa-
dy etyczne. Antropologia „otwarta” stała się dzisiaj – jak przyznają sami jej 
koryfeusze – bardziej studium kulturowym bądź też socjologicznym2. 

1 Por. W. KASPER, Kościół katolicki. Istota. Rzeczywistość. Posłannictwo, Kraków 2014, 
s. 27–36. Ten dwudziesty pierwszy sobór powszechny w całej historii chrześcijaństwa bez 
wątpienia stał się po większej części udaną próbą przede wszystkim odejścia od insty-
tucjonalnej eklezjologii. Ukazał sporo odmienności i to w wielu fundamentalnych kwe-
stiach. Poprzyjmy to choćby kilkoma faktami: wprowadzenie języków narodowych do 
liturgii, kolegialność, odkrywanie miejsca świeckich i ich profetycznej misji, określenie 
ludu Bożego -nie w opozycji do świeckich, ale łącznie z hierarchią (wszyscy ochrzczeni 
tworzą jeden lud Boży), określenie Kościoła jako communio i jego sakramentalności, zaan-
gażowanie się na rzecz sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, uznanie względnej 
autonomii rzeczywistości ziemskich. Ponadto swoje myślenie i mówienie Sobór nazna-
czył ekumenicznym wymiarem, co skutkuje szeroko dziś prowadzonym dialogiem wśród 
samych chrześcijan, jak i dialogiem międzyreligijnym. Nie sposób też pominąć zmian 
w stosunku do Żydów, co zostało wyrażone w deklaracji Nostra aetate.

2 Wiele postulatów tzw. „antropologii otwartej” nie wytrzymało już próby czasu 
i zostało poniechanych, np. postulat oddania głosu samym badanym, którzy mieliby wy-
stępować w pracach etnograficznych na równych prawach z etnografem lub siłowe wy-
kazywanie egzotyki Zachodu, jak on jest „historycznie osobliwy”, mimo że jego wytwory 
uchodzą za „najbardziej uniwersalne”.
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Mając sakramentalny charakter, Kościół to wspólnota Trójcy Świętej 
i człowieka: teandryczna. Trzeba przede wszystkim widzieć Kościół jako ta-
jemnicę samoudzielania się Trójjedynego Boga grzesznemu człowiekowi, któ-
ry w swojej wolności otwiera się na Bożą propozycję boskiego życia. Podsta-
wą staje się tryptyk teologiczny: chrystologia – eklezjologia – antropologia, który 
musi być rozszerzony o trynitologię i pneumatologię. W tym względzie wiele 
zawdzięczamy wieloletniemu i bogatemu nauczaniu św. Jana Pawła II3.

Docierać do pogłębionego rozumienia Kościoła jest zadaniem niezwy-
kle trudnym, gdyż chodzi o ukazywanie relacji między tym, co naturalne, 
a tym, co nadprzyrodzone, a przy tym nie wolno zapominać, iż jest to roz-
dzielenie sztuczne. Rzeczywistość eklezjalna jest nade wszystko organiczna 
i dynamiczna. Chodzi przy tym o wykazanie możliwości udzielania się Boga 
w ludzkiej historii. Momentem zwrotnym i trwałym punktem odniesienia 
jest inkarnacja. Tajemnica wcielenia, czyli przyjęcia natury ludzkiej przez od-
wiecznego Syna Bożego, potwierdza wkroczenie wiecznego Boga w ziemski 
czas człowieka. Dotykamy tu też wyrażenia istnienia i działania Boga w hi-
storii z jednej strony, a z drugiej: musimy respektować autonomię rzeczywi-
stości historycznej.

ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ TRÓJJEDYNEGO BOGA I GRZESZNYCH LUDZI

Aktualnie najczęściej tematy kościelne, jakie się zjawiają w medialnej 
przestrzeni, wiążą się z ujawnianiem moralnych skandali, jakich dopuścili 
się duchowni. I tak Kościół katolicki jako całość czy w USA, w Irlandii, we 
Francji, na Malcie czy w Polsce wówczas jest poddawany zmasowanej kry-
tyce bez uwzględniania kontekstu historycznego czy jednostkowego. Intere-
sujące, że w te protesty i potępienia nadużyć seksualnych duchowieństwa, 
zaangażowani są często młodzi chrześcijanie. Papież Franciszek pisze w ad-
hortacji Christus vivit, że „wielu ludzi młodych podlega naciskom ideologicz-
nym, są wykorzystywani i używani jako mięso armatnie lub oddziały szturmo-
we, by niszczyć, zastraszać czy wyśmiewać innych. Najgorsze jest to, że wielu 
z nich przekształciło się w indywidualistów, w osoby wrogie i nieufne wobec 
wszystkich, stając się w ten sposób łatwym łupem projektów dehumanizu-

3 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis” (4.03.1979), Kraków 2010; TEN-
ŻE, Encyklika o Duchu Świętym „Dominum et Vivificantem” (18.05.1986), Kraków 1986.



70 Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

jących i destrukcyjnych, opracowanych przez ugrupowania polityczne lub 
potęgi gospodarcze”4. 

To napiętnowanie Kościoła wynika naturalnie z całego szeregu przy-
czyn. Wskażmy jednak na tę podstawową, jaką jest ludzki grzech, który ma 
swoje liczne oblicza. Zbyt często zapominamy o skażeniu ludzkiej natury. 
Sobór Watykański II wyjaśnia, że „Człowiek stworzony przez Boga w spra-
wiedliwości, za pod szeptem Złego od początku dziejów nadużywał jednak 
swej wolności, po wstając przeciwko Bogu i pragnąc osiągnąć cel swojego 
życia poza Bogiem: »Choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu [...] 
lecz zaćmione zostało bezrozumne ich serce [...] i stworzeniu służyli, zamiast 
służyć Stwórcy« (por. Rz 1, 21–25). To, co jest nam znane poprzez Boskie 
Objawienie, zgadza się także z ludzkim doświadczeniem. Człowiek bowiem, 
badając swoje serce, stwierdza, że jest skłonny również do złego i że jest po-
grążony w rozlicznych nieprawościach, które nie mogą pochodzić od jego 
dobrego Stwórcy. Często, wzbraniając się uznać Boga za źródło swego po-
chodzenia, niszczy także właściwe nastawienie do swego ostatecznego celu, 
a tym samym porządek w sobie samym i właściwą postawę wobec innych 
ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych” (KDK 13).

Przez zesłanie Ducha Świętego, dokonało się uświęcenie wierzących 
i świata. My wszyscy na świat przychodzimy bez tej łaski Bożej, bo rodzimy 
się w grzechu, i jesteśmy synami gniewu i zatracenia; łaskę uświęcającą, czy-
niącą nas w oczach Bożych dziećmi Bożymi i dziedzicami nieba, daje nam 
Duch Święty w sakramencie chrztu. Tomasz z Akwinu zauważa, że świętość 
polega na tym, że każdy akt cnoty, każdy dobry uczynek jest skierowany 
do Boga. Możemy ją więc uważać za najwyższą moralną i duchową dosko-
nałość człowieka pod wpływem religii5. Oznacza to, że świętość swój pełny 
i pierwszorzędny wyraz znajduje w Bogu i z Boga, świętego w istocie swojej, 
ją czerpie jako z pierwszego źródła wszelkiej świętości. Dlatego ontycznie, 
ze swej istoty, jest święty tylko Trójjedyny Bóg, natomiast człowiek nabywa 
świętości przez moralne swoje akty, naśladując Jezusa w Duchu Świętym6.

Co oznacza, że Kościół jest święty? W Nowym Testamencie przymiotnik 
„święty” nie ma zastosowania do Kościoła, lecz do jego członków. Kościół 
jest święty w tym, że nastawiony jest całkowicie na Boga za pośrednictwem 
Chrystusa i jego mocą, gdyż On zrodził go i stworzył świętym, zawsze go 

4 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska do młodych i całego ludu Bożego „Christus vivat” 
(25.03.2019), Kraków 2019, 73.

5 ŚW. TOMASZ z AKWINU, Summa Theologiae, IIa IIae, 81, 8 ad 1.
6 Por. B. CZĘSZ, Duch Święty w Kościele a grzechy jego członków. Próba wyjaśnienia 

u przednicejskich Ojców Kościoła, t. I, Teologia patrystyczna, Poznań 2004, s. 19–27.
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uświęca, dając mu Ducha Świętego, przez sakramenty święte i całą ekonomię 
łaski; uświęca go dla zachowania i dla głoszenia jego słowa, dla rozdawa-
nia jego charyzmatów, dla sprawowania jego władzy; uzdalnia go, by rodził 
i kształtował dusze żyjące w zjednoczeniu z Trójcą Świętą. Kościół jest święty 
jako instytucja, jako nauczyciel prawd bożych, jako narzędzie bożej władzy, 
jako społeczność utworzona z członków zjednoczonych mocą bożych zasad. 
„W tej mierze, w jakiej jest z Boga, Kościół jest absolutnie święty” (por. św. 
Augustyn, Contra litt. Petii., PL 43,453; Congar, Angelicum, 1965, 3, s. 279)7.

Kościół składa się z niezliczonych sióstr i braci, znanych nam i niezna-
nych, którzy nas już poprzedzili do nieba i którzy – jak uczy nas papież Fran-
ciszek – poprzez działanie Ducha Świętego są jednak wciąż zaangażowani 
w sprawy tych, którzy żyją tutaj, na ziemi. Sam papież przyznaje, że trudno 
to pojąć i trudno nawet sobie wyobrazić, ale przecież ten, kto przywołuje 
jakiegoś świętego czy świętą, pragnie, aby byli blisko nas. Tak się dzieje, gdy 
wzywamy świętych w najważniejszych chwilach naszego życia, w czasie 
chrztu świętego czy wtedy, gdy dwoje narzeczonych uświęca swoją miłość 
w sakramencie małżeństwa, a także wtedy, gdy podczas sakramentu święceń 
kandydaci kładą się na ziemi twarzą ku posadzce, a cały Lud Boży przywo-
łuje wstawiennictwa świętych. Nie jesteśmy więc sami. „A myśmy uwierzyli 
i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 9, 69). Dlatego Kościół to nie tylko 
„niedoskonali” kapłani i „grzeszni” świeccy. Jeżeli z wiarą patrzymy na lud 
Boży, to zobaczymy w nim też Chrystusa i Jego Ducha hojnie udzielającego 
swoich darów oraz uznamy grzech, jaki jest w nas. Nieprzypadkowo papież 
Franciszek określił Kościół, jako „lazaret”, jako „polowy szpital”. W świętym 
Kościele żyją ludzie grzeszni, potrzebujący ustawicznej” pokuty i oczysz-
czenia. Kościół zatem jest święty, lecz równocześnie ciągle się doskonali 
i uświęca. Abp Fulton Sheen zauważył, że kto opuścił Kościół ze względu 
na grzechy innych ludzi, ten nigdy nie wszedł w niego do końca ze względu 
na Chrystusa. Interesującym jest fakt, że najczęściej widzimy i omawiamy 
grzechy innych, a własnych wykroczeń moralnych nie dostrzegamy. Łatwo 
jest wytykać błędy, winy i słabości drugich. Uzurpujemy sobie przy tym sta-
nowisko sędziego. Filtrem, przez który obserwujemy świat wokół, powinien 
być jednak zmartwychwstały Pan, a nie ludzki grzech. Nie należy nigdy za-
pominać, że Kościół nie jest elitarnym klubem świętoszków, lecz szpitalem 
dla grzesznych połamańców. 

7 PAWEŁ VI, Świętość Kościoła. Przemówienie podczas Audiencji generalnej (20.10. 
1965), [w:] (Internet, 12.09.2021), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/au 
diencje/ag_20101965.html.
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Pytamy się po co Kościół? Po co jego sakramenty? Grzeszność Kościoła, 
grzech i grzesznicy – to odsłania nam podstawową naturę Kościoła. Kościół 
bowiem jest powołany do łączenia słabego i niewiernego człowieka z Trójcą 
Przenajświętszą. Kościół zatem ma być szpitalem, lazaretem – taką rzeczywi-
stością Boską, gdzie ludzie – chorzy na grzech – doznają swojego uzdrowie-
nia. Jezus bowiem sam powiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, 
którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszni-
ków” (Mk 2, 17).

ZBRODNIA I GRZECH NIEKTÓRYCH PASTERZY

Seksualne nadużycia, których dopuścili się niektórzy duchowni, winny 
być naturalnie rozpatrywane wielopłaszczyznowo. Nie można jednak tych 
debat ograniczać do kwestii zniesienia bądź utrzymania celibatu czy też od-
powiedzialności karnej w świetle prawodawstwa cywilnego lub państwowe-
go. Jest to też pytanie dla teologów o świętość i grzech w Kościele czy nawet 
pytanie o jego samego świętość i jego grzech. W warunkach globalizacji wi-
dać coraz wyraźniej, że różne części Kościoła mają własną specyfikę. Nie po-
winny więc dziwić liczne głosy poparcia dla tzw. teologii kontekstualnych. 
Dlatego nie należy rozwiązania obecnej sytuacji szukać w powtarzaniu tego, 
co przedkładał do tej pory Urząd Nauczycielski, lecz raczej wypracowywać 
nowe narzędzia i metody w obszarze refleksji teologicznej. W ciągu swych 
dziejów Kościół bowiem poznaje samego siebie, uświadamiając sobie wy-
darzenia, które dzieją się w jego wnętrzu. Wraz z upływem czasu, w miarę 
jak społeczność wierzących żyje i wzrasta, zgłębia ona samą siebie w Du-
chu Świętym. Fakt ten jednak pozostaje niezrozumiały tak dla tych wszyst-
kich, którzy znajdują się poza jej organizmem, jak i dla tych, którzy kieru-
ją się przede wszystkim pragmatyczną aktualnością8. Wobec jednak wielu 
przemilczeń jeśli chodzi o walkę z pedofilią w szeregach duchowieństwa 
warto przywołać odważne i zdecydowane działania ostatnich papieży. Już 
w pierwszym okresie swojego pontyfikatu Jan Paweł II (1978-2005) wytyczył 
nową linię rozwiązywania problemu seksualnego wykorzystywania nielet-
nich przez duchownych. Najpierw promulgował Kodeks Prawa Kanoniczne-
go w 1983 r. Odpowiedni kanon głosił, że „duchowny, który w inny sposób 
wykroczył przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, jeśli jest to połączone 
z użyciem przymusu lub gróźb, albo publicznie lub z osobą małoletnią poni-

8 Por. J. GITTON, Kościół współczesny, Warszawa 1965, s. 303.
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żej lat szesnastu, powinien być ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłą-
czając w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego”9. 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego procesy wobec sprawców miały 
być przeprowadzane w diecezjach. Natomiast do Stolicy Apostolskiej miano 
wnosić apelacje od wyroków sądowych wydanych przez diecezjalne trybu-
nały, a konkretnie do Roty Rzymskiej. Jednak diecezjalni biskupi nie radzili 
sobie z tym problemem, gdyż nade wszystko chronili własnych księży, a nie-
kiedy sami byli sprawcami tych haniebnych czynów. Dlatego w kwietniu 
2001 r. papież Wojtyła ogłosił „motu propio” Sacramentorum sanctitatis tutela. 
Podniósł w nim wiek ochrony osób małoletnich, powyżej norm świeckich 
kodeksów karnych, do 18. roku życia, nakazując przekazywać bezzwłocz-
nie wszystkie przypadki zasadnych podejrzeń nie tylko do Kongregacji ds. 
Duchowieństwa (która zajmowała się konkretnymi przypadkami), ale rów-
nież do Kongregacji Nauki Wiary. Chodziło przy tym albo o molestowanie 
nieletnich, albo o ukrywanie sprawców, czy tuszowanie takich przypadków. 
Dokumentem wykonawczym w stosunku do motu proprio Sacramentorum 
sanctitatis tutela, był dokument De delictis gravioribus z 18.05.2001 r. wyda-
ny przez kard. Josepha Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary, a zawierający proceduralne przepisy.

Również, już jako następca Jana Pawła II, Benedykt XVI (2005–2013), 
podjął zdecydowaną walkę z tego rodzaju seksualnymi nadużyciami. W swo-
im liście pasterskim do katolików w Irlandii z 19.03. 2010 r. zauważył, że nie 
jest to kryzys „techniczny”, powiązany z ignorancją nt. sposobu działania 
sprawców oraz długotrwałych skutków dla ofiar, lecz jest to kryzys struktu-
ralny związany z odwróceniem hierarchii wartości. Miejsce człowieka, który 
miał być „drogą Kościoła” zajęła instytucja i jej publiczny wizerunek. Jeszcze 
dosadniej tę diagnozę powtórzył on już jako papież senior w książce pt. Ko-
ściół a skandal wykorzystywania seksualnego, ogłoszonej 11.04.2019 r. Ratzinger 
odsłonił w niej głęboki kryzys wiary i klerykalne (korporacyjne) rozumienie 
Kościoła oraz chronienie za wszelką cenę kapłaństwa, które w życiu spraw-
ców było już i tak martwe10.

Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu głosi i praktykuje za-
sadę „zero tolerancji”, tak dla pedofilii, jak i dla pokrywania zmową milcze-
nia tych grzechów i zbrodni. 9.05.2019 r. wydaje „motu proprio” Vos estis lux 
mundi, według którego wskazań, tak świeccy wierni, jak i duchowni mogą 

9 KPK 1395.
10 Por. A. ŻAK, Ktoś musiał złamać sekret papieski, [w:] (Internet, 20.01.2021),  https://

www.gosc.pl/doc/6615459.Ktos-musial-zlamac-sekret-papieski-co-umozliwilo-mu-
obrone-oraz 
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składać doniesienia o rażących zaniedbaniach biskupów za pośrednictwem 
nuncjuszy lub metropolitów. W tym Liście Apostolskim Biskup Rzymu pisze, 
że „przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają na-
szego Pana, powodując u ofiar szkody fizyczne, psychiczne i duchowe oraz 
szkodzą wspólnocie wiernych. Aby takie zjawiska, w jakichkolwiek formach, 
nie miały więcej miejsca, potrzebne jest nieustanne i głębokie nawrócenie serc, 
potwierdzone konkretnymi i skutecznymi działaniami, które angażowałyby 
wszystkich w Kościele, tak aby osobista świętość i zaangażowanie moralne 
mogły przyczynić się do krzewienia pełnej wiarygodności przepowiadania 
ewangelicznego i skuteczności misji Kościoła”. Ważnym dokumentem odsła-
niania tych nadużyć było też ogłoszenie 10.11.2020 r. kilkusetstronicowego 
raportu na temat byłego kardynała McCarricka. 

Kiedy Jan Paweł II sprawował 12.03.2000 r. w bazylice św. Piotra po-
kutną liturgię z Kościołem i za Kościół, wypowiedział mea culpa w imieniu 
wspólnoty wiary, wówczas pojawiły się przeciwstawne głosy: z jednej stro-
ny, „Kościół przyznał się do winy”, zaś z drugiej, powstaje problem, „czy sam 
Kościół może być winny”? Komu zatem należy przypisać winę przeszłości, 
która obciąża teraźniejszość?11. Znamy wyznanie Szymona Piotra: „odejdź 
ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5, 8). Pierwszy spośród 
apostołów wielokrotnie zresztą dowiedzie swojej grzeszności, a mimo to Je-
zus mu obieca: „nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5, 10). Właśnie 
grzesznika pragnie Mistrz z Nazaretu powołać i uświęcić.

PRZEBACZAJĄCY KOŚCIÓŁ W „ŚWIECIE BARBARZYŃCÓW”

Z pewnością myśl W. Szekspira, zawartą w Królu Lirze „Czasów to na-
szych klątwa, że ślepego wiedzie szalony” wolno odnieść nie tylko do po-
czątków XVII wieku, ale również i do współczesności. Ostatecznie wydaje 
się być dopuszczalne mówienie nie tylko o Kościele grzeszników, ale także 
– uwzględniając struktury nieprawości i zła – o grzesznym Kościele. Kościół 
nie może nie brać na siebie ciężaru grzechów swoich członków, zwłaszcza 
tych, którzy przez sakramentalny urząd (biskupi, kapłani, diakoni) tworzą 
jego struktury. Uznanie win będzie na pewno sprzyjać odnowie i pojednaniu. 
Pomijanie milczeniem czy też zatajenie grzechów swoich członków, grze-
chu Kościoła, będzie pogrążać wspólnotę w obłudzie. Więcej nawet: Kościół 
nie będzie spełniał swojego podstawowego zadania: jednania ludzi i świata 

11 Por. K. GÓŹDŹ, Kościół świętych – Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera – 
Benedykta XVI, „Teologia w Polsce” 2 (2014) nr 8, s. 31–41.
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z Odkupicielem. Nie mówić o grzeszności członków Kościoła, jak i o grzesz-
ności samego Kościoła oznacza odbierać mu autentyczność i żywotność. 

Nowe normy kościelnego prawodawstwa, które weszły w życie za pon-
tyfikatu Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka, będą stopniowo sprzy-
jały i wprowadzały trwałą zmianę wrażliwości sumień. Oczywiście, zadanie 
prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływa-
nia węższy. Jednak również i kościelne prawo jest jednym z kluczowych ele-
mentów wychowywania sumienia. Trzeba pamiętać, że stanowione prawa 
mają moc ograniczania zła. Rozstrzygnięcia prawne jakby nie było wpływają 
na zmianę wrażliwości sumień. Nie wolno jednak zaniechać przy tym proce-
su duchowej formacji.

Nie osłabiając ciężaru grzechu i zbrodni, jakim jest zwłaszcza grzech 
pedofilii i jego próby tuszowania wśród duchowieństwa, należy też wskazać 
na powszechny klimat społeczny, sprzyjający moralnemu rozpasaniu. Kry-
zys współczesnej cywilizacji, według S. Grygla, jest „kryzysem roszczeń”, 
jakie nie zobowiązują człowieka do heroicznego myślenia i heroicznego ży-
cia. Ludzie, którzy nie mają odwagi żyć w świetle przerastającej ich prawdy 
i przyjmować na siebie wynikające z niej obowiązki, z jednej strony odrzu-
cają naturalne prawa do wypełniania obowiązków, a z drugiej, wywierają 
presję, aby inni żyli jak oni. Postawa „roszczenia” odbiera człowiekowi zdol-
ność do intelektualnego myślenia, czyli do pytania o fundamenty istnienia: 
jego sens i cel. Nie bez podstaw można dzisiejszą cywilizację nazwać cywi-
lizacją emocji. Szerzący się brak racjonalności prowadzi do anarchii społecz-
nej i indywidualnego zniewolenia. A miłość i heroizm wyrażają się zawsze 
w aktach wolności – zauważa polski filozof12. Kontrowersyjny momentami 
opis współczesnego społeczeństwa podaje również A. Roszkowski, gdzie 
w swojej najnowszej książce ostrzega przed buntem barbarzyńców. Wielość 
obecnych idei, począwszy od ekologizmu, przez projekty depopulacyjne, po 
kompletną ateizację społeczeństwa, historyk nazwał „pandemią globalnego 
ogłupienia”. Współcześni barbarzyńcy nie wiedzą co to jest dobro, ani co to 
jest zło. Kierują się przede wszystkim emocjami, jakimi ich nasycono. Cho-
dzi o ludzi, którzy pragną (nie)świadomie zniszczyć pewną tradycję, kultu-
rę13. Dla całości jednak obrazu, należy zauważyć i to, że gdyby nie owo (nie)
świadome dążenie zbuntowanych do transparentności i jawności, do pewnej 

12 Por. S. GRYGIEL, Il lavoro e l’amore, ed. La Nuova Agape 1981, s. 160.
13 Por. A. ROSZKOWSKI, Roztrzaskane Lustro – Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 

2019, s. 560; TENŻE, Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji, Kraków 
2020, s. 312.
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prawdy, proces ujawniania i oczyszczania się wspólnoty wierzących nie na-
brałby z pewnością takiego tempa i takiej ostrości.

Podsumowując, przejdźmy do próby odpowiedzi na pytanie, na ile jest 
zasadne mówienie o grzesznym Kościele? Czy jest to teologicznie poprawne, 
skoro jest on również mistycznym ciałem Chrystusa, a jego głową jest zmar-
twychwstały Pan, a duszą Duch Święty? Przecież Kościół nie ma tylko wy-
miaru ziemskiego, ale tworzą go również aniołowie, święci i błogosławieni. 
Rozwiązaniem tego problemu może być propozycja kard. W. Kaspera, który 
proponuje następujące rozróżnienie: ecclesia congregans (gromadzona) oraz ec-
clesia congregata (zgromadzona). Według niemieckiego kardynała Kościół jest 
bezgrzeszny w bezgrzeszności i świętości Jezusa (ecclesia congregans). Nato-
miast jest on grzeszny w swoich członkach jako konkretny, socjologiczny, 
ziemski Lud Boży (ecclesia congregata)14. 

Inne objaśnienie tej trudności przedłożył K. Rahner. Wychodząc od sa-
kramentalnego pojmowania Kościoła jako rzeczywistości Bosko-ludzkiej, 
uważa on, że Kościół jest grzeszny w swoim widzialnym ludzkim wymiarze. 
Z kolei jest bezgrzeszny w swoim niewidzialnym boskim aspekcie15. Ana-
lizując zagadnienie świętości i grzeszności, J. Ratzinger postawił pytanie: 
Gdzie jest „więcej” Kościoła i gdzie tkwi jego istota: w strukturze widzialnej 
(grzesznej) czy duchowej (świętej)? Odpowiedź jest prosta. „Więcej” Kościo-
ła znajduje się w jego świętości, w przynależności do Chrystusa16. I właśnie 
ta przynależność do Trójcy Świętej skutkuje tym, że Kościół – mimo swojej 
słabości i zmazy – może uczestniczyć w tym byciu Chrystusa dla innych, 
w Jego proegzystencji17. Dzięki temu chrześcijańska wspólnota wiary wycho-
dzi nieustannie z darem przebaczenia i pojednania do świata, który na ogół 
sam nie wyznaje swoich zbrodni i przestępstw.

Powyższe wyjaśnienia grzeszności Kościoła nie wydają się być do końca 
zadowalające. Choćby i dlatego, że obciążone są metafizyczną refleksją wi-
dzenia Kościoła jako rzeczywistości, składające się z dwóch odrębnych, róż-
nych porządków. Mamy tu do czynienia wciąż z neoscholastycznym ujmo-
waniem rzeczywistości, którą tworzą naturalny i nadprzyrodzony wymiar. 
Kościelna rzeczywistość jakkolwiek jest niejednorodna, to jest nade wszystko 

14 Por. W. KASPER, Kościół katolicki. Istota. Rzeczywistość. Posłannictwo, dz. cyt., 
s. 308–309.

15 Por. K. RAHNER, Kirche der Sünder, [w:] Schriften zur Theologie, t. 6, Einsiedeln 
1965, s. 301–302. 

16 Por. J. RATZINGER, Kościół – znak wśród narodów, tłum. W. SZYMONA, Lublin 
2013, s. 314.

17 Por. A. NAPIÓRKOWSKI, Proegzystencja Kościoła, Kraków 2018, s. 13–64.
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dynamiczna i soteryjna. Nie może być ujmowana jedynie intelektualistycz-
nie. Nie chodzi tu jedynie o teoretyczny rozwój, lecz o jej realny rozwój. 

Z pewnością dotychczasowy stan badań nad tajemnicą grzeszności Ko-
ścioła musi być nie tylko zorientowany na postulaty biblijnej odnowy czy 
też liturgii, lecz także na dziedzictwo Tradycji i relację wiary do ponowo-
czesności. Teologia katolicka nie może zapominać o wyjątkowości Tradycji. 
Nie wolno ulegać pokusie, że ważne są tylko czasy obecne i dopuszczalne 
jest zapominanie o przeszłości i początkach. Duch bowiem przejawia się nie 
tylko w formach dziś aktualnych, lecz przez dwadzieścia wieków istnienia 
kościelnej społeczności też były tworzone normy wiary. Eklezjologia jako na-
uka o Kościele nie jest czymś, co jest własnością zaledwie jedynej epoki, lecz 
czymś, co na każdym etapie rozwoju rozumienia chrześcijaństwa winno być 
poddawane aktualizacji. 

ZAKOŃCZENIE

Obecna sytuacja jest zatem doskonałą okazją do podjęcia krytycznych 
badań nad co najmniej kilkoma aspektami katolickiej eklezjologii. Zgłębianie 
eklezjalnego misterium w jego wymiarach świętości i grzeszności wymaga 
bez wątpienia jeszcze długich studiów. Seksualne nadużycia hierarchów są 
na pewno sposobnością, aby podjąć głębszy namysł nad tajemnicą grzesz-
ności, ale też i przebaczenia. Kościół jest przecież dla człowieka, a nie dla 
utrwalania i ochrony swojej instytucjonalności. Jawi się też ważna kwestia 
zadośćuczynienia i wynagrodzenia za popełnione grzechy i zbrodnie, tak 
wobec Boga, jak i wszystkich pokrzywdzonych. Ponadto problem restytucji 
wobec zranionych osób nie może zostać sprowadzony jedynie do material-
nego wymiaru. 

Niektóre wątki rozwija też cenny dokument Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej, zatytułowany Pamięć i pojednanie: Kościół a winy przeszłości. Od-
nosząc się do treści dokumentu MKT, w homilii wygłoszonej 13.03.2000 r. 
Jan Paweł II powiedział, że „jest on bardzo przydatny jako pomoc w prawi-
dłowym zrozumieniu i przedstawieniu autentycznej prośby o przebaczenie, 
opartej na obiektywnej odpowiedzialności, która jest wspólna wszystkim 
chrześcijanom jako członkom Mistycznego Ciała i skłania współczesnych 
wierzących do uznania – obok win własnych – także win dawnych chrześci-
jan, w świetle wiedzy uzyskanej dzięki wnikliwemu rozeznaniu historyczne-
mu i teologicznemu”. W trakcie homilii Ojciec Święty jeszcze raz pokazywał 
sens wypowiadanego aktu pokutnego. „Ze względu na więź, która w Ciele 
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Mistycznym łączy nas z innymi, my wszyscy, choć nie ponosimy osobistej 
odpowiedzialności i nie pragniemy zastępować sądu Boga, który sam tylko 
zna ludzkie serca, dźwigamy ciężar błędów i win tych, którzy byli przed nami 
(Incarnationis Mysterium, 11). Uznanie błędów przeszłości pozwala uwrażli-
wić nasze sumienia na współczesne uchybienia, otwierając przed każdym 
z nas drogę nawrócenia”. Nie chodzi zatem tylko o przeszłość, ale, i to tym 
bardziej, o wzięcie na siebie odpowiedzialności za zło występujące dzisiaj. 
„W obliczu ateizmu, obojętności religijnej, laicyzacji, relatywizmu etycznego, 
łamania prawa do życia, niewrażliwości na ubóstwo wielu krajów musimy 
zadawać sobie pytanie, w jakiej mierze i my ponosimy odpowiedzialność. Za 
cząstkę winy, jaką każdy z nas przez swoje postępowanie ponosi za te prze-
jawy zła, przyczyniając się do oszpecenia oblicza Kościoła, pokornie prosimy 
o przebaczenie”.

Chrystus jest posłany do wszystkich, bo każdy jest skażony grzechem 
pierworodnym. Wszyscy bowiem jesteśmy grzesznikami. Bóg jednak ko-
cha człowieka nie dlatego, że jest on grzesznikiem, lecz kocha go pomimo 
jego grzechów. Przyszedł więc, aby nas odkupić z tych grzechów. W tym 
sensie Chrystus przyszedł do chorych, do grzeszników, a nie do zdrowych, 
do sprawiedliwych (por. Mk 2, 17). Z tej perspektywy Kościół świętych jest 
jednocześnie Kościołem grzeszników, których w swoim misyjnym posługi-
waniu szuka, aby ich doprowadzić do Boga. To jest posłannictwo Kościoła. 
Dlatego Kościół nie tylko został posłany do grzeszników, lecz i wyposażony 
w dar jednania. Wobec fali grzechów i zbrodni, jakich dopuścili się niektó-
rzy przedstawiciele katolickiego duchowieństwa, pojawiło się teologiczne 
pytanie. Jeśli dotąd mówiliśmy jedynie o grzechu w Kościele, czy teraz nie 
należy się już mówić również o grzesznym Kościele? Przecież owi kościelni 
prominenci byli jego jak najbardziej kompetentnymi reprezentantami jako 
podmioty sakramentalnych urzędów, ciesząc się jego misją i autorytetem. 
Wyłania się jednak w tym momencie spora trudność, gdyż wówczas grzech 
przenosimy również na cały podmiot. A Kościołem nie są jedynie ochrzczeni, 
lecz także Trójca Przenajświętsza. 
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THE HOLINESS AND SIN OF THE CHURCH AND SEXUAL ABUSE

In the face of the wave of sins and crimes committed by some representatives of the 
Catholic clergy, a theological question has arisen. If so far, we have only spoken of sin in 
the Church, should we now not speak of the sinful Church as well? After all, these promi-
nent Church officials were among the most competent representatives. They were the sub-
jects of sacramental offices, enjoying the mission and authority of the Church. However, 
a considerable difficulty emerges at this point, because in this way we also transfer the sin 
of individuals to the entire subject of the Church. The Church does not only consist of the 
baptized, but also of the Holy Trinity.

tłum. Andrzej Napiórkowski
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Pandemia COVID-19 doprowadziła do poważnych zaburzeń nie tylko 
w sferze społecznej czy gospodarczej, ale również w życiu religijnym. Wy-
móg społecznego dystansu miał poważne konsekwencje dla wspólnotowego 
wymiaru, który należy do istoty chrześcijańskiej wiary. Na początku pande-
mii ludzie umierali w szpitalach bez możliwości skorzystania z sakramen-
tów świętych i możliwości pożegnania się ze swoimi bliskimi. Bardzo szybko 
udzielono dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św. 
i przystępowania do spowiedzi i komunii wielkanocnej. Nic więc dziwnego, 
że można było odnieść wrażenie, że sakramenty są czymś drugorzędnym, 
skoro można z przyjmowania ich być tak łatwo zwolnionym. 

Na samym początku, gdy zaczęto mówić o pandemii, wydawało się, że 
będzie to czas wezwania do nawrócenia i pokuty, który przyczyni się do od-
nowy życia religijnego i zbliżenia się do Boga. Tymczasem nic podobnego się 
nie stało. Wręcz przeciwnie, świat stał się jeszcze bardziej zsekularyzowany 
i zdechrystianizowany. Kościół zamiast bronić swojej autonomii i wskazywać 
na konieczność szukania ratunku w Bogu, przez nawrócenie i pokutę skupił 
się głównie na uzasadnianiu decyzji świeckich władz, które stawiały fizycz-
ne zdrowie, jako najwyższą wartość. Przekonywano wiernych, że oglądanie 
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mszy św. w telewizji jest prawie tożsame z uczestniczeniem w niej, że ducho-
wa komunia jest wystarczająca, a nawet, że sakrament pokuty można ducho-
wo przyjmować. Nic więc dziwnego, że pojawiło się wiele kwestii, które wy-
magają wyjaśnienia, jak choćby istota i wartość Eucharystii oraz godziwość 
Jej przyjmowania. Na szczęście, chrześcijanie nigdy nie dążyli do izolacji od 
świata i zamknięcia się za drzwiami kościoła. Świadomi swej odmienności, 
zawsze starali się wniknąć w społeczeństwo. Wiedzieli, że są na tym świecie, 
choć do niego nie należą. Należy oczekiwać, że ten czas przymusowego od-
dalenia od ołtarza i od możliwości przyjmowania Komunii świętej pozwoli 
na nowo odkryć wartość i znaczenie tego Sakramentu i uwrażliwi wiernych 
na godne jego przyjmowanie.

DLACZEGO CHRYSTUS USTANOWIŁ EUCHARYSTIĘ?

Podejmując problematykę sakramentu Eucharystii warto postawić so-
bie proste, a zarazem kluczowe pytanie: Dlaczego Chrystus ustanowił Eu-
charystię? Odpowiedź na to pytanie jest następująca: Chrystus ustanowił 
Eucharystię z tych samych powodów, dla których dokonało się dzieło Wcie-
lenia i Odkupienia. Albowiem, motyw Wcielenia Syna Bożego jest ten sam, 
co motyw Jego męki i ustanowienia Eucharystia. To pokazuje, że Euchary-
stia nie jest jakimś dodatkiem, czymś drugorzędnym, ale jest nierozerwalnie 
związana z tajemnicą Wcielenia i Odkupienia Syna Bożego. Leży w samym 
centrum i w sercu katolickiej wiary. Można powiedzieć, że Eucharystia pod-
lega tej samej boskiej logice, co dzieło Wcielenia i Odkupienia Chrystusa, 
gdyż jest ich sakramentalnym uobecnieniem, ich przedłużeniem tu na ziemi, 
aż do powtórnego przyjścia Chrystusa1. 

Innymi słowy, druga osoba Trójcy Przenajświętszej przyjmuje ludzką 
naturę w tym celu, aby zamieszkać wśród ludzi i wejść z nimi w nadprzyro-
dzoną intymną więź przyjaźni. Dlatego dokonuje dzieła Odkupienia składa-
jąc Bogu Ojcu ofiarę przebłagalną za ludzkie grzechy. Uczy w ten sposób, na 
czym polega miłość Boga do człowieka. Skutkiem Odkupienia jest bowiem 
łaska uświęcająca dająca człowiekowi już tu na ziemi udział w boskim ży-
ciu Trójcy Przenajświętszej. Aby ten udział był możliwy Jezus uczy, swoim 
przykładem doskonałej miłości, pokory, posłuszeństwa, pobożności, wiel-
koduszności i męstwa. Wszystko to służy zarówno uwielbieniu Boga, jak 
i uświęceniu człowieka. 

1 Por. L. FEINGOLD, The Eucharist. Mystery of Presence, Sacrifice, and Communion, 
Ohio 2018, s. 37.
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Odpowiedź na pytanie: dlaczego Chrystus ustanowił Eucharystię kryje 
się także w słowach św. Jana Ewangelisty z jego pierwszego listu – „Bóg jest 
Miłością” (1 J 4, 16). Ta najkrótsza definicja Boga streszcza całą Jego tajemni-
cę. Ponieważ Bóg jest Miłością jest Trójcą Przenajświętszą. Bo relacja miłości 
może być tylko między Boskimi Osobami. I odwrotnie, ponieważ Bóg Jest 
Trójcą Przenajświętszą jest Miłością. Do natury zaś miłości należy dzielenie 
się i obdarowywanie. Miłość jest czymś dynamicznym i nie ma w niej stagna-
cji. Ponieważ Bóg jest Miłością dzieli się nią stwarzając człowieka i obdaro-
wuje go swoim podobieństwem, czyniąc go na swój obraz. Co więcej, będąc 
Miłością chce być blisko tego, którego kocha, chce być tak blisko, że staje się 
dla niego pokarmem. 

EUCHARYSTIA – OBECNOŚĆ, OFIARA I ZJEDNOCZENIE

Istotne powody Wcielenia, a więc i ustanowienia Eucharystii można 
sprowadzić do trzech kategorii, a mianowicie: obecności, ofiary i zjednocze-
nia. Bóg staje się człowiekiem, aby zamieszkać wśród ludzi i podzielić ich 
los, z wyjątkiem grzechu. Staje się człowiekiem, aby ofiarować za ludzi swoje 
życie po to, aby wysłużyć im przebaczenie grzechów i w konsekwencji dać 
im udział w Jego boskim życiu. Te wszystkie trzy kategorie, a więc obec-
ność, ofiara i zjednoczenie są właściwe dla miłości, ponieważ miłość stara 
się zamieszkać z umiłowanym, ofiarować się za ukochanego i zjednoczyć się 
z ukochanym tak intymnie, jak to tylko jest możliwe2.

Eucharystia jest sakramentem miłości, czyli darem z samego siebie. Bo-
wiem do natury miłości należy staranie się o to, aby żyć w bliskiej relacji 
z ukochaną osobą. Podobnie Chrystus chciał pozostać blisko swoich uczniów 
nie tylko jako Bóg, ale także jako człowiek. Kiedy zatem miał ich opuścić, 
w przededniu swojej męki, ustanawia Eucharystię. Sakrament, w którym 
będzie On nadal mieszkał na ziemi w swoim świętym człowieczeństwie 
ze swoimi uczniami, aż do końca świata. W Eucharystii Chrystus jest obec-
ny w swoim Kościele, ale jest w nim obecny o wiele doskonalej niż to było 
podczas Jego ziemskiego życia. Kiedy Jezus przyjął ludzką naturę, podle-
gał ograniczeniom przestrzeni i czasu i dlatego był fizycznie obecny tylko 
w określonym regionie geograficznym oraz tylko przez 33 lata. Jednak, jako 
Wcielone Słowo, On jest Zbawicielem i Oblubieńcem, w którym wszyscy lu-
dzie znajdują spełnienie i zbawienie. Chrystus nie chciał, aby wszyscy ludzie 
urodzeni w następnych wiekach i w różnych regionach świata byli pozba-

2 Por. tamże, s. 38.
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wieni możliwości korzystania z owoców Odkupienia. Ustanowienie Eucha-
rystii umożliwia przezwyciężenie ograniczenia czasu i przestrzeni. Jezus 
może być nadal obecny nie tylko w jednym miejscu, ale we wszystkich ko-
ściołach świata, przez wszystkie wieki, aż do końca świata, mimo, że wstąpił 
do nieba3.

Właściwą cechą oblubieńczej miłości jest ofiarna miłość. O takiej miłości 
mówi św. Paweł w liście do Efezjan: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus 
umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczy-
ściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić 
przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy 
czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (5, 25–27). W Eucha-
rystii Chrystus daje swojej Oblubienicy – Kościołowi nie tylko świadectwo 
własnej nieustannej obecności, ale wyraz ofiarnej miłości, której najwyższym 
wyrazem jest oddanie życia na krzyżu, dla zbawienia świata. Właśnie w Eu-
charystii Jezus daje najdoskonalszy dowód swojej miłości, dając Kościołowi 
sakramentalnie ten sam akt, przez który umarł za ludzkie grzechy4.  

W czasie mszy św. Chrystus ofiarowuje Siebie, składa Ofiarę Miłości. 
W ten sposób, jak pisze Benedykt XVI, „Eucharystia włącza nas w akt ofiar-
niczy Jezusa. Nie tylko otrzymujemy, w sposób statyczny Logos wcielony, ale 
zostajemy włączeni w dynamikę Jego ofiary. On włącza nas w siebie same-
go”5. Zdaniem papieża, „poprzez ustanowienie Eucharystii podczas Ostat-
niej Wieczerzy Jezus nadał temu aktowi ofiary trwałą obecność. Antycypu-
je On swoją śmierć i zmartwychwstanie, dając już w owej godzinie swoim 
uczniom siebie samego w chlebie i winie, swoje ciało i swoją krew jako nową 
mannę (por. J 6, 31–33)”6. Co więcej, „Eucharystia włącza nas w akt ofiarni-
czy Jezusa. Nie tylko otrzymujemy, w sposób statyczny, Logos wcielony, ale 
zostajemy włączeni w dynamikę jego ofiary. Obraz zaślubin Boga z Izraelem 
staje się rzeczywistością w sposób wcześniej niepojęty: to, co było przeby-
waniem przed Bogiem, teraz, poprzez udział w Ofierze Jezusa, uczestnictwo 
w Jego Ciele i Jego Krwi, staje się zjednoczeniem. Mistyka sakramentu, której 
podstawą jest uniżenie się Boga ku nam, ma zupełnie inną doniosłość i pro-
wadzi znacznie wyżej, niż mogłoby tego dokonać jakiekolwiek mistyczne 
uniesienie człowieka”7.

3 Por. tamże, s. 34.
4 Por. tamże, s. 35.
5 BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji 

Kościoła „Sacramentum Caritatis” (22. 02. 2007), Kraków 2007, 11.
6 BENEDYKT XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus Caritas est” (25.12. 2005), 

Kraków 2006, 13.
7 Tamże. 



85O szacunku do Eucharystii i jej przyjmowaniu

Oblubieńcza Miłość ma na celu nie tylko przebywanie z ukochaną oso-
bą i poświęcenie się dla niej w darze ofiarnym z samego siebie, ale pragnie 
wejść w najbardziej intymny związek z ukochaną osobą. Najbardziej, to in-
tymne zjednoczenie, umożliwia Eucharystia przez przyjęcie Komunii św. To 
zjednoczenie się z Chrystusem w Eucharystii urzeczywistnia się w sposób 
odpowiadający ludzkiej naturze, ponieważ jest zarazem fizycznym i ducho-
wym zjednoczeniem. Przyjęcie Komunii św. umożliwia człowiekowi trwać 
fizycznie przez kilka minut w zjednoczeniu z Ciałem Chrystusa. Owocem 
tego zjednoczenia jest napełnienie i karmienie się Łaską uświęcającą, czyli 
nadprzyrodzoną miłością, która ma swoje źródło w tajemnicy Trójcy Prze-
najświętszej8. 

Naturalną konsekwencją sakramentalnego zjednoczenia się z Chrystu-
sem w Eucharystii, jest także pogłębienie komunii z Kościołem - Mistycznym 
Ciałem Chrystusa, a także wzrost braterskiej miłości. Bowiem Eucharystia, 
to sakrament eklezjalnej jedności. Kościół stanowi Mistyczne Ciało, którego 
Chrystus jest Głową. Temu Ciału udziela On przez Ducha Świętego nad-
przyrodzonego bogactwa życia. Otóż eucharystyczne zjednoczenie z Chry-
stusem wnosi też żywą i bliską łączność z nadprzyrodzoną wspólnotą Ludu 
Bożego (por. KK 3). Komunia wiernych ubogaca Bożym darem Wspólnotę. 
Sakrament Eucharystii jest źródłem uświęcenia całego Ludu Bożego9.

W szczególny sposób trzeba podkreślić społeczny charakter Eucharystii. 
Powstaje Ona w czasie ostatniej wieczerzy, spożywanej przez Chrystusa 
z uczniami i pozostaje braterską ucztą chrześcijan. Jezus karmi w niej cią-
gle tych, którzy w Niego uwierzyli, swoim Ciałem i Krwią, przypominając 
i uobecniając im swą mękę i zmartwychwstanie oraz dając im w ten sposób 
zadatek niebies kiej uczty. Nic więc dziwnego, że od najwcześniejszych cza-
sów chrześcijaństwa Eucharystia jest uważana za istotny czynnik budowania 
Kościoła, jako wspólnoty miłości. Spożywanie Eucharystii jest uważane, jako 
braterska uczta miłości, w której Jezus karmi swych uczniów Ciałem i Krwią 
Swoją. To jest znak wspólnoty i źródło umacniania jedności Kościoła. Stwier-
dza to św. Paweł: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jed-
no Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 17)10.

Podsumowując, można powiedzieć, że istnieją trzy główne powody, dla 
których Chrystus ustanowił Eucharystię. Po pierwsze, aby utrwalić swoją 
ludzką obecność wśród ludzi, jako ich Zbawiciel i Odkupiciel. Po drugie, aby 
wiecznie była uobecniana jego bezkrwawa odkupieńcza Ofiara i aby wszy-

8 Por. L. FEINGOLD, The Eucharist, dz. cyt., s. 36.
9 Por. S. OLEJNIK, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 53.
10 Por. tamże, s. 53.
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scy mogli uczestnicząc w niej korzystać z owoców Odkupienia i razem z Nim 
składać ofiarę uwielbienia Ojcu Niebieskiemu. Po trzecie, aby zjednoczyć się 
w intymnej komunii z ludźmi, aby być ich duchowym pokarmem i napojem. 
Wszystkie te trzy aspekty są sakramentalnie reprezentowane przez znaki 
chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Jest to cudowna sym-
bolika duchowego pokarmu i duchowej jedności połączona z sakramental-
nym uobecnieniem bezkrwawej Ofiary Chrystusa. Tę tajemnicę wiary, bar-
dzo dobrze oddaje soborowa Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum Concilium: 
„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, 
ustanowił Eucharystyczną Ofiarą Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wie-
ki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubie-
nicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakra-
ment miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości ucztę paschalną, w której 
pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek 
przyszłej chwały” (KL 47).

EUCHARYSTIA JAKO POKARM  
DLA WZROSTU BOŻEGO ŻYCIA W CZŁOWIEKU

Kiedy św. Tomasz z Akwinu omawia tajemnicę Eucharystii, dokonuje 
analogii między tym, co jest konieczne dla cielesnego życia człowieka a tym, 
co jest konieczne dla jego nadprzyrodzonego życia łaski. W cielesnym życiu 
człowiek potrzebuje narodzin, wzrostu i pożywienia. Podobnie w życiu du-
chowym potrzebuje narodzin, dojrzewania i pokarmu. Duchowe narodziny 
daje chrzest, duchowy wzrost, czyli dojrzałość jest udzielana przez bierz-
mowanie, a duchowym pokarmem jest Eucharystia11. Można powiedzieć, że 
Eucharystia w nadprzyrodzony sposób odpowiada ludzkiej potrzebie do-
starczania organizmowi pokarmu. Ponieważ człowiek musi codziennie jeść 
i pić, aby odżywiać swoje ciało, uzupełniać swoje siły i wzrastać. Potrzebuje 
też Eucharystii, aby karmić, uzupełniać i pogłębiać swoje nadprzyrodzone 
życie, którym jest życie Chrystusa w nim. To życie polega przede wszystkim 
na uświęcającej łasce i nadprzyrodzonej miłości. Chrystus ustanawia zatem 
Eucharystię, aby była pokarmem wiecznego życia. 

Spożywanie Eucharystii nie służy zatem uzyskiwaniu jakiegoś dobrego 
samopoczucia, zjednywania sobie Boga, ale ma służyć wzmacnianiu nad-
przyrodzonego życia. Tego życia łaski, które każdy otrzymuje na chrzcie 
świętym, stając się dzieckiem Bożym i nowym stworzeniem. Nie da się żyć tu 

11 Por. Św. TOMASZ Z AKWINU, Suma Teologiczna, III, q. 73, a. 1; q. 65, a. 1. 
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na ziemi w stanie łaski uświecającej, na miarę dziecka Bożego i nowego stwo-
rzenia, bez przyjmowania Komunii św. Kiedy człowiek przyjmuje pokarm 
i napój do swojego ciała są one przekształcane przez proces trawienia w sub-
stancję jego ciała, aby je wzmacniać i zachować. Tak więc powstaje intymna 
jedność między pokarmem a człowiekiem, który ten pokarm spożywa. Przyj-
mowany pokarm staje się jednym z tym, który go przyjmuje. To zjednocze-
nie jest kolejnym aspektem sakramentalnego znaku Eucharystii, ponieważ 
Eucharystia jest sakramentem komunii - tworzy bliski związek między Chry-
stusem a człowiekiem, który Go przyjmuje. Jednak Jezus nie przemienia się 
w człowieka, tak jak pożywienie staje się czymś jednym z przyjmującym je. 
Dzieje się wręcz przeciwnie, to Eucharystia przemienia duchowo tego, który 
ją przyjmuje12. Św. Augustyn pisze o tej przemianie w swoich Wyznaniach. 
Wyznaje, że słyszy głos Chrystusa mówiący do niego: „Jam pokarm doro-
słych, dorośnij, a będziesz mnie pożywał; i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak 
się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie przemienisz”13.  

WYJĄTKOWOŚĆ EUCHARYSTII NA TLE INNYCH SAKRAMENTÓW

Wszystkie sakramenty pochodzą od Chrystusa i są wyrazem Jego miło-
ści ku ludziom. Jednak, spośród wszystkich siedmiu sakramentów, Eucha-
rystia jest wyjątkowym sakramentem. Zawiera bowiem w sobie najgodniej-
szy dar – samego Jezusa. W Eucharystii przychodzi On do ludzi jako pokarm 
pod postacią chleba i wina. Jego Ciało i Krew zawarte pod tymi postaciami 
wnoszą umocnienie i uświęcenie ducha, a jednocześnie zapowiedź i nadzieję 
zmartwychwstania ciała. Działanie Eucharystii, jako pokarmu ukazują słowa 
samego Chrystusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie bę-
dziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest praw-
dziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa 
moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 52–56)14.

Można powiedzieć, że Eucharystia różni się od pozostałych sakramen-
tów pod trzema względami. Po pierwsze, wszystkie sakramenty, poza Eu-
charystią, tylko udzielają sobie właściwych łask, które Chrystus wysłużył 
przez swoją mękę i zmartwychwstanie. Natomiast Eucharystia zawiera w so-

12 Por. L. FEINGOLD, The Eucharist, dz. cyt., s. 33.
13 Św. AUGUSTYN, Wyznania, Kraków 1929, 7.10.16.
14 Por. S. OLEJNIK, Teologia moralna życia osobistego, dz. cyt., s. 52.
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bie samego Jezusa, obecnego rzeczywiście tu i teraz. Sprawia, że   Jego czło-
wieczeństwo jest rzeczywiście obecne pod postacią chleba i wina. Ponadto, 
w tym, co stanowi materię innych sakramentów nie dokonuje się żadna sub-
stancjalna zmiana. Np. w chrzcie woda lub namaszczenie olejem krzyżma 
nie powoduje, ani utraty natury wody czy oleju. Natomiast, w Eucharystii 
to, co wcześniej było chlebem i winem, po konsekracji naprawdę staje praw-
dziwym Ciałem i Krwią Chrystusa. Co więcej, kiedy jest przechowywana 
w tabernakulum nie przestaje być sakramentem15.

Po drugie, sama Eucharystia, oprócz tego, że jest sakramentem, jest 
również bezkrwawą ofiarą. Św. Tomasz pisze: „Ten sakrament jest zarówno 
ofiarą, jak i sakramentem. Ma naturę ofiary, o ile jest ona złożona i ma naturę 
sakramentu, o ile został przyjęty”16. Po trzecie, tylko Eucharystia, pośród in-
nych sakramentów, umożliwia przyjmowanie do swojego serca, całego czło-
wieczeństwa Chrystusa, które stopniowo umożliwia udział w Jego boskości. 
Dlatego, Eucharystia jest nazywana „sakramentem wszystkich sakramen-
tów”, ponieważ dzięki niej Chrystus w pełni swojej chwalebnej rzeczywisto-
ści staje się obecny pośród wiernych, aby mogli Go adorować i przyjmować 
w Komunii św.

OBOWIĄZEK PRZYJMOWANIA EUCHARYSTII

Chrystus, jako „Chleb żywy, który zstąpił z nieba” (J 6,51), jest wielkim 
Bożym darem niosącym w sobie określone wezwanie i zadanie do spełnie nia. 
To wezwanie odnosi się do przyjmowania Komunii św. i nie jest to tylko pro-
ste zalecenie, ale jest to także konieczność dyk towana samym charakterem 
tego sakramentu i wyraźnym upomnieniem Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego 
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53). Do 
przyj mowania Komunii św. wzywa też Kościół i zobowiązuje do niej wszyst-
kich swoich członków.

Należy podkreślić, że przyjęcie Komunii św. nie jest środkiem absolut-
nie koniecznym do zbawienia, w tym znaczeniu, że jeśli ktoś nie przyjmie 
realnie Komunii św., to nie będzie zbawiony. Np. człowiek dorosły, który 
przyjął chrzest św. i bezpośrednio po nim umiera, nie przyjąwszy Komunii 
św., będzie zbawionym. Tylko Łaska uświęcająca jako środek do zbawienia, 
który ustanowił Bóg, jest absolutnie do tego celu konieczną. Łaski tej zasad-

15 Por. L. FEINGOLD, The Eucharist, dz. cyt., s. 57.
16 Por. Św. TOMASZ Z AKWINU, Suma Teologiczna, III, q. 79, a. 5.
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niczo nie daje Eucharystia, ale ją suponuje, gdyż jest sakramentem żywych, 
tzn. może być przyjęta tylko w stanie Łaski uświecającej. Niemniej jednak, 
przyjęcie Eucharystii, przynajmniej w zamierzeniu, jest konieczne jako śro-
dek do zbawienia tak, iż bez takiego pośredniego zamierzenia nie można być 
zbawionym. Oznacza to, że gdyby ktoś wyraźnie odrzucił przyjęcie Komunii 
św., to stawia pod znakiem zapytania swoje zbawienie. W opinii teologów, 
każdy człowiek przyjmujący chrzest św. jest tym samym dysponowanym 
przez Kościół do przyjęcia Eucharys tii. Jeżeli więc dzieci, nie mając używa-
nia rozumu przyjmują chrzest św. przez wiarę Kościoła, to również z wiary 
Kościoła pragną Eucharystii17. Ponadto, każdy wierny, który został już do-
puszczony do przyjęcia Eucharystii, jest zobowiązany przyjmować Komunię 
św. co najmniej raz w roku18.  

WARUNKI WAŻNEGO I GODNEGO PRZYJMOWANIA  
KOMUNII ŚWIĘTEJ

Skoro Eucharystia zawiera w sobie samego Jezusa, Dawcę wszelkich 
łask, to należy dołożyć wszelkich starań, aby była przyjmowana ze szcze-
gólną czcią i dziękczynieniem. Niestety, w ostatnim czasie pojawiają się ten-
dencje, które sugerują, że każdy, kiedy tylko ma na to ochotę, może przyjąć 
Komunię św. Należy podkreślić, że przyjęcie Eucharystii wymaga spełnienia 
pewnych warunków, co do ważnego i godziwego Jej przyjęcia. 

Pierwszym warunkiem, jaki należy spełnić jest byciem ochrzczonym 
oraz posiadanie wystarczającego rozeznania, które pozwala odróżnić Ciało 
Chrystusa od zwykłego chleba, aby z wiarą i pobożnością przyjąć Komunię 
św.19. Nie można zatem dopuszczać do Eucharystii wiernych nie mających 
wystarczającego poznania, a więc dzieci, które nie osiągnęły jeszcze uży-
wania rozumu oraz pozbawionych tej zdolności z jakiegokolwiek powodu, 
a także nie przygotowanych odpowiednio do przyjęcia Komunii św. Nie-
zbędne są także pewne moralne dyspozycje przyjmującego Komunię św. 
Dotyczą one przygotowania duszy i przygotowania ciała. Można też mówić 
o wewnętrznej i zewnętrznej postawie niezbędnej do przyjęcia Eucharystii. 
Godne i owocne przyjęcie Komunii św. wymaga przede wszystkim odpo-
wiedniego przygotowania duszy, czyli właściwej postawy wewnętrznej, 

17 Por. A. KOKOSZKA, Zobowiązujące znaki łaski. Sakramentologia moralna, cz. 2, Tar-
nów 1995, s. 76.

18 Por. KPK, kan. 920 § 1; KKK 1417.
19 Por. KPK, kan. 913. 
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która zakłada stan Łaski uświęcającej, wolność od kar kościelnych i szcze-
gólną pobożność. 

Wolność od grzechów śmiertelnych wynika z charakteru Eucharystii, 
która jest Sakramentem żywych, czyli będących w stanie Łaski uświęcającej. 
Nie mogą Jej przyjmować duchowo umarli, a więc ci, który są w stanie grze-
chu śmiertelnego. Św. Paweł pisze, że „kto spożywa chleb lub pije Kielich 
Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27). Każ-
dy powinien podchodzić do ołtarza z sercem wolnym od grzechu ciężkiego, 
wypełnionym wiarą, miłością i pragnieniem całkowitego zjednoczenia się 
ze Zbawicielem. Nic więc dziwnego, że Kodeks Prawa Kanonicznego zabra-
nia dopuszczać do Komunii św. trwających z uporem w jawnym grzechu 
ciężkim. Do takich zaliczyć należy żyjących w oczywistej niezgodzie z za-
sadami chrześcijańskiej moralności, np. tylko w cywilnym związku małżeń-
skim albo w tzw. wolnym związku20. Trzeba pamiętać, że do godnego przyję-
cia Komunii św. nie wystarcza żal doskonały, lecz wymagana jest spowiedź, 
„chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się”21. 
W takim jednak wypadku należy wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawie-
ra w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. 

Kolejnym warunkiem godnego przyjęcia Eucharystii jest wolność od 
kar kościelnych. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że „Do Komunii świę-
tej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdykto-
wi”22. Ekskomunika, to kara kościelna pozbawiająca wiernego praw uczest-
niczenia w życiu Kościoła, zaś interdykt zawiesza prawa osób świeckich do 
przyjmowania sakramentów, zaś duchownym zakazuje ich sprawowania. 
Ostatnim, trzecim warunkiem wymaganym jako należyta dyspozycja ducho-
wa do przyjęcia Komunii św. jest aktualna pobożność. Jest ona wymagana 
przez wzgląd na najwyższą świętość Eucharystii. Należy więc unikać do-
browolnych roztargnień, a dbać o należyte przygotowanie i dziękczynienie. 
Zaleca się przynajmniej 15 minut na dziękczynienie po Komunii św. Choć 
tak naprawdę nie chodzi tu o konkretne minuty, ale o dyspozycję serca, woli 
i umysłu w stosunku do najświętszych tajemnic, w których człowiek w tym 
momencie uczestniczy23. Z kolei, przygotowanie ciała zakłada stosowną czy-
stość ciała i odpowiedni strój, zachowanie postu eucharystycznego i odpo-
wiedniej postawy podczas przyjmowania Komunii św. Przestrzeganie zasad 
osobistej higieny oraz skromne i schludne ubranie są wyrazem czci i miłości 

20  Por. tamże, kan. 915. 
21  Tamże, kan. 916.
22  Tamże, kan. 915.
23  Por. A. KOKOSZKA, Zobowiązujące znaki łaski, dz. cyt., s. 91.
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względem Eucharys tii. Strój roznegliżowany czy niechlujny jest niedopusz-
czalny. Zawsze obowiązuje wiara, kultura i higiena. Właściwym zaś ubiorem 
kapłanów i diakonów jest komża i stuła, a nadzwyczajnych szafarzy alba24.

Wymogiem godnego przystąpienia do Eucharystii jest także post euchary-
styczny, który jest z ustanowienia kościelnego. Fundament jednak tego prawa 
leży w samym prawie bosko-naturalnym, które wymaga najwyższej czci, za-
równo duchowej, jak i cielesnej względem Najświętszego Sakramentu. Już św. 
Paweł upomina, aby nie łączyć Eucharystii ze świeckimi ucztami25. Natomiast 
Tertulian poucza, że Eucharystia powinna być przyjmowana przed jakimkol-
wiek innym pokarmem26. Niemal od pierwszych wieków istnienia Kościoła do 
czasów współczesnych obowiązywało przed przyjęciem Komunii całkowite 
powstrzymanie się od pokarmów i napojów od północy (z wyjątkiem znajdu-
jących się w niebezpieczeń stwie śmierci, gdy przyjmowali Wiatyk, jak również 
w wypadku, gdy zachodziła konieczność spożycia Eucharystii, aby nie dopu-
ścić do jej zniewagi)27. Papież Pius XII ograniczył eucharystyczny post do 3-ech 
godzin, natomiast Paweł VI do 1 godziny przed Komunią św. Kongregacja Sa-
kramentów skróciła czas eucharystycznego postu do około 15 minut dla ludzi 
chorych i w podeszłym wieku, a także ich opiekunów28.

W duszpasterskiej praktyce Kościoła zwracano także uwagę na niektó-
re elementy zewnętrznej postawy, sprzyjające godnemu przystępowaniu 
do  Komunii św. podkreślając, że zewnętrzna postawa podczas Jej przyjmo-
wania powinna odpowiadać czci wobec największych i najświętszych ta-
jemnic wiary. Ponieważ w czasie pandemii COVID 19 powstały pewne kon-
trowersje na temat właściwej postawy podczas przyjmowania Eucharystii, 
warto również tej kwestii poświęcić uwagę. 

O POSTAWIE I SPOSOBACH PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ

W ostatnim czasie sposób przyjmowania Komunii św. na rękę stał się 
przedmiotem wielu dyskusji, a w niektórych środowiskach wyraźnej kon-
testacji i sprzeciwu. Wydaje się, iż wielu dyskutantów kieruje się emocjami, 

24 Por. tamże, s. 92.
25 „Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie świadomie znieważać 

Kościół Boży i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was 
chwalił? Nie, za to was nie chwalę. (...)Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie 
w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do spraw pozostałych, 
wydam zarządzenia, gdy do was przybędę” (1 Kor 11, 22.34).

26  Por. A. KOKOSZKA, Zobowiązujące znaki łaski, dz. cyt., s. 93.
27 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. k. 858 § 1.
28 Por. KPK, kan. 919. 
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a często brak im pogłębionej wiedzy teologicznej i zwykłej informacji. Zatem 
nie pomogą wyjaśnienia tym, którzy kierują się złą wolą albo nie chcą uznać 
odmiennego stanowiska. Błędem jest również przeciwstawianie sobie obu 
form przyjmowania Komunii św. Jedna forma nie jest od drugiej lepsza ani 
nie podoba się bardziej Bogu29. 

Znamienne w tej kwestii jest zdanie kard. Josepha Ratzingera jeszcze 
jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary: „Naprzód trzeba powiedzieć, że 
obydwa sposoby są dopuszczalne. Może ktoś zapytać: czy tolerancja jest tu 
na miejscu? Otóż wiemy, że aż do IX wieku Komunię św. przyjmowano na 
stojąco, do ręki, co nie znaczy, że tak miało pozostać na wieki. Albowiem 
piękno i wielkość Kościoła polega na tym, że rośnie, dojrzewa i Tajemnicę 
pojmuje coraz to głębiej. W tym sensie nowe formy powstające po IX wieku 
mają jako wyraz czci dla Najświętszego Sakramentu swoje pełne uzasadnie-
nie. Z drugiej strony musimy jednak powiedzieć, że jest rzeczą niemożliwą, 
aby Kościół do IX wieku, więc przez 900 lat przyjmował Eucharystię niegod-
nie. Czytając teksty Ojców Kościoła, widzimy, z jaką czcią i gorącością ducha 
przyjmowano Komunię. (…) Wyciągnięta i otwarta ręka staje się znakiem 
postawy człowieka wobec Chrystusa: człowiek rozwiera przed Nim szero-
ko swe serce. Zważywszy to wszystko, dochodzi się do przekonania, że jest 
rzeczą fałszywą spierać się o tę lub ową formę. Nie powinniśmy zapominać, 
że nie tylko nasze ręce są nieczyste, lecz także nasz język, nasze serce; że języ-
kiem grzeszymy często więcej niż rękoma. Największym ryzykiem podjętym 
przez Boga i równocześnie wyrazem Jego miłosiernej miłości jest to, że nie 
tylko ręce i język, lecz także i nasze serce może Go dotykać”30. 

Tego samego zdania jest abp S. Gądecki, który uważa, iż oba te spo-
soby przyjmowania Komunii św. mogą współistnieć obok siebie, jak to ma 
już miejsce w wielu innych krajach. Z tym, że udzielanie Komunii św. na 
rękę wymaga od wiernych większej ostrożności i uwagi. Pojawienie się tej 
formy nie powinno być dla wiernych powodem jakichkolwiek podziałów na 
bardziej lub mniej pobożnych, postępowych czy tradycjonalistów. Byłoby to 
ewidentnym zaprzeczeniem ducha Eucharystii31. Warto zatem wsłuchiwać 
się w słowa modlitwy, jaką Chrystus zanosi do swego Ojca w Wieczerniku, 
prosząc „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, 

29 Por. H. J. SOBECZKO, Komunia święta na rękę. Podstawy historyczne i teologiczno-
-pastoralne, „Anamnesis” 10 (2004) nr 42, s. 71–81.

30 J. RATZINGER, Służyć Prawdzie. Myśli na każdy dzień, tłum. A. WARKOTSCH, 
Wrocław 1986, s. 185.

31 S. GĄDECKI, Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii. List pasterski 
o sposobach przyjmowania Komunii Świętej (13. 03. 2005), „Przewodnik Katolicki” (2005) 
nr 12, s. 15.
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aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 21). To właśnie Eucharystia, jak pisze 
Jan Paweł II, „tworzy komunię i wychowuje do komunii”32. 

KTO NIE MOŻE PRZYJMOWAĆ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Kodeks Prawa Kanonicznego nazywa Eucharystię „najbardziej Czcigod-
nym Sakramentem”33. Nic więc dziwnego, że godnym Jej przyjmowania jest 
tylko ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej, czyli posiada dar nadprzyro-
dzonej miłości. Chrystus mówi: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, 
ten Mnie miłuje” (J 14, 21), „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości” (J 15, 10). Jezus wyraźnie podkreśla w tych 
słowach, że zachowywanie Jego przykazań jest nieodzownym przejawem 
trwania w Jego miłości. Czy jednak można powiedzieć, że trwa w miłości 
Chrystusa ten, kto nie respektuje w pełni Jego nauki i Bożych przykazań? 
I czy będzie godzien przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej?  

Znamienne jest, że ten sam Kodeks Prawa Kanonicznego, który zachęca 
wiernych, do jak najczęstszego przyjmowania Eucharystii konstruuje jednak 
zasady ograniczające prawo wiernych do Jej przyjmowania. Wylicza ich sie-
dem, a wśród nich trzy wyłączają prawo wiernych do Eucharystii w ogóle. 
Pozostałe natomiast stawiają wiernym pewne ograniczenia dotyczące przyj-
mowania Komunii św., nie wyłączając jednak prawa do niej34. Tylko jedna 
z nich wypływa z Bożego prawa. Jest nią zakaz przyjęcia Eucharystii w sy-
tuacji grzechu ciężkiego, zaś pozostałe są pochodzenia czysto kościelnego35.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego zakaz przyjmowania Eucharystii 
przez wiernych obejmuje tych, którzy są obciążeni karą ekskomuniki czy in-
terdyktu36, a także tych, którzy żyją w ciężkim grzechu. Grzech ten może 

32 JAN PAWEŁ II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła „Ecclesia de Eucharistia” 
(17.03.2004), Kraków 2004, 40. 

33 KPK, kan. 897.
34 „Do pierwszej z grup należą: zakaz przyjmowania Eucharystii przez wiernych 

ukaranych, zakaz przyjęcia Eucharystii przez wiernych żyjących w ciężkim grzechu i obo-
wiązek przyjęcia Eucharystii od szafarza katolickiego. Do drugiej z grup należą: obowią-
zek zachowania eucharystycznego postu, przyjęcie Eucharystii raz dziennie, przyjęcie 
Eucharystii pod odpowiednią postacią i postawa towarzysząca przyjęciu Eucharystii”.  
T. RAKOCZY, Zasady prawne ograniczające prawo wiernych do przyjmowania sakramentu Eu-
charystii, „Teologia Praktyczna” 7 (2006), s. 130.

35 Por. tamże, s. 144.
36 „Do Komunii Świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegają-

cych interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary”;  KPK, kan. 915. 
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być niejawny lub jawny. Odnośnie kar kościelnych obecny Kodeks wylicza 
dziewięć przestępstw zagrożonych karą ekskomuniki latae sententiae. Spo-
śród nich, świeckich wiernych dotyczy pięć z nich. Są one następujące: po-
rzucenie, zabranie lub przechowanie postaci Eucharystycznych w celu świę-
tokradczym37; użycie przymusu fizycznego wobec Biskupa Rzymskiego38; 
odstępstwo od wiary (apostazja, schizma, herezja)39, aborcja40; nagrywanie 
przy pomocy jakiegokolwiek urządzenia technicznego tego, co w spowiedzi 
sakramentalnej, prawdziwej lub symulowanej, własnej lub kogoś innego, jest 
mówione przez spowiednika lub przez penitenta, czy upowszechnianie tego 
za pośrednictwem środków masowego przekazu41. Dwa pierwsze przestęp-
stwa są zastrzeżone Stolicy Apostolskiej42. 

Kara interdyktu latae sententiae spotyka natomiast wiernego, który do-
kona jednego z czterech przestępstw: fizycznego użycia przymusu wobec 
biskupa43; usiłowania sprawowania Ofiary Eucharystycznej bez świeceń ka-
płańskich44; usiłowania udzielenia rozgrzeszenia albo słuchania spowiedzi 
bez możliwości ważnego udzielenia rozgrzeszenia45; fałszywego oskarżenia 
spowiednika o nakłanianiu do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu 
przed przełożonym kościelnym46. Zakaz przyjmowania Eucharystii dotyczy 
nade wszystko wiernych żyjących w ciężkim grzechu. Obejmuje on wiernych 
żyjących w ciężkim grzechu, który nie nosi znamion jawności oraz wiernych 
żyjących w jawnym grzechu ciężkim. Sytuacja jest szczególna gdy wierny 
żyje w grzechu ciężkim, który nosi znamię grzechu ciężkiego jawnego. W ta-
kiej sprawie Kodeks stanowi, że „Do Komunii Świętej nie należy dopuszczać 
[...] osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”47. Norma ta jest 
adresowana do szafarza, który ma obowiązek pominąć takie osoby w rozda-

37 Por. tamże, 1367.
38 Por. tamże, kan. 1370 §1
39 Por. tamże, kan. 1364.
40 Por. tamże, kan. 1398.
41 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Dekret o ekskomunice, której podlegają ujawnia-

jący treść spowiedzi, [w:] W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–
1994, Tarnów 1995, s. 324.

42 Por. T. RAKOCZY, Zasady prawne ograniczające prawo wiernych do przyjmowania 
sakramentu Eucharystii, art. cyt., s. 131.

43 Por. KPK kan. 1370 §2.
44 Por. tamże, kan. 1378 §2 n. 1.
45 Por. tamże, kan. 1378 §2 n. 2.
46 Por. tamże, kan. 1390 §1; T. RAKOCZY, Rezerwacje przestępstw kanonicznych w ro-

zumieniu Listu Apostolskiego Kongregacji Nauki Wiary z 2001 i KPK z 1983. „Warmińskie 
Wiadomości Archidiecezjalne” (2004) nr 5–6, s. 81–86.

47 KPK, kan. 915. 
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waniu Komunii św., jak np. w przypadku deklaracji ekskomuniki, deklaracji 
interdyktu lub uporczywego trwania w jawnym grzechu ciężkim. Osobami 
żyjącymi w jawnym grzechu ciężkim są ci, którzy pozostają w oczywistej 
niezgodzie z zasadami chrześcijańskiej moralności i trwają w niej w sposób 
trwały, habitualny48.

Zdaniem J. Ratzingera, w odniesieniu do ciężkiego grzechu, jakim jest 
aborcja lub eutanazja, gdy formalna współpraca danej osoby staje się oczy-
wista (rozumiana, w przypadku polityka katolickiego, jako konsekwentne 
prowadzenie kampanii i głosowanie za liberalnym prawem aborcyjnym i eu-
tanazji), jego Pasterz powinien się z nim spotkać, pouczając go o nauczaniu 
Kościoła oraz informując, że nie ma przystępować do Komunii św., dopóki 
nie zakończy obiektywnej sytuacji grzechu i ostrzegając, że w przeciwnym 
razie odmówi się mu możliwości przyjęcia Eucharystii49. Deklaracja „Przyj-
mowanie Komunii św. przez osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach cywil-
nych” podaje, że kiedy powstają sytuacje, „w których tego rodzaju działania 
zapobiegawcze nie przynoszą skutku albo też są niemożliwe”, a dana osoba 
z uporem, nadal idzie, aby przyjąć Eucharystię, „szafarz Komunii św. musi 
odmówić jej udzielenia”50. Taka decyzja, właściwie rzecz biorąc, nie jest sank-
cją ani karą. Szafarz Komunii św. nie wydaje również osądu o subiektywnej 
winie osoby, ale raczej reaguje na publiczną niegodność przyjęcia Komunii 
św. z powodu obiektywnej sytuacji grzechu. J. Ratzinger precyzuje, że kato-
lik będzie winny formalnego współdziałania w złu, a tym samym niegodny 
przystępowania do Komunii św., jeśli świadomie głosuje na kandydata, wła-
śnie z powodu jego liberalnego stanowiska w sprawie aborcji lub eutanazji. 
Jeżeli natomiast nie podziela on stanowiska kandydata w sprawie aborcji lub 
eutanazji, ale głosuje na niego z innych powodów, uważa się to za odległą 
współpracę materialną, która może być dozwolona, jeśli istnieją proporcjo-
nalne przyczyny, usprawiedliwiające dokonanie takiego wyboru51.

48 T. RAKOCZY, Zasady prawne ograniczające prawo wiernych do przyjmowania sakra-
mentu Eucharystii, „Teologia Praktyczna” 7 (2006), s. 134; P. HEMPEREK , W. GÓRALSKI, 
F. PRZYTUŁA, J. BAKALARZ, Uświęcające zadanie Kościoła, [w:] P. HEMPEREK, W. GÓ-
RALSKI, F. PRZYTUŁA, J. BAKALARZ, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 
Lublin 1986, s. 120.

49 J. RATZINGER, Warunki godziwości przyjmowania Komunii świętej: zasady ogólne 
(1.07.2004), [w:] (Internet, 12.02.2021), https://ekai.pl/dokumenty/kard-ratzinger-o-kw-
estii-przystepowania-do-komunii-sw-katolickich-politykow-proaborcyjnych/.

50 PAPIESKA RADA DS. INTERPRETACJI TEKSTÓW PRAWNYCH, Deklaracja 
„Przyjmowanie Komunii św. przez osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach cywilnych” 
(2000), 3–4.

51 Por. J. RATZINGER, Warunki godziwości przyjmowania Komunii świętej, art. cyt. 
s. 190.
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DUCHOWA KOMUNIA ŚW. 

Są osoby, które z wymienionych wyżej przyczyn nie mogą przystępo-
wać do Komunii św. Czy może być zatem dla nich „rekompensatą” możli-
wość przyjmowania duchowej Komunii? Jest rzeczą oczywistą, że duchowa 
komunia jest wielkim błogosławieństwem dla osób, które z różnych przy-
czyn nie mogą przystępować do Komunii św., gdyż są ograniczeni chorobą, 
niepełnosprawnością czy w podeszłym wiekiem, albo nie są w stanie opu-
ścić swego mieszkania, z powodu kwarantanny czy lęku przed wirusowym 
zarażeniem. Rośnie też liczba osób rozwiedzionych żyjących w powtórnych 
związkach. Zdarzają się również osoby, które żyją w związkach homoseksu-
alnych. Bywają także niebędący w jedności z Kościołem z powodu kar ko-
ścielnych, ekskomuniki czy interdyktu. Czy wszyscy w jednakowym stopniu 
mogą korzystać z Komunii duchowej?

Praktyka duchowej Komunii znana jest w Kościele już od czasów św. 
Augustyna. Jest ona pragnieniem otrzymania sakramentalnej komunii i jej 
owoców, gdy rzeczywiste przyjęcie jest fizycznie niemożliwe. Wartość tej 
praktyki została potwierdzona przez nauczanie Soboru Trydenckiego, mi-
strzów życia duchowego i wielu papieży52. W dawnych czasach, do jej prak-
tykowania miało zachęcać tych, którzy nie mogli przyjść na mszę św. np. 
z powodu obowiązkowej pracy czy opieki nad małymi dziećmi. Otwierano 
także kościoły, przynajmniej w pewnych porach dnia, aby umożliwić wier-
nym nawiedzanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a tak-
że praktykę duchowej komunii53. Należy jednak odróżnić duchową Komunię 
od Komunii pragnienia. Zdaniem abpa S. Gądeckiego, w tradycji Kościoła 
duchowa komunia dotyczyła osób, które żyły w stanie łaski, ale z powodu 
prześladowań, braku kapłanów, czy innej fizycznej niemożliwości nie mogły 
przystępować do komunii św. W przypadku serdecznej modlitwy, pełnej tę-
sknoty, osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach określenie „du-
chowa komunia” jawi się jako niewłaściwe z formalnego punktu widzenia54. 
Stąd też rozróżnienie komunii pragnienia i komunii duchowej. 

52 Por. G. BACHANEK, Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia 
w Polsce” 10 (2016) nr 2, s. 43–58.

53 Por. W., Rok kościelny. Święta Pańskie, Matki Bożej, Apostołów, Świętych i Błogosławio-
nych polskich oraz dni okolicznościowe, t. 2, Warszawa 1993, s. 53; J. SALIJ, Komunia pragnie-
nia, „W Drodze” 12 (2004), s. 124.

54 Por. Dyskusje wokół synodu wzmocniły zainteresowanie rodziną, „Wiadomości KAI” 
(2015) nr 17, s. 9.
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Warunki przyjęcia duchowej Komunii są takie same jak przyjęcia sakra-
mentalnej Komunii55. Zatem konieczny jest stan łaski uświęcającej. Jeśli nie 
ma możliwości skorzystania z sakramentalnej spowiedzi, wówczas należy 
wzbudzić sobie żal doskonały i mieć wolę przystąpienia do spowiedzi, kie-
dy tylko będzie to możliwe. Należy bowiem odróżnić przeszkody istniejące 
poza chrześcijaninem pragnącym sakramentalnej komunii (m.in.: choroba, 
brak kościoła, brak prezbiterów, prześladowanie) od sytuacji ludzi, których 
drogi życiowe się poplątały (np. chrześcijanie rozwiedzeni)56.

Natomiast Komu nia pragnienia jest wzbudzeniem tęsknoty za przyję-
ciem sakramentalnej lub duchowej Komunii przez osoby, które nie są w sta-
nie łaski uświęcającej z racji permanentnego trwania w grzechu. Skutek za-
tem nie jest taki sam. Komunia pragnienia bywa spontanicznym porywem 
ser ca osób, które z powodu niemożliwości przystępowania do sakramentów 
bardzo mocno tego pragną. Ta tęsknota może być dobrą drogą do przemia-
ny życia i powierzenia się Panu Bogu, który nawet bardzo trudne i złożone 
sytua cje (np. życie w związku niesakramentalnym) może swoją łaską pro-
stować. Jeżeli ktoś, ze względu na kościelną dyscyplinę, nie może być do-
puszczony do sakramentalnej komunii, to jego pragnienie ma znaczenie wo-
bec Boga i taka komunia pragnienia może stać się dla niego wewnętrznym 
spotkaniem z Chrystusem i zaczerpnięciem pomocy do wypełnienia swoich 
codziennych zadań57. Komunia pragnienia wiąże się z cierpieniem z powodu 
nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie tęsknota i pragnienie 
otwiera miejsce dla działania Boga, który przychodzi pocieszać, oświecać, 
umacniać i wynagradzać. Rozwiedzione osoby, które żyją w małżeństwie cy-
wilnym przez swoje owocne uczestnictwo we mszy św., rozumiejąc niemoż-
ność przystąpienia do sakramentalnej komunii i godząc się z tym, świadczą 
o nierozerwalności małżeństwa i służą Kościołowi w ukazaniu wielkości sa-
kramentu małżeństwa58.

Wydaje się, że praktyka duchowej komunii nie powinna być podejmo-
wana bez konsultacji ze spowiednikiem czy inną osobą z doświadczeniem 
życia wewnętrznego, aby nie doprowadziła do rezygnacji z częstej Komu-

55 Zdaniem kard. W. Kaspera, jeśli ktoś nie może być dopuszczony do przyjmo-
wania Eucharystii, jest tym samym niegodny praktykowania komunii duchowej.  G. BA-
CHANEK, Komunia duchowa, art. cyt., s. 56.

56 Por. B. NADOLSKI, Komunia duchowa, „Anamnesis” 10 (2004) nr 39, s. 58–59.
57 Por. A. SANTORSKI, Teologia małżeństwa wciąż dojrzewa, „Więź” (1994) nr 12, 

s. 41–42.
58 Por. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem 

Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 178; G. BACHANEK, Komu-
nia duchowa, art. cyt. s. 54.
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nii sakramentalnej. Ponadto podkreślanie wartości duchowej komunii nie 
powinno zostać uznane przez niektóre osoby za usprawiedliwienie trwania 
w grzechu lub prowadzić do lekceważenia sakramentalnej Komunii oraz sa-
kramentalnej spowiedzi. Autentyczna eucharystyczna pobożność wyraża się 
w wielu formach. Podstawową jest udział we mszy św. i rzetelne przygoto-
wanie się do niej. Chrześcijanie pragną przedłużyć spotkanie z Chrystusem 
obecnym w Eucharystii przez adorację. Od wieków istnieje procesja eucha-
rystyczna, szczególnie w uroczystość Bożego Ciała. Wiele wartości wnosi 
w życie chrześcijańskie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Duchowa 
Komunia jest jedną z form tej eucharystycznej pobożności i nie powinna 
oznaczać rezygnacji z całego jej bogactwa.

ZAKOŃCZENIE

Eucharystia, to największy dar miłości Boga do człowieka. Niestety, 
współcześnie zauważa się wśród wiernych postępujący spadek euchary-
stycznej wiary. Coraz częściej obserwuje się brak szacunku dla Euchary-
stii i to zarówno u świeckich, jak i duchownych. Dlatego istnieje potrzeba 
podkreślania wartości Eucharystii w życiu Kościoła i wszystkich wiernych. 
Eucharystia bowiem zawiera w sobie samego Jezusa, Dawcę wszelkich łask, 
dlatego nazywana jest „Najbardziej Czcigodnym Sakramentem”. Chrystus 
ustanowił Eucharystię, aby utrwalić swoją obecność wśród ludzi, jako Zba-
wiciel i Odkupiciel.

Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby była Ona przyjmowana 
ze szczególną czcią i dziękczynieniem. Przystępowanie do Komunii św. po-
winno być świadomą decyzją, opartą na uzasadnionym osądzie o własnej 
godności, zgodnie z obiektywnymi kryteriami Kościoła. Godne i owocne 
przyjęcie Komunii św. wymaga przede wszystkim odpowiedniego przygo-
towania duszy, czyli właściwej wewnętrznej postawy, która zakłada stan Ła-
ski uświęcającej, wolność od kar kościelnych i szczególną pobożność. 
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ABOUT RESPECTING THE EUCHARIST AND ITS RECEIVING 

The Eucharist is the greatest gift of God’s love for man. Unfortunately, today there 
is a progressive decline in the Eucharistic piety among the faithful. It is for Eucharist more 
and more often to observe disrespect among both the laity and clergy.

Therefore, there is a need to emphasize the value of the Eucharist in the life of the 
Church and of all the faithful. Because the Eucharist contains very Jesus in itself, Donor 
of all graces, therefore calls the „Most Venerable Sacrament”. The Christ established the 
Eucharist in order to strengthen one’s presence amongst people, as the Savior and the 
Redeemer. 

Therefore, it should make every effort it to ensure that it is to receive with special 
reverence and thanksgiving. It is receiving Holy Communion for the man; it should be 
a conscious decision, which it is to base on a responsible judgment of one’s own dignity in 
accordance with the objective criteria of the Church. The worthy and fruitful reception of 
Holy Communion requires, before a proper preparation of the soul, i.e. a proper inner at-
titude, which presupposes the state of sanctifying grace, freedom from penalties of sacred 
and a special piety.            

tłum. Anna Strama
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Interpersonalna komunikacja należy do kluczowych uwarunkowań, 
które mają wpływ na funkcjonowanie relacji w rodzinie. Relacje ujmowane 
są w literaturze, jako suma interakcji, działań, komunikacji werbalnej i nie-
werbalne bądź: „jako to, co dzieje się miedzy jednostkami w czasie”1. Posia-
dają one względnie stały charakter oraz implikują na: „poziomie zachowań 
serie interakcji osób, które nazywa się partnerami interakcji”2. 

Komunikację w rodzinie charakteryzuje i odróżnia fakt, iż realizuje się 
ona na tle intensywnie zachodzących wspomnianych osobowych interak-
cji, a to ze względu na dużą częstotliwość oraz trwałość kontaktów między 
poszczególnymi członkami rodziny. Taki stan rzeczy jest uwarunkowany 
dwoma czynnikami. Wspólnym zamieszkaniem, codziennym współżyciem 
oraz istnieniem emocjonalnej więzi między członkami rodziny. Rodzinna ko-
munikacja posiada więc interakcyjny charakter, co oznacza, że każde zacho-
wanie członka stanowi szeroko rozumiany komunikat dla innych, zarówno 

1 M. TYSZKOWA, Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, [w:] Psychologia roz-
woju człowieka,  red. M. PRZETACZNIK-GIEROWSKA, M. TYSZKOWA, t. 1, Warszawa 
1996, s. 132.

2 Tamże, s. 132.
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werbalny i niewerbalny, zaś on sam jest jednocześnie nadawcą i odbiorcą 
komunikatów od pozostałych osób tworzących system rodziny. Interperso-
nalną komunikację w rodzinie można ująć jako swoisty dla każdej rodziny 
wzorzec porozumiewania się. Wzorzec, który stanowi narzędzie do rozwią-
zywania konfliktów, utrzymywania i pielęgnowania właściwych relacji oraz 
wychowania dzieci.   

Zdaniem Bogdana de Barbaro3, nie powinien budzić wątpliwości fakt, 
iż komunikacja stanowi istotny wymiar życia rodzinnego. Umiejętnie pro-
wadzona staje się potężnym sprzymierzeńcem w budowaniu świadomych 
związków z osobami, które są dla nas najważniejsze.  Papież Franciszek do-
strzega ogromną zależność miedzy jakością rodziny, jako podstawowej ko-
mórki społecznej a jakością komunikacji, która tą rodzinę tworzy. Strategie 
komunikowania się mają bezpośredni związek z wartością życia, wartością 
tworzonych przez ludzi związków. Dlatego Ojciec Święty kierowany poczu-
ciem troski i obowiązku o dobro współczesnej rodziny, w adhortacji Amoris 
laetitia, wskazuje na symptomatyczne tendencje współczesnego świata, któ-
re są destrukcyjne dla świadomej komunikacji interpersonalnej w rodzinie. 
Przedmiotem analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule jest zagadnie-
nie ludzkich postaw i zachowań, które zakłócają dialog, będący szczególną 
formą komunikowania się ludzi.

KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA „KOMUNIKACJA”

Problematyka komunikacji wywołuje obecnie wiele kontrowersji. Wy-
nikają one z różnych perspektyw interpretowania samego pojęcia komunika-
cji, z różnic kulturowych w jego definiowaniu oraz z różnorodnych podejść 
badawczych w tym obszarze. Niemniej w każdych warunkach mówi się 
o optymalnej, adekwatnej i skutecznej komunikacji, co dowodzi, jak wielkie 
znaczenie przypisuje się pojęciu i procesowi, który ono oznacza.

Samo słowo „komunikacja” wywodzi się z języka łacińskiego – commu-
nicatio – użyczenie, doniesienie; communico – udzielić komuś wiadomości, na-
radzać się, omawiać4. Pojęcie komunikacji należy do  grupy tych pojęć, które 
doczekały się wielu prób definicji. Najprościej i najadekwatniej o zjawisku 
wieloznaczności tego terminu mówi E. Griffin, stwierdzając, że „komunika-
cja to problem z odpowiedzią”5.  Autor zauważa, iż „badacze mają bardzo 

3 Por. B. de BARBARO, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 
1999, s. 7. 

4 E. KIEZIK-KORDZIŃSKA, Sztuka dialogu, Warszawa 2004, s. 5.
5 R. GRIFFIN, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, s. 54.
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różne poglądy na temat tego, czym jest komunikacja”6. Literatura przedmio-
tu charakteryzuje się obfitością ujęć terminu komunikacja. Bogatego materia-
łu w tej dziedzinie dostarczają najnowsze publikacje, co wynika, jak można 
sądzić, z popularności dyskusji o skutecznej komunikacji. Podstawową, ale 
i zarazem najbardziej ogólną definicję pojęcia komunikacja proponuje Słow-
nik wyrazów obcych, podając, iż jest to „porozumiewanie się, przekazywanie 
myśli, udzielanie wiadomości”7. W tym samym tonie komunikację ujmuje T. 
Pilch, uznając, że komunikacja, to „przekazywanie wiadomości, informacji, 
swoich myśli innej osobie lub utrzymywanie łączności między ludźmi za po-
średnictwem technicznych środków przekazu”8, a także A. S. Reber, dla któ-
rego komunikacja, to „ogólny termin określający transfer czegoś z jednego 
miejsca na inne. Tym czymś może być wiadomość, sygnał, znaczenie itp.”9. 
Powyższe definicje eksponują aspekt transmisyjny. W podobnym duchu ko-
munikację interpretują W. Okoń, który swoją definicję komunikacji rozsze-
rza o aspekt interakcji, twierdząc, że komunikacja, to „w szerokim znaczeniu 
proces komunikowania, wymiany, interakcji […] współudział, rozmowa”10, 
zaś ta w założeniu swym opiera się i wymaga interakcji. Jeszcze dalej w ro-
zumieniu pojęcia komunikacja posuwa się R. Sillany  bowiem wkracza w ob-
szar relacji. Jego zdaniem komunikacja, to „relacja między jednostkami”. 
Zwraca on też uwagę, że „komunikacja to w pierwszym rzędzie percepcja 
[…], jednak nie sprowadza się wyłącznie do tego. W tym samym czasie, gdy 
przekazywana jest informacja, odbywa się oddziaływanie wzajemne nadaw-
cy i odbiorcy komunikatu oraz wytwarza się efekt zwrotny”11. W nurcie poj-
mowania komunikacji przez pryzmat relacji pozostaje też definicja sformu-
łowana przez E. Griffina, głosząca, że komunikacja stanowi „środek służący 
ludziom do osiągania bliskości”12. Tym samym Griffin unaocznia, że komu-
nikacja nie jest celem samym w sobie, lecz pewnym narzędziem, sposobem 
budowania więzi.

Wieloznaczność pojęcia komunikacja wymusiła poniekąd konieczność 
podjęcia prób doprecyzowania tego terminu i spowodowała, że w obrębie 
komunikacji zaczęto mówić o różnych jej charakterystycznych typach czy 
wyodrębniać modele komunikacji. Zdaniem T. Pilcha, werbalna komuni-

6 Tamże, s. 54.
7 A. KUBICA-ŚLIPKO, Słownik wyrazów obcych, Wałbrzych 2004, s. 363.
8 T. PILCH, Encyklopedia pedagogiczna, t, II, Warszawa 2003, s. 690. 
9 A. S. REBER, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 309.
10 W. OKOŃ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 186.
11 R. SILLANY, Słownik psychologii, Warszawa 1994, s. 125.
12 E. GRIFFIN, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, s. 153.
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kacja, to „porozumiewanie się ludzi za pomocą znaków językowych”13. Zaś 
niewerbalną komunikacje najzwięźlej definiuje J. Siuta twierdząc, że „stano-
wi ona sposób porozumiewania się bez słów”14. Obok komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej, w ramach precyzowania pojęcia komunikacji, wiele uwagi 
poświęcono również komunikacji interpersonalnej. Według T. Pilcha, o ko-
munikacji interpersonalnej można mówić, „jeżeli stronami porozumiewania 
się są ludzie”15. J. Siuta nazywa ten rodzaj komunikacji, bezpośrednią komu-
nikacją i uważa, że stanowi ona „pro ces nadawania i otrzymywania informa-
cji, których źródłem mogą być zarówno zachowania werbalne (komunikacja 
werbalna), jak i zachowania niewerbalne (komunikacja niewerbalna)”16.

Podobnie interpersonalną komunikację określa W. Okoń. Twierdzi on, że 
jest to „wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą, przy czym przekaz 
treści następuje za pośrednictwem jakie goś kanału; zakłada się, że przekaza-
na informacja (komunikat) ma wpłynąć na zmianę zachowania odbiorcy”17. 
Uważam, że najtrafniej i najpełniej interpersonalną komunikację ujmuje R. 
Griffin, pisząc, iż „jest dwustronnym, ciągłym procesem, w którym we współ-
pracy z inną osobą wykorzystujemy werbalne i niewerbalne komunikaty, aby 
tworzyć i modyfikować obrazy po wstałe w umysłach współuczestników pro-
cesu”18. Defini cja ta określa nie tylko istotę tego rodzaju komunikacji oraz jej 
prze bieg, ale także wskazuje na cel, jakiemu służy, w jakim jest podejmowana.

W kontekście systemu komunikacji, który kształtuje życie rodzinne war-
to wspomnieć także o pojęciu wychowawczej komunikacji, funkcjonującej na 
gruncie pedagogiki i psychologii. M. Dziewiecki pod określeniem komuni-
kacja wychowawcza rozumie „taki sposób kontaktowania się i rozmawiania 
z drugim człowiekiem, który sprawia, że ktoś dotąd bezradny i nieświadomy 
siebie staje się stopniowo kimś mądrym i dobrym, kimś, kto ma szerokie ho-
ryzonty intelektualne i wielką wrażliwość moralną, kto odkrywa, że najpeł-
niej realizuje samego siebie wtedy, gdy staje się bezinteresownym darem dla 
innych i gdy zapomina o sobie”19.

Problem z określeniem znaczenia terminu „komunikacja” wyni ka 
z trudności w precyzacji zakresu komunikacji (kiedy możemy jeszcze mówić 
o procesie/akcie komunikacji, a kiedy już nie). A. S. Reber zwraca uwagę na 
traktowanie pojęć komunikacja  i język jako synonimicznych, uważa jednak 

13 T. PLICH, Encyklopedia pedagogiczna, dz. cyt., s. 707.
14 J. SIUTA, Słownik psychologii, Kraków 2005, s. 125.
15 T. PLICH, Encyklopedia pedagogiczna, dz. cyt., s. 707.
16 J. SIUTA, Słownik psychologii, dz. cyt., s. 125.
17 W. OKOŃ, Słownik pedagogiczny, dz. cyt., s. 186.
18 E. GRIFFIN, Podstawy komunikacji społecznej, dz. cyt., s. 74.
19 M. DZIEWIECKI, Komunikacja wychowawcza, Kraków 2006, s. 261.
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takie ich utożsamianie za błęd ne. W istocie „język jest środkiem ekspresji 
myśli i uczuć”20. Gdybyśmy utożsamiali komunikację z językiem, wówczas 
logicznie bezzasadne byłoby mówienie o komunikacji nie werbalnej, a sam 
termin komunikacja niewerbalna byłby wewnętrz nie sprzeczny. Niektórzy 
autorzy unikają również definiowania pojęcia ko munikacja, ograniczając się 
do refleksji nad tym, czym jest komuni kowanie się. Komunikowa nie się jest 
procesem, podczas którego ludzie dzielą się informacjami za pośrednictwem 
symbolicznych komunikatów. Z pewnością reflek sje te są wartościowe dla 
tematyki komunikacji interpersonalnej w rodzinie, ale można odnieść wra-
żenie, iż powodują pewien chaos pojęciowy. Prowadzą one do utożsamiania 
czynności z jej istotą i rodzą jeszcze większą potrzebę określenia, w czym 
tkwi istota komunikacji.

Szczególne znaczenie należy przypisać komunikacji na grun cie rodziny. 
Można zaryzykować twierdzenie, że kształt oraz rodzinny rozwój, jak też wy-
chowanie jej członków, jest możliwe dzięki komunikacji. Przekazywanie in-
formacji, tłumaczenie niejasności, zwracanie uwagi na błędy i wskazywanie 
możliwych sposobów ich wyeliminowania, jak również udzielanie pochwał 
i upomnień, rozwiązywanie sporów i zaist niałych konfliktów, czy też wyko-
nywanie czynności w życiu rodzinnym, odbywa się właśnie dzięki komunika-
cji. Komunikacja, zdaniem J. Rzeźnickiej-Krupy, „jest jednym z podstawowych 
fenomenów sytuujących się w centrum międzyludzkich relacji, procesem wy-
znaczającym i warunkującym różnorodne aspekty życia społecznego”21. 

W codziennej praktyce życia współczesnych rodzin, dostrzega się po-
trzebę do konania pogłębionej diagnozy jakości komunikacji w różnych in-
terpersonalnych układach, aby dysponując precyzyjnymi informa cjami 
w tej dziedzinie, móc kreować bardziej efektywny model rozwoju  rodziny. 
Stwierdza się liczne braki w zakresie kompetencji komunikacji zarówno 
u dorosłych, jak również u dzieci, co szczególnie eksponuje deficyty komu-
nikacyjne wielu rodzin. Z tej też przy czyny podjęcie bardziej szczegóło-
wej, uwzględniającej złożony kon tekst komunikacji rodzinnej, refleksji jest 
nie tylko nie zwykle frapujące intelektualnie, ale również bardzo przydatne 
w codziennej posłudze duszpasterskiej na rzecz rodzin, która ma na celu: 
„zachęcić wszystkich, by byli znakiem miłosierdzia i bliskości tam, gdzie ży-
cie rodzinne  nie  jest realizowane w sposób doskonały lub nie przebiega 
w pokoju i radości”22. 

20 E. GRIFFIN, Podstawy komunikacji społecznej, dz. cyt., s. 141.
21 J. RZEŹNICKA-KRUPY, Komunikacja, Edukacja, Społeczeństwo, Kraków 2007, s. 19.
22 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie „Amoris laetitia” (19.03. 

2016), Kraków 2016, 5, (skrót: AL).
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DUSZPASTERSTWO RODZIN WOBEC NOWYCH WYZWAŃ

Dynamika współczesnych przemian stawia Kościół w nowej sytuacji. 
Niemal zupełnie zmienił się horyzont działalności Kościoła w świecie. Pró-
bując określić tę nową sytuację Kościoła można posłużyć się porównaniem, 
które wypowiedział niemiecki teolog H Hild. Jego zdaniem, „droga Kościoła 
prowadzi dzisiaj cienką granią, z której grozi upadek w głęboką przepaść 
z jednej strony sterylnej ortodoksji bez odniesienia do palących pro blemów 
współczesności, a z drugiej strony grozi całkowite dopaso wanie się do świa-
ta, aż do utraty własnej tożsamości”23. W tej sytuacji, gdy w nowoczesnych 
społeczeństwach dokonuje się tak wiele dynamicznych zmian, również 
Kościół powinien uwzględniać to nowe środowisko, w którym przychodzi 
mu żyć i wypełniać swoją misję. Rola Kościoła i jego stosunek do dokonu-
jących się w obecnym świecie  przemian jest podobna do znanego z Ewan-
gelii „Ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” 
(Mt 13, 25). Trzeba przy znać, że jest to zadanie  wymagające, gdyż nurty 
transformacji, które urzeczywistniają się w przestrzeni współczesnego świa-
ta są podobne do procesu fermentacji. Dokonują się niebagatelne zmiany, ale 
trudno jest wyprzedzić bieg wydarzeń i przewidzieć, w jakim kierunku te 
wszystkie przeobrażenia pójdą. Chcąc nie chcąc wspólnota ko ścioła będzie 
musiał stawić czoła takim ewolucjom, jak pękanie pewnych od dawna istnie-
jących struktur czy konieczność rezygnacji z od dawna utartych zachowań 
i przyzwy czajeń. Dokonuje się to zupełnie niezależnie od tego, czy Kościół 
tego chce, czy nie. Dlatego trzeba bez niepotrzebnego zadufania w pozorną 
doskonałość,  przyjrzeć się z pokorą pewnym trendom występującym w spo-
łeczeństwach, by umieć im w odpowiednim czasie skutecznie przeciwdzia-
łać. Nie chodzi tutaj bynajmniej o to, by zwalczać wszystko, co nowe, ale o to, 
by starać się wywierać na nie wpływ a to wymaga jak zaznacza Franciszek 
podejścia: „analitycznego i zróżnicowanego”24. 

Nowa sytuacja, w której znalazł się katolicyzm w XXI wieku rodzi py-
tania o postać duszpasterstwa małżeństw i rodzin, pytania o formę teolo-
gii w tym nowym kontekście społeczno -politycznym, w którym Kościołowi 
przyszło dzisiaj żyć. Zdaniem papieża, „warto zwracać uwagę na konkretną 
rzeczywistość, ponieważ wymagania i wezwania Ducha zawarte są także 
w samych wydarzeniach  historycznych”25. Tym samym nowoczesne dusz-
pasterstwo powinno się wyrażać: „zdolnością proaktywną, aby wskazywać 

23 H. HILD, Sorge um die Kirche, „Herden Korrespondenz“ 4 (1971), s. 161. 
24 AL 32. 
25 Tamże 31.
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drogi szczęścia”26. Wyrażać się w  niezwykle trudnej i rzadkiej sztuce bycia 
zaczynem dla społeczeństwa, nie stając się jednocześnie kwaśnym. 

Rodzi się tutaj pytanie o stosunek duszpasterstwa małżeństw i rodzin 
do nowego modelu wartości przyjmowanego w społeczeństwie. Ta zmiana 
modelu wartości jest częścią i wymownym obrazem ogólnych zmian zacho-
dzących w społeczeństwie. W wyniku tych procesów muszą się też dokony-
wać pewne zmiany w sferze duszpasterstwa. Kościół nie może postrzegać 
dokonujących się w społeczeństwie przemian z perspek tywy samotnej wy-
spy. Kościół jest zakorzeniony w społeczeństwie i dlatego musi reagować 
na zmiany dokonujące się wokół niego. Duszpasterstwo nie dokonuje się 
bowiem w próżni, lecz na płaszczyźnie uwarunkowanej przez „tu i teraz” 
Kościoła. Takim zasadniczym pytaniem jest chyba pytanie o to, czy teolo-
gia pastoralna a w konsekwencji także duszpasterstwo, może mieć charakter 
ponadczasowy, czy może być coś takiego jak teologia pa storalis perennis, czy 
może być teologia pastoralna wiecznie trwała, czyli taka, która była dobra 
wczoraj, jest dobra dziś i będzie dobra także jutro? Odpowiedź na pytanie 
o teologię pastoralną wiecznie trwałą znajdujemy w starej łacińskiej zasadzie, 
którą można zastosować również w duszpasterstwie: nora nova, sed nove - nie 
nowe rzeczy, lecz w nowy sposób. Na gruncie teologicznym zasada ta ozna-
cza, że zadaniem teologii pastoralnej jest wprawdzie głoszenie dziś, a nawet 
jutro tego samego Chrystusowego Orędzia, co wczoraj, bowiem Chrystus jest 
„wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). Kościół powinien starać 
ustawicznie odczytywać znaki czasu i dostosowy wać do nich środki posługi 
duszpasterskiej. To samo orędzie musi być zatem głoszone współczesnym 
językiem i przy zastosowaniu nowoczesnych środków duszpasterskich. Ko-
ściół wypełni godnie swoją misję, jeżeli będzie czerpał z dwóch istotnych 
dla siebie źródeł. Pierwszym i podstawowym z nich jest orędzie Ewangelii, 
drugim zaś potrzeby, troski, wyobrażenia i problemy świata oraz wyzwania 
czasu, w którym Kościołowi przy szło żyć i działać27.

WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA ANTYDIALOGOWE

Rozpoczynając opis zjawisk zakłócających interpersonalną komunika-
cję w rodzinie przedstawioną przez papieża Franciszka należy w pierwszej 
kolejności zwrócić uwagę na głęboki związek komunikacji z misją Chrystu-
sa na ziemi. Dlaczego takie skojarzenie?  Chrystus, nazywany przez współ-

26 Tamże 38.
27 Por. AL 36.
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czesnych Nauczycielem, Mistrzem, Panem jest Bożym Słowem posłanym 
od Boga Ojca. Objawił ludziom prawdę o miłości Boga do człowieka. Na-
rzędziem i sposobem spełnienia tej misji była skuteczna komunikacja. Moż-
na więc powiedzieć, że doskonałym wzorem świadomej interpersonalnej 
komunikacji jest Osoba Jezusa Chrystusa. W kontekście Jego misji świado-
ma komunikacja małżonków, rodziców, dzieci pozostaje zawsze związana 
z prawdą głoszoną w miłości. Od niej pochodzi i do niej ostatecznie zmierza. 
Prawda i miłość stanowią przestrzeń działania rodziny, tę formę spełniania 
posłannictwa, dzięki której zaznacza się istotny związek Chrystusa z każ-
dą rodziną. Franciszek formułując swoje przesłanie do rodzin przypomina 
o takiej interpretacji ich powołania. „Nie można bowiem w pełni zrozumieć 
tajemnicy rodziny chrześcijańskiej inaczej, jak tylko w świetle nieskończonej 
miłości Ojca, która objawiła się w Chrystusie, który oddał się za nas aż do 
końca i żyje pośród nas”28.

ZMIANA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

Możemy zadać pytanie, co zdaniem papieża Franciszka jawi się jako 
zagrożenie dla współczesnego świata, co rozbudza lęki dzisiejszego człowie-
ka oraz utrudnia kształtowanie komunikacji w rodzinnie? Pytając o zagro-
żenia, należy zwrócić uwagę na zgubną dla człowieka rezygnację z pozna-
nia prawdy, a także utrzymania pozna nej, bądź odziedziczonej w procesie 
kulturowego przekazu tradycji. Zjawisko, które papież określa jako „zmiana 
antropologiczno-kulturowa”29, wydaje się obecnie częste. Owa zmiana ozna-
cza, w wielu przypadkach, celowe przedstawia nie fałszu, jako prawdy, bądź 
też zła, jako dobra. Zdezorientowany człowiek, zagubiony najczęściej w zbyt 
obcym dla siebie świecie, złożonym z ułudy i gry pozorów, traci jasne roze-
znanie, wikła się i zaczyna coraz bardziej błądzić. 

Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa na zwie taką postawę bra-
kiem zdolności łączenia orędzia ewangelicznego z doświadczeniem życia 
zwracając uwagę, że „wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewan gelicznego prze-
słania z codziennym doświadczeniem; wzrasta trud ność przeżywania osobi-
stej wiary w Jezusa w takim kontekście spo łecznym i kulturowym, w którym 
chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożona; 
w wielu sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż 
jako wierzący; odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, pod-

28 Tamże 59. 
29 Tamże 32.
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czas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które nie jest ani 
oczywiste, ani przewidywalne”30.

Efektem takich współczesnych tendencji staje się stres, zmęczenie 
i zobojęt nienie na drugiego co prowadzi do wynaturzenia więzi rodzin-
nych31. W swoistym natłoku rzeko cudownych ujęć i pseudo zbawien nych 
podpowiedzi ginie to, co najważniejsze i najistotniejsze dla rodziny w za-
mian: „dominuje idea podmiotu, który tworzy się zgodnie z własnymi pra-
gnieniami traktowanymi jako absolut”32. Plu ralizm błędnych ofert owocuje 
brakiem wyczulenia na to, co rzeczy wiście prawdziwe, grozi zobojętnieniem 
na poważne sugestie i podpowiedzi. Wytwarza, zdaniem Franciszka, „po-
stawy stałej nieufności, ucieczki od zobowiązań, zamknięcia się w wygodzie, 
arogancji”33. Powoduje atmosferę lęku i obawy przed nieokreśloną przyszło-
ścią, tym samym obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej się 
bo imy przyszłości, niż jej pragniemy o czym wspomina Franciszek, „w tym 
kontekście małżonkowie są czasem niepewni, niezdecydowani i trudno im 
znaleźć sposoby rozwoju”34. Niepokojącą oznaką antropologiczno-kulturo-
wej zmiany jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi 
i utrata sen su życia. Zdaniem papieża Franciszka, przyczynia się ona do tego, 
że „często mamy do czynienia z wieloma kryzysami małżeńskimi, do których 
często podchodzi się w sposób powierzchowny i bez odwagi cierpliwości, 
sprawdzenia wzajemnego przebaczenia, pojednania, a także poświecenia”35. 
Jednym z wyrazów i owoców tych egzystencjalnych kryzysów jest drama-
tyczny spadek liczby urodzeń36, trudności w podejmowaniu definitywnych 
wyborów życiowych,  jeśli nie wprost re zygnacja z  małżeństwa i rodzin37.

NARCYSTYCZNA AFEKTYWNOŚĆ 

Urzeczywistnianie się zjawisk określanych jako „zmiana antropologicz-
no-kulturowa” znajduje swoje dalsze skutki w „tendencjach kulturowych, 
które zdają się narzucać nieograniczoną afektywność […] afektywność nar-

30 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako 
źródło nadziei dla Europy „Ecclesia in Europa” (28.06.2003), Kraków 2003, 7.  

31 Por. AL 33.
32 Tamże.
33 Tamże.
34 Tamże 41.
35 Tamże.
36 Por. tamże 42.
37  Por. tamże 40.
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cystyczną, niestała i zmienna, która nie zawsze pomaga w osiągnięciu więk-
szej dojrzałości”38. Narcyzm, to przypadłość nie tylko ludzkiej natury, ale 
również struktur społecznych, instytucji, organizacji lub nawet w wymiarze 
metaforycznym, całej kultury. Narcystyczna afektywność ma wiele postaci 
i ujawnia się z różnym natężeniem. Jej istotą jest przekonanie o własnej wy-
jątkowości, odnoszenie wszystkiego do siebie, przesadne i chwiejne poczucie 
własnej wartości. Narcyzm nie jest bezwarunkowym zachwytem nad sobą. 
Ten zachwyt podszyty jest bowiem niepewnością i lekiem.  Narcystyczna 
osobowość naszych czasów prowadzi do narastania  wewnętrznej próżni, 
którą współczesny człowiek stara się jak najszybciej zapełnić substytutami 
prawdy i rzetelnych wartości. Dlatego też współcze snym przemianom może 
towarzyszyć narastanie nowinkarstwa, su biektywizmu i moralnego relaty-
wizmu, kryzys dotychczasowych autorytetów i niechęć do wytrwałych po-
szukiwań w sferze poznaw czej. Współczesny świat stwarza zagrożenie dla 
sfery intelektualnej, jawi się jako podsuwający tanie, aczkolwiek chwytliwe, 
substytuty prawdy i wartości. Diagnoza zawarta w adhortacji opisuje ten 
stan precyzyjnie. „Istotnie ,łatwo dziś pomylić prawdziwą wolność z ideą, 
że każdy osądza według własnego widzi mi się, jakby poza indywidualnymi 
osobami nie było żadnych prawd, wartości, zasad, które nas ukierunkowują, 
jak gdyby wszystko było równe i na wszystko powinno się pozwolić”39

POSTAWY KONSUMPCYJNE I OSŁABIENIE WIARY 
ORAZ RELIGIJNYCH PRAKTYK 

Pytając o zagrożenia mające destruktywny wpływ na interpersonalną 
komunikację w rodzinie, należy podkreślić także kon sumpcyjne tendencje, 
sprzyjające jednostronnemu rozwojowi człowieka. Roz budzony i sztucznie 
generowany popyt na dobra materialne, przy jednoczesnym zaniedbaniu 
duchowych dóbr burzy wewnętrzną har monię człowieka. Zredukowanie 
rozwoju człowieka do ciągłego zaspokajania materialnych potrzeb łączy się 
z notorycznym poczu ciem nienasycenia. Końcowym efektem dysproporcji 
rozwojowej jest przerost materialnego wymia ru ludzkiej natury i sukcesyw-
ne karłowacenie sfery duchowej. Roz budzenie potrzeb materialnych i zre-
dukowanie duchowych owocuje ciągłym spadkiem zainteresowania sferą 
kultury i religii.

38 Tamże 41.
39 Tamże 34.
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Dysproporcje rozwojowe współczesnego człowieka wyrażają się w za-
gubieniu transcendencji i odchodzeniu od Boga40. Procesy laicyzacji i sekula-
ryzacji dokonują się dzięki rozrostowi potrzeb materialnych, kosztem spad-
ku zainteresowania sferą duchową i reli gijną. Wraz z utratą transcendencji 
pojawia się zgubna ucieczka w iluzje. Nowości techniczne dostarczają wielu 
wrażeń utopijnego świata wirtualnych przeżyć, sytuacji i spraw. Zgubny 
wpływ takich tendencji jest dla współczesnego człowieka tym trudniejszy, że 
nie potrafi on pogodzić się z brakami i niedoma ganiami sfery duchowej, przy 
jednoczesnych sukcesach w materialnym wymiarze. Dysproporcja, polegają-
ca na szerokich możliwościach w świecie materialnym i zbyt ograniczonych, 
przez własne zanie dbania, w duchowym świecie powoduje charakterystycz-
ny rozłam wnętrza człowieka, wnętrza, które powinno zachować harmonię 
materialnego i duchowego czynnika.

WYBUJAŁY INDYWIDUALIZM

Wśród lęków społecznych adhortacja wy mienia także brak miłości, 
który w skali społecznej oznacza zanik poczucia solidarności, dlatego, jak 
zauważa papież, „musimy również wziąć pod uwagę rosnące zagrożenie 
stwarzane przez wybujały indywidualizm, który wynaturza więzi rodzinne 
i doprowadza do traktowania każdego członka rodziny jako samotnej wy-
spy […] Napięcia wywołane doprowadzaną do przesady indywidualistycz-
na kulturą posiadania i przyjemności rodzą w obrębie rodzin sytuacje nieto-
lerancji i agresji”41 W powiązaniu z szerzącym się coraz po wszechniejszym 
indywidualizmem dostrzega się coraz mniej przeja wów solidarności mię-
dzyludzkiej co powoduje że ludzie, choć nie brakuje im tego, co konieczne 
pod względem materialnym, czują się bardziej osamotnieni, pozo stawieni 
samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia. To właśnie symptomy kul-
tury izolacji,  przed którą prze strzega Ojciec Święty, zwracając uwagę, ze jest 
ona „jedną z największych bied obecnej kultury jest samotność, owoc braku 
Boga w życiu ludzi i kruchość relacji”42.

40 Por. tamże 43.
41 Tamże 33.
42 Tamże 42. 
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WEZWANIE DO WIERNOŚCI WIERZE I ŚWIADECTWA

Przedstawiony powyżej obraz współczesnego świata uzmysła wia jego 
najpoważniejsze słabości i ewidentne potrzeby w kontekście interpersonalnej 
komunikacji. Przypomina o głodzie prawdy i pragnieniu miłości. Przesłanie 
kierowane do rodzin uwzględnia te właśnie trudności i wyzwa nia. Ogólne 
tło refleksji o oczekiwaniach Franciszka w stosunku do małżonków i chrze-
ścijańskich rodzin zawiera się w powszechnym powo łaniu chrześcijan do 
wierności wyznawanej wierze i potrzebie od ważnego dawania świadectwa, 
bowiem, to „rodzina musi pozostać miejscem, w którym uczymy się dostrze-
gania motywów i piękna wiary, modlitwy oraz służby innym”43. Niezwykle 
ważny jest wkład wier nych świeckich w życie Kościoła, bowiem odgrywają 
oni niezastąpioną rolę w głoszeniu Ewangelii nadziei i służeniu jej, bowiem 
„rodzina staje się w ten sposób podmiotem działalności duszpasterskiej”44. 

W pełni uczestnicząc w misji Kościoła w świecie, winni oni świadczyć, 
że wiara chrześcijańska stanowi jedyną wyczerpującą odpowiedź na pytania, 
jakie życie stawia każdemu człowiekowi i każdej społeczno ści. Ojciec Święty 
wzywa do wiary dojrzałej i ugruntowanej, takiej wiary, która pozwoliłaby 
im krytycznie konfrontować się ze współczesną kulturą,  oprzeć się jej po-
kusom oraz  skutecznie oddziaływać na środowiska gospodarcze, społeczne 
i polityczne, która pozwoliłaby z radością przekazywać Dobrą Nowinę ko-
lejnym pokoleniom. Wiarę zdolną ewangelizować najszerzej pojętą kulturę, 
w której żyjemy.

ZAKOŃCZENIE

Współczesny efekt kurczenia się świata, tak bardzo zna mienny dla prze-
mian globalnych oznacza pojawienie się nowych wyzwań. Żyjemy szybko, 
błyskawicznie żyjemy w świecie słowa natychmiast45. Kurczący się świat naci-
ska na konkretnego człowieka. Ta swoista presja polega m.in. na tym, że każ-
dy człowiek może do świadczyć kłopotliwej różnorodności ludzkich postaw, 
filozofii ży cia, poglądów i systemów wartości. Współczesny człowiek okre-
su globalizacji doświadcza zbyt wielu alternatywnych propozycji i sugestii.  
W efekcie stan ten może pozostawić w czło wieku zmęczenie różnorodnością 
oraz poczucie względności i rela tywizmu. Presja różnorodności wprowa-

43 Tamże 287.
44 Tamże 289.
45 Por. tamże 39.



113Współczesne zjawiska zakłócające interpersonalną komunikację…

dza sceptycyzm i może oddalić od poznania prawdy. Tendencja mistyfikacji 
i relatywizacji dotychczaso wych ujęć teoretycznych utrudniających dotarcie 
do prawdy określa na jako zmiana antropologiczno-kulturowa, afektywność 
narcystyczna, postawy konsumpcyjne i osłabienie wiary oraz praktyk reli-
gijnych, wybujały indywidualizm. Te typy zagrożeń stanowią grupę proble-
mów zakłócających komunikację, z którymi musi zmierzyć się współczesna 
rodzina okresu globalizacji. 

W zamęcie wzajemnie rywalizujących ze sobą systemów edu kacyjnych  
i wychowawczych, w chaosie ideologicznej wrzawy wzrasta oczekiwanie na 
jasną i klarowną wizję tego procesu komunikacji interpersonalnej. We współ-
czesnej dys kusji zauważa się mocny nurt chrześcijańskiej myśli, uwzględnia-
jącej zarówno personalistyczny punkt widzenia człowie ka, jak i aksjologiczne 
i normatywne spojrzenie. Takie ogólnoludzkie i całościowe spojrzenie na czło-
wieka stanowi podstawę do zarysowania koncepcji interpersonalnej komuni-
kacji w małżeństwie i rodzinie  wiernej prawdzie o osobie ludzkiej, jej godności 
oraz niepowtarzalności, o jej nieustannym stawaniu się tak w obrębie sfery 
przyrodzonej, jak i nadprzyrodzonej. 

Budowanie równowagi między zawodowym, osobistym, duchowym 
i rodzinnym życiem jest we współczesnym świecie bardzo trudne. Tempo ży-
cia, ilość bombardujących nas informacji, zadań koniecznych do załatwienia, 
ciekawych miejsc do odkrycia, to wszystko sprawia, że rzadko mamy okazję 
przystanąć, zastanowić się. Wiele osób uważa, że można oddzielić wyraźną 
linią swoje życie zawodowe od życia małżeńskiego, rodzinnego i duchowe-
go, wielu próbuje nawet realizować taki pomysł na życie. Jednak człowiek, 
aby żyć w harmonii potrzebuje spójności we wszystkich obszarach swoje-
go życia, potrzebuje w każdym z tych obszarów budować relacje oparte na 
świadomej interpersonalnej komunikacji. Nie da się na dłuższą metę trwać 
w przekonaniu, że w pracy jestem innym człowiekiem, w domu rodzinnym 
innym a we wspólnocie wierzących jeszcze inną osobą. To przynosi prędzej 
czy później poczucie braku komfortu, i spełnienia. 

Papież Franciszek, mając świadomość kategorii myślowych obecnej 
epoki pokazuje, że trzeba spojrzeć na temat równowagi w życiu oraz ko-
munikacji interpersonalnej bardzo szeroko, że nie można oddzielać ducho-
wej sfery od rodzinnej i zawodowej. Adhortacja Amoris laetitia jest zaprosze-
niem do rozwoju na wielu płaszczyznach. Wzbudza emocje i równocześnie 
dostarcza solidnej wiedzy. Jest ona  obecnie bardzo potrzebna, bowiem we 
współczesnym świecie, który się szybko i gwałtownie zmienia, którego ce-
chuje niepewność, niepohamowany wzrost konkurencji, pojawia się w nas 
współczesnych strach i paraliżujący stres. Teza, zdaniem papieża, że „dialog 



114 Ks. Łukasz Piórkowski

jest sposobem uprzywilejowanymi niezbędnym, by żyć, rozwijać i wyrażać 
miłość w małżeństwie i życiu rodzinnym”46  powoli przebija  się do świa-
domości współczesnych ludzi. Franciszek nie mówi o godzeniu Ewangelii 
i życia, tak jakby były to przeciwne sobie pojęcia, ale o twórczej integracji 
życia w jego przeróżnych przejawach. Od rodziny przez miłość po prace. To 
pokazuje jak wielkie jest dziś zapotrzebowanie na takie ewangeliczne, opty-
mistyczne i odważne myślenie o możliwościach ludzkiego ducha.

COMTEMPORARY PHENOMENA DISRUPTING INTERPERSONAL  
COMUNICATION IN THE FAMILY IN THE LIGHT OF POST-SYNODAL  

APOSTOLIC EXHORTATION OF HOLY FATHER FRANCIS AMORIS LETITIA

Interpersonal communication is a real dimension of family life. Skillfully led be-
comes a powerful ally in building conscious relationships with people who are most im-
portant to us. Pope Francis sees a great dependence between the quality of the family as 
the basic social cell and the quality of communication that creates this family. Communi-
cation strategies are directly related to the value of life, the value of relationships created 
by people. Therefore, the Holy Father, guided by a sense of care and responsibility for the 
good of the modern family in the exhortation, Amoris Laetitia, points to the symptomatic 
tendencies of the modern world, which are destructive to conscious interpersonal com-
munication in the family. The subject of the analysis carried out in this article is the issue 
of human attitudes and behaviors that disturb the dialogue, which is a special form of 
communication between people.

tłum. Łukasz Piórkowski

46 Tamże 136.
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Choroba i związane z nią cierpienie, towarzyszą człowiekowi od za-
rania dziejów. Są fenomenem powszechnym w ludzkim świecie oraz wy-
zwaniem, które stale na nowo domaga się podjęcia refleksji przez człowieka.  
Choroba jest jedną z wielu przyczyn cierpienia, które ma szerszy zakres i do-
tyka najgłębszych warstw osoby ludzkiej. Ból dzieli człowiek niemal z całym  
światem zwierzęcym, ale cierpienie sięga tajemnicy ludzkiego ducha, a na-
wet ją przerasta. Tylko człowiek stawia pytania o sens cierpienia i kieruje je 
ku Bogu. Choroba oraz cierpienie dotyczy życia ludzi zarówno bezpośrednio 
jej doświadczających, jak i tych, którzy są wokół nich. Wiele instytucji me-
dycznych i organizacji społecznych poszukuje sposobów udzielania pomocy 
i towarzyszenia ludziom chorych. Ta tematyka nie jest obca w nauczaniu 
Kościoła katolickiego. Podejmowali ją często papieże: Jan Paweł II, Benedykt 
XVI, a ostatnio Franciszek. 

Franciszek, nie tylko dostrzega świat ludzi chorych i cierpiących, ale 
żywo interesuje się nim. Ma serce wyczulone na biedę i cierpienie. Lata jego 
życia w młodości przygotowywały go do takiej postawy. Dlatego już od po-
czątku swej posługi kapłańskiej okazuje duże zrozumienie chorym. Biskup 
Jorge Mario Bergoglio, będąc sufraganem w Buenos Aires, podczas wizy-
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towania parafii trafiał do najcięższych chorych, do najuboższych mieszkań 
i największej biedy. Z każdym nawiązywał kontakt i serdeczną bliskość, 
bezpośredniość. W naturalny sposób, mając doświadczenie posługi duszpa-
sterskiej wobec chorych i cierpiących w Kościele argentyńskim, przeniósł je 
w końcu jako Pasterz Kościoła na cały świat. 

W niniejszym opracowaniu chodzi o wskazanie na to, co stanowi, że 
Franciszka można nazwać papieżem chorych i cierpiących. Najpierw należy 
dostrzec, że doświadczył w swym otoczeniu oraz własnym życiu choroby 
i cierpienia. Ponadto chodzi o ukazanie  osobistego odniesienia się do cho-
rych i cierpiących poprzez obecność miłością. Dowieść należy również, że 
z papieskiego nauczania daje się jasno dostrzec wielkie wołanie o troskę wo-
bec chorych i cierpiących.

DOŚWIADCZENIE CHOROBY I CIERPIENIA

Choroba i cierpienie stanowią nieodzowną część ludzkiej egzystencji. 
Zwłaszcza cierpienie w jakimś sensie zawsze towarzyszy człowiekowi, jest 
współistotne z człowiekiem1. Na swój sposób odsłania głębię jemu właści-
wą i na swój sposób ją przerasta, cierpienie zdaje się przynależeć do trans-
cendencji człowieka: jest jednym z punktów, w których zostaje on niejako 
„skazany” na to, żeby przerastał samego siebie i zostaje do tego w tajemni-
czy sposób wezwany2. Papież Franciszek wie, że doświadczenie choroby jest 
doświadczeniem niezwykle trudnym, z którym nie każdy jest sobie w stanie 
poradzić i odnaleźć jego sens3. 

Ojciec Święty sam doświadczył choroby i cierpienia. W książce z roz-
ważaniami na temat pandemii i wychodzenia z kryzysu pt. Powróćmy do 

1 „W tej katechezie chciałbym dotknąć aspektu bardzo częstego w życiu naszych 
rodzin, jakim jest choroba. Jest to doświadczenie naszej kruchości, które przeżywamy 
głównie w rodzinie, począwszy od dzieciństwa, a następnie jako osoby starsze, kiedy po-
jawiają się problemy fizyczne”. Franciszek, Słabość i cierpienie osób nam najbliższych 
i najświętszych może być dla naszych dzieci i naszych wnuków szkołą życia. FRANCI-
SZEK, Szkoła choroby i cierpienia. Katecheza podczas audiencji generalnej  (10.06.2015), [w:] (In-
ternet,  20. 12.2020), https://papiez.wiara.pl/doc/2533432.Szkola-choroby-i-cierpienia.

2 Por. FRANCISZEK, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Chorego (11.02.2020), [w:] 
(Internet, 20.12.2020) https://bonifratrzy.pl/wp-content/uploads/2020/02/Orędzie-Pa 
pieża-Franciszka-na-XXVIII-Światowy-Dzien-Chorego.pdf.

3 Por. FRANCISZEK, Być oczami niewidomego i nogami chromego. Orędzie na XXIII 
Światowy Dzień Chorego (2.03. 2015), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 36 (2015) nr 1, 
s. 4–5.
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marzeń zwierzył się, że był bliski śmierci. W rozmowie z brytyjskim dzien-
nikarzem Austenem Ivereighem podzielił się m.in. trzema sytuacjami, któ-
re przypominają mu COVID-194. Chodzi o pobyt w Niemczech, gdzie od-
czuwał ogromną samotność, pobyt w Hiszpanii, kiedy przebywał w izolacji 
w zakonie oraz trzeci – ciężką chorobę płuc, którą przeszedł w wieku 21 lat5. 
Najbardziej trudnym doświadczeniem  była choroba płuc, co postawiło go 
przed nową życiową sytuacją: „przez miesiące nie wiedziałem, kim jestem, 
czy umrę, czy przeżyję”6. „Wiem z doświadczenia, jak czują się chorzy na 
koronawirusa walczący o oddech, podłączeni do respiratora”7. 

Franciszek jest świadomy tego, że choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze 
wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. 
Zdaniem papieża, „w pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dla-
czego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że 
wszystko stracone, że nic już nie ma sensu. W tych sytuacjach wiara w Boga 
jest, z jednej strony, wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą po-
zytywną moc. Nie dlatego, że dzięki wierze znika choroba, czy ból, czy też 
pytania jakie one rodzą, lecz dlatego, że daje ona klucz, który pozwala od-
kryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba 
może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, 
dźwigając krzyż”8. 

Ojciec Święty, powołując się na własne doświadczenie, podkreśla, że 
w chorobie często odczuwa się bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrze-
bę drugiego człowieka9. W wywiadzie z Austenem Ivereighem wspomina 
swój pobyt w szpitalu w 1957 r. „Z tego czasu pamiętam dwie pielęgniarki. 
Jedną z nich była Cornelia Caraglio, dominikanka. (…) Wiedziała, że umie-

4 „W swoim życiu doświadczyłem trzech „Covidów”: mojej choroby, pobytu 
w Niemczech i pobytu w Kordobie”. FRANCISZEK, Powrót do marzeń. Droga ku lepszej 
przyszłości. Papież Franciszek w rozmowie z Austenem Ivereighem, Kraków 2020, s. 45.

5 „Kiedy mając 21 lat, ciężko zachorowałem, po raz pierwszy poznałem doświad-
czenie ograniczeń, bólu i samotności. Zmieniło to moje położenie. Pamiętam, że pewnego 
dnia poprosiłem swoją matkę, obejmując ją, by powiedziała mi, czy umieram. Byłem na 
drugim roku w seminarium diecezjalnym w Buenos Aires”. Tamże.

6 Tamże.
7 Tamże, s. 46.
8 FRANCISZEK, Wstawiennictwo Maryi otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa. Orę-

dzie na XXIV Światowy Dzień Chorego (11.02. 2016), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
36 (2015) nr 10, s. 9.

9 FRANCISZEK, „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8). 
Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Chorego 
(11.02.2021), [w:] (Internet, 15.02.2021),www.vatican.va/content/francesco/pl/messa-
ges/sick/documents/papa-francesco_20101220_ giornata-malato.html.
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ram. Ona uratowała mi życie. Ze swojego doświadczenia, dzięki regularnym 
kontaktom z chorymi lepiej niż lekarz rozumiała, czego potrzebują i miała 
odwagę działać w oparciu o swoją wiedzę”10.

Franciszek dowodzi, że dla „dobrej terapii decydujące znaczenie ma 
aspekt relacyjny, dzięki któremu można mieć podejście całościowe do cho-
rego”11. Pomaga to pracownikom służby zdrowia lepiej otoczyć opieką cier-
piące osoby i towarzyszyć im w procesie uzdrowienia. Papież precyzuje, że 
chodzi relację międzyosobową opartą na zaufaniu. Polega to na „ustanowie-
niu paktu między osobami potrzebującymi opieki a tymi, którzy się nimi 
opiekują; paktu opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku, szczerości 
i dyspozycyjności”12. Choroba i cierpienie, jak zauważa papież, często rodzi 
poczucie osamotnienia. Toteż niezwykle ważne jest otoczenie taką osobę tro-
ską i miłością przez najbliższą rodzinę, ale także przez przyjaciół i bliskich. 
W przeżywaniu cierpienia ważną rolę odgrywa także posługa Kościoła, któ-
ry przez samego Chrystusa został wezwany i posłany, aby nieść wsparcie 
chorym i cierpiącym13. Ojciec Świety przypomina, że „w 5. rozdziale Dziejów 
rodzący się Kościół przedstawiony jest jako szpital polowy, przyjmujący osoby 
najsłabsze, czyli chorych. (…) Chorzy są uprzywilejowani dla Kościoła, dla 
kapłańskiego serca, dla wszystkich wiernych”14. 

Franciszek zachęca wręcz do odwiedzin chorych w szpitalu. „Wspie-
ram wszystkich, którzy ewangeliczną zachętę „chorych nawiedzać” uczyni-
li swoją osobistą decyzją życiową”15. „Czas spędzony u boku chorego jest 
czasem świętym”16. Warto zwrócić uwagę na ciekawe spostrzeżenie, które 
wiąże się z pobytem papieża w szpitalu. Ma ono związek z odwiedzinami 
rodziny i przyjaciół chorego. Chodzi o słowa pocieszenia kierowane przez 
nich do pacjenta. „To doświadczenie pokazało mi jak ważne jest unikanie 
tanich pociech. Ludzie przychodzą, żeby mi powiedzieć, że wszystko będzie 
dobrze, że ból, który teraz odczuwam, sprawi, że już nigdy nie będę mu-
siał cierpieć - naprawdę głupie rzeczy, puste słowa, i choć wypowiedziane 

10 FRANCISZEK, Powróćmy do marzeń, dz. cyt. s. 46.
11 FRANCISZEK, Jeden jest wasz Nauczyciel, przem. cyt., s. 1.
12 Tamże.
13 Por. S. SOJKA, Chrześcijański sens cierpienia, Kraków 2011, s. 115.
14 FRANCISZEK, Chorzy powinni być leczeni, a nie odrzucani. Katecheza podczas audien-

cji generalnej (28.08. 2019), [w:] (Internet, 12.12.2020), https://opoka.org.pl/biblioteka/w/
wp/franciszek_i/audiencje/ag_28082 019.html.

15 FRANCISZEK, Bądźmy przy każdym chorym dziecku. Przemówienie podczas wizyty 
w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu (29.07. 2016), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 37 
(2016) nr 7–8, s. 20. 

16 FRANCISZEK, Być oczami niewidomego, przem. cyt., s. 4–5.



121Franciszek – papież chorych i cierpiących

z dobrymi intencjami, to nigdy nie dotarły do mojego serca”17. Ojciec Święty  
podaje „receptę” na spotkanie z chorymi. „Najbardziej przemówiła do mnie 
milczeniem jedna z kobiet. (…) Przyszła do mnie w odwiedziny, wzięła mnie 
za rękę, pocałowała, przez chwile nic nie mówiła, a potem w końcu powie-
działa: Naśladujesz Jezusa. Nie musiała mówić nic więcej. Jej obecność, jej mil-
czenie były głęboko pocieszające”18. To doświadczenie związane z pobytem 
w szpitalu zaowocowało postanowieniem: „odwiedzając chorych, mówić jak 
najmniej. Po prostu trzymam ich za rękę”19. 

Franciszek w swoich wypowiedziach skierowanych do chorych zasta-
nawia się czy człowiek przez chorobę, czy starość staje się mniej człowie-
kiem? Zapewne zmieniają się jego fizyczne, psychiczne i osobowościowe 
możliwości. Niektóre z nich są drastycznie ograniczone. W ciężkiej chorobie 
kurczą się zewnętrzne, fizyczne czy psychiczne przejawy jego podmiotowo-
ści. Czy jednak zanika również jego podmiotowość ontyczno-aksjologiczna, 
jego człowieczeństwo? W Orędziu na XXVII Światowy Dzień Chorego stwier-
dza, że „istnieje kilka poważnych form cierpienia: choroby nieuleczalne 
i przewlekłe, choroby psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub 
opieki paliatywnej, różne niepełnosprawności, choroby wieku dziecięcego 
i podeszłego. Wobec nich czasami brakuje człowieczeństwa, dlatego koniecz-
ne jest spersonalizowanie podejścia do pacjenta, dodając do leczenia także 
opiekę w celu integralnego uzdrowienia człowieka”20. Dlatego, według pa-
pieża, każdy chory i cierpiący człowiek zasługuje stanowczo na bezwarun-
kowy szacunek należny każdej osobie. Czy jednak stwierdzając, że człowiek 
jest w permanentnym stanie wegetatywnym, nie umniejszy lub wprost nie 
podważa się jego podmiotowości? Termin ten, będący pewną metaforą stanu 
klinicznego, w którym znalazł się chory, może błędnie sugerować na terenie 
antropologii i etyki, że nie ma się tu do czynienia z człowiekiem, lecz ze zde-
fektowanym organizmem ludzkim, którego status nie różni się od statusu or-
ganizmu zwierzęcego czy roślinnego21. Takie myślenie podważa podmioto-
we traktowanie człowieka  - nie jest on już chorym pacjentem, lecz zwiotczałą 

17 FRANCISZEK, Powróćmy do marzeń, dz. cyt., s. 46.
18 Tamże, s. 47.
19 Tamże. 
20 „Istnieje kilka poważnych form cierpienia: choroby nieuleczalne i przewlekłe, 

choroby psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub opieki paliatywnej, różne 
niepełnosprawności, choroby wieku dziecięcego i podeszłego. Wobec nich czasami bra-
kuje człowieczeństwa, dlatego konieczne jest spersonalizowanie podejścia do pacjenta, 
dodając do leczenia także opiekę w celu integralnego uzdrowienia człowieka”. FRANCI-
SZEK, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, przem. cyt., s. 8.

21 Por. A. F. DZIUBA, Służyć życiu, Niepokalanów 2012, s. 155.
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rośliną22. W ten sposób niewinna metafora medyczna, przeniesiona na teren 
etyki, podważa godność i podmiotowość ciężko chorego człowieka, pozba-
wiając go tego, co w nim najważniejsze - człowieczeństwa. Prowadzi ona do 
dehumanizacji tak ważnego etapu życia ludzkiego, jakim jest ciężka choroba 
i śmierć. Przeciwstawiając się podobnym tendencjom myślowym Franciszek 
uważa, że „każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany 
jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bar-
dzo poważnie, posiadają swoja niezbywalną godność i swoją misję w życiu 
i nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą 
się wydawać jedynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest”23.

Franciszek podkreśla, że nie należy odzierać człowieka ciężko chorego 
i umierającego z podmiotowości, z jego człowieczeństwa. Pacjent jest zawsze 
człowiekiem, jest podmiotem aż do naturalnej śmierci24. Przy końcu życia, 
jako szczególnie podatny na zranienie, tym bardziej potrzebuje podmiotowe-
go traktowania go przez ludzką wspólnotę. Teoretyczne i praktyczne negacje 
jego godności i podmiotowości są niecną zdradą bliźniego w potrzebie. Są 
one nie tylko pozostawieniem go, w raz z jego nieszczęściem, samemu sobie, 
ale zmuszaniem go, aby zakończył niepotrzebne życie samobójstwem25. Oj-
ciec Święty w Orędziu na XVIII Światowy Dzień Chorego przypomina: „Drodzy 
pracownicy służby zdrowia, każda interwencja diagnostyczna, prewencyjna, 
terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabilitacyjna skierowana jest do osoby 
chorego, gdzie rzeczownik osoba zawsze pojawia się przed przymiotnikiem 
chory”26. Kultura, która choremu i cierpiącemu człowiekowi ma do zaoferowa-
nia samobójczą albo zabójczą eutanazję, zawodzi w najważniejszym momen-
cie ludzkiego życia. Ujawnia swe antysolidarnościowe, egoistyczne tendencje. 
Chory człowiek nie powinien być nigdy pozbawiony nadziei. „Dlatego wasze 
działanie (pracowników służby zdrowia) niech będzie stale nakierowane na 
godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze 
eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania ży-
cia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny”27.

22 Por. T. BIESAGA, Podmiotowość człowieka chorego i umierającego, „Medycyna Prak-
tyczna” 5 (2005), s. 24.

23 FRANCISZEK, Bądźmy znakami obecności i miłości Boga. Orędzie na XXV Światowy 
Dzień Chorego (11.02. 2017), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 38 (2017) nr 1, s. 4–5.

24 Por. tamże, s. 4.
25 Por. FRANCISZEK, Każde życie jest święte. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pań-

ski” (5.02. 2017), [w:] (Internet, 16.12.2020), https//opoka,org.pl/biblioteka/W/WP/
Franciszek_i/modlitwy/ap_050220.html.

26 FRANCISZEK, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, przem. cyt., s. 7–8.
27 Tamże. 
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OBECNOŚĆ MIŁOŚCIĄ

Papież Franciszek, jako człowiek żyjący w duchu ofiary Chrystusa, czu-
je się  powołany do naśladowania Go, przede wszystkim w niesieniu pomo-
cy cierpiącym. Jezus przynosił ulgę chorym i dał temu doskonały wzór, do 
którego papież chce się upodobnić. Żyje przykazaniem miłości wskazującym 
współczucie i wzajemną pomoc. Podejmuje różne inicjatywy dla dobra cho-
rych i cierpiących. Jest zawsze obecny blisko tych, którzy znajdują się w po-
trzebie. 

Z cierpiącymi spotyka się często, odwiedza ich w szpitalach, poznaje 
różne stadia procesu choroby28. Ma wielkie odczucie, że Chrystus jest obecny 
w cierpiących. Przy chorych zatrzymuje się, chce ich wysłuchać, błogosławi, 
okazując im zawsze czułość. W czasie swojej pielgrzymki do Polski stwier-
dza: „Nie mogło zabraknąć podczas mojej wizyty w Krakowie spotkania 
z młodymi pacjentami tego szpitala. Chciałbym zatrzymać się trochę przy 
każdym chorym dziecku, przy jego łóżku, przytulić jedno po drugim, posłu-
chać choćby przez chwilę każdego z was i razem milczeć w obliczu pytań, na 
które nie ma natychmiastowej odpowiedzi. I modlić się29. Papież przybywa 
do chorych i cierpiących nie tylko z poczucia obowiązku, ale z odruchu ser-
ca. Ta potrzeba rodzi się ze współczucia chrześcijańskiego. Ukazuje chorym 
wartość bliskości drugiego człowieka30. Łączy go duchowa więź z każdym 
cierpiącym człowiekiem31. Spotkania z chorymi pojmuje w świetle tajemnicy 
odkupienia, dlatego stawia ich w sercu tej tajemnicy i w sercu świata32. 

28 FRANCISZEK, Troska wierzących to szacunek dla osoby. Przemówienie w  szpitalu 
w Zimpeto (6.09.2019), [w:] (Internet, 16.12.2020), https://papiez.wiara.pl/doc/5836799; 
TENŻE, Trzeba przyjąć i podtrzymywać życie. Przemówienie  podczas spotkania w szpitalu 
St. Louis w Bangkoku (21.11.2019), [w:] (Internet, 16.12.2020),  https://papiez.wiara.pl/
doc/5994738.Papiez-podczas-spotkania-w-szpitalu-St-Louis-w-Bangkoku.

29 Por. FRANCISZEK, Bądźmy przy każdym chorym dziecku, przem. cyt., s. 20. 
30 Por. M. BRZEZIŃSKI, Wiara w doświadczeniu choroby i cierpienia, „Studia nad Ro-

dziną” 17 (2013) nr 1, s. 228.
31 „Kiedy widzę przedstawicieli różnych kultur, społeczeństwa i religii, którzy łą-

czą swoje siły i wspólnie podejmują drogę refleksji i zaangażowania na rzecz cierpiących, 
odczuwam radość, bo osoba ludzka jest punktem spotkania i miejscem jedności. W obliczu 
problemu ludzkiego cierpienia trzeba umieć tworzyć synergie między osobami i instytu-
cjami, również przezwyciężając uprzedzenia, by zwiększyć wrażliwość i wysiłek wszyst-
kich na rzecz osoby chorej”. FRANCISZEK, Badania naukowe i odpowiedzialność etyczna. 
Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji „Unite to Cure: A Global Health Care 
Initiative” (8.06.2018), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 39 (2018) nr 5, s. 17.

32 Por. FRANCISZEK, Jeden jest wasz Nauczyciel, przem. cyt., s. 1.
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Franciszek podkreśla ważną rolę obecności przy chorych i cierpiących33. 
Obecność, według papieża, powinna być naznaczona czułością i wspar-
ciem34. „Jak Maryja, która pozostała u stóp krzyża Jezusa, również i oni stoją 
przy łóżku cierpiących i towarzyszą im, dając pocieszenie. Jest to obecność 
naznaczona czułością i wsparciem, w której urzeczywistnia się przykazanie 
braterskiej i wzajemnej miłości, które dał nam Jezus. Ta postawa troskliwej 
obecności jest tym bardziej niezbędna w obliczu pacjentów cierpiących na 
choroby układu krwiotwórczego, których sytuacja jest bardzo złożona ze 
względu na postrzeganie tej choroby, jej specyfiki”35. Obecność wyraża się 
w bliskości z chorym i cierpiącym36. W Orędziu na XXIX Światowy Dzień Cho-
rego Franciszek stwierdza, że „bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, 
który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie”37. Podczas 
spotkania z członkami włoskiego stowarzyszenia, które walczy z nowotwo-
rami układu krwiotwórczego i chłonnego papież mówi: „Chcę zapewnić 
wszystkich chorych, że nigdy nie są sami. Pan Jezus, który sam przeszedł 
przez trudne doświadczenie bólu i krzyża jest obok was”38.

Franciszek interesuje się także pracą wśród chorych, ludzi, którzy słu-
żą chorym, chwali ją. W Orędziu na Światowy Dzień Chorego stwierdza: „Po-
nawiam swoją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, 
wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych, zaangażo-
wanych w posługę chorym i cierpiącym, dla instytucji kościelnych i świec-

33 W czasie pielgrzymkowych spotkań z nimi, papieska idea obecności wobec cho-
rych i cierpiących pojawia się bardzo często. 

34 Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych abp 
Z. Zimowski w liście  przed obchodami XXIV Światowego Dnia Chorego pisze: „Człowiek 
cierpi w różnych miejscach, niekiedy bardzo cierpi. Wzywa drugiego człowieka. Potrzebuje 
jego pomocy. Potrzebuje jego obecności. Czasami onieśmiela nas fakt, że nie potrafimy 
pomóc, tak jak czynił to Jezus. Chcemy ukryć nasze zakłopotanie. Ważne jest, aby przyjść, 
być blisko tego, który cierpi. On może, więcej jak uzdrowienia, potrzebuje obecności czło-
wieka, serca pełnego miłosierdzia, ludzkiej solidarności”. Z. ZIMOWSKI, Szpitale miejscem 
kultury spotkania i pokoju. List Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpa-
sterstwa Chorych przed obchodami XXIV Światowego Dnia Chorego  (28.01.2016), [w:] (Internet, 
12.12.2020), https://www. katolik.pl/xxiv-swiatowy-dzien-chorego,25417,794,news.html.

35 FRANCISZEK, Nigdy nie jesteście sami. Pan Jezus jest z wami. Przemówienie pod-
czas audiencji dla członków  stowarzyszenia walczącego z nowotworami układu krwiotwórcze-
go i chłonnego (2.03. 2019), [w:] (Internet, 12.12.2020), www.vaticannews.va/pl/papiez/
news/2019-03/papiez-franciszek-nowotwory-krwi-chorzy-pomoc.html.

36 Por. A. BARTOSZEK, Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opie-
ki paliatywnej, Katowice 2000, s. 209.

37 FRANCISZEK, Jeden jest wasz Nauczyciel, przem. cyt., s. 1.
38 FRANCISZEK, Nigdy nie jesteście sami, dok. cyt., s. 1. 



125Franciszek – papież chorych i cierpiących

kich, które działają w tym obszarze”39. W szpitalu w Bangkoku docenia ich 
pracę: „Wypełniacie jedno z najwspanialszych dzieł miłosierdzia, ponieważ 
wasz wysiłek na rzecz zdrowia wykracza znacznie poza godne pochwały 
samo tylko praktykowanie medycyny. Takie zaangażowanie nie może spro-
wadzać się jedynie do realizacji określonych działań lub programów, ale 
musicie wykraczać poza to, będąc otwartymi na to, co nieprzewidywalne. 
Trzeba przyjąć i podtrzymywać życie, jak to się dzieje na ostrym dyżurze 
szpitala, aby zostało potraktowane ze szczególnym współczuciem, rodzą-
cym się z szacunku i umiłowania godności każdego człowieka”40. 

Ojciec Święty zwraca uwagę na różne aspekty działalności pracowni-
ków służby zdrowia. Wskazuje zwłaszcza na decydującą rolę lekarzy, któ-
rym powierzona jest troska o całego człowieka, który składa się z ciała i du-
cha. Przedmiotem terapii jest bowiem osoba, a nie jakaś choroba, organ czy 
komórki41. Apeluje do przywódców narodów całego świata   o inwestowanie 
w zdrowie przez wzmacnianie placówek i zatrudnianie większej liczby pie-
lęgniarek i pielęgniarzy, aby zapewnić wszystkim odpowiednią opiekę zdro-
wotną42.  Mówi także o dużym znaczeniu wolontariuszy, którzy towarzyszą 
chorym w cierpieniu i są namacalnym znakiem obecności i pocieszenia, które 
wnosi w ich chorobę Jezus oraz Jego Matka Maryja, Matka wszystkich cier-
piących43. 

Franciszek poświęcając swój czas chorym, solidaryzuje się z nimi. Pa-
mięta o nich w modlitwie, kieruje do nich słowa zachęty, wzmocnienia, na-
wiedza ich i wspiera słowem, a przykładem wstrząsa sumienia. Doświad-
czenie osobistego cierpienia otwarło go na każde ludzkie cierpienie i posługę 
wobec nich. Chce, podobnie jak Jezus, który zbliżać się do człowieka i stawać 
się jego zatroskanym towarzyszem. W szpitalu w Krakowie uczy: „Ewan-
gelia wielokrotnie ukazuje nam Pana Jezusa, który spotyka się z chorymi, 
przyjmuje ich, także chętnie wychodzi, by ich znaleźć. Zawsze ich dostrzega, 
patrzy na nich, tak jak matka patrzy na syna, który jest chory i odczuwa bu-

39 FRANCISZEK, Bądźmy znakami obecności, przem. cyt., 4–5.
40 FRANCISZEK, „Trzeba przyjąć i podtrzymywać życie”. Przemówienie podczas spotka-

nia w szpitalu St. Louis w Bangkoku z okazji 120-lcia powstania (21.11.2019), [w:] (Internet, 
15.12.2020), https://papiez.wiara.pl/doc/5994738.Papiez-podczas-spotkania-w-szpitalu 
-St-Louis.

41 Por. FRANCISZEK, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, przem. cyt., s. 9.
42 Por. FRANCISZEK, Codzienne świadectwo odwagi i poświęcenia. Przesłanie 

na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarza i Pielęgniarki (13.05.2020), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 5, s. 6–7.

43 Por. FRANCISZEK, Trzeba odkryć na nowo wartość daru, by medycyna była bardziej 
ludzka, przem. cyt., s. 44; TENŻE, Bądźmy znakami obecności, przem. cyt., s. 4–5.
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dzące w niej współczucie. Jakże bardzo chciałbym, abyśmy jako chrześcijanie 
byli zdolni do stawania u boku chorych tak jak Jezus, zmilczeniem, przytu-
leniem, z modlitwą”44. Do cierpiących zwraca się zawsze w prosty i wzru-
szający sposób. Odczuwa empatię do nich i to tym większą, im większa jest 
skala ich cierpienia i niemoc. Papież przeżywa tę bezsilność w czasie spotkań 
z nimi. Czuje, że żadne słowa nie oddadzą tego, więc po prostu chce z nimi 
być. Charakteryzuje go miłosna obecność. Ta jego obecność okazywania 
chrześcijańskiego współczucia jest największą wartością w ich oczach. Wy-
jawia to m.in. w Orędziu na Światowy Dzień Chorego w 2018 roku: „Z miłością 
zapewniam was wszystkich o mojej bliskości w modlitwie”45. 

Spotkania z chorymi i cierpiącymi traktuje papież jako łaskę i czuje się 
ich przedstawicielem, żywi do nich przekonanie. Widzi, że nie może leczyć 
ich cierpień ciał, toteż stara się przynosić im ulgę pokrzepiającym słowem. 
Pragnąc zaprzyjaźnić się z nimi, przychodzi do nich jako misjonarz wysłany 
przez Boga Ojca, aby utwierdzić tych chorych braci w wierze  jako sługa i za-
stępca Chrystusa – pokorny następca Piotra, Biskup Rzymu i Pasterz Kościo-
ła, aby czuwać nad zranionymi owieczkami i brać je w ramiona. Przyjmując 
powołanie na Stolicę Piotrową w 2013 r. wiedział, że spoczywa na Nim wy-
jątkowo wielka odpowiedzialność i dlatego zgodził się poznawać, miłować, 
służyć wszystkim członkom powierzonego mu stada. Wyznaje często swą 
wielką miłość i radość, że może im w jakikolwiek służyć. I tak w przemówie-
niu w szpitalu w Krakowie-Prokocimiu wyjaśnia: „Ewangelia wielokrotnie 
ukazuje nam Pana Jezusa, który spotyka się z chorymi, przyjmuje ich, a tak-
że chętnie wychodzi, by ich znaleźć. Zawsze ich dostrzega, patrzy na nich, 
tak jak matka patrzy na syna, który jest chory i odczuwa budzące się w niej 
współczucie. Ja także bardzo chciałbym, abyśmy jako chrześcijanie byli zdol-
ni do stawania u boku chorych tak, jak Jezus, z milczeniem, przytuleniem, 
modlitwą”46. 

Spotkania Franciszka z chorymi sprawiają, że zapominają oni o swojej 
chorobie i cierpieniu, a widząc dobrotliwą, uśmiechniętą twarz Ojca Święte-
go, doznają radości. Jest w nim tyle miłości dla każdego, i to takiej miłości, 
o jakiej uczy Jezus Chrystus. Papież przybliża Chrystusa w ich sercu, który 
wszedł między strapionych, biednych i chorych47. Mówi im, że są „cennym 

44 FRANCISZEK, Bądźmy przy każdym chorym dziecku, przem. cyt., s. 20.
45 FRANCISZEK, Trzeba odkryć na nowo wartość daru, by medycyna była bardziej ludzka, 

przem. cyt. s. 43–45. 
46 FRANCISZEK, Bądźmy przy każdym chorym dziecku, przem. cyt., s. 20. 
47 Por. FRANCISZEK, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, przem. cyt., s. 8.
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skarbem Kościoła”48. Ojciec Święty doskonale rozumie rolę miłości i dawania 
siebie drugiemu. Tak rozumiana służba papieża przynosi obfite owoce, wy-
zwala pokłady dobra w ludzkich sercach i napełnia radością49. Nieustannie 
służy i ukazuje potęgę odważnej służby. Wymownym wyrazem takiej służby 
jest niezwykły gest, gdy jako kardynał J. Bergoglio, odwiedzając w 2001 r. 
hospicjum umył i ucałował stopy 12 osobom chorym na AIDS50. 

W pismach i przemówieniach Franciszka często spotyka się refleksje 
nad chorobą i cierpieniem, bólem, współczuciem. Każda pielgrzymka, wizy-
ta, audiencja, spotkanie z ludźmi, pełne jest troski o cierpiących, solidarność 
i prośby o posługę wobec chorych51. Franciszka cechuje odwaga, konsekwen-
cja i nadprzyrodzoność. Liczni pielgrzymi przybywają na spotkania z nim, 
gdyż jego odwaga sprawia, że czują się przy nim bezpiecznie. Żąda katego-
rycznie praw ludzkich. Traktuje ubogiego jako kogoś, komu można i nale-
ży czynić dobro. Solidaryzuje się z ludzkim cierpieniem. Nadprzyrodzony 
wymiar jego posługi  pasterskiej wynika ze  świadomości powołania i misji. 
Przede wszystkim głosi Ewangelię cierpienia. Jego pontyfikat to nieustanna 
troska o cierpiącego, przejawiająca się w nauczaniu i posłudze. 

WOŁANIE O TROSKĘ WOBEC CHORYCH I CIERPIĄCYCH

Franciszek nieustannie zachęca do służby najsłabszym, do których na-
leżą także chorzy. Podczas modlitwy Anioł Pański poucza, że „troska o cho-
rych wszelkiego rodzaju nie jest dla Kościoła działalnością opcjonalną, nie jest 
czymś dodatkowym; nie, troska o chorych wszelkiego rodzaju jest integralną 
częścią misji Kościoła, tak jak byłą częścią misji Jezusa, a tą misją jest niesienie 

48 FRANCISZEK, Saluto del Santo Padre ai malati al termine della Santa Messa 
(13.05.2017), [w:] (Internet, 16.12.2020),ww.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/ 
2017/may/documents/papafrancesco_20170513_malati-fatima.html.

49 „Wiele anonimowych osób, które dziś się uśmiechają, bo zostały godnie uleczo-
ne, z poszanowaniem ich godności osobistej, to część zapłaty, którą Pan zostawił. (…)  
Druga część zostanie wam wypłacona przez Pana. „kiedy  powróci”, a to musi napełnić 
was radością”. FRANCISZEK, Troska wierzących to szacunek dla osoby. Przemówienie w szpi-
talu w Zimpeto (6.09.2019), [w:] (Internet, 16.12.2020), https://papiez.wiara.pl/ 5836799.
troska-wierzacych-to-szacunek-dla-osoby.

50 Por. T. PRZYBYSZEWSKI, Franciszek papieżem ubogich i wykluczonych (14.03. 
2013),[w:] (Internet, 10.12.2020), https://www.niepełnosparwni.pl/ledge/x/163973

51 Por. T. REROŃ, Etyka w szpitalu. Diakonia-medycyna-duszpasterstwo, Wrocław 2020, 
s. 71.
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czułości Boga cierpiącej ludzkości”52. Wciąż przypomina, że służba człowie-
kowi jest służbą życiu w godności. Wszelką działalność na rzecz cierpiących 
i potrzebujących ludzi nazywa „posługą samarytańską”. To właśnie ona leży 
u podstaw wszelkiej działalności służby zdrowia. Franciszek przypomina, że 
„Kościół chce być coraz bardziej i lepiej gospodą Dobrego Samarytanina, któ-
rym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można zna-
leźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu 
na duchu. W tym domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni 
miłosierdziem Bożym ze swej słabości, będą umieli pomóc wam nieść krzyż, 
tworząc z własnych ran szczeliny, poprzez które ponad swoją chorobę moż-
na dostrzec horyzont i otrzymać światło i powietrze dla waszego życia”53.

Niestety, z niepokojem zauważa papież, że nadal trwają zamachy na 
ludzką godność oraz życie i to w epoce będącej epoką powszechnych praw 
człowieka54. Nawet więcej, powstają nowe zagrożenia i nowe zniewolenia, 
a ustawodawstwa nie zawsze służą ochronie najsłabszego i najbardziej kru-
chego życia55. Aborcja powodowana jest niekiedy strachem, ale w żaden spo-
sób nie jest dobrą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Aborcja nigdy nie jest 
odpowiedzią, jakiej poszukują kobiety i rodziny. To raczej strach przed cho-
robą i opieką nad niesprawnym dzieckiem wywołują wahania rodziców56. 
Ojciec Święty zdecydowanie sprzeciwia się aborcji i mówi wyraźne „tak dla 
życia”. 

Papież w encyklice Laudato si pisze: „Ponieważ wszystko jest ze sobą po-
wiązane, nie da się pogodzić obrony przyrody z usprawiedliwianiem aborcji. 
Niewykonalny wydaje się proces edukacyjny na rzecz przyjęcia osób słabych, 
przebywających wokół nas, jeśli nie otacza się opieką ludzkiego embrionu, 
mimo że jego pojawienie się może być powodem trudności i problemów”57. 
Natomiast w adhortacji Evangelii gaudium Ojciec Święty zaznacza, że nie moż-
na oczekiwać od Kościoła, że zmieni nauczanie w tej dziedzinie, gdyż kwe-

52 FRANCISZEK, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (7.02.2021), [w:] (Inter-
net, 16.02.2021), https:// www.radiomaryja.pl/kosciol/aniol-panski-z-ojcem-swietym-
-franciszkiem-07-02-2021

53 FRANCISZEK, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, przem. cyt., s. 8–9.
54 Por. Z. ZIMOWSKI, Na drodze człowieka cierpiącego. Bóg nawiedził swój lud, Lublin 

2013, s. 57.
55 Por. FRANCISZEK, Należy bronić każdego życia, służyć mu i je kochać. Katecheza pod-

czas audiencji generalnej  (25.03. 2020), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 4, 
s. 19.

56 Por. FRANCISZEK, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, przem. cyt.,  1, s. 8–9.
57 FRANCISZEK, Encyklika o braterstwie i przyjaźni społecznej „Fratelli tutii” 

(3.10.2020), Kraków 2020, 120.
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stia ta powiązana jest z przesłaniem o wartości osoby ludzkiej. To nie jest 
problem poddany zamierzonym reformom lub modernizacji. Nie jest żadnym 
postępem rozwiązywanie problemów przez eliminację ludzkiego życia”58.

Przyglądając się sytuacjom niszczącym życie, odkrywa różnorakie przy-
czyny decyzji wymierzonych przeciw życiu. Są to dramatyczne doświadcze-
nia głębokiego cierpienia, samotności, depresji i lęku o przyszłość. Papież nie 
godzi się z usprawiedliwianiem mnożenia zamachów na życie59. Franciszek 
jest głosem tych, którzy go nie mają. Woła więc: „Życie ludzkie jest święte 
i nienaruszalne. Rozwijajmy kulturę życia jako odpowiedź na logikę odrzu-
cania, bądźmy blisko i módlmy się razem za dzieci, których życie jest zagro-
żone przez przerwanie ciąży”60. 

Franciszek mówi też o wojnie silnych przeciw życiu i o życiu, które doma-
ga się większej życzliwości, miłości i opieki. Spiskiem przeciw życiu nazywa 
także złe traktowanie człowieka ogarniętego chorobą, niepełnosprawnością, 
cierpieniem. Nie godzi się z odtrącaniem słabszych, potrzebujących, chorych 
i starców61. Zachęca do obrony tych ludzi. Wyrazem miłości papieża do cho-
rych i najbardziej potrzebujących jest także troska o tych, którzy nie mają do-
stępu do podstawowej opieki medycznej. Obrady synodu biskupów na temat 
Amazonii ukazały wiele problemów tak duchowych, jak i egzystencjalnych 
dotyczących tego regionu. Ojciec Święty w adhortacji Querida Amazonia pisze: 
„Umiłowana Amazonia ukazuje się przed światem z całym swoim blaskiem, 
dramatem, swoją tajemnicą”62. Wśród wielu dramatycznych zagadnień, które 
dostrzegli obecni na synodzie biskupi jest utrudniony dostęp wielkiej rzeszy 
ludzi do usługi lekarskiej i wszelkiej opieki medycznej. W związku z tym po-
wstała inicjatywa, by powstał statek-szpital niosący pomoc medyczną miesz-
kańcom Amazonii. Papież Franciszek natychmiast pobłogosławił nowy pro-
jekt medyczny, który zaprezentował mu bp Bernardo Bahlmann pracujący 
w brazylijskim stanie Pará, gdzie statek-szpital miałby pływać. 

58 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie 
„Evangelii gaudium” (24.11. 2013), Kraków 2013, 214 (skrót: EG).

59 Por. FRANCISZEK, Każde życie jest święte, przem. cyt., s. 1. 
60 Tamże.
61 „Daliśmy początek kulturze ‚odrzucenia’, którą wręcz się promuje. Nie chodzi 

już tylko o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o coś nowego: przez wykluczenie zraniona jest 
w samej swej istocie przynależność do społeczeństwa, w którym człowiek żyje, ponieważ 
nie jesteśmy w nim nawet na samym dole, na peryferiach czy pozbawieni władzy, ale 
poza nim. Wykluczeni nie są ‚wyzyskiwani’, ale są odrzuceni, są ‚niepotrzebnymi reszt-
kami”. EG 53.

62 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska „Querida Amazonia” (2.02. 2020), Wrocław 
2020, 1.
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Już w sierpniu 2019 r. statek-szpital został poświęcony i nadano mu 
imię Papieża Franciszka. Statek przez dwa tygodnie w miesiącu pływa i słu-
ży ludności mieszkającej na obrzeżach rzeki Amazonki, a przez kolejne dwa 
tygodnie jest zakotwiczony w porcie Óbidos pozostając do dyspozycji bied-
nych chorych z miasta i ubogich z jego okolic63. W specjalnym liście z oka-
zji poświęcenia statku-szpitala Franciszek pisze, że „oprócz bycia pięknym, 
konkretnym gestem przed synodem dla Amazonii, ten wodny szpital jest 
przede wszystkim odpowiedzią na polecenie Pana, który kontynuuje wy-
syłanie swoich uczniów, aby głosili Słowo Boże i leczyli”64. Innym wyrazem 
wielkiej troski o chorych cierpiących w obecnej dobie pandemii Covid-19 
jest przekazanie 35 respiratorów płucnych ratujących życie pacjentów z naj-
cięższymi objawami choroby. Dotarły one poprzez nuncjatury apostolskie 
do krajów najbardziej dotkniętych pandemią oraz posiadających najbardziej 
niewydolne systemy opieki zdrowotnej65. 

Papież nieustannie prosi, aby dostrzec wśród siebie bezdomnych i głod-
nych ludzi, żebraków, ofiary nałogów, zapomnianych przez najbliższych 
i społeczeństwo, cierpiących w szpitalach, osierocone lub opuszczone dzieci 
oraz młodzież przeżywającą swoje troski. Franciszek wzywa do konkretnej 
postawy i domaga się służenia tym, którzy wołają o pomoc, ale i tym, któ-

63 Statek-szpital jest odpowiedzią Braterstwa św. Franciszka Boskiej Opatrzności na 
„prowokację” papieża Franciszka w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Jane-
iro w 2013 r. O. Francisco Belotti zaprezentował wówczas papieżowi charytatywną dzia-
łalność zakonników wśród najuboższych. Franciszek zapytał wówczas, dlaczego nie ma 
ich w Amazonii. Po spotkaniu z papieżem wśród zakonników zaczęła powstawać myśl, 
w jaki sposób wesprzeć społeczności żyjące w Amazonii, a mające bardzo trudny dostęp 
do służby zdrowia. Rozważano, jak dotrzeć z pomocą medyczną do ludzi żyjących nad 
brzegami Amazonii i jej dopływów. Stąd powstała sieć łodzi-ambulansów, które będą 
docierały do trudnych miejsc w dorzeczach Amazonki, spiesząc z medyczną pomocą tam-
tejszej ludności. Por. Z. MALCZEWSKI, Pierwsi pacjenci na statku-szpitalu im. Papieża Fran-
ciszka (21.08.2019), [w:] (Internet, 18.12.2020), htpps://www.vaticannews/va/pl/swiat/
news/ 2019-8/brazylia-amazonka-statek-papieza-franciszka.html.

64 Tamże.
65 Respiratory trafiły na wszystkie kontynenty i do wszystkich zakątków świata do-

tkniętych pandemią. 4 zostały wysłane na Haiti, 2 do Republiki Dominikany, tyle samo 
do Boliwii, 4 dotarły do Brazylii. Z kolei 3 respiratory trafiły do Kolumbii, 2 do Ekwadoru, 
dalsze 3 przybyły do Hondurasu, tyle samo do Meksyku i 4 do Wenezueli, gdzie kryzys 
zdrowotny wiąże się z trudną sytuacją społeczną i gospodarczą. Kraje afrykańskie Ka-
merun i Zimbabwe otrzymały po  4 respiratory. W Azji, 2 respiratory zostały przekazane  
Bangladeszowi i dwa otrzymała Ukraina. Por. K. OŁDAKOWSKI, Papież przekazał 35 re-
spiratorów na czas walki z pandemią (26.06. 2020), [w:] (Internet, 18.12.2020), https://www.
vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-06/papież-przekazuje-respiratory-wszystkim-
kontynetom.html.



131Franciszek – papież chorych i cierpiących

rzy ukrywają swoją biedę. Oni potrzebują ludzkiej obecności i serca. Zwraca 
się z apelem, aby nie zatwardzać serc na krzyk biednych, i by zapobiegać 
szerzącemu się niedostatkowi. Docenia rolę hospicjów, jadłodajni, ośrodków 
charytatywnych, domów samotnej matki, ochronę dzieci, centrów dla niepeł-
nosprawnych. 

Franciszek wzywa do usłyszenia wołania Chrystusa, który upomina 
się o cierpiących różne biedy na świecie. One muszą wstrząsnąć sumieniami 
chrześcijan i przypominać o obowiązku przeciwdziałania indywidualnego 
i społecznego. Jesteśmy wezwani przez Chrystusa do gotowości służenia 
innym. Wyjątkową treść na temat troski o cierpiących niesie przesłanie Ojca 
Świętego wygłoszonego w szpitalu zajmującym się leczeniem chorych na 
AIDS w Zimpeto: „Wszystkie osoby, które na różnych poziomach są częścią 
tej wspólnoty służby zdrowia, stają się wyrazem Serca Jezusa, aby nikt nie 
myślał, że ich wołanie padło w próżnię. Biednym nie jest potrzebne upo-
ważnienie, ale osobiste zaangażowanie tych, którzy słyszą  ich wołanie. Tro-
ska wierzących nie może ograniczać się do pewnej formy pomocy - chociaż 
na początku jest ona konieczna i opatrznościowa, ale wymaga owej wrażli-
wości miłości, która szanuje drugiego jako osobę i zabiega o jego dobro”66. 
W czasie swoich pielgrzymek spotyka się z chorymi i cierpiącymi, wspiera 
ich dobrym słowem, zaś zdrowych prosi: „Nigdy nie może zabraknąć mo-
dlitwy za chorych. Musimy się wręcz modlić więcej, zarówno osobiście, jak 
i we wspólnocie”67.

ZAKOŃCZENIE

Refleksja nad życiem i nauczaniem papieża Franciszka  w aspekcie jego 
odniesienia się do chorych i cierpiących wskazuje, że przede wszystkim jest 
on świadomy swojego posłannictwa, polegającego na tym, by służyć. Wska-
zuje na to całe jego życie, a szczególnie jako pasterza, tzn. jako kapłana, bi-
skupa, a najpełniej jako papieża. I tą świadomością dzieli się w duszpaster-
skim nauczaniu. Jako papież uświadamia wszystkim potrzeby cierpiących 
braci i sióstr, którym cierpienie odbiera radość życia. Czyni to korzystając 
z własnego doświadczenia choroby i cierpienia. Nawiedzając szpitale przy-
pomina o doniosłym znaczeniu zdrowia i sił, które są cenną łaską i skarbem. 
Z drugiej strony pomaga zrozumieć innym, że cierpienie istnieje w planach 
Bożych i że należy zatrzymać się nad jego tajemnicą.

66 FRANCISZEK, Troska wierzących to szacunek dla osoby, przem. cyt., s. 1.
67 FRANCISZEK, Słabość i cierpienie osób nam najbliższych, przem. cyt., s. 1. 
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Według Franciszka, doświadczenie choroby i związanego z nią cier-
pienia jest powszechnym faktem i może dotknąć każdego człowieka. Jest 
jednym z najtrudniejszych doświadczeń, gdyż trudno odnaleźć jego sens. 
Jedyną drogą do jego odnalezienia, jest spojrzenie na cierpienie Jezusa Chry-
stusa, który z miłości przyjął na siebie, w sposób wolny, cierpienie każdego 
człowieka i złączenie swego cierpienia z cierpieniem Chrystusa. Choroba 
i cierpienie często rodzi poczucie osamotnienia, dlatego niezwykle ważne 
jest otoczenie cierpiącego troską i miłością przez najbliższą rodzinę, ale także 
przez przyjaciół i bliskich. W przeżywaniu cierpienia ważną rolę odgrywa 
posługa Kościoła, który przez samego Chrystusa został wezwany i posłany, 
by nieść posługę wobec chorych i cierpiących. 

Ojciec Święty troszczy się ustawicznie o duchowe i fizyczne dobro wier-
nych całego Kościoła. Posyła do chorych swoje współczujące serce i współ-
pracowników: lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy, niosących różne formy 
pomocy, a przede wszystkim siebie przez obecność. Sam powierza się ich 
opiece, ale też prosi ich, aby spieszyli innym z pomocą, uśmierzali ich ciężki 
ból. W służbie zdrowia współtowarzyszącej chorobie i cierpieniu, wychwala 
wielkie dzieło, jakiego dokonuje się przez ich ręce. 
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FRANCIS – POPE OF THE SICK AND THE WARM

Illness and the suffering associated with it have accompanied man since the dawn of 
time. They concern the lives of people who experience it directly and those around them. 
Many medical institutions and social organizations look for ways to help and accompany 
sick people. This subject is no stranger to the teaching of the Catholic Church. It was often 
undertaken by Popes John Paul II, Benedict XVI, and recently Francis.

Pope Francis not only notices the world of sick and suffering people, but is also 
keenly interested in it. He has a heart sensitive to poverty and suffering. The years of 
his youth prepared him for such an attitude. Therefore, from the very beginning of his 
priestly ministry, he shows great understanding to the sick. He establishes contact and 
affection with everyone. Naturally - having experience of pastoral ministry to the sick 
and suffering in the Argentine Church - he transferred them as Shepherd of the Church 
all over the world.

The purpose of this study is to indicate what makes Francis the Pope of the sick and 
suffering. First, one should recognize that he experienced sickness and suffering in his 
surroundings and in his own life. Moreover, it is about showing a personal relationship to 
the sick and suffering through the presence of love. It should also be proved that from the 
papal teaching one can clearly see the great cry for care for the sick and the warm.

tłum. Tadeusz Reroń
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W dobie wzrastającego zagrożenia pandemią wywołaną przez koronawi-
rusa ludzkość stanęła przed wielkim wyzwaniem. Wirus ten bowiem atakuje, 
poważnie zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Uderza także w całą społeczną, eko-
nomiczną i duchową tkankę społeczeństwa. Paraliżuje relacje międzyludzkie, 
niejako nakazuje traktować każdego człowieka, jako potencjalnego nosiciela 
wirusa. Obniża, a często uniemożliwia pracę, produkcję, handel i celebracje 
liturgiczne Kościoła. Wpływa destrukcyjnie na edukację uniemożliwiając nor-
malne funkcjonowanie szkolnictwa wszystkich szczebli. Można zatem mówić 
o globalnym kryzysie społecznym, a ten powinien niepokoić, i rzeczywiście 
niepokoi wszystkich, którym leży na sercu przyszłość ludzkości. 

Sytuacja ta nie jest obojętna papieżowi Franciszkowi, który wiele razy 
wypowiadał się w tej kwestii. Mówi on o „zamęcie spowodowanym przez 
epidemię o wstrząsających i niespodziewanych skutkach”1. Pandemia Co-
vid-19, którą został dotknięty świat, wpływa na zmianę stylu życia. Podaje 
w wątpliwość systemy gospodarcze, sanitarne i społeczne. I wreszcie wobec 

1 FRANCISZEK, Nie roztrwońmy pozytywnej energii, którą wyzwoliła pandemia. Do 
przedstawicieli włoskich regionów najbardziej dotkniętych przez COVID-19 (20.06.2020), „L’Os-
servatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 7–8, s. 6.  
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śmierci wielu osób ukazuje kruchość istot stworzonych2. Kryzys pandemii 
Covid-19 wydaje się wyjątkowy, gdyż dotyka większość ludzkości3.

Zapewne wszyscy mamy w pamięci postać Franciszka stojącego w stru-
gach deszczu, na całkowicie pustym Placu św. Piotra, modlącego się o ustanie 
pandemii. Warto zatem pochylić się nad jego nauczaniem i rzeczywistością 
świata przed pandemią, oraz nad pandemią Covid-19 odsłaniającą słabości 
światowej wspólnoty i na sugerowane przez Franciszka rozwiązania pozwa-
lające wyjść z kryzysu.

RZECZYWISTOŚĆ PRZED PANDEMIĄ

Od samego początku pontyfikatu w nauczaniu i pasterskim posługiwa-
niu Franciszka można dostrzec jego zainteresowanie sprawami świata i czło-
wieka4. Moralny charakter istnienia i rozwoju nie może pomijać poszanowa-
nia wszystkiego tego, co stanowi widzialną naturę. Cały bowiem „kosmos” 
wymaga poszanowania z trzech względów, o których pisał Jan Paweł II, a do 
którego to opisu nawiązuje Franciszek. Uważa on, że nie można bezkarnie 
używać różnego rodzaju bytów, żyjących czy nieożywionych – składników 
naturalnych, roślin, zwierząt – w sposób dowolny, jedynie według własnych 
potrzeb gospodarczych. Postuluje on, aby w zamian brać pod uwagę naturę 
każdego bytu oraz ich wzajemne powiązanie w uporządkowany system, któ-
rym właśnie jest kosmos. Tym bardziej, że część tych zasobów nie odnawia 
się, co stwarza niebezpieczeństwo korzystania z nich tylko przez obecne po-
kolenie, z pominięciem przyszłych generacji. Nie bez znaczenia jest też bez-
pośredni wzgląd na skutki takiego rozwoju, uprzemysłowienia, które będą 
miały negatywny wpływ na jakość życia szczególnie w bezpośrednich  stre-
fach uprzemysłowienia5. Dlatego, konkluduje Franciszek „zdolność człowie-
ka do przekształcania rzeczywistości powinna być rozwijana na podstawie 
pierwotnego przeznaczenia rzeczy, wyznaczonego jej przez Boga”6.

2 FRANCISZEK, Niczym pomost między narodami. Przesłanie wideo do Zgromadzenie 
Ogólnego ONZ (25. 09. 2020), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41(2020) nr 10, s. 5.  

3 FRANCISZEK, Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej przyszłości. Rozmowa Austena 
Ivereighema z papieżem, Kraków 2020, s. 9.

4 Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie „Amoris laetitia” 
(19.03.2016), Kraków 2016, 32–35 (skrót: AL).

5 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” z okazji dwudziestej rocznicy ogło-
szenia „Populorum progressio” (30.12.1987), Wrocław 1987, 34 (skrót: SRS).

6 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimmus annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum 
novarum”(1.05.1991), Kraków 1991, 37, (skrót: CA); por. FRANCISZEK, Encyklika w trosce 
o wspólny dom „Laudato si” (24.05.2015), Częstochowa 2015, 5 (skrót: LS)
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Rzeczywistość jednak często odbiega od ideału powyższej zasady spo-
łecznej. Nie tylko aktualne formy niewolnictwa nabierają charakteru global-
nego. Papież Franciszek dostrzega także toczące się „wojny, zamachy, prze-
śladowania z powodów rasowych lub religijnych, a także liczne wykroczenia 
przeciw ludzkiej godności”. Wszelkiego rodzaju akty przemocy, zdaniem 
Ojca Świętego, „mnożą się w wielu regionach świata, tak dalece, że noszą ce-
chy tego, co można określić trzecią wojną światową w kawałkach”7. Wszystkie te 
akty Franciszek nazywa „przemocowymi” i podkreśla, że nie wszyscy je tak 
odbierają. Zwraca bowiem uwagę na sposoby ich oceniania. Nie aprobuje on 
bowiem utylitarystycznego podejścia, które dokonuje oceny „w zależności 
od tego, czy są one zgodne z określonymi interesami, głównie gospodarczy-
mi, czy też nie. To, co jest prawdą gdy jest wygodne dla możnego, przestaje 
nią być, gdy mu się to nie opłaca”8. Taka zaś postawa niszczy fundament 
życia społecznego, czyli ludzką osobę, a przy braku horyzontów, jak zauwa-
ża Franciszek, które mogłyby łączyć ludzkość „każda sytuacja zagrożenia 
wywołuje nieufność i skupienie się na własnej sytuacji”9. Tym samym życie 
ludzkie staje się przesiąknięte strachem i  nieufnością.

W opinii Franciszka, obawy te nie zostały przezwyciężone, one nie tyl-
ko umocniły się ale ukryły się za nowymi możliwościami technologicznymi. 
Papież mówi tu o „pokusie tworzenia kultury murów”, polegającej na dzie-
leniu jednolitego świata na ten, który jest „mój” i na „barbarzyński”, przed 
którym trzeba się bronić10. W ten sposób powiększa się stan samotności, 
lęku i niepewności ludzi, którzy czują się porzucenie przez system. Sytuacja 
ta staje się podatnym gruntem dla mafii. Ona to pod pretekstem „obrony 
zapomnianych”, oferują różne formy pomocy, ostatecznie realizuje „swoje 
przestępcze interesy”. Ojciec Święty mówi tu o „typowo mafijnej pedago-
gii”, która „w fałszywym duchu wspólnotowym tworzy więzy zależności 
i podporządkowania, od których bardzo trudno się uwolnić”11. Sytuacja ta 
powoduje, zdaniem papieża, osłabienie „poczucia przynależności do tej sa-
mej wspólnoty ludzkiej”12. Za panującą zimną i zglobalizowaną obojętnością 
oraz wygodnictwem kryje się iluzja wszechwładności człowieka połączona 

7 FRANCISZEK, Encyklika o braterstwie i przyjaźni społecznej „Fratelli tutti” (3.10.2020), 
Kraków 2020, 25 (skrót: FT).

8 Tamże.
9 FRANCISZEK, Orędzie na 53. Światowy Dzień Pokoju. Pokój jako droga nadziei: dia-

log, pojednanie i nawrócenie ekologiczne (1.01.2020),  „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 
(2020) nr 1, s. 5. 

10 FT 27.
11 Tamże 28.
12 Tamże 30.
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z „zapomnieniem, że wszyscy znajdujemy się na tej samej łodzi”. Jak zauwa-
ża Franciszek, jest to rodzaj cynizmu porzucającego braterskie wartości. Pój-
ście zaś drogą izolacji i zamknięcia w kręgu własnych spraw nie mogą być 
nigdy drogą wzbudzenia nadziei ani też budowania kultury spotkania13. 

Obraz świata przed pandemią trzeba jeszcze dopełnić spostrzeżeniem 
Franciszka, który 27.03.2020 r. podczas Statio Orbis nakreślił go w słowach: 
„szliśmy pełną parą, czując że jesteśmy silni i wszystko potrafimy. Zachłanni 
na zysk, pozwoliliśmy, by wciągnęły nas rzeczy i oszołomił pośpiech. Nie 
powstrzymały nas Twoje wezwania, nie ocknęliśmy się w obliczu wojen 
i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy krzyku ubogich i naszej 
ciężko chorej planety. Szliśmy naprzód niewzruszeni, myśląc, że będziemy 
zawsze zdrowi w chorym świecie”14. 

SŁABOŚĆ ŚWIATOWEJ WSPÓLNOTY WOBEC KORONAKRYZYSU

Pandemia Covid-19 uwidoczniła „trudną sytuację ubogich i wielką nie-
równość panującą w świecie”. Stąd też Franciszek nazywa powstałą sytuację 
globalną tragedią. Wirus ten, zdaniem papieża, nie mając względu na oso-
by „znalazł na swej niszczącej drodze wielkie nierówności i dyskryminacje. 
I je zwiększył”15. Już w tym stwierdzeniu widać bezmiar ludzkiego cierpie-
nia i przeogromnych wysiłków personelu medycznego ratującego nie tylko 
zdrowie, ale najczęściej życie dotkniętych wirusem. Z drugiej jednak stro-
ny sytuacja ta „obudziła na pewien czas świadomość, że jesteśmy światową 
wspólnotą płynącą na tej samej łodzi, w której nieszczęście jednego szkodzi 
wszystkim”16. Ona też, pandemia, „odsłania naszą słabość i obnaża fałszywe 
i zbędne pewniki, z którymi tworzyliśmy nasze plany, projekty, zwyczaje 
i priorytety”. W tym miejscu Franciszek odwołuje się do obrazu burzy i pi-
sze, że „kiedy przyszła burza, opadła zasłona stereotypów, którymi przykry-
waliśmy nasze „ja”, wiecznie zatroskane o własny obraz” i tym samym „od-

13 Por. FRANCISZEK, Przemówienie do przedstawicieli świata akademickiego i kultury, 
Cagliari Włochy (22.09. 2013), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 34 (2013) nr 1, s. 27–28.

14 FRANCISZEK, Ludność na wzburzonym morzu. Modlitwa na placu św. Piotra o usta-
nie pandemii (27.03.2020), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 4, s. 4–5.

15 FRANCISZEK, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i cnota miłości. Audiencja gene-
ralna (19.08.2020), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 9, s. 13.

16 FT 32.
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słania się na nowo owa (błogosławiona) wspólna przynależność, od której 
nie możemy się uchylić,  jako bracia”17.

Koronawirus pokazał w dramatyczny sposób, że niezależnie od rozwo-
ju i dochodów, wszyscy ludzie są bezbronni i wzajemnie ze sobą połączeni. 
„Jesteśmy braćmi w tej samej łodzi, miotanej przez bałwany wywołane bu-
rzą, która uderza we wszystkich i każdego bez różnicy”18. Pandemia bowiem 
nadal powoduje głębokie rany, ujawniając ludzką bezsilność, ludzką bez-
bronność. Papież dostrzega niekiedy dramatyczną sytuację, w której wiele 
osób zmarło, bardzo wiele jest chorych i to na wszystkich kontynentach.

Człowiek uwierzył w nieograniczone możliwości technologicznego po-
stępu wolności rynku sądząc, że jest w stanie zorganizować bezpieczne wa-
runki życia. Tymczasem, jak mówi Ojciec Święty, „ciężki i nieoczekiwany cios 
tej pandemii, która wymknęła się spod kontroli, zmusił nas do myślenia bar-
dziej o wszystkich ludziach, niż o korzyściach niektórych z nich”19. W przesła-
niu zaś do Papieskiej Akademii Nauk zauważa, że pandemia ujawniła nie tylko 
„fałszywe pewności, ale także niezdolność krajów świata do pracowania ra-
zem”20. Pomimo że są oni „hiperpołączeni”, to jednak daje się zaobserwować 
rozbicie, które utrudnia rozwiązywanie nabrzmiałych problemów, ostatecz-
nie dotykających wszystkich mieszkańców globu ziemskiego21.

Owa „globalna tragedia” ujawniła kruchość „karmienia się marzeniami 
o świetności i wielkości” i niejako udowodniła ludzkości, że stała się „więź-
niem świata wirtualnego” zatraciwszy „świadomość własnych ograniczeń” 
oraz „gust i smak rzeczywistości”22. W wielu zaś krajach pandemia ujawnia 
liczne braki w zakresie opieki zdrowotnej23. Pandemia zdaniem Franciszka 
„ujawnia liczne patologie społeczne. Jedną z nich jest wypaczona wizja oso-
by, spojrzenie, które ignoruje jej godność i jej charakter relacyjny”. Nie moż-

17 FRANCISZEK, Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii (27.03.2020), dok. 
cyt., s. 4, por. A. MONDA, Braterstwo – profetyczna wizja i ciężka praca, „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 11, s. 3.

18 FRANCISZEK, A. GISOTTI, Gdzie jest brat twój, „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 41(2020) nr 9, s. 7.  

19 FT 33.
20 FRANCISZEK, Sprawiedliwe i inkluzyjne rozwiązania pozwalające wyjść z kryzysu. 

Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk (7.10.2020), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
41 (2020) nr 11, s. 18.

21 Tamże; por. FT 7.
22 FRANCISZEK, Homilia podczas mszy św. w Skopje w Macedonii Północnej (7.05.2019), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 40 (2019) nr 6, s. 24.
23 FRANCISZEK, Codzienne świadectwo odwagi i poświęcenia. Przesłanie na Międzyna-

rodowy Dzień Pielęgniarza i Pielęgniarki, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 5, 
s. 7.  



142 Ks. Andrzej Szafulski

na bowiem zgodzić się na „przemianę człowieka w dobro konsumpcyjne”24. 
Tym samym grzeszną jest żądza posiadania i panowania nad drugim czło-
wiekiem. Nie taki jest bowiem zamysł stworzenia, stwierdza papież Franci-
szek25. 

DROGI WYJŚCIA Z KRYZYSU 

W czasie, gdy ludzkość zastanawia się, jaka będzie rzeczywistość świata 
po ustaniu pandemii i jaka będzie moralno-zdrowotna kondycja człowieka, 
Franciszek wskazuje na to, że powinna ona zdawać sobie sprawę z tego, iż 
nie może kierować się jedynie egoistyczną logiką. Tym samym nie może na-
dal tkwić „w wielkim przygnębieniu, nieufności” i uczuciu „bezbronności 
w obliczu wroga, który jest niewidzialny i nieuchwytny”26. Papież wskazuje 
braterstwo, jako podstawę współżycia między ludźmi. „W nim są jedynie 
fundamenty”, na których można budować „stabilny dom dla ludzkości”27. 
Już Benedykt XVI pisał, że „rozum sam z siebie potrafi pojąć równość między 
ludźmi, ale nie jest zdolny ustanowić braterstwa”28. Franciszek przywołując 
tę myśl odnosi ją także do nauczania Jana Pawła II wskazującego na istnie-
nie transcendentnej prawdy, „przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa 
swą pełną tożsamość”29. Ona też jest „gwarancją sprawiedliwych stosunków 
pomiędzy ludźmi”. W przeciwnym wypadku „tryumfuje siła władzy i każ-
dy ciąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków”. Tak 
taż dochodzi do narzucenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie 
bacząc na prawa innych”30. 

Pandemia jest kryzysem, a z kryzysu nikt nie wychodzi taki sam. Wy-
chodzi albo lepszy, albo gorszy. Ludzkość bowiem, zdaniem Franciszka, 
stoi przed wyborem jednej z możliwych dróg. Jedna z nich prowadzi do 
umocnienia multilateralizmu, a druga daje priorytet postawom samowystar-

24 FRANCISZEK, Wiara i godność ludzka. Audiencja generalna (12.08.2020), „L’Osser-
vatore Romano” (wyd.pol.) 41 (2020) nr 9, s. s. 12; por. FRANCISZEK, Adhortacja apostol-
ska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium” (24.11.2013), Kraków 
2014, 563, (skrót: EG); LS 22.

25 FRANCISZEK, Powszechne przeznaczenie dóbr i cnota nadziei. Audiencja generalna 
(26.09.2020), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 9, s. 15.

26 FRANCISZEK, A. GISOTTI, Gdzie jest brat twój, art. cyt., s. 7.
27 Tamże.
28 BENEDYKT XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie „Ca-

ritas in veritate” (29.06.2009), Wrocław 2009, 19; por. FT 272.
29 CA 44;
30 Tamże 44; por. FT 273.
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czalności, nacjonalizmom, protekcjonizmowi, indywidualizmowi, izolacji 
i wykluczenia najuboższych, najbardziej bezbronnych, zamieszkujących eg-
zystencjalne peryferie31. Pierwsza z nich jest wyrazem odnowionej światowej 
współodpowiedzialności i solidarności opartej na sprawiedliwości, pokoju 
i jedności ludzkiej rodziny. Jest ona oparta na urzeczywistnianiu zamysłu 
Boga dla świata. Papież nie ma wątpliwości, że wybór drugiej drogi „niewąt-
pliwie wyrządzi szkodę całej wspólnocie, jako że jest dla wszystkich samo-
okaleczeniem”32. 

Nie można zatrzymywać się wyłącznie nad negatywnymi skutkami wy-
wołanymi wirusem. Taka bowiem postawa grozi utratą nadziei33. Nie można 
pozostawać w niepewności i strachu. Papież Franciszek zachęca, aby „iść da-
lej i rozwiązywać problemy”. Proponuje dwutorowe rozwiązanie powstałej 
sytuacji. W przemówieniu Trzeba znaleźć lekarstwo na koronawirusa i wirusa 
niesprawiedliwości społecznej na pierwszym miejscu wskazuje na konieczność 
znalezienia metody leczenia „małego, lecz groźnego wirusa, który rzuca 
na kolana cały świat34”. Następnie, trzeba, „leczyć wielkiego wirusa, wiru-
sa niesprawiedliwości społecznej, nierówności szans, marginalizacji i braku 
ochrony  najsłabszych35”. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie jest to rozwiązanie 
ani polityczne, ani ideologiczne, ani partyjne. Papież odwołuje się tu do opcji 
preferencyjnej na rzecz ubogich, która stanowi centrum Ewangelii36. Stawia 
on przed ludzkością wyraźny postulat dążenia do „odzyskania wspólnej pa-
sji tworzenia wspólnoty przynależności i solidarności, której należy poświę-
cić czas, trud i dobra, a łudząca nas globalna iluzja rozpadnie się i pozostawi 
wielu w poczuciu małości i pustki”37. Stąd też, zdaniem Franciszka, „wyzwa-
niom związanym z kryzysem wywołanym przez Covid-19 trzeba stawiać 
czoło przez skoordynowanie działania w służbie całej rodziny ludzkiej”38.

Obecny stan pandemii, jak zauważa Ojciec Święty, jest wielkim woła-
niem o „ponowne przemyślenie naszego stylu życia, naszych relacji, orga-
nizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia”39. 

31 FRANCISZEK, Niczym pomost między narodami, przem. cyt., s. 5.
32 Tamże.
33 FRANCISZEK, Powszechne przeznaczenie dóbr, przem. cyt., s. 15.
34 FRANCISZEK, Przemówienie „Trzeba znaleźć lekarstwo na koronawirusa i wirusa 

niesprawiedliwości społecznej”, [w:] (Internet, 16.09.2021), https://wpolityce.pl/kosciol/ 
514012-papiez-pandemia-ujawnila-wielka-niesprawiedliwosc.

35 Tamże.
36 Por. EG 195.
37 FT 36.
38 FRANCISZEK, Sprawiedliwe i inkluzyjne działania, art. cyt., s. 18.
39 FT 33.



144 Ks. Andrzej Szafulski

Jeżeli nie zostanie poważnie ograniczona „obsesja na tle konsumpcyjnego 
stylu życia, zwłaszcza, gdy bardzo niewielu jest w stanie tak żyć, może spro-
wokować jedynie przemoc i wzajemne zniszczenie”. Wspomniane tworze-
nie wspólnoty przynależności i solidarności jest w stanie zmienić myślenie 
„ratuj się kto może” na wszyscy dla wszystkich. W przeciwnym wypadku, 
ignorowanie tego postulatu może zaowocować jeszcze czymś gorszym niż 
pandemia40.

Papież dostrzegając pewne dobrodziejstwo wciąż rozwijającej się tech-
nologii wyraża życzenie, aby wraz z rozwojem naukowych i technologicz-
nych innowacji nastąpiło zwiększenie sprawiedliwości i społecznej integracji. 
Mówi wprost: „jakże by było wspaniale, gdybyśmy odkrywając nowe odle-
głe planety, odkrywali na nowo potrzeby brata i siostry na mojej orbicie”41. 
Do tego zaś potrzebne są wspólne i globalne wysiłki różnych podmiotów 
tworzących społeczeństwo. Stąd też Franciszek apeluje do przywódców na-
rodów całego świata o inwestowanie w zdrowie jako pierwszorzędne dobro 
wspólne. Pandemia bowiem jest szczególnym czasem próby i wyboru. Pa-
pież mówiąc o wyborze ma na myśli wybór tego „co się liczy, a co przemija”. 
Oddzielić to, „co konieczne, od tego, co takie nie jest”. Jest sposobnością „do 
nawrócenia, przemiany, przemyślenia na nowo naszego stylu życia i naszych 
systemów gospodarczych i społecznych”42.

Franciszek, w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu domaga się nie 
tylko zdecydowanego zaangażowania ludzi nauki, ale także wymaga „spra-
wiedliwych rozwiązań ze strony rządów i wszystkich, którzy mają władzę 
decyzyjną”43. Narosłe problemy natury globalnej, zdaniem Franciszka, „wy-
magają rozwiązań wypracowanych we współpracy i wielostronnych”. Waż-
ną rolę posiadają w tym zadaniu międzynarodowe organizacje, jak: Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz wiele 
innych, które zostały powołane do istnienia w celu rozwijania współpracy 
i koordynacji w skali globalnej, tzn. z pożytkiem dla powszechnego dobra 
wspólnego44.

Dla papieża Franciszka ważne jest także to, aby zapewnić wszystkim 
potrzebującym odpowiednią opiekę zdrowotną z poszanowaniem godności 
każdej osoby. Za tym zaś postulatem powinno iść wzmocnienie placówek 

40 Tamże 36.
41 Tamże 31.
42 FRANCISZEK, Niczym pomost między narodami, przem. cyt., s. 5.
43 FRANCISZEK, Sprawiedliwe i inkluzyjne rozwiązania, przem. cyt., s. 18.
44 Tamże, s. 19.
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i zatrudnianie większej liczby pielęgniarzy i pielęgniarek. Aby jednak tak 
mogło się stać, zdaniem papieża, trzeba „efektywnie uznać zasadniczą rolę, 
jaką ten zawód odgrywa w opiece nad pacjentami”. Jest to szczególnie ważne 
„w sytuacjach nadzwyczajnych, zapobieganiu chorobom, promocji zdrowia, 
opiece w środowisku rodzinnym, wspólnotowym, szkolnym”45. I wreszcie, 
konieczne jest podniesienie kompetencji zawodowych całego personelu i za-
pewnienie im odpowiednich narzędzi na poziomie naukowym, ludzkim, 
psychologicznym i duchowym dla ich formacji”46.

Ojciec Święty popiera i zachęca do międzynarodowej współpracy. Do 
podejmowania rozmaitych inicjatyw, które będą skuteczną odpowiedzią 
kryzys przeżywany przez wszystkie narody świata. W tym celu zachęca „do 
połączenia wiedzy naukowej, w sposób przejrzysty i bezinteresowny, aby 
wynaleźć szczepionki i terapię oraz zapewnić powszechny dostęp do zasad-
niczych technologii, które pozwolą każdej zarażonej osobie w każdej części 
świata otrzymać niezbędną opiekę zdrowotną”47. Istnieje bowiem „pilna po-
trzeba promowania zdrowia publicznego”, a co za tym idzie „rzeczywistego 
przestrzegania prawa każdego człowieka do podstawowej opieki medyczne-
j”48. Stąd też systemy opieki zdrowotnej „muszą być w znacznie większym 
stopniu inkluzywne i dostępne dla osób w gorszym położeniu”49. 

W związku z tym postulatem apeluje do „pełniących odpowiedzialne 
funkcje polityków i do sektora prywatnego o przyjęcie odpowiednich środ-
ków w celu zapewnienia dostępu do szczepionek przeciw Covid-19 oraz do 
podstawowych technologii niezbędnych do opieki nad chorymi”50. Papież ma 
tu na myśli powszechny dostęp do szczepionek, ponieważ „smutne byłoby, 
gdyby szczepionka stała się własnością tego czy innego kraju, a nie była do-
stępna powszechnie, dla wszystkich”51. Nie może ona być przedmiotem po-
żądanym tylko ze względu na partykularny interes. Papież bowiem zauważa 
również to, że niektórzy „chcieliby przywłaszczyć sobie możliwe rozwią-
zania, takie jak szczepionki, by potem sprzedawać je drugim”. Przestrzega 
również przed tymi, którzy „wykorzystują sytuację, by zaostrzać podziały, by 
szukać profitów ekonomicznych lub politycznych, wywołując lub pogłębiając 

45 FRANCISZEK, Codzienne świadectwo, przem. cyt., s. 7. 
46 Tamże.
47 FRANCISZEK, Głos Dobrego Pasterza. Przemówienie na placu św. Piotra (3.05.2020), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) nr 5, s. 20.
48 W tym miejscu Franciszek odwołuje się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

do art. 25.
49 FRANCISZEK, Sprawiedliwe i inkluzyjne rozwiązania, przem. cyt., s. 18.
50 FRANCISZEK, Niczym pomost między narodami, przem. cyt., s. 5.
51 FRANCISZEK, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich, przem. cyt., s. 14.
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konflikty”. Są też tacy, którzy „przechodzą obok i idą swoją drogą”. Franci-
szek nazywa ich „czcicielami Poncjusza Piłata”, umywającymi ręce52.

Ojciec Święty kładzie także nacisk na „wystrzeganie się pokusy przekra-
czania naszych naturalnych granic”53. Wypowiada on te słowa w kontekście 
prac nad sztuczną inteligencją oraz w związku z produkcją broni nie tylko 
jądrowej, ale także broni biologicznej. Postęp technologiczny jest konieczny, 
ale pod warunkiem, że będzie czynił pracę ludzi „bardziej godną, bezpiecz-
niejszą, mniej uciążliwą i wyczerpującą”. Konieczne jest zatem znalezienie 
„nowych form pracy” mogących bardziej „zaspokoić ludzki potencjał” i rów-
nocześnie potwierdzać ludzką godność. To zaś wymaga, zdaniem Franciszka, 
„zmiany dominującego paradygmatu gospodarczego”. On bowiem nie może 
dążyć jedynie do „zwiększania zysków przedsiębiorstw”. Głównym zaś ce-
lem każdego przedsiębiorcy powinno być „zaoferowanie pracy większej 
ilości osób”54. Wymaga to „uformowania nowej mentalności”, która będzie 
kierowała się takimi pojęciami jak „wspólnota, priorytet wszystkich w sto-
sunku dopowiadania dóbr przez niektórych”55. Franciszek ma na myśli taką 
współzależność, która „będzie solidarna i będzie przynosiła owoce”. Będzie 
zaś taka, gdy będzie „mocno zakorzeniona w tym, co ludzkie i w przyrodzie 
stworzonej przez Boga”. Innymi słowy, charakterystycznymi dla papieża, 
potrzebuje ona „poszanowania twarzy i ziemi”56. Bowiem wybuch pandemii 
„w kontekście globalnego ocieplenia, kryzysu ekologicznego i dramatycz-
nej utraty bioróżnorodności stanowi wezwanie dla naszej rodziny ludzkiej, 
by przemyślała swój kurs, by się opamiętała i podjęła nawrócenie ekologicz-
ne w celu promowania ekologii człowieka57. W przeciwnym razie, jak zauważa 
Franciszek, „jeśli rozwiązania problemu pandemii naznaczone będą egoizmem, czy to 
osób, przedsiębiorstw, czy też krajów, być może uda się pokonać korona wirusa, lecz 
na pewno nie kryzys ludzki i społeczny, który wirus uwypuklił i zaostrzył”58. 

52 FRANCISZEK, Miłość i wspólne dobro. Audiencja generalna (9.09.2020), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 41(2020) nr 10, s. 18.

53 FRANCISZEK, Niczym pomost między narodami, przem. cyt., s. 5.
54 Tamże, s. 6.
55 EG 188.
56 FRANCISZEK, Z kryzysu wychodzi się tylko razem Audiencja generalna, „L’Osserva-

tore Romano” (wyd. pol.) 41(2020) nr 10, s. 16.   
57 FRANCISZEK, Sprawiedliwe i inkluzyjne rozwiązania, przem. cyt., s. 19.
58 FRANCISZEK, Miłość i dobro wspólne, przem. cyt., s. 19.
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ZAKOŃCZENIE

W czasie, gdy cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną choro-
bą naznaczona jest obawami i nowymi niepewnościami, papież Franciszek 
okazuje swoją ojcowską bliskość. W związku ze społecznymi i psycholo-
gicznymi skutkami samotności, koniecznej izolacji, przebywania na kwa-
rantannie oraz osamotnienia wśród osób najbliższych w domu i w sąsiedz-
twie z wypowiedzi Franciszka płynie nuta pozytywnego myślenia budząca 
nadzieję na pokonanie pandemii Covid-19, tej swoistej „epidemii samot-
ności”59. Dostrzega on pozytywną stronę ludzkich wysiłków nad przywró-
ceniem zdrowia i bezpieczeństwa osobom dotkniętym wirusem. Mówi on 
o „pozytywnej energii”, która została zainwestowania. Prosi, aby jej „nie 
roztrwonić”, ponieważ w wielu przypadkach „rozeszła się “bezpowrotnie“ 
w dramacie kryzysu”. Jest ona bogactwem, które „powinno wydać owoce 
w teraźniejszości i przyszłości” licznych społeczeństw głęboko naznaczo-
nych przez pandemię60. W świecie post-Covidowym nie wystarczy bowiem 
ani technokratyczny menedżeryzm, ani populizm. Tylko polityka zakorze-
niona w ludziach, otwarta na ich własną organizację może być zdolna do 
zmiany naszej przyszłości61.

Apelując o uszanowanie cierpienia chorych i licznych zmarłych, prosi 
papież, aby „budować jutro”. Budowanie to wymaga nadal zaangażowania, 
siły i poświęcenia „wszystkich”62. Zaczynając na nowo, trzeba bazować na 
„niezliczonych świadectwach wielkodusznej i bezinteresownej miłości, któ-
re pozostawiły niezatarty ślad w sumieniach i w tkance społecznej”. Nadal 
potrzebna jest bliskość, troska, poświęcenie, umacnianie braterstwa i współ-
życia obywatelskiego. Taka postawa pozwoli „wyjść z tego kryzysu mocniej-
si duchowo i moralnie”63. Dodaje zarazem, że nie można działać wyłącznie 
w pojedynkę, lecz razem, i co jest ważne, z łaską Bożą. Obowiązkiem bowiem 
wierzących jest „dawanie świadectwa, że Bóg nas nie opuszcza, lecz nadaje 
sens w Chrystusie również tej rzeczywistości i naszym ograniczeniom, że 
z Jego pomocą można stawiać czoło najcięższym próbom”64.   

Wcześniej, czy później, świat będzie wolny od wirusa Covid-19. Zada-
jemy sobie pytanie: jaki on będzie po zakończeniu pandemii. Jaki będzie nie 

59 T. DROŻYŃSKI, Oblicza wiary w czasie epidemii Covid-19. Koronowirusowy akro-
stych, Tarnów 2020, s. 50.

60 FRANCISZEK, Nie roztrwońmy pozytywnej energii, przem. cyt., s. 7. 
61 FRANCISZEK, Powróćmy do marzeń, art. cyt., s. 124.
62 Tamże
63 Tamże.
64 Tamże.
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tylko po kryzysie sanitarnym. Trzeba pytać, jaki będzie na wszystkich pozio-
mach: ekonomicznym, finansowym, politycznym, społecznym i moralnym. 
W obliczu tego niepokoju z pomocą przychodzi papież Franciszek. Daje on 
szereg propozycji. Ich realizacja jest w stanie pomóc w pomyślnym wyjściu 
z zaistniałej w świecie sytuacji. Aby wskazania te były zrozumiałe, opiera je 
na analizie rzeczywistości świata przed pandemią i w czasie jej trwania.

THE WORLD IN A CORONACRISIS. ASSESSMENTOF POPE FRANCIS

Sooner or later, the world will be Covid-19 free. We ask ourselves: what will it be 
like after the pandemic ends. What will it be like not only after the sanitary crisis. One has 
to ask what it will be like at all levels: economic, financial, political, social and moral. In 
the face of this anxiety, Pope Francis comes to the rescue. It gives a number of suggestions. 
Their implementation is able to help in successfully overcoming the situation in the world. 
To be understandable, these indications are based on an analysis of the reality of the world 
before the pandemic and on the effects of the pandemic.

tłum. Andrzej Szafulski
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Przygotowując niniejsze przedłożenie, zastanawiałem się, jak ukazać 
błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, aby jego obraz był nie tylko 
prawdziwy, ale także żywy. Stąd ten osobisty wątek, ale tylko częściowo su-
biektywny w refleksji nad życiem kardynała.

Benedykt XVI powiedział o Janie Pawle II i kard. Wyszyńskim: „Bóg 
połączył te dwie osoby nie tylko przez tę samą wiarę, ale również przez ko-
leje życia tak mocno związane z historią tego narodu i Kościoła, który w nim 
żyje”. Na początku pontyfikatu Jan Paweł II zwrócił się do kardynała Wy-
szyńskiego: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś 
pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna swój pontyfikat, gdyby 
nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Two-
jej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby 
nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie na-
szej, które są związane z Twoim biskupim i  prymasowskim posługiwanie-
m”1. O niezłomnej wierze i heroicznej nadziei prymasa Wyszyńskiego mówił 
św. Jan Paweł II w cytowanym przez Benedykta XVI fragmencie jego wystą-

1 BENEDYKT XVI – JOSEPH RATZINGER, Jan Paweł II. Mój umiłowany poprzednik, 
Częstochowa 2007, s. 102.
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pienia. A jak wyglądał problem miłości w nauczaniu i życiu Prymasa Tysiąc-
lecia? W 1967 r. Kard. Wyszyński ogłosił Społeczną Krucjatę Miłości. Należy 
zatem powiedzieć, że obok świętych: Pawła VI i Jana Pawła II, błogosławiony 
kard. Stefan Wyszyński może być uznany za jednego z  inicjatorów i promo-
torów, a także patronów budowania  cywilizacji miłości w świecie.

Oto jej podstawowe założenia zaczerpnięte ze Społecznej Krucjaty Miłości:
 – „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy 

na drugiego człowieka, twojego brata  (siostrę).
 – Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet 

w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 – Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw 

krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
 – Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie prze-

klinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj do-
broć.

 – Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

 – Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 
pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto wi-
nien, ale co Ty jesteś winien innym.

 – Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, po-
mocą, sercem.

 – Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty ko-
rzystasz z pracy drugich.

 – Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i cho-
rym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół sie-
bie.

 – Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”2.
Samo wymienienie powyższych zasad świadczy o tym, jak głęboko 

i wszechstronnie prymas pojmował cnotę chrześcijańskiej miłości. Przy-
szły Błogosławiony opóźniał nieco w Polsce soborową reformę liturgiczną 
z dwóch powodów. Pierwszym z nich było przekonanie, że punktem wyjścia 
wszelkiej soborowej reformy winna być odnowa Kościoła i chrześcijańskiego 
życia w duchu miłości. Po drugie, chciał bacznie obserwować liturgiczną re-
formę na Zachodzie, aby ustrzec się jej błędów, co mu się zresztą udało.

Porównując dwie wielkie eklezjalne postaci z ostatniej naszej historii, 
a więc św. Jana Pawła II i błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, należy 

2 ABC – Społecznej Krucjaty Miłości (Instytut Prymasowski), [w:] (Internet,  7. 11. 2020), 
https://wyszynski prymas.pl/abc-spolecznej-krucjaty-milosci/.
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stwierdzić, że dzieliła ich nie tylko różnica wieku, chociaż przez 30 lat współ-
pracowali razem w polskim Episkopacie (1958 – 1978), ale także prezento-
wali różne typy osobowości. Św. Jan Paweł II był typem światowego czło-
wieka (kosmopolity), nie w sensie upodabniania się do świata, ale rozumienia 
go i zachodzących w nim procesów, otwartości na świat oraz akceptacji jego 
autonomii. Jego patriotyzm, co często sam podkreślał, wynikał z rozumienia 
miejsca Polski w świecie, wkładu naszego narodu w powszechną historię. 
Kard. Wyszyński jawi się nam jako rodzimy patriarcha, patriota, całym umy-
słem i sercem służący Ojczyźnie. Uniwersalistyczne idee nie mogły mu być 
obce, chociażby ze względu na uniwersalizm Kościoła, ale patrzył na nie za-
wsze przez pryzmat patriotyzmu. Mówił na przykład, że nie potrafi dobrze 
kochać innych ludzi ktoś, kto nie nauczył się miłości do rodaków. Dla niego 
patriotyzm był szkołą uniwersalizmu. 

Pierwszy raz zetknąłem się z kard. Wyszyńskim słuchając jego kaza-
nia w Bazylice Mariackiej w Krakowie, dotyczącego rozpętanej nagonki 
w związku z listem, jaki z okazji tysiąclecia skierowali polscy biskupi do nie-
mieckiego Episkopatu, w którym znalazły się słynne słowa: „Przebaczamy 
i prosimy o przebaczenie!”. Pamiętam do dziś te słowa. Mówił, że „Przeba-
czyć, to wcale nie znaczy zapomnieć. Należy pamiętać zło, nie po to, aby ku 
przestrodze przypominać je ciągle winowajcom, ale po to, by w przyszłości 
samemu nie popełniać podobnych błędów”. 

Nieco inny charakter miała też pobożność maryjna św. Jana Pawła II 
i różniła się od pobożności błogosławionego kard. Wyszyńskiego. Ma-
ryjność Jana Pawła II była bardziej podbudowana teologicznie. Jan Paweł 
II upowszechnił trzy dewizy: per Mariam ad Jesum – przez Maryję do Jezusa 
(umiłowane zawołanie św. Ludwika Grignion de Monfort), cum Maria ad Je-
sum – z Maryją do Jezusa (jest to odwołanie się do nauki Soboru Watykań-
skiego II podkreślającej rolę Maryi, jako pierwowzoru Kościoła i pierwszej 
chrześcijanki – przewodniczki na szlakach zbawienia) oraz per Jesum ad Ma-
riam – przez Jezusa do Maryi, któremu to hasłu papież nadał głęboką teologicz-
ną podbudowę, odwołując się do sceny śmierci krzyżowej Chrystusa i do 
słów Zbawiciela: Oto Matka twoja!. Błogosławiony kard. Wyszyński czerpał 
maryjność z polskiej tradycji ludowej. Podstawą tej tradycji była królewska 
godność i macierzyńskość Maryi. Znane były kontrowersje polskich teolo-
gów w związku z postulowanym przez kard. Wyszyńskiego ofiarowaniem 
się Polaków w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła. 

Krakowski moralista ks. prof. W. Wicher podkreślał, że słowa wolność 
i niewola stoją do siebie w wyraźnej opozycji. Sprawę teologicznie wyjaśnił 
dopiero św. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., kie-
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dy to w Częstochowie powiedział, że „Miłość stanowi spełnienie wolności, 
a równocześnie do jej istoty należy przynależeć - czyli nie być wolnym, albo 
raczej być wolnym w sposób dojrzały! Jednakże tego „nie-bycia-wolnym” 
w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewoli, nie odczuwa jako niewoli mat-
ka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację swojej wol-
ności, jako jej spełnienie. Wtedy jest najbardziej wolna! Oddanie w niewolę 
wskazuje więc na szczególną zależność, na świętą zależność i na bezwzględną 
ufność. Bez tej zależności świętej, bez tej ufności heroicznej, życie ludzkie jest 
nijakie! Tak więc słowo niewola, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu 
nas nie boli. W tym jednym odniesieniu napełnia nas ufnością, radością po-
siadania wolności! Tutaj zawsze byliśmy wolni!”3. Nie znaczy to, że św. Jan 
Paweł II celowo interpretował i doprecyzowywał  teologiczne wypowiedzi 
ks. prymasa Wyszyńskiego, czynił tak okazjonalnie, sporadycznie  i niejako 
mimochodem, jednak z drugiej strony Ojciec Święty, czerpał także dużo z na-
uczania Wyszyńskiego, zwłaszcza, gdy chodzi o społeczną naukę Kościoła. 
Należy najpierw zapytać o relacje wewnątrzkościelne ks. kard. Wyszyńskie-
go. Na ogólno kościelnym forum zawsze podkreślał jedność Kościoła w Pol-
sce. Kiedy po wyjściu z więzienia, po raz pierwszy udał się do Rzymu, zabrał 
ze sobą bpa Antoniego Baraniaka, ofiarę represji komunistycznych,  torturo-
wanego w więzieniach i bpa Michała Klepacza, narzuconego po jego uwię-
zieniu przez komunistyczną władzę Przewodniczącego Konferencji Episko-
patu Polski i sygnatariusza słynnego apelu potępiającego Prymasa.

Prymas Tysiąclecia przywiązywał też wielką wagę do współpracy w ra-
mach episkopatu Polski. W 2003 r, nakładem wydawnictwa Unum ukaza-
ła się w Krakowie książka ks. W. Popielarczyka Zadania apostolskie biskupów 
w ujęciu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Praca ta jest doktoratem napisanym 
pod moim kierunkiem w Papieskiej Akademii Teologicznej. Jej treść wybit-
nie dowodzi, jak wysokie wymagania intelektualne, moralne, wspólnotowe 
i pastoralne stawiał Wyszyński członkom episkopatu. Warto pamiętać, że 
o ile tylko mógł starał się być konsekratorem nowych biskupów wytwarzając 
w ten sposób psychologiczną ojcowską więź z przyszłymi biskupami.

Nowy Błogosławiony żywo interesował się także pracą kapłańską. Zna-
ne jest jego powiedzenie, przestrzegające kapłanów przed angażowaniem 
się w politykę, zwłaszcza na ambonie. Uważał, że tymi sprawami winni się 
zajmować biskupi. Żartobliwie mawiał, że jeśli mu aresztują biskupa, za ty-
dzień może mieć nowego, ale jeśli aresztują księdza na wykształcenie ka-
płana trzeba czekać aż sześć lat. Prymas Tysiąclecia, jeszcze przed soborem, 

3 JAN PAWEŁ II, Macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i ojczyzny 
(4.06.1979), [w:] Nauczanie papieskie, II, 1 (1979), Poznań 1990, s. 614–619.
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był promotorem apostolstwa świeckich w Kościele. Założony  już w 1942 r. 
wraz z Marią Okońską Instytut, Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Ko-
ścioła, miał za zadanie rozwijanie maryjnego apostolatu w Kościele. Instytut 
ten (popularne – Ósemki) odegrał ważną rolę, zwłaszcza w czasie uwięzienia 
Prymasa, w utrzymywaniu konspiracyjnej łączności Prymasa z Konferencją 
Episkopatu Polski.

Stosunek kard. Wyszyńskiego do komunistycznych władz PRL-u miał 
pragmatyczny charakter. Początkowo, po zawarciu dwu porozumień przez 
prymasa z komunistycznymi władzami, Watykan odnosił się do niego z nie-
ufnością, nazywając go Czerwonym Prymasem. Sytuacja zmieniła się rady-
kalnie, gdy po dekrecie władz komunistycznych dotyczącym obsadzania 
kościelnych stanowisk, prymas Wyszyński stwierdził, że w  sytuacji, kiedy 
cesarz zasiadł na ołtarzu, nie można na to wyrazić zgody – non possumus. Ten wła-
śnie sprzeciw przypłacił więzieniem. Czuł później żal do Kościoła w Polsce, 
że pozostawił go w osamotnieniu. Z goryczą stwierdził kiedyś, że w momen-
cie aresztowania broniły go tylko dwa stworzenia Boże: pies, który pogryzł 
na ulicy Miodowej, w rezydencji prymasów, jednego z aresztujących go pra-
cowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Niemiec – ks. Zink. Ten 
ostatni był w gruncie rzeczy Warmiakiem, administratorem apostolskim na 
Warmii (w Olsztynie), a odmówił podpisania i odczytania w parafiach dekla-
racji aprobującej aresztowanie prymasa. 

Mecenas współpracujący z Wyszyńskim, Romuald Kukołowicz postawił 
kiedyś prymasowi pytanie, którego z komunistycznych przywódców w Pol-
sce najbardziej cenił, jako rozmówcę i usłyszał wówczas odpowiedź, że Bole-
sława Bieruta, bo to był wprawdzie zbrodniarz, ale ideowy człowiek – wierzył 
w to, co robił. Natomiast Władysław Gomułka był nudziarzem, gadającym 
dowolnie długo i nie wiadomo na jaki temat, a Edward Gierek lawirantem, 
grającym miłego, a równocześnie pełnym podstępu i hipokryzji. Wyszyński 
zrelacjonował Kukołowiczowi jedną z rozmów z Bierutem, który stwierdził, 
że rozmawiał w Moskwie ze Stalinem, iż będzie musiał aresztować Wyszyń-
skiego, bo nie może sobie z nim poradzić. „I co Stalin odpowiedział panu 
prezydentowi?” – zapytał Wyszyński. Z całą szczerością Bierut przyznał, że 
„powiedział mi, ty jesteś durak. Jeśli go wsadzisz do więzienia zrobisz z niego 
męczennika. Ty zrób tak, żeby Wyszyński został komunistą, a wtedy będziesz 
miał sukces”. Znane jest powiedzenie Wyszyńskiego, że wroga należy trzy-
mać na przedpolach Kościoła. Kiedy księża zarzucali Wyszyńskiemu walkę 
o katechezę w szkołach, przecież to nierealne, odpowiedział: „ja o tym wiem, 
ale jeśli walczę, oni robią wszystko, by temu się przeciwstawić, ja im wyzna-
czam pole walki, ale gdybym odpuścił, od razu przyczepią się do parafialnej 
katechezy, a tak zostawiają ją we względnym spokoju”.
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Kard. Wyszyński był człowiekiem dobrze zorganizowanym i z określo-
nymi twardymi zasadami. Być może wpływ na to miał także fakt, iż w czasie 
wojny był kapelanem Armii Krajowej i został poddany wojskowym rygo-
rom. Kto czytał Zapiski więzienne wie, że nawet przebywając w  przymusowej 
izolacji od razu organizował harmonogram dnia. Miał też określone zasa-
dy. Kiedy jesienią w 1986 r., na prośbę Przewodniczącego Komisji Chary-
tatywnej Episkopatu Polski bpa Czesława Domina, będąc już po habilitacji 
stypendystą Uniwersytetu w Louvain – la Neuve (Belgia) uczestniczyłem 
w Paryżu (rue du Bac) na w uroczystości  40-lecia Secours Catholiques (odpo-
wiednik polskiego Caritasu) podszedł do mnie w czasie przerwy starszy pan 
(wszyscy mieliśmy zawieszone na szyjach, na tasiemkach karteczki z infor-
macją, kim jesteśmy i kogo reprezentujemy) i przedstawił się, że jest byłym 
przewodniczącym organizacji Pax Christi z Wiednia). W trakcie rozmowy 
opowiedział mi pewną historię. Przyjechał kiedyś do Polski, aby rozmawiać 
z komunistycznymi władzami (dyrektorem Urzędu do spraw wyznań Kazi-
mierzem Kąkolem) na temat wyjazdu polskiej delegacji katolików świeckich 
na spotkanie w Rzymie. Był gościem kard. Wyszyńskiego, który zaprosił go 
na Konferencję Episkopatu do Częstochowy.

Po obiedzie spotkałem kard. Wojtyłę, znaliśmy się z wielu międzynaro-
dowych spotkań, który zaprosił mnie do siebie na rozmowę. Jeszcze nie do-
mknąłem drzwi, gdy stanął w nich prymas Wyszyński, który powiedział do 
kard. Wojtyły - Eminencjo, a jakim prawem Eminencja zaprasza mojego gościa do 
siebie? Podziwiałem  pokorę kard. Wojtyły, stwierdził mój współrozmówca 
- wstał i przeprosił, że rzeczywiście powinien zapytać ks. prymasa o zgodę. 
Jest pan wolny - zwrócił się do mnie kard. Wojtyła - skonstatował relacjonują-
cy niniejsze zdarzenie.

Kard. Wyszyński był też świetnym mówcą. Słuchałem wielu kazań wy-
głaszanych tradycyjnie przez niego w czasie mszy św., przy relikwiach św. 
Stanisława BM na Skałce. W czasie jednego z kazań, gdy poruszał ważne 
i aktualne zagadnienia społeczne, ludzie często przerywali mu przemówie-
nie oklaskami. Gestem rąk uspokajał ich, a potem stosował żartobliwą aluzję: 
„Moi drodzy udowodnijcie mi, że w Polsce jest jeszcze wolność słowa i przy-
najmniej przez 15 minut nie przerywajcie mojego wystąpienia!”. Prymas 
Wyszyński potrafił wyrażać się w sposób niezwykle wyważony i subtelny 
o sprawach prozaicznych. Dwóch prymasów mówiło w swoich publicznych 
wystąpieniach o psach. Prymas Wyszyński przemawiając do ludzi kultury 
nawiązał do Ewangelii o Łazarzu, żebrzącym przed domem ucztującego 
pana. Nikt  mu jeść nie dawał, tylko psy przychodziły i lizały jego rany. „Ma-
cie, mówił Wyszyński, jak te ewangeliczne psy lizać rany poranionego naro-
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du!”. Wszyscy takie porównanie uznali za zaszczyt. Zaś prymas Józef Glemp 
mówił też „o dziennikarzach, jako szczekających kundelkach” i chociaż miał 
sporo racji, dziennikarskie środowisko uznało, że forma była niestosowna, 
a nawet obraźliwa.

Mówią, choć jest to tajemnica konklawe, że po pierwszych głosowa-
niach, które nie przyniosły rezultatu, do kard. Wyszyńskiego podszedł kard. 
Franz Kőnig – arcybiskup Wiednia – i zagadnął, a może zwrócilibyśmy się 
w stronę Polski? Prymas Tysiąclecia myśląc, że o niego chodzi zaczął tłu-
maczyć, że nie może opuszczać rodzinnego kraju, bo w nim trwa walka na 
śmierć i życie między chrześcijaństwem a komunizmem. Gdy prymas Au-
strii wyjaśnił mu, że miał na myśli kard. Wojtyłę, przyjął to z wielką pokorą 
i radością, a później podobno podszedł do Wojtyły i sugerował: „Jeśli wybio-
rą proszę nie odmawiać!”. 

Benedykt XVI powiedział kiedyś, że jeśli ktoś chociaż raz koncelebrował 
mszę św. z Janem Pawłem II mógł poznać prostotę jego świętości, manife-
stującą się bardziej niż w ogłaszanych dokumentach papieskich czy innych 
publicznych wystąpieniach4. Każdy, kto odsłucha stenogramu telefonicznej 
rozmowy między gasnącym kard. Wyszyńskim a św. Janem Pawłem II, ba-
lansującym na granicy życia i śmierci po dokonanym zamachu, nie będzie 
miał żadnych wątpliwości, że rozmawiają ze sobą święci. Kim był dla narodu 
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński mówi wiersz ks. Jana Twardowskie-
go Komańcza. Komańcza, to ostatnie miejsce odosobnienia prymasa Polski 
(areszt klasztorny). To właśnie w Komańczy prymas Wyszyński przygo-
tował Jasnogórskie Śluby Narodu. „Kocham deszcz, który pada czasami 
w Komańczy, nawet taki szorstki i chłodny, gwiazdkę śniegu, co nieraz mu 
w oknach zatańczy, żeby był jak zawsze pogodny. Prostą lampę na stole. 
Wszystkie Jego książki, brewiarz, zegar, wieczorną ciszę – nawet taki naj-
mniejszy z Matką Boską obrazek, który komuś z wygnania podpiszę. Krzyże 
żadne nie krwawią, gdy jest świętość i spokój, gdy z wygnańcem po cichu 
drży Polska – wszystko proste jak wiersze – brewiarz, lampa i pokój. Drzew 
warszawskich na niebie gałązka”.

Akt beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego został przesunięty, ze 
względu na koronawirusa. Może to jest właśnie czas dany nam przez Boga, 
byśmy dobrze przygotowali do tej beatyfikacji się. Dewiza biskupia nowego 
Błogosławionego brzmiała i brzmi Soli Deo – Jedynemu Bogu. Nieco później 
ją ubogacił Soli Deo per Mariam – Jedynemu Bogu przez Maryję. W ten sposób, 
jako święty Stefan kard. Wyszyński nas poucza, że najpewniejszą drogą do 

4 Por. BENEDYKT XVI – JOSEPH RATZINGER, Jan Paweł II. Mój umiłowany poprzed-
nik, dz. cyt., s. 16.
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zjednoczenia z Bogiem w życiu wiecznym, jest Maryja: Nauczycielka wiary, 
Przewodniczka po ścieżkach Zbawienia, Wszechmoc błagająca i Pośrednicz-
ka wszelkich łask.

MY DIRECT AND INDIRECT MEETINGS WITH THE PRIEST STEPHAN CARDINAL 
WYSZYŃSKI – THE PRIMATE OF THE MILLENNIAL

The author presents Blessed Cardinal Stefan Wyszyński in such a way that his image 
is not only true, but also alive. Hence this personal thread, but only partially subjective in 
reflection on the life the cardinal. 

 Cardinal Wyszyński presents himself as a natvive patriarch, patriot, serving his 
homeland with his mind and heart. He is familiar with universalist ideas, but he always 
looks at them through the prism of patriotism. He says that someone who has not learned 
to love his countrymen cannot love other people well. For him, patriotism is a school of 
universalism. 

The episcopal motto of the new Blessed is Soli Deo – One God. A little leter, he 
enriched her with Soli Deo per Mariam – the One God through Mary. In this way, as 
Blessed Stefan Cardinal Wyszyński, he teaches un that the surest way to union with God 
in enternal life is Mary. 

tłum. Anna Strama
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Temat różnego rodzaju podziałów w świecie, braku jedności między 
wyznawcami różnych religii, w tym także między chrześcijanami, od dawna 
stanowi przedmiot naukowej refleksji podejmowanej w ramach różnych dys-
cyplin oraz praktycznej troski wielu organizacji i mniej formalnych gremiów. 
Dopóki będą istniały podziały, a jedność między ludźmi będzie wystawiona 
na różne zagrożenia, tego typu refleksja i praktyczne działania będą niezbęd-
ne, ponieważ to właśnie jedność czyni świat bardziej ludzkim dla wszystkich 
(por. KDK 77) i dlatego dążenie do niej powinno być stałym i powszechnym 
obowiązkiem.

Mimo coraz większej świadomości że jedność oraz poczucie wzajem-
nej zależności jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania całej rodziny 
ludzkiej, współczesny świat naznaczony jest wieloma podziałami, które nie 
omijają także Kościoła powołanego, by, jak naucza Sobór Watykański II, być 
„w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrz-
nego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KDK 77; 
por. LG 1). Co więcej, podziały w Kościele nie przebiegają już tylko mię-
dzy różnymi wyznaniami i chrześcijańskimi tradycjami, ale coraz wyraźniej 
zaznaczają się również w samym Kościele katolickim. Gdy jeden episkopat 
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mówi jedno, drugi drugie; kiedy jeden biskup mówi jedno, drugi coś innego, 
nie jest wcale rzadkością.

Taką sytuację wewnętrznych podziałów odsłoniła rozpoczęta w grud-
niu 2019 r. w Kościele w Niemczech tzw. droga synodalna. Jak dotychczas, 
potwierdziła ona jedynie istniejący już brak jedności między sporą częścią 
hierarchii tego Kościoła a Rzymem oraz między samymi biskupami. Istnie-
je duże niebezpieczeństwo, że może ona przyczynić się do nowych, jeszcze 
większych, pęknięć, nie wykluczając schizmy. Dlatego warto przyjrzeć się 
temu procesowi oraz reakcjom Kościoła (papieża, Kurii Rzymskiej, innych 
lokalnych Kościołów) jako nowemu wyzwaniu, przed którym staje dziś wie-
lu duchownych i świeckich, nie tylko zresztą w Niemczech.

TZW. PROCESY SYNODALNE –  
SŁUCHANIE DUCHA ŚWIĘTEGO CZY PARLAMENT?

Synodalność i kolegialność w Kościele była zawsze ukierunkowana na 
budowanie eklezjalnej wspólnoty1. Wspólne wsłuchiwanie się w głos Ducha 
Świętego miało pobudzać wiarę, pobożność i apostolską gorliwość oraz pod-
trzymywać i umacniać ścisłą łączność i żywą współpracę między Biskupem 
Rzymu a biskupami2. Synod, jak wskazuje grecki źródłosłów, oznacza od-
bywanie wspólnej drogi3. Celem tego „postępowania razem” jest ostatecz-
nie służba komunii oraz przezwyciężanie wszystkiego, co zagraża trwałości 
wspólnoty.

W tym kontekście należy postrzegać reformy wewnątrz Kościoła 
w Niemczech, określane mianem drogi synodalnej4. Bezpośrednim powodem 

1 Por. KPK, kan. 460; M. OLSZEWSKI, Rola kolegialności i synodalności w budowaniu 
wspólnoty eklezjalnej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła, „Studia Teologii Dogma-
tycznej” 5(2019), s. 107.

2 Por. M. SITARZ, Synod Biskupów, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, s. 823.
3 Por. M. OLSZEWSKI, Rola kolegialności i synodalności, dz. cyt., s. 106.
4 Jest to zaplanowany na dwa lata proces, na który zdecydowali się niemieccy bi-

skupi w porozumieniu z Komitetem Centralnym Katolików Niemieckich (Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken), organizacją zrzeszającą część świeckich katolików. Rozpoczął 
się on 1.12.2019 r. Eucharystią w monachijskiej katedrze, podczas której ówczesny prze-
wodniczący niemieckiego episkopatu kard. Reinhard Marx oraz wiceprzewodnicząca 
Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich Karin Kortmann zapalili symboliczne świece. 
Pierwsza sesja robocza odbyła się w styczniu 2020 r. we Frankfurcie nad Menem. Wzięło 
w niej udział 230 osób. Większość stanowili niemieccy biskupi oraz członkowie Komitetu 
Centralnego Katolików Niemieckich. Obradom przyglądało się 18 obserwatorów, przedsta-
wicieli innych nominacji i sąsiednich episkopatów.
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wejścia na tę drogę była chęć zmierzenia się ze skandalem wykorzystywa-
nia seksualnego nieletnich przez duchownych. Szybko jednak, już na etapie 
przygotowań, dołączono inne tematy, które zaniepokoiły Stolicę Apostolską 
oraz liczne lokalne Kościoły. Jeszcze większym powodem do niepokoju było 
samo rozumienie synodu i synodalności. O ile w świetle nauczania Kościoła, 
synod jest wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego, to niemiecka droga 
synodalna była pomyślana jako rodzaj parlamentu. Postrzega się w niej Ko-
ściół wyłącznie przez socjologiczny pryzmat. Podobnie jak w parlamencie – 
powołując się na nowe osiągnięcia naukowe, szczególnie nauk społecznych 
i humanistycznych – przygotowuje się do negocjacji kwestie dotyczące wia-
ry i nauki Kościoła. Poddaje się je pod dyskusję, by później demokratyczną 
większością głosów wprowadzić tzw. reformę Kościoła, za którą nie kryje się 
często nic innego, jak tylko dopasowanie do myślenia świata5. W ten sposób, 
z synodu robi się badanie opinii, aby wiedzieć, co kto myśli, a zwłaszcza, by 
wiedzieć jakich zmian chcą świeccy, a potem spotkać się i dojść do porozu-
mienia6. Jak w parlamentach, podczas takich zgromadzeń nie wszystkich do-
puszcza się do głosu, nie wszystkich opinii w wystarczający sposób się wy-
słuchuje. Tego typu spotkania pozbawione są ponadto duchowej przestrzeni, 
oderwane od liturgicznego rytmu, zredukowane do rozmów o charakterze 
kościelno-politycznym, gdzie podstawową hermeneutyką jest socjologia7.

Takich zamiarów uczynienia z drogi synodalnej rodzaju protestanckiego 
parlamentu kościelnego nie ukrywają jej gorący zwolennicy. W homilii inau-
guracyjnej kard. Marx stwierdził, że droga synodalna, to kwestia wzajemnego 
słuchania się i znajdowania jednomyślności, nawet w przypadku różnych 
opinii8. W innym miejscu hierarcha określił obrady zgromadzenia we Frank-
furcie jako „duchowy eksperyment”, jako próbę uczynienia czegoś nowego9. 

5 Przed takim rozumieniem Kościoła przestrzegł w homilii kard. Woelki. Cyt. za: 
T. KYCIA, „Droga synodalna” dzieli niemieckich biskupów, [w:] (Internet, 11.09.2020), https://
www.vaticannews. va/pl/kosciol/news/2019-09/spor-droga-synodalna-niemcy.html.

6 Takie fałszywe pojmowanie drogi synodalnej krytykował papież Franciszek w prze-
mówieniu podczas spotkania z uczestnikami synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokato-
lickiego. Por. K. BRONK, Papież ostrzega przed fałszywym pojmowaniem drogi synodalnej, [w:] 
(Internet, 2.09.2019), https://www. vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-09/papiez-
-franciszek-droga-synodalna-nie-parlament.html.

7 Por. T. KYCIA, Droga synodalna – ku odnowie czy ku schizmie? [w:] (Internet, 2.10.2020) 
https://wiez.pl /2020/10/02/droga-synodalna-ku-odnowie-czy-ku-schizmie/.

8 Cyt. za: T. KYCIA, Kościół w Niemczech zainicjował „drogę synodalną”, [w:] (Inter-
net, 1.12.2019), https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-12/kosciol-w-niem-
czech-zainicjowal-droge-synodalna.html. 

9 Kard. Woelki obawiał się, że zgromadzenie Drogi Synodalnej będzie rodzajem protestan-
ckiego parlamentu kościelnego. „Moje obawy się spełniły”, [w:] (Internet, 3.02.2020) https://
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Z kolei przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK) 
Thomas Sternberg powiedział, że w ciągu dni zgromadzenia drogi synodal-
nej we Frankfurcie mógł doświadczyć „nowego obrazu Kościoła”. Podkreślił 
również, że poszczególne tematy wymagają wnikliwych dyskusji, aby dojść 
do pogłębionych wniosków. Natomiast zdaniem wiceprzewodniczącej tego 
samego gremium Karin Kortmann obrady stanowiły „przestrzeń wolną od 
hierarchiczności”, bez różnicowania na świeckich, księży czy biskupów. Jej 
zdaniem, rozpoczęty we Frankfurcie proces pozytywnie ocenili przedstawi-
ciele innych krajów10. Nawet taka pozytywna ocena, jeśli faktycznie miała 
miejsce, nie może być powodem do zadowolenia. Oto bowiem, zdaniem 
kard. Woelki’ego, Kościół zdradza sam siebie, traci własną tożsamość. Nie 
będąc stworzonym przez człowieka, ale założonym przez Chrystusa, zaczy-
na przegłosowywać depozyt wiary i to, co dotyczy struktury sakramental-
nej11. Przed postrzeganiem synodu, jako parlamentu przestrzegał Franciszek. 
Zdaniem papieża, „Nie, synod nie jest parlamentem! Trzeba się wypowie-
dzieć, dyskutować tak jak zawsze, ale nie jest to parlament! Synod nie jest 
dochodzeniem do porozumienia, jak w polityce: ja ci dam to, a ty mi dasz 
tamto. Nie. Synod nie polega na prowadzeniu badań socjologicznych, jak 
niektórzy sądzą: Zobaczymy, poprosimy grupę świeckich, aby przeprowa-
dziła badania, czy mamy zmienić to i tamto. Wy – mówił papież do bisku-
pów – oczywiście musicie wiedzieć, co myślą u was świeccy, ale tu nie cho-
dzi o badania. Tu chodzi o coś innego. Jeśli nie ma Ducha Świętego, nie ma 
synodu. Jeśli Duch Święty nie jest obecny, nie ma synodalności, więcej, nie 
ma Kościoła, tożsamości Kościoła. A na czym polega tożsamość Kościoła? 
Paweł VI powiedział to jasno: powołaniem, więcej, tożsamością Kościoła jest 
ewangelizacja”12.

Dlaczego te słowa nie zostały przyjęte przez niemieckich biskupów? 
Skąd rodzą się zapatrywania na synodalność będące przeciwieństwem tych 
słów? Odpowiedź wydaje się prosta: z chęci przypodobania się światu i lu-
dziom, którzy odchodzą z Kościoła. W niemieckim Kościele, jak ocenia abp 
G. Gänswein, panuje zamęt, ponieważ większość wiernych nie chce już kie-

www.gosc.pl/doc/6144556.Kard-Woelki-obawial-sie-ze-zgromadzenie-Drogi-Synodal 
nej-bedzie.

10 Tamże.
11 Cyt. za: T. KYCIA, „Droga synodalna” dzieli niemieckich biskupów, [w:] (Internet, 

11.09.2019), https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-09/spor-droga-syno-
dalna-niemcy.html.

12 FRANCISZEK, Parole al vescovi del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina 
(2.09.2019), [w:] (Internet, 10.12.2019) http://www.vatican.va/content/francesco/it/spe-
eches/2019/september/documents/papa-francesco_20190902_chiesa-ucraina.html.
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rować się Katechizmem i nie uznaje nauczania Apostołów13. Stąd pokusa, aby 
nowej ewangelizacji dokonywać kosztem wierności nauczaniu Kościoła. 
Konsekwencją jest jednak utrata własnej tożsamości.

Synodalne procesy odsłoniły istniejące już podziały i je utrwaliły. 
Przyczyniły się też do powstania nowych. Tym samym to niektórzy hierar-
chowie stają się im współwinni. Zdradzając naukę Kościoła, łamiąc normy 
kanoniczne, tworzą zamęt, którego skutki mogą być trudne do odwróce-
nia. Nic dziwnego, że takie działania budzą niepokój. Swoje zaniepokoje-
nie rozwojem sytuacji w Kościele w Niemczech od początku drogi synodal-
nej wyrażał Watykan. Widać je w liście Franciszka z 29.06.2019 r.14. Wyraził 
je również kard. Marc Oullet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów, który do 
swojego listu do przewodniczącego niemieckiego episkopatu15 dołączył list 
Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. W dokumencie tym stwierdzono, 
że plany niemieckich biskupów naruszają normy kanoniczne i faktycznie 
zmierzają do zmiany powszechnych norm i nauki Kościoła. Jednak także 
po tej korespondencji nie zmieniono statutów drogi synodalnej16. Kwestiono-
wanie hierarchicznego porządku Kościoła, pomijanie istotnych przesłanek 
natury eklezjologicznej w odniesieniu do tego, czym jest Kościół katolicki, 
postępuje w dalszym ciągu17.

Sprawdza się więc to, o czym mówił kard. Robert Sarah podczas konfe-
rencji prasowej na temat swojej książki pt. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli18. 
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów stwierdził, 

13 Cyt. za: K. BRONK, Benedykt XVI zasmucony tym, co się dzieje w niemieckim Koście-
le, [w:] (Internet, 21.10.2019), https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-10/
benedykt-xvi-zasmucony-kosciol-niemcy-zacmienie-boga.html.

14 Schreiben an das pilgernde Volg Gottes in Deutschland, [w:] (Internet, 10.12.2019) 
http://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2019/documents/papa-fran-
cesco_20190629_lettera-fedeligermania.html.

15 Por. List jest datowany na 4 września 2019 roku. [w:] (Internet, 4.09.2019), https://
www.dbk.de/fileadmin /redaktion/diverse_downloads/dossiers_2019/2019-09-04-Sch-
reiben-Rom-mit-Anlage-dt-Uebersetzung.pdf.

16 Por. T. KYCIA, Kościół w Niemczech zainicjował „drogę synodalną”, [w:] (Internet, 
1.12.2019), https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-12/kosciol-w-niemczech 
-zainicjowal-droge-synodalna.html. 

17 Kard. Woelki obawiał się, że zgromadzenie Drogi Synodalnej będzie rodzajem pro-
testanckiego parlamentu kościelnego. „Moje obawy się spełniły”, [w:] (Internet, 3.02.2020), 
https://www.gosc.pl/doc/6144556.Kard-Woelki-obawial-sie-ze-zgromadzenie-Drogi-
Synodalnej-bedzie.

18 Publikacja ta jest zapisem rozmów, jakie z gwinejskim kardynałem przeprowa-
dził Nicolas Diat. W języku polskim została opublikowana przez wydawnictwo Sióstr 
Loretanek w 2019 r.
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że w dzisiejszych czasach nawet zasadnicze kwestie są podważane i to w sa-
mym Kościele. Podnosi się sprawę święceń kobiet mimo, że tę kwestie rozwią-
zał już dawno Jan Paweł II19. Te dylematy są skandaliczne – mówił20. W innym 
miejscu kard. Sarah zaznaczył, że mówiąc o współczesnym świecie musimy 
pamiętać, że to my doprowadziliśmy do jego dechrystianizacji. „Boli mnie – 
mówił w Mediolanie afrykański kardynał – kiedy widzę, jak wielu biskupów 
zaprzedaje nauczanie Kościoła i tworzy podziały wśród wierzących”21.

GDY JEDEN BISKUP MÓWI JEDNO, A DRUGI COŚ INNEGO…

Podczas wspomnianej konferencji prasowej w sekretariacie KEP, kard. 
Sarah zwrócił uwagę na źródło dezorientacji wśród wiernych. Jego zdaniem, 
„jeden episkopat mówi jedno, drugi drugie. Jeden biskup mówi jedno, drugi 
mówi coś innego”22. Zdaniem kardynała, jest to największy w historii kryzys 
kapłaństwa. Oczywiście zawsze istniały problemy i uchybienia, ale dziś są 
one ogromne. Kryzys w Kościele jest tak ogromny, jakbyśmy już nie wiedzieli 
czego nauczać. Jakbyśmy nie mieli doktryny, Objawienia i depozytu wiary23.

Takie sytuacje „gdy jeden biskup mówi to, drugi co innego” nie doty-
czą wyłącznie drogi synodalnej i Kościoła w Niemczech. Jednak pod wielo-
ma względami sytuacja ta jest szczególna. Od początku, wśród niemieckich 
biskupów narastał spór o to, jak ma wyglądać ta droga. Podczas, gdy arcy-
biskup Kolonii kard. Rainer Maria Woelki przestrzegał przed schizmą i ry-
zykiem stania się narodowym Kościołem, ówczesny przewodniczący episko-

19 W 1994 r. Jan Paweł II Listem apostolskim Ordinatio Sacerdotalis ostatecznie za-
mknął dyskusję na temat kapłaństwa kobiet. Potwierdził to również papież Franciszek. 
W książkowym wywiadzie San Giovanni Paolo Magno stwierdził, że nie tylko w pełni zga-
dza się ze świętym Papieżem, ale chce także przypomnieć, że „ta kwestia nie podlega już 
dyskusji, ponieważ stanowisko Jana Pawła II było definitywne”. Tymczasem obecny ar-
cybiskup Luksemburga mówi, że „najważniejszą kwestią procesu synodalnego w Niem-
czech jest rola kobiet w Kościele” i dodaje: „Nie twierdzę, że mają zostać kapłanami. Ja 
tego po prostu nie wiem, choć jestem na to otwarty”. Por. K. BRONK, Kard. Hollerich: droga 
synodalna inspiracją dla Europy, [w:] (Internet, 1509.2020), https://www.vaticannews.va/
pl/kosciol/news/2020-09/hollerich-o-drodze-synodalnej-niemcy.html. 

20  R. SARAH, Jeden episkopat mówi jedno, drugi drugie – to prawdziwy kryzys kapłań-
stwa, [w:] (Internet, 14.11. 2019), https://kair.ekai.pl/depesza/576972/show.

21 Por. R. SARAH. Módlcie się i pokutujcie za waszych pasterzy, [w:] (Internet, 12.11. 
2019), https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-11/sarah-modlitwa-kry 
zys-kosciola-celibat-benedykt-xvi.html.

22 R. SARAH, Jeden episkopat mówi jedno, drugi drugie – to prawdziwy kryzys kapłań-
stwa, [w:] (Internet, 14.11.), https://kair.ekai.pl/depesza/576972/show (14.11.2019). 

23 Por. tamże.
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patu kard. Reinhard Marx wyraźnie nie podzielał tych obaw i nie uważał, by 
droga taka była niebezpieczna dla jedności wewnątrz niemieckiego Kościoła 
i dla  jedności z Kościołem powszechnym24.

Spór wśród biskupów dotyczył nie tylko samej koncepcji drogi synodal-
nej, ale także jej przebiegu. Odzwierciedleniem różnic w tym względzie było 
np. opuszczenie forum o moralności seksualnej przez biskupa pomocniczego 
Kolonii Dominika Schwaderlappa. Stwierdził on bowiem, że forum to nie 
znajduje się już na gruncie nauki Kościoła. Tymczasem przewodniczący nie-
mieckiego episkopatu nie wyklucza daleko idących zmian, w tym zniesienia 
celibatu „w niektórych regionach” i przyznaje, że dla niego debata na takie 
tematy, jak np. kapłaństwo kobiet nie jest zamknięta. Kard. Marx twierdzi 
też, że kobiety powinny być bardziej włączone w prace Kościoła. W opinii 
kardynała, „bardzo pomogłaby w przełamaniu tego męskiego świata obec-
ność kobiet podczas posiedzeń episkopatu i synodów biskupów”25. Hierar-
cha zaznaczył wprawdzie, że niemieccy biskupi nie mogą sami zdecydować 
o zniesieniu celibatu, ale zaraz dodał, że on sam może sobie wyobrazić, że 
Synod Amazoński dopuści w pewnych okolicznościach i w niektórych regio-
nach żonatych księży. Kard. Marx dodał też, że „razi go przyjęta po Soborze 
Watykańskim II idea jednolitości Kościoła”, a on sam opowiada się za więk-
szą subsydiarnością26.

Po burzliwych debatach we Frankfurcie nad Menem w lutym 2020 r., 
wśród 230 delegatów widoczny był głęboki podział dotyczący istoty Ko-
ścioła, sprawowania w Nim urzędów i udzielania sakramentów. Podział 
ten widoczny był jeszcze bardziej po opublikowaniu watykańskiej instrukcji 
o parafii27, a także podczas jesiennej sesji, w której większość delegowanych 
deklarowała wolę zmian w katolickiej etyce seksualnej. Kiedy z urzędu prze-
wodniczącego episkopatu niespodziewanie zrezygnował kard. Reinhard 
Marx., zastąpił go biskup Limburga Georg Bätzing, który płynnie przejął li-
beralną linię swojego poprzednika, a rok zakończył wywiadem dla prasy, 

24 Por. T. KYCIA, „Droga synodalna” dzieli niemieckich biskupów, [w:] (Internet, 
11.09.2019) https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-09/spor-droga-syno 
dalna-niemcy.html.

25 Cyt. za: T. KYCIA, „Droga synodalna” dzieli niemieckich biskupów, [w:] (Internet, 
11.09.2019) https://www. vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-09/spor-droga-syno-
dalna-niemcy.html.

26 Tamże.
27 Por. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Instrukcja „Nawrócenie duszpa-

sterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” (29.06.2020), [w:] (In-
ternet, 11.09.2020) https://ekai.pl/dokumenty/instrukcja-nawrocenie-duszpasterskie-
wspolnoty-parafialnej-w-sluzbie-misji-ewang elizacyjnej-kosciola/.
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w którym przyznał, że coraz mniej przekonują go argumenty zabraniające 
kapłaństwa kobiet i zaproponował zmianę Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
aby móc błogosławić pary homoseksualne28.

PODSTAWOWE LINIE PODZIAŁÓW W KOŚCIELE

Spory, jakie mają miejsce w ramach tzw. drogi synodalnej odsłaniają naj-
ważniejsze linie podziałów we współczesnym Kościele katolickim. Choć, 
jak już wspomniano, jednym z bezpośrednich powodów wejścia na tę drogę 
było wyjaśnienie zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich przez 
duchownych, szybko dołączono do prac takie tematy, jak: podział władzy 
w Kościele i rola świeckich, życie kapłańskie, czyli głównie możliwość rezy-
gnacji z celibatu, miejsce kobiety w Kościele, czyli możliwość święceń kobiet 
oraz możliwość zmian w katolickiej etyce seksualnej, czyli kwestie związane 
z pozamałżeńskim pożyciem seksualnym.

Zgodnie z metodologią drogi synodalnej jako parlamentu przedkładano 
do dyskusji kolejne kwestie. Jedną z pierwszych było miejsce kobiet w Ko-
ściele. Mikrobiolożka i biochemiczka prof. Stefanie Heiden z Rady diece-
zjalnej archidiecezji Hamburg, powołując się na niemiecką ustawę antydy-
skryminacyjną oceniła, że aktualny stan prawa kanonicznego nosi znamiona 
dyskryminacji, ponieważ nie pozwala kobietom być kapłankami29. Z kolei 
asystentka studiów katechetycznych na uniwersytecie w Halle postulowa-
ła, aby w ogóle zmienić tekst dokumentu o roli kobiety w Kościele. Jej zda-
niem, „powinniśmy wyjść poza binarne rozumienie płci i wziąć pod uwa-
gę bi- i transseksualistów”30. Wskazała też na siebie, jako przykład osoby 
niedefiniującej się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna. Także bp Bätzing 
w rozmowie z dwutygodnikiem „Publik-Forum” mówił, że choć w Kościele 
temat kapłaństwa kobiet został zamknięty przez kilku papieży, „nie może to 
jednak oznaczać, że o ordynacji kobiet nie powinniśmy dalej rozmawiać”31. 
Jego zdaniem, argumenty przeciwko kapłankom nie są dziś już przez wier-

28 Cyt. za: T. KYCIA, Ubiegły rok w Niemczech pod znakiem „drogi synodalnej”, [w:] (In-
ternet, 1.01.2021) https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-01/ubiegly-rok-
w-niemczech-pod-znakiem-drogi-synodalnej.html?utm_source=newsletter&utm_me-
dium=email&utm_campaign=NewsletterVN-PL. 

29 Por. J. DUDAŁA, Tak wygląda droga synodalna z bliska, [w:] (Internet, 3.10.2020), 
https://www.gosc.pl/doc /6554329.Tak-wyglada-droga-synodalna-z-bliska (3.10.2020).

30 Cyt. za: tamże. 
31 Cyt. za: T. KYCIA, Rośnie spór niemieckich biskupów o przebieg drogi synodalnej, 

[w:] (Internet, 3.05.2020), https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-05/spor-
niemieckich-biskupow-o-przebieg-drogi-synodalnej.html.
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nych akceptowane i dlatego należy skorzystać z opracowań niemieckiej drogi 
synodalnej i przenieść je na płaszczyznę synodu w Rzymie. 

Fakt, że zasady katolickiej moralności nie są już dzisiaj stosowane także 
w dziedzinie życia seksualnego, stał się powodem dyskusji również i nad 
tą kwestią. Roboczemu dokumentowi dyskutowanemu w komisji poświę-
conej temu zagadnieniu nadano tytuł Życie w udanych związkach. Żyć miłością 
w seksualności i partnerstwie. Język społeczno-polityczny, który zdominował 
i tę debatę skierował ją w stronę nowej definicji seksualności, która, zdaniem 
uczestników dyskusji, koniecznie powinna być uwolniona od kontekstu mał-
żeństwa. Docenienie na przykład „różnych orientacji seksualnych i tożsamo-
ści płciowych oraz długotrwałych, wiernych i ekskluzywnych związków 
tych osób” oraz postulat większości uczestników, aby „koniecznie przesłać 
do Rzymu żądania zmiany etyki seksualnej”32, jest potwierdzeniem, że dro-
ga synodalna rozmija się z nauczaniem zawartym w encyklice Humanae vitae 
Pawła VI oraz całym nauczaniem Jana Pawła II33.

Spór, jak widać, dotyczy kluczowych kwestii. W nauce Kościoła akt 
płciowy związany jest z przekazywaniem życia i budowaniem miłości mał-
żonków. Tymczasem forum synodalne przegłosowało roboczy dokument, 
który mówi o wielu równorzędnych wartościach aktu płciowego, w tym 
o pożądaniu i tożsamości. Zdaniem kolońskiego biskupa Dominika Schwa-
derlappa, otwiera to drogę do usprawiedliwienia oderwanych od przekazy-
wania życia praktyk jak stosowanie środków antykoncepcyjnych, sztucznego 
zapłodnienia czy aktów homoseksualnych34. Jeśli fundamenty domu stawia-
ne są na ruchomych piaskach, nie mogę pomóc w jego budowie, stwierdził 
pomocniczy biskup Kolonii. Wbrew temu przewodniczący niemieckiego epi-
skopatu twierdzi, że istnieje potrzeba kościelnego zaakceptowania osób ży-
jących w niesakramentalnych związkach i w homoseksualnych związkach35. 
Wtóruje mu przewodniczący niemieckiej Caritas Peter Neher, według którego 
„tradycyjna katolicka moralność seksualna nie jest już aktualna i nie pomaga 
ludziom w sytuacjach konfliktowych”36.

32 Cyt. za: J. DUDAŁA, Tak wygląda droga synodalna z bliska, [w:] (Internet, 3.10.2020), 
https://www.gosc.pl /doc/6554329.Tak-wyglada-droga-synodalna-z-bliska.

33 Tym właśnie wspomniany biskup Schwaderlapp motywował swoje opuszczenie 
komisji o moralności seksualnej.

34 Por. T. KYCIA, Rośnie spór niemieckich biskupów o przebieg drogi synodalnej, [w:] (In-
ternet, 30.05.2020) https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-05/spor-niemiec 
kich-biskupow-o-przebieg-drogi-synodalnej.html.

35 Por. tamże.
36 Cyt. za: https://www.gosc.pl/doc/6144556.Kard-Woelki-obawial-sie-ze-zgro-

madze nie-Drogi-Synodalnej-bedzie (3.02.2020).
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W swoim liście do wiernych w Niemczech, papież Franciszek zwrócił 
uwagę na brakujący aspekt drogi synodalnej37. Papież od początku był zanie-
pokojony faktem, że proces ten, pomimo wprowadzonych sformułowań, nie 
dotyczy przede wszystkim ewangelizacji w obliczu utraty wiary w niemiec-
kich diecezjach, a jedynie „kwestii politycznych”. Apelując o jedność z Ko-
ściołem powszechnym, Franciszek zachęcał do podjęcia kwestii ewangeli-
zacji i duchowej odnowy. Do tego jednak nie doszło, ponieważ większość 
biskupów i członków Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich nie zgodziła 
się na wprowadzenie oddzielnego forum na temat ewangelizacji38. Szeroko 
za to dyskutowano kwestię umożliwienia niekatolikom przystępowania do 
Komunii św. Opowiadając się za taką praktyką bp Bätzing stwierdził, że 
„chrześcijanie mogą decydować na podstawie dobrych argumentów i zgod-
nie z własnym sumieniem o uczestnictwie w Eucharystii lub w (ewangelic-
kiej) Wieczerzy Pańskiej, ponieważ jest już wiele zgody w znaczeniu tego, 
w co wierzymy i co świętujemy”39.

Kościół, przynajmniej Kościół w Niemczech, zdaje się zapominać, że 
jego podstawowym zadaniem jest ewangelizacja, a nie „kształtowanie opinii 
publicznej” i „stawianie odważnych pytań”. Uległ on ułudzie, że samymi 
tylko strukturalnymi reformami można rozbudzić na nowo radość wiary. 
Tymczasem, jak ostrzega kard. Kasper, może to ostatecznie doprowadzić do 
nowego, jeszcze głębszego rozczarowania40. Ludzie Kościoła, także świeccy, 
muszą zrozumieć, że są misjonarzami w swym codziennym życiu. Muszą 
z entuzjazmem dzielić się swoją wiarą41. Przeciwstawienie się biskupów pa-
pieżowi, wygłaszanie opinii sprzecznych z nauczaniem Kościoła narusza 
jedność i podważa wierność jego posłannictwu.

37 FRANCISZEK, Schreiben an das pilgernde Volk in Deutschland (29.06.2019), [w:] (In-
ternet, 29.06.2019), http://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2019/docu-
ments/papa-francesco_20190629_lettera-fedeligermania.html.

38 Por. T. KYCIA, Kościół w Niemczech zainicjował „drogę synodalną”, [w:] (Internet, 
1.12.2019), https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-12/kosciol-w-niem-
czech-zainicjowal-droge-synodalna.html 

39 Cyt. za: T. KYCIA, Rośnie spór niemieckich biskupów o przebieg drogi synodalnej, [w:] 
(Internet, 30.05.2020) https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-05/spor-nie-
mieckich-biskupow-o-przebieg-drogi- synodalnej.html.

40 Cyt. za: T. KYCIA, Watykańskie zastrzeżenia do niemieckiej drogi synodalnej, [w:] (In-
ternet, 18.09.2019) https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-09/watykan 
skie-zastrzezenia-droga-synodalna-niemcyoue llet-kasper.html. 

41 Por. PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evan-
gelii nuntiandi” (8.12.1975), Kraków 1981, 18; JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptoris mis-
sio” (7.12.1990), Kraków 1994, 11.
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ŹRÓDŁA PODZIAŁÓW W KOŚCIELE  
KRYZYS WIARY W RZECZYWISTĄ OBECNOŚĆ JEZUSA  

W EUCHARYSTII

Dzieląc troskę o jedność Kościoła i wierność jego misji nie sposób nie 
zapytać o źródła współczesnych podziałów. O jednym z nich już wspomnia-
no. To chęć przypodobania się światu. Potwierdził to pośrednio przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Limburga Baetzing, który 
watykańskie zalecenia i zakazy w takich kwestiach, jak wyświęcanie kobiet, 
kierowanie parafiami i udział (katolików i protestantów) we wspólnej ko-
munii i Eucharystii uznaje za niezgodne z duchem czasu i nieodpowiednie42. 
Jednak ostateczna przyczyna podziałów tkwi znacznie głębiej. Zdaniem 
kard. Saraha, głównym powodem takiego stanu jest utrata wiary w realną 
obecność Chrystusa w Eucharystii. W opinii kardynała, „istnieje duży kryzys 
w Kościele. […] Utrata wiary, utrata wiary w rzeczywistą obecność Jezusa 
w Eucharystii – to powoduje dzisiaj ten ogromny kryzys”43. I – jak zaznacza 
kardynał, nie chodzi tu tylko o liturgiczne nadużycia. Owszem, po sposobie 
sprawowania mszy św. można poznać czy dany ksiądz ma wiarę, i ta wiara 
oddziałuje także na postrzeganie Kościoła i jego misji w świecie.

Obecny kryzys w Kościele ma różne przejawy, ale, jak podkreśla kard. 
Sarah, jego podstawową przyczyną jest odrzucenie Boga, zamknięcie Go 
w swoistym areszcie domowym. Tam, gdzie Bogu odmawia się centralne-
go miejsca, tam i człowiek traci przynależną mu pozycję. Na tym opierały 
się totalitaryzmy XX w. i z tego wypływa również współczesny totalitaryzm 
relatywizmu. Jednym z tego przejawów jest ideologia gender, która jest lu-
cyferiańską odmową przyjęcia od Boga swej natury. Dociera to również do 
Kościoła. Kard. Sarah ujawnił, że on sam musiał zająć się sprawą kobiety, 
która po zmianie płci została przyjęta do seminarium we Francji. „Musia-
łem, mówi prefekt watykańskiej kongregacji, interweniować, aby zatrzymać 
święcenia diakonatu”44.

Odnosząc się do tzw. drogi synodalnej, warto przywołać opinie na jej 
temat Benedykta XVI, który kocha Kościół w Niemczech i, jak  mówi abp 
Georg Gänswein, z bólem obserwuje to, co się w nim teraz dzieje. Według 

42 Taką opinię biskup wyraził w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”. Cyt. za: https://niezalezna.pl/354030-watykan-przeciwny-wspo-
lnej-komunii-wystosowano-list-do-przewodniczacego-episkopatu-niemiec (25.09.2020).

43 Cyt. za: https://kair.ekai.pl/depesza/576972/show (14.11.2019).
44 Por. K. BRONK, Kard. Sarah: módlcie się i pokutujcie za waszych pasterzy, [w:] (Inter-

net, 12.11. 2019), https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-11/sarah-mod-
litwa-kryzys-kosciola-celibat-benedykt-xvi. html.
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relacji sekretarza, papieża Seniora najbardziej niepokoi swoiste „zaćmienie 
Boga”, które dokonuje się w jego ojczystym Kościele. Benedykt XVI ostrze-
gał przed tym od dawna. Fakt, że teraz sprawdzają się jego prorocze słowa, 
bynajmniej nie daje mu satysfakcji. Jedyne pokrzepienie, jak mówi prefekt 
Domu Papieskiego, znajduje on w modlitwie za Kościół w Niemczech45.

REMEDIUM NA PODZIAŁY W KOŚCIELE KATOLICKIM 
WIARA I MODLITWA

Zachęcając wiernych do modlitwy, kard. Sarah zapewnia, że w ten spo-
sób zdołają się obronić przed zagrożeniami, które niesie współczesny świat. 
Dzisiaj, mówił w Polsce Prefekt watykańskiej Kongregacji, znajdujemy się 
w sytuacji apostołów w Wielki Piątek. Żyjemy w czasach Judasza. Zdradza-
my Jezusa jak Judasz, ale znajdujemy się na drodze do Emaus. Jesteśmy zroz-
paczeni, ale w naszej rozpaczy i zamęcie przychodzi do nas Chrystus. Kardy-
nał zachęcał równocześnie: „trzymajcie się mocno nauczania Kościoła. Trzeba 
trzymać się mocno doktryny, wielowiekowego nauczania Kościoła, które jest 
niezmienne. Nie ma zbawienia, ocalenia, jeśli człowiek nie trzyma się mocno 
Objawienia i doktryny. Kościół nie ma przyszłości, jeśli nie będzie się modlił. 
Żaden człowiek nie ma przyszłości, jeśli się nie modli. Chciałbym wam po-
wtórzyć to samo: trzymajcie się mocno nauczania Kościoła i módlcie się”46.

Podobną zachętę kard. Sarah wypowiedział w Mediolanie wskazując na 
wzór papieża Seniora. Powiedział wówczas, „dzięki nieustannej modlitwie 
w swym klasztorze Benedykt XVI dodaje nam sił. Ta modlitwa jest najpięk-
niejszą encykliką, jaką mógł przekazać dziś Kościołowi, który musi nauczyć 
się modlić”47. Zdaniem kardynała, to właśnie modlitwa jest głównym reme-
dium na kryzys współczesnego Kościoła: „Jeśli myślicie, że wasi kapłani i bi-
skupi nie są święci, to bądźcie święci dla nich! Pokutujcie i pośćcie za ich 
wady”48.

45 Por. K. BRONK, Benedykt XVI zasmucony tym, co się dzieje w niemieckim Koście-
le, [w:] (Internet, 21.10.2019), https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-10/
benedykt-xvi-zasmucony-kosciol-niemcy-zacmienie-boga.html.

46 Cyt. za: R. ŁĄCZNY, Kard. Sarah w Polsce: trzymajcie się mocno nauczania Kościo-
ła, [w:] (Internet, 14.11.2019),https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-11/
kard-sarah-w-polsce-trzymajcie-sie-mocno-nauczania-kosciola.html.

47 Cyt. za: K. BRONK, Kard. Sarah: módlcie się i pokutujcie za waszych pasterzy, (In-
ternet, 12.11.2019), https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-11/sarah-
modlitwa-kryzys-kosciola-celibat-benedykt-xvi.html

48 Tamże.
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Afrykański purpurat przypomniał, że to modlitwa, a nie zniesienie celi-
batu jest również podstawową odpowiedzią na brak powołań. Jezus, mówił 
kardynał, przewidział taką sytuację i nie powiedział: musicie się jakoś przeor-
ganizować, ale powiedział „módlcie się!”. Spotykałem osoby, mówił kard. Sa-
rah, które pytały jaką drogę obrać, a ja zawsze odpowiadam, że trzeba postę-
pować jak apostołowie na jeziorze Genezaret – użyć swoich kompetencji do 
ratowania sytuacji, a następnie zwrócić się do Boga z prośbą o ratunek49. Prze-
kładając tę naukę na dzisiejsze czasy kardynał zachęca, by trzymać się mocno 
doktryny Kościoła i pamiętać o gorliwej modlitwie, ponieważ bez tego nie ma 
zbawienia. Trzymajcie się, mówi, mocno łodzi, czyli tradycyjnego nauczania 
Kościoła i módlcie się. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów wyjaśnia, że drogą do odzyskania nadziei jest rzeczywiste prze-
żywanie Eucharystii. „Sprawowanie mszy św. z wiarą daje nadzieję, nato-
miast, im bardziej niszczymy liturgię, tym bardziej niszczymy naszą wiarę”50.

ZAKOŃCZENIE

Sytuacja we współczesnym Kościele katolickim wskazuje, że w dysku-
sjach nad jednością trzeba już wyjść poza kwestie ekumenizmu. Owszem, 
dialog między chrześcijanami różnych wyznań jest ciągle wyzwaniem. 
Współcześnie jednak nie mniejszym wyzwaniem jest brak jedności w samym 
Kościele katolickim. Aspiracje poprzedniego przewodniczącego niemiec-
kiego episkopatu, aby „wyniki kształtowania opinii publicznej w naszym 
kraju były pomocne również całemu Kościołowi powszechnemu i innym 
episkopatom” oraz obecnego, „by decyzje drogi synodalnej wdrożył w życie 
powszechny synod w Rzymie”51, są ostatecznie chęcią podzielenia się głę-
bokim kryzysem, który dotyka ten Kościół. Dlatego kryzys ten jest już mo-
ralnym wyzwaniem nie tylko dla duchownych i świeckich w tym kraju, ale 
nabiera charakteru takiego wyzwania w wymiarze bardziej powszechnym, 
zwłaszcza, że w oczekiwaniach niektórych biskupów ma to być „inspiracja 
dla Kościoła w Europie”52.

49 Tamże.
50 Tamże.
51 Cyt. za: T. KYCIA, Watykańskie zastrzeżenia do niemieckiej drogi synodalnej, (Internet, 

18.09.2019), https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-09/watykanskie-
zastrzezenia-droga-synodalna-niemcy-ouellet-kasper.html 

52 Taką nadzieję wyraził m.in. kard. Hollerich. Por. K. BRONK, Kard. Hollerich: droga 
synodalna inspiracją dla Europy, (Internet, 15.09.2020), https://www.vaticannews.va/pl/
kosciol/news/2020-09/hollerich-o-drodze-synodalnej-niemcy.html
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DIVISIONS WITHIN THE CATHOLIC CHURCH  
AS A CONTEMPORARY MORAL CHALLENGE ON THE EXAMPLE OF  

THE SO-CALLED THE SYNODAL PATH OF THE CHURCH IN GERMANY

The various divisions in the Church and the world have always presented a moral 
challenge to Christians committed to building unity. Nowadays, such involvement is 
called for by the situation inside the Catholic Church. Disunity affects not only followers 
of different religions, Christians of different denominations, but also clergy and lay Catho-
lics. This is confirmed by the so-called the Synodal Path of the Church in Germany, which 
is only one of many - albeit very expressive - examples of existing and constantly deep-
ened differences in faith and in life practice. The article looks at this process as a moral 
challenge facing not only the institutional Church (the Pope, Vatican dicasteries), but the 
entire community the faithful. The author tries to define the content of this challenge by 
analyzing the statements of both the participants of the “Synodal Path” and the hierarchs 
concerned about its course. It is worth noting that these statements are occasional and 
dispersed. Hence the specificity of the sources adopted by the author, which are mainly 
reports from Vatican Radio.

tłum. Tadeusz Zadykowicz
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Sprawiedliwość jest podstawową zasadą moralną określającą zarówno 
indywidualny wymiar ludzkiego życia, jak i też współżycie między społecz-
nościami, dlatego  stanowi ważny przedmiot zainteresowań ze strony Ko-
ścioła i jest obecna w całym jego dotychczasowym nauczaniu. Szczególnie 
jednak często jej kwestia była podejmowana w XIX i XX wieku, co wynikało 
z nasilających się niesprawiedliwości społecznych, które rodził powstający 
wówczas nowy system gospodarczy. Przemysłowa rewolucja powodowała 
wiele ludzkich nieszczęść, które stawały się istotną kwestią społeczną doma-
gającą się koniecznych rozwiązań1. 

W duchu tym występował papież Leon XIII, autor encykliki społecznej 
Rerum novarum (1891). To niewątpliwie magna carta w kwestii proletariatu. 
Piętnuje niepohamowany pęd za zyskiem kosztem innych, potępia przeja-
wy gospodarczego imperializmu oraz ostrzega katolików przed pozornymi 
podobieństwami między chrześcijaństwem a socjalizmem. Ukazuje zaś „roz-
wiązania – czy raczej stopniowe rozwiązywania – tej stale na nowo kształtu-

* Artykuł ten został opracowany na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Rola społecz-
na sprawiedliwości w świetle nauczania Jana Pawła, Kraków 2021.

1 Por. T. BORUTKA, Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu Jana Pawła II, Kra-
ków 1993, s. 57. 
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jącej się i na nowo spiętrzającej problemy kwestii społecznej”, która ma iść 
w tym kierunku, aby „życie ludzkie uczynić bardziej ludzkim”2.

Jeśli zaś chodzi o rozwój kwestii samej sprawiedliwości społecznej, 
to należy zauważyć za Janem Pawłem II, że o ile w okresie od Rerum nova-
rum do Quadragesimo anno (1931) Piusa XI nauczanie Kościoła koncentruje się 
przede wszystkim wokół sprawiedliwego rozwiązania tzw. sprawy robotni-
czej w obrębie poszczególnych narodów, o tyle na dalszym etapie rozszerza 
ono swój krąg widzenia do rozmiarów globalnych. Nieproporcjonalny roz-
kład bogactwa i nędzy krajów oraz kontynentów rozwiniętych i słabo rozwi-
niętych, domaga się wyrównania oraz szukania dróg sprawiedliwego rozwo-
ju dla wszystkich. W tym kierunku idzie nauczanie zawarte w encyklice Mater 
et Magistra (1961) Jana XXIII, konstytucji pastoralnej Gaudium et spes (1965) So-
boru Watykańskiego II oraz encykliki Populorum progressio (1967) Pawła VI.

Ten kierunek rozwoju nauczania, a więc zaangażowania Kościoła 
w kwestię społeczną, został podjęty również przez Jana Pawła II i był kon-
tynuowany podczas jego dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu. Temu za-
gadnieniu papież poświecił wiele dokumentów i przemówień. Szczególne 
miejsce wśród nich zajmują trzy encykliki społeczne: Laborem exercens (1981), 
Sollicitudo rei socialis (1987) i Centesimus annus (1991). W rozważaniach na te-
mat sprawiedliwości Ojciec Święty wychodzi od problemu nadużycia samej 
idei sprawiedliwości, co nieuchronnie prowadzi do jej wypaczenia. To prze-
konanie opiera na doświadczeniach z przeszłości i współczesności.

WKŁAD JANA PAWŁA II W ROZWÓJ NAUCZANIA  
O SPRAWIEDLIWOŚCI

„Nietrudno znaleźć przykłady, mówił Jan Paweł II, gdy programy, 
które biorą początek w idei sprawiedliwości, a mają służyć jej urzeczywist-
nianiu we współżyciu ludzi, ludzkich grup i społeczeństw, powołują się na 
sprawiedliwość, ale doświadczenie wskazuje, że wzięły nad nią górę inne 
negatywne siły, takie jak zawziętość, nienawiść czy nawet okrucieństwo. 
Wówczas chęć zniszczenia przeciwnika, narzucenia mu całkowitej zależno-
ści, ograniczenia jego wolności, staje się istotnym motywem działania: jest to 
sprzeczne z istotą sprawiedliwości, która sama z siebie zmierza do ustalenia 
równości i prawdziwego podziału pomiędzy partnerami sporu”3. Papież uj-

2 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Laborem exercens” o pracy ludzkiej z okazji 90-rocznicy 
„Rerum novarum” (14.09.1981), Watykan 1981, 1. 

3 JAN PAWEŁ II, Encyklika o Bożym Miłosierdziu „Dives in misericordia” (30.11.1980), 
Watykan 1981, 12 (skrót: DiM).
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muje problematykę sprawiedliwości jako problem całego świata. Wychodzi 
od jej personalnego wymiaru, przez wspólnotowy, aż do wymiaru świato-
wego4. Wszechstronna analiza sytuacji współczesnego świata pozwoliła mu 
dostrzec głębsze i pełniejsze znaczenie, jakie należy nadać wysiłkom zmie-
rzającym do budowania sprawiedliwości w świecie5.

Jan Paweł II, mówiąc o sprawiedliwości, ma na uwadze zarówno spra-
wiedliwość między poszczególnymi osobami, jak i w ramach szerszych 
struktur społecznych oraz międzynarodowych. Głosząc, że „być sprawiedli-
wym”, znaczy oddać innym to, co się im należy, wyraża uprawnienie pod-
miotu do domagania się od drugich tego, co zapewnia mu prawo. W tym 
przejawia się pełne poszanowanie godności osoby ludzkiej, do której odnosi 
się świadczenie sprawiedliwości6.

Tak rozumianą sprawiedliwością, Ojciec Święty obejmował zarówno 
materialną sferę działalności człowieka, jak i jego duchowe życie. W pierw-
szym przypadku chodzi o prawo do pracy, o prawo do jej efektów i o uczci-
wą rekompensatę za wszelki ludzki wysiłek, zaś w drugim o szacunek i re-
spektowanie godności. Sprawiedliwy człowiek, to według papieża, człowiek 
„słusznej miary”, dlatego wymaga od każdego, aby w imię sprawiedliwości 
rezygnować z własnych racji i usilnego forsowania własnego punktu widze-
nia7. Właściwym postępowaniem, postulowanym przez Jana Pawła II, jest 
postępowanie według „wymogów prawa moralnego, którym są godność, 
sprawiedliwość i miłość”8. 

Drogą godną człowieka jest sprawiedliwość. Stanowi ona gwarancję 
prawidłowego współżycia społecznego. Jako dominująca reguła w orga-
nizacji stosunków międzyludzkich jest konieczna, z punktu widzenia bez-
pieczeństwa, bowiem jej brak grozi upadkiem i rozpadem społeczności9. 
W opinii papieża, rację bytu oraz perspektywę przyszłości przed sobą ma 
tylko sprawiedliwe społeczeństwo, starające się być społeczeństwem coraz 

4 Por. J. KOWALSKI, Sprawiedliwość społeczna u podstaw skutecznej ewangelizacji, [w:] 
Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Alojzemu Marcelo-
wi, red. P. MORCINIEC, Opole 1996, s. 431–435. 

5 Por. G. ŚWIST, Sprawiedliwość w nauczaniu Jana Pawła II, „Gdańskie Studia Praw-
nicze” 35 (2016), s. 429. 

6 JAN PAWEŁ II, Bez sprawiedliwości nie ma miłość, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie spo-
łeczne 1978–1979, t. II, Warszawa 1982, s. 38.  

7 JAN PAWEŁ II, Sprawiedliwość, pokój i wolność w Duchu Świętym, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 5 (1984) nr 8 (56), s. 18.

8 JAN PAWEŁ II, Kościół współczesnego świata w służbie sprawy pokoju, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 1 (1980) nr 1–2, s. 18.

9 Por. Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2004, nr 135. 
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bardziej sprawiedliwym społecznie. Natomiast społeczeństwo, które nie jest 
społecznie sprawiedliwe i nie zabiega o to, żeby takim się stawać, naraża 
swoją przyszłość10. Sprawiedliwość stanowi zagadnienie należące do grupy 
najważniejszych kwestii poruszanych przez Jana Pawła II w całym jego spo-
łecznym nauczaniu. Analizując istotę sprawiedliwości odwołuje się do Boże-
go Objawienia i z tej perspektywy ukazuje jej wartość. Ponadto dostrzega jej 
społeczny wymiar, gdyż uważał, że jest ona normą, niejako „duszą” społecz-
nego porządku, bez której nie ma mowy o bezpieczeństwie i pokoju. Papież 
ukazywał nie tylko teoretyczny charakter sprawiedliwości, ale także prak-
tyczny. Wzywał do działania na rzecz jej realizacji oraz wychowania mło-
dego pokolenia do tego ważnego społecznie zadania. Intencją papieża było 
dotarcie z tym istotnym przesłaniem do społeczności, które albo już mają 
wpływ i działają na rzecz urzeczywistnienia sprawiedliwości w życiu spo-
łecznym, albo przygotowują się do podjęcia społecznych zadań w najbliższej 
lub dalszej przyszłości. 

Realizacja zasady sprawiedliwości nie jest łatwa. W warunkach współ-
czesnego świata jest to wręcz utopijna idea. Możliwość jej zastosowania 
w praktyce zależy od przemiany ludzkich serc i sumień11. Jest to więc proces 
i w związku z tym nie może nastąpić z dnia na dzień. Realizacja zasady spra-
wiedliwości jest możliwa pod warunkiem, że w społecznej praktyce zostanie 
uwzględniona pełna prawda o człowieku, a mianowicie to, iż jest on stwo-
rzony na obraz Boży i odkupiony przez Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Ze 
względu na dynamizm życia społecznego i jego wzrastającą złożoność, spra-
wiedliwość społeczna jest wciąż raczej aspiracją ludzi i narodów, aniżeli spo-
łeczno-historyczną rzeczywistością. Niemniej jako idea wywiera pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie życia społecznego12. 

BIBLIJNE ŹRÓDŁA PAPIESKIEGO NAUCZANIA  
O SPRAWIEDLIWOŚCI

Biblijna koncepcja sprawiedliwości jest jedną z najtrudniejszych i naj-
bardziej złożonych idei. Pismo Święte wskazuje na bliski związek między 
sprawiedliwością a wiarą. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament nie po-

10 Por. JAN PAWEŁ II, Błogosławieni ubodzy duchem, „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 1(1980) nr 8, s. 15.

11 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis” (4.03. 1979), Watykan 1979, 16 
(skrót: RH).

12 Por. T. BORUTKA, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2008, 
s. 115.  
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strzegają wiary wyłącznie w kategoriach moralnej sprawiedliwości, ale także 
w kategoriach żywej i ufnej relacji z Bogiem. Pismo Święte potwierdza spra-
wiedliwość Boga i Jezusa Chrystusa we wszystkich jego działaniach13. Spra-
wiedliwość, w biblijnym ujęciu, w ogólnym sensie, oznacza wszelką zgod-
ność z normą: czy to w odniesieniu do wewnętrznej cechy człowieka, czy też 
w kontekście zasad funkcjonujących w obowiązującym prawie. Zatem spra-
wiedliwość dotyczy tego, co słuszne i szlachetne, obejmuje integralność i czy-
stość życia oraz poprawność w zakresie odczuwania, myślenia i działania. 
W negatywnym sensie jest wolnością od winy i skazy, a w odniesieniu do 
człowieka obejmuje jego zgodność ze świętością Boga14. We współczesnym 
świecie spotęgowała się potrzeba sprawiedliwości, a tym samym wzmocniła 
również jej pozycja jako moralnej i społecznej zasady15.

Jan Paweł II przemawiając do plantatorów trzciny cukrowej w Bacalod 
stwierdził, że dysproporcja między biednymi a bogatymi, zauważalna za-
równo w skali społeczno-państwowej, jak i międzynarodowej, jest krzywdą 
społeczną, a także naruszeniem fundamentalnej sprawiedliwości oraz praw 
człowieka. W krajach Ameryki Łacińskiej papież mówił, że „niesprawiedli-
wość króluje wtedy, gdy sprawa rozwoju gospodarczego i coraz większego 
zysku decydują o stosunkach społecznych, skazując na nędzę i brak środków 
do życia tych wszystkich, którzy mają do zaoferowania jedynie pracę swoich 
rąk. Świadomy takich sytuacji, Kościół nie zawaha się stanąć w obronie ubo-
gich i być głosem tych, których nie słucha się, gdy podnoszą głos, żądając nie 
jałmużny, lecz sprawiedliwości”16. 

Te stanowcze słowa broniące pokrzywdzonych ludzi, przypominają 
wezwania starotestamentalnych proroków Izajasza i Amosa oraz apostoła 
św. Jakuba. Ojciec Święty słusznie przypomniał, że pozory filantropii nie 
mogą przesłonić nakazów sprawiedliwości społecznej. Zaś, odwołując się 
do błogosławieństw Chrystusa wypowiedzianych w Kazaniu na Górze, 
stwierdził, że sprawiedliwość, to „podstawowy wymiar życia ludzkiego na 

13 Por. A. KUŚMIREK, Zarys biblijnej koncepcji sprawiedliwości, [w:] Sprawiedliwość 
w Biblii z perspektywy interdyscyplinarnej, Warszawa 2017, s. 9.

14 Por. J. RAMS, Obraz Boga wyłaniający się z konfrontacji bezbożnego i sprawiedliwego 
w wybranych księgach Starego Testamentu, „Łódzkie Studia Teologiczne” 3 (2017), s. 23–24. 

15 Por. JAN PAWEŁ II, W imię sprawiedliwości i prawdziwej wolności, w: Jan Paweł II 
w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 1980, s. 130; W. PIWOWARSKI, Społeczne nauczanie Jana 
Pawła II, [w:] Jan Paweł II, „Laborem exercens”. Tekst i komentarze, Lublin 1986, s. 139–151; 
S. KOWALCZYK, Podstawowe elementy nauczania społecznego Jana Pawła II, „Roczniki Nauk 
Społecznych” 25 (1997), s. 85–100.

16 JAN PAWEŁ II, Ziemia jest darem Boga ku pożytkowi wszystkich. Do plantatorów trzci-
ny cukrowej w Bacalod (20.02.1981), [w:] Nauczanie społeczne, t. IV, Warszawa 1984, s. 335.
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ziemi: życia człowieka, społeczeństwa, ludzkości. Jest to wymiar etyczny”17. 
Teologiczny wymiar sprawiedliwości podkreślał papież, gdy odnosząc się 
do Starego Testamentu, wskazywał na stosowanie zasady sprawiedliwości 
w Narodzie Wybranym. „Sprawiedliwość, wedle Prawa Izraela, to nade 
wszystko ochrona słabych; król winien odznaczać się w sposób szczególny 
taką sprawiedliwością, jak mówi psalmista: „Wyzwoli bowiem wołającego 
biedaka i ubogiego, i bezbronnego. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem 
i ocali życie ubogich” (Ps 72[71], 12–13)18.

Ojciec Święty, również w kontekście teologii wcielenia i odkupienia 
ukazywał ideę sprawiedliwości mówiąc, że Wcielenie Syna Bożego, to prze-
łom nieustający i ciągły pomiędzy upadkiem a powstaniem, między człowie-
kiem grzechu a człowiekiem łaski i sprawiedliwości19. Mówił, że „odkupie-
nie świata – owa wstrząsająca tajemnica miłości, w której niejako na nowo 
powtarza się tajemnica stworzenia – jest w swoim najgłębszym rdzeniu 
usprawiedliwieniem człowieka w jednym ludzkim Sercu: w Sercu Jednoro-
dzonego Syna”20. I dodawał, iż „w męce i śmierci Chrystusa, w tym, że Ojciec 
własnego Syna nie oszczędził, ale uczynił Go grzechem za nas, znajduje swój 
wyraz absolutna sprawiedliwość, gdyż męki i krzyża doznaje Chrystus ze 
względu na grzechy ludzkości. Jest to wręcz jakiś nadmiar sprawiedliwości, 
gdyż grzechy człowieka zostają wyrównane ofiarą Boga-Człowieka”21. 

Terminologia związana ze sprawiedliwością, pojawiająca się w Piśmie 
Świętym, w pierwszej kolejności odnosi się do Boga i Jego Prawa, a dopiero 
wtórnie do człowieka oraz jego działań: „Jedynie u Pana jest sprawiedliwość 
i moc” (Iz 45, 22–24). Bóg, to dawca Prawa, które jest sprawiedliwe, ponie-
waż pochodzi od Niego. Już pierwsze Jego słowa, zakazujące człowiekowi 
spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła (por. Rdz 2, 16–17), oraz 
zdanie wypowiedziane po zawarciu przymierza z Noem po potopie („Jeśli 
kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo czło-
wiek został stworzony na obraz Boga” – Rdz 9, 6) wskazują na Boga-Stwórcę 
jako na źródło i podstawę wszelkiej sprawiedliwości. Podkreślają również 
ów związek między sprawiedliwością i Bożym darem Prawa.

17 JAN PAWEŁ II, Bez sprawiedliwości nie ma miłości, [w:] Nauczanie papieskie, t. I, 
Warszawa–Poznań 1978, s. 49.

18 Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski w związku z przygotowaniem Jubileuszu roku 2000 
„Tertio millennio adveniente” (10.11.1984), Watykan 1984, 13. 

19 JAN PAWEŁ II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego„Redemptoris missio” 
(7.12.1990), Watykan 1990, 52.

20 RH 9. 
21 DiM 7. 
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Człowieka można uznać za sprawiedliwego tylko wówczas, kiedy od-
zwierciedla Bożą sprawiedliwość, ponieważ ludzka sprawiedliwość obja-
wiona w Piśmie jest odpowiedzią na sprawiedliwość Boga „wzorczą i bez 
normy”22. Sprawiedliwość, jako przymiot człowieka łączy się, na wzór Bożej 
sprawiedliwości, z mądrością i dobrocią23. Stąd też sprawiedliwość człowie-
ka w Starym Testamencie będzie najczęściej rozumiana jako wierność otrzy-
manemu od Boga Prawu, które pozwala zachować porządek24. Wypełnianie 
Bożego Prawa wiąże się również ze składaniem Bogu ofiar, stąd też często 
sprawiedliwość – rozumiana „jako tytuł do tego, by coś znaczyć w sprawie-
dliwości przed Bogiem”25, bywa w Starym Testamencie utożsamiana z samą 
ofiarą i, co się z tym wiąże, z zapłatą czy zasługą. 

Jednak z drugiej strony, wielokrotnie podkreślane jest, iż człowiek nie 
może przed Bogiem na nic zasłużyć („Nie mów w twym sercu, gdy Twój 
Bóg, Jahwe, pokona ich przed tobą: Dzięki mej sprawiedliwości dał mi Jahwe 
tę ziemię na własność” – Pwt 9, 4) oraz, że „postępowanie uczciwe i pra-
we milsze Panu niż krwawa ofiara” (Prz 21, 3). Niedoskonałość ludzkiej 
sprawiedliwości szczególnie została podkreślona w Księdze Koheleta mówią-
cej o sprawiedliwym, który „ginie przy swej sprawiedliwości” (Koh 7, 15) 
i w wyznaniu Hioba: „Czy prawy u Boga jest człowiek? Gdyby się ktoś z Nim 
prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc” (Hi 9, 2–3). Obok rozumienia 
sprawiedliwości jako postawy wypełniania Bożego Prawa, od pierwszej 
księgi Starego Testamentu, widoczny jest również związek sprawiedliwości 
z wiarą człowieka. „Abram uwierzył i Jahwe poczytał mu to za wielką zasłu-
gę” (Rdz 15, 6). Dzięki wierze Abrahama może spełnić się obietnica dana mu 
przez Boga, a tym samym może on dostąpić Bożej sprawiedliwości. Tak oto 
„sprawiedliwość Boża, dostępna dla człowieka przez wiarę, zbiega się osta-
tecznie z miłosierdziem Bożym i oznacza już to pewien przymiot Boga, już to 
konkretne dary Boże będące wyrazem dobroci Boga”26.

W Nowym Testamencie, podobnie jak w Starym, Boża sprawiedliwość 
jest rozumiana  jako postępowanie, które podoba się Bogu i opiera się na 
pełnieniu Jego woli. W przeciwieństwie jednak do Starego Testamentu, który 
traktuje sprawiedliwość jako wypracowaną zasługę, sprawiedliwość przed-

22 A. M. SICARI, Sprawiedliwość Boża w Starym Testamencie, „Communio” (1981) 
nr 1–2, s. 54; por. T. M. DĄBEK, „Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha” (Ps 11, 7). 
Sprawiedliwość – uczciwość – przyzwoitość w Piśmie Świętym, Kraków 2014, s. 11–42.

23 Sprawiedliwość, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. LEON-DUFOUR, tłum. K. RO-
MANIUK, Poznań-Warszawa 1973, s. 900.

24 Por. tamże, s. 899.
25  Por. tamże.
26 Por. tamże.
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stawiana w Nowym Testamencie ujmowana jest także jako dar (Mt 6, 33)27. 
W Ewangeliach, tak jak i jak w Starym Testamencie, Bóg jest przedstawiany 
jako źródło wszelkiej sprawiedliwości i pozostaje Sędzią sprawiedliwym, 
choć sama terminologia sprawiedliwości pojawia się rzadko28. To od Niego 
pochodzi Prawo, ale samo jego wypełnianie – choćby było pieczołowite – 
nie wystarcza. Potrzebne jest posłuszeństwo woli Bożej i otwarcie na Ducha 
Świętego, który – jak wiatr – „wieje kędy chce” (J 3, 1–13). W Nowym Testa-
mencie sprawiedliwość, „to nie tylko cnota w ujęciu prawniczym i etycznym, 
ale postawa ducha, która prowadzi po drodze bezwzględnego i nienaganne-
go pełnienia woli Bożej zawartej w Prawie”29. 

Chrystus, Słowo Wcielone wypełnia Prawo będąc doskonale zjednoczo-
nym z wolą Ojca, a Ewangelie stawiają przed człowiekiem zadanie dążenia do 
„większej sprawiedliwości” na wzór Chrystusa, który jest „sprawiedliwością 
Boga”. To, co kiedyś było prawem, stało się żywą Osobą. To, co kiedyś zostało 
zapowiedziane jako droga odkupienia, zrealizowało się w życiu wydanym na 
odkupienie. Krzyż Chrystusa stał się zwieńczeniem Jego życia, które od po-
czątku do końca było drogą krzyżową zgodnie z Bożym planem zbawienia30.

W Nowym Testamencie sprawiedliwość, to nie tylko cnota w prawni-
czym i etycznym ujęciu, ale to postawa ducha, która prowadzi po drodze 
bezwzględnego i nienagannego pełnienia Bożej woli zawartej w Prawie. 
Chrystus, Słowo Wcielone wypełnia Prawo, będąc doskonale zjednoczonym 
z wolą Ojca, a Ewangelie stawiają przed człowiekiem zadanie dążenia do 
„większej sprawiedliwości” na wzór Chrystusa.

Boża sprawiedliwość łączy się w Ewangeliach również z rzeczywisto-
ścią „królestwa niebieskiego”, czy też „królestwa Bożego” rozumianego jako 
zbawienie Boże, które zaczęło się urzeczywistniać z przyjściem Jezusa31, który 
zarzuca faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że zamykają królestwo niebieskie 
przed ludźmi (por. Mt 23, 13) i dodaje: „Biada wam, uczeni w Piśmie i fary-
zeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz po-
mijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę” 
(Mt 23, 23). Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara są podstawą wypełniania 
Prawa, przez które świat poddawany jest Bożej woli. Jak zauważa Grzegorz 
Wielki w komentarzu do przypowieści o uczcie królewskiej z Ewangelii Ma-

27 M. KOWALSKI, Problem Bożej sprawiedliwości w świetle Listu do Rzymian, dz. cyt., 
s. 99.

28 Sprawiedliwość, [w:] Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 902.
29 J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza,  Poznań–Warszawa1979, s. 132.
30 Por. A. KUŚMIREK, Zarys biblijnej koncepcji sprawiedliwości, dz. cyt., s. 12. 
31 Por. Sprawiedliwość, [w:] Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 905. 
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teusza, królestwo niebieskie, to Kościół sprawiedliwych – „bo skoro serca nie 
zabiegają już o nic na ziemi, to przez to, że wzdychają oni do tego, co w gó-
rze, Pan już króluje w nich niby w niebiosach”32.

PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY CHARAKTER  
SPRAWIEDLIWOŚCI

W społecznym nauczaniu Kościoła, sprawiedliwość zajmuje bardzo 
ważne miejsce, podobnie, jak w nauczaniu Jana Pawła II. Ojciec Święty wy-
różnia podmiotowy aspekt sprawiedliwości, w którym to, co sprawiedliwe, 
jest sprawiedliwe ze względu na relację odpowiedniości działania do jego 
podmiotu. Ta relacja wymusza jednak podwójną postawę i zachodzi ze 
względu na to, jaki jest podmiot działania, jednak tylko wówczas, gdy jest 
on zgodny z tym, jaki jest adresat. Przy czym to, co sprawiedliwe w podmio-
towym aspekcie, zakłada to, co sprawiedliwe w aspekcie przedmiotowym33.

Dla Jana Pawła II dużym zagrożeniem w kształtowaniu idei sprawie-
dliwości społecznej jest posługiwanie się mitem idealnego społeczeństwa, 
który ma się zrealizować w przyszłości oraz mitem postępu, nastawionym 
na niekończący się sukces. Tego rodzaju podejście nie uwzględnia kierunku 
obiektywnej sprawiedliwości, a jedynie pozorną sprawiedliwość. Zdefinio-
wanie pojęcia sprawiedliwości nie jest więc łatwym zadaniem, jako że sam 
termin na przestrzeni dziejów zawierał w sobie rozmaite odcienie i podlegał 
różnym ideologicznym wpływom. Jednak mimo wszystko, zawsze były i są 
pewne wspólne czynniki, które określają sprawiedliwość, stanowiąc część jej 
wewnętrznej istoty, a mianowicie: sprawiedliwość rozumiana jako element 
kluczowy dla rozwoju osoby – podmiotowy charakter sprawiedliwości34.

Zatem mając na uwadze złożoność rzeczywistości, jaką obejmuje to 
pojęcie, można by stwierdzić za Janem Pawłem II, że sprawiedliwość jest 
we wszystkich epokach historycznych przede wszystkim fundamentalną 
i niezbędną cnotą dla ustanawiania porządku koegzystencji między ludźmi 
(osobami) oraz między osobami, a grupą społeczną, która daje jednocześnie 
każdemu człowiekowi prawo do pełnego rozwoju. Można także stwierdzić, 
że sprawiedliwość jest cnotą moralną, która skłania do respektowania pod-

32 GRZEGORZ WIELKI, Homilie na Ewangelie, Warszawa1998, s. 375.
33 Por. M. PIECHOWIAK, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich mię-

dzynarodowej ochrony, Lublin 1999, s. 234. 
34 I. STOLARCZYK, Miłość i sprawiedliwość – zasady kształtujące życie społeczne, [w:] 

Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Laborem exercens” Jana 
Pawła II, red. R. KANTOR, M. KLUZ, J. MŁYŃSKI, Kraków 2016, s. 195–211.
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miotowości człowieka i do umożliwiania mu rozwoju jako jednostce odpo-
wiedzialnej za swój los, a równocześnie związanej nierozłącznymi więzami 
z innymi ludźmi. Tak więc przedmiotem sprawiedliwości jest nie tylko ze-
spół zewnętrznych dóbr osoby, ale również cały obszar ludzkich potrzeb, 
które człowiek powinien rozwijać dla swojego całkowitego spełnienia35.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż chcąc zapewnić pojedynczemu czło-
wiekowi godne warunki osobistego rozwoju, nie należy naruszać godności 
i wolności innych osób tworzących dane społeczeństwo. Koncepcja sprawie-
dliwości, w nauczaniu społecznym Kościoła, opiera się na zasadach pomoc-
niczości, dobra wspólnego oraz solidarności36. Sprawiedliwość więc dotyczy 
nie tylko pojedynczych osób lub grup społecznych, ale, jak zauważa W. We-
soły, „odnosi się również do państwa, którego zadaniem jest sprawiedliwy 
rozdział obowiązków pomiędzy wszystkich obywateli oraz troska o dobro 
wspólne”37. W przeciwieństwie do wyżej wspomnianej nauki, sprawiedli-
wość we współczesnym świecie często jest rozumiana jako spełnienie oczeki-
wań określonej grupy społecznej, z pominięciem słusznych dążeń i pragnień 
innych grup. Takie definiowanie sprawiedliwości może stać się przyczyną 
podziałów między ludźmi, ponieważ w tym rozumieniu nie uwzględnia się 
zasady pomocniczości, dobra wspólnego i solidarności38. Analizując istotę 
sprawiedliwości można zauważyć, iż sprawiedliwość zachowuje swój sens 
tylko wtedy, gdy jest sprawiedliwością dla wszystkich, gdy wprowadza 
w stosunki międzyludzkie ład i porządek oraz nakazuje szanować prawa 
wszystkich ludzi39. Tak rozumianą sprawiedliwość jako ideę i zasadę życia 
społecznego propaguje w swoim nauczaniu  Jan Paweł II. Obok podmioto-
wego aspektu, w społecznym nauczaniu papieża na temat sprawiedliwości, 
pojawia się też przedmiotowy aspekt. Sprawiedliwość w tym aspekcie okre-
śla to, co sprawiedliwe ze względu na relację odpowiedniości do adresata 
działania40. Ojciec Święty właśnie w takim duchu ukazuje sprawiedliwość. 
W obrębie tych rozważań specjalnej uwagi wymagają kwestie pracy, dystry-
bucji dóbr, stosunków międzynarodowych, a także kwestia sprawiedliwości 
w kontekście troski o pokój na świecie.

35 Por. F. F. MADERO, Koncepcja sprawiedliwości w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] (Inter-
net 24.02.2020), https://dlibra.kul.pl/dlibra/show-content/publication/31265?id=31265..

36 Por. G. ŚWIST,  Sprawiedliwość w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 431–432.
37 W. WESOŁY, Sprawiedliwość w nauczaniu kościoła katolickiego, „Studia Warmiń-

skie” 11(2010), s. 300; por. T. ŻELEŹNIK, Zasada sprawiedliwości społecznej, [w:] Słownik 
katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993, s. 199. 

38 G. ŚWIST, Sprawiedliwość w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 432.
39 Por. T. BORUTKA, Nauczanie społeczne Kościoła, dz. cyt., s. 115.
40 Por. M. PIECHOWIAK, Filozofia praw człowieka, dz. cyt., s. 234. 
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Jan Paweł II w swojej doktrynie proponuje społeczny porządek oparty 
na wspólnocie i zorientowany na osoby, a w tym porządku podstawowym 
imperatywem ma być dobro wspólne. Wyraźnie akcentuje to, że niepokój 
o sprawiedliwość społeczną wiąże się także z szerzeniem indywidualistycz-
nej i legalistycznej etyki przez pewne grupy społeczne. Należy zatem oprzeć 
się tym działaniom przez wypracowanie bardziej wspólnotowej koncepcji 
wartości moralnych i społecznych oraz prawa i sprawiedliwości, a następnie 
je przezwyciężyć (por. KDK 30)41. W ten sposób sprawiedliwość społeczna 
mogłaby odegrać proroczą rolę w stosunku do prawnej sprawiedliwości - 
dostosowując do siebie ludzkie zachowania, procedury prawne oraz struktu-
ry społeczno-polityczne, celem zbudowania nowego porządku, jako „dobra 
każdego człowieka w każdym człowieku”42.

U podstaw sprawiedliwości społecznej znajdują się rzeczy należne czło-
wiekowi z racji tego, iż jest człowiekiem. Ojciec Święty podkreśla, że spełnie-
nie owych należności jest „ważniejsze niż logika wymiany równowartości 
czy różne formy sprawiedliwości, które się z tym wiążą (…) To, co należy 
się człowiekowi, musi gwarantować możliwość przeżycia i wniesienia czyn-
nego wkładu w dobro wspólne ludzkości”43. W papieskim sformułowaniu 
można dostrzec i określić kryterium działań w oparciu o sprawiedliwość 
społeczną. Określony miarą wielkości ludzkiego człowieczeństwa, przed-
miot sprawiedliwości wymyka się próbom jego odgórnego postanowienia. 
Miara sprawiedliwości może natomiast wyznaczać adekwatne sposoby ko-
rzystania z przysługujących praw i realizacji posiadanych przez człowieka 
dóbr. Sprawiedliwość społeczna jest czymś więcej niż sprawiedliwość. Po-
szerza jej zakres co do przedmiotu i miary, co może prowadzić również do 
konfliktu między wymogami sprawiedliwości a wymogami społecznej spra-
wiedliwości44.

OBOWIĄZKI MORALNE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWIEDLIWOŚCI

W katalogu cnót kardynalnych, stanowiących fundament moralnego 
życia człowieka, znajduje się cnota sprawiedliwości, co potwierdza długa 

41 Por. tamże. 
42 Tamże; M. COZZOLI, Virtusociali, [w:] Corso di morale, red. T. GOFFI, G. PIANA, 

t. III, Brescia 1984, s. 45.
43 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum no-

varum” (1.05.1991), Kraków 1991, 34. 
44 Por. T. GAŁKOWSKI, Sprawiedliwość społeczna, a sprawiedliwość w encyklikach spo-

łecznych, „Prawo Kanoniczne” 3 (2017), s. 165. 



188 Jacek Biłko

tradycja – zarówno starożytnej filozofii, jak i chrześcijańskiej moralności. 
Cnota sprawiedliwości rozumiana jako postawa moralna obejmuje więc bar-
dzo ważny wymiar ludzkiego życia, a mianowicie religijny i społeczny. Ka-
techizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „sprawiedliwość jest cnotą mo-
ralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, 
co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest cnotą 
religijności”45. Z definicji tej wynika, że istnieje sprawiedliwość względem 
Boga i względem ludzi46. Jak już wspominano, sprawiedliwość jest w po-
wszechnym przekonaniu cnotą kardynalną (nazwa - cnota kardynalna, pocho-
dzi od Ambrożego), czyli podstawową, bez której nie może być mowy o upo-
rządkowanym współistnieniu i współżyciu osób. Mówiąc o sprawiedliwości 
względem Boga, stwierdza się przez to samo, że jest On bytem osobowym, 
z którym człowiek powinien mieć właściwe relacje47. To zakłada potrzebę po-
znania i zrozumienie z jednej strony uprawnień Boga, z drugiej zaś zobowią-
zań człowieka. Uprawnienia te i zobowiązania wypływają przede wszystkim 
stąd, że Bóg jest Stwórcą, a człowiek stworzeniem. 

Należy przy tym wspomnieć, że z punktu widzenia człowieka trudno 
mówić, w sposób odpowiedzialny, na temat sprawiedliwości wobec Boga. 
Miara, jaką wyznacza sprawiedliwość nie odpowiada wielkości i Miłosier-
dziu Boga. Można więc jedynie w sposób niedoskonały mówić na ten temat. 
Warto dodać, iż w tomistycznej tradycji podkreśla się, że termin „sprawie-
dliwość” w ścisłym tego słowa znaczeniu odnoszony do ludzi, nie może być 
stosowany w odniesieniu do Boga48. 

Punkt wyjścia dla sprawiedliwości wobec Boga stanowi fakt stworzenia. 
Bóg jest Stwórcą, to znaczy, że Jemu zawdzięczają swoje istnienie wszystkie 
byty znajdujące się we wszechświecie, wszystkie stworzenia, a wśród nich 
w szczególności człowiek. Bóg jest nie tylko Stwórcą, czyli nieustającym 
Dawcą istnienia, również same istoty poszczególnych stworzeń pochodzą 
od Niego, stanowią odzwierciedlenie odwiecznej myśli i planu Boga49. Otóż, 
to zrozumienie i rozumne uznanie porządku natury jest równocześnie uzna-
niem praw Stwórcy. To na Nim opiera się elementarna sprawiedliwość czło-

45 KKK 1807.
46 Por. R. KLESZCZ, Co to znaczy „sprawiedliwość?”, „Filozofia Nauki” 6 (1999) nr 

1–2 (25–26), s. 31–41. 
47 Por. I. R. PEREZ del PULGAR, Sprawiedliwość, [w:] (Internet, 1.05.2020), https://

opusdei.org/pl-pl/document/sprawiedliwosc/.
48 Por. J. PIEPER, O sprawiedliwości, Londyn, 1967, s. 14–15; 52–53. 
49 Por. S. KUNKA, Miłość Boga w nauczaniu Jana Pawła II, „Verbum Viate” 23 (2013), 

s. 225–243. 
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wieka względem Boga. Człowiek jest sprawiedliwy względem Boga – Stwór-
cy przez to, że uznaje porządek natury i zachowuje go w swym działaniu50. 

Sprawiedliwość wobec Stwórcy zawiera w sobie, po stronie człowieka, 
jak widać dwa elementy: zachowanie porządku natury oraz uwydatnienie 
wartości osoby stworzonej, co ukazuje się najpełniej przez uczestnictwo 
w myśli Stwórcy. Jednak o sprawiedliwości względem Niego nie może być 
mowy, jeśli brakuje prawidłowego stosunku do stworzeń. W szczególności 
istotny jest prawidłowy stosunek do innych ludzi – tu znajdujemy się już 
w orbicie normy personalistycznej. Człowiek tylko o tyle może być sprawie-
dliwy względem Boga – Stwórcy, o ile miłuje ludzi. Należy jednak pamiętać, 
że „relacje między człowiekiem a Bogiem nie są relacjami sprawiedliwości 
w ścisłym sensie”51. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że relacja ta znajdu-
je się na innym poziomie: chodzi o relację Stwórca – stworzenie, a nie stwo-
rzenie – stworzenie. Jeśli chce się w związku z tym wiedzieć, w jaki sposób 
może być sprawiedliwa relacja każdej osoby z Bogiem, konieczne jest zasta-
nowienie się kim jest dla człowieka Bóg, co oznacza, że jest Stwórcą, albo 
inaczej, kim w swej istocie jest Bóg52.

Sprawiedliwość człowieka w stosunku do Boga wymaga tego, aby czło-
wiek oddawał Mu cześć przez miłość, w postawie pobożności. Dlatego trze-
ba się głęboko zastanawiać  nad zagadnieniem pobożności, która wynika 
z cnoty religijności. Jeżeli przez sprawiedliwość rozumie się oddawanie za-
wsze i każdemu tego, co mu się należy, to pobożność bardzo ściśle związana 
jest ze sprawiedliwością, ponieważ pobożność, to nic innego jak oddawanie 
czci samemu Bogu. Jest ona też darem Ducha Świętego kształtującym posta-
wę człowieka wyrażającą szacunek, cześć, miłość oraz wdzięczność wobec 
Boga i Jego stworzeń. Realizuje się w więzi z Bogiem i całym stworzeniem 
(z samym sobą, innymi ludźmi oraz światem)53. Człowiek jest więc wtedy 
sprawiedliwy wobec Boga, gdy oddaje Mu cześć przez kult, modlitwę i świę-
tość życia.

Uznanie wewnętrznego związku, jaki istnieje między sprawiedliwo-
ścią wobec Boga i  innych ludzi prowadzi do przekonania, że autentyczna 
sprawiedliwość wobec Boga weryfikuje się w sprawiedliwości czynionej lu-

50 Por. H. ZABŁOCKI, Miłość w ujęciu ks. Prof. J. Tischnera, [w:] Miłość – płciowość – 
płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, Opole 2007, s. 33–34. 

51 Á. R. LUÑO, Scelti in Cristo per essere santi, III. Morale Speciale, Roma 2008, 
s. 39.

52 Por. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 42–43. 
53 Por. S. HARĘZGA, Dary, owoce charyzmaty Ducha Świętego – Dar pobożności o bojaź-

ni Bożej, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, Lublin 2011, s. 894–895.
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dziom54. Dlatego nie można miłować sprawiedliwości, jeżeli nie pragnie się, 
aby wypełniano ją w stosunku do innych55. Sprawiedliwy człowiek, często 
wspominany w Piśmie Świętym, wyróżnia się, nie mogąc postępować inaczej, 
stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosun-
ku do bliźniego. Dlatego w Księdze Kapłańskiej Pan przestrzega: „Nie będziesz 
stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bo-
gatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego” (Kpł 19, 15), a św. Paweł 
w Liście do Kolosan napomina: „Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co spra-
wiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie” (Kol 4, 1). 
Zatem, zarówno autor Księgi Kapłańskiej, jak i św. Paweł zwracają uwagę na 
uczciwość i prawość postępowania człowieka sprawiedliwego, ponieważ 
zgodnie z naturą sprawiedliwości, według której trzeba oddać drugiemu to, 
co się mu słusznie należy, zgodnie z prawem naturalnym, każdemu człowie-
kowi winne jest poszanowanie jego godności i przynależnych mu praw. 

Jan Paweł II podczas audiencji generalnej w lutym 2004 roku z okazji 
Dnia Życia Konsekrowanego, komentując słowa psalmu: „Kto będzie prze-
bywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej?” 
(Ps 15[14], 1), stwierdził, że sprawiedliwość wobec Boga rodzi konkretne zo-
bowiązania. Pierwsze trzy zobowiązania mają ogólny charakter i są wyrazem 
etycznego wyboru: postępować w sposób moralnie nienaganny, praktyko-
wać sprawiedliwość i w końcu dbać o szczerość w mowie (por. Ps 15[14], 2).

Następnie, zdaniem papieża, zostają wymienione przez psalmistę trzy 
powinności, które można określić jako te, które dotyczą relacji z bliźnimi, 
a więc: wyeliminowanie oszczerstw z mowy, unikanie wszelkich działań, 
które mogłyby zaszkodzić bratu oraz powstrzymywanie się od zniewag 
ubliżających ludziom, z którymi żyjemy na co dzień (w. 3). Dalej, według 
Jana Pawła II, psalmista mówi o wymogu zajęcia zdecydowanego stanowi-
ska w kwestiach społecznych: należy gardzić złoczyńcą, a szanować tego, 
który boi się Boga56. Wreszcie wymienione zostają ostatnie trzy przykaza-
nia, w świetle których należy badać sumienie: dochować wierności danemu 
słowu, złożonej przysiędze, nawet jeżeli wypływają z tego negatywne dla 
człowieka konsekwencje; nie pożyczać pieniędzy na lichwę, będącą plagą, 
która również i obecnie jest haniebną praktyką, zdolną zniszczyć życie wielu 

54 Por. Św. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, To Chrystus przechodzi, Katowice–Ząbki 2003, 
s. 178.

55 Por. tamże, s. 142.
56 Por. JAN PAWEŁ II, Psalm - Człowiek sprawiedliwy. Audiencja generalna, (4.02.2004), 

[w:] (Internet, 1.05.2020), https://opoka.org.pl/ nauczanie/nauczanie-papieza-jana-paw-
la-ii-audiencje. 
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osób; w końcu, unikać wszelkiej formy korupcji w życiu publicznym. Tych 
nakazów należy rygorystycznie przestrzegać (w. 5)57.

Chrystus uczy, że ponad poziomem dóbr, które można i trzeba dzielić 
sprawiedliwie – człowiek jest powołany do miłości, która jest większa od 
wszystkich przemijających dóbr i jako jedyna nie przemija. Ona jest miarą 
życia wiecznego, to znaczy życia człowieka w samym Bogu, albowiem Bóg 
jest Miłością (por. 1 J 4, 8). On też chce, aby ludzie miłością mierzyli swoje ob-
cowanie z Nim i bliźnimi. Pragnie, aby ludzie byli nie tylko sprawiedliwi, ale 
też i miłosierni, jak On sam, jak ewangeliczny ojciec wobec wielu marnotraw-
nych synów, zgodnie z Jezusowym zawołaniem: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)58. Zobowiązania wynikające 
ze sprawiedliwości są bardzo ważne, niemniej nie wyczerpują  wszystkich 
istotnych potrzeb wynikających z ludzkiej kondycji. Dzieje rodzaju ludzkie-
go i jego wielorakie doświadczenia jednoznacznie pokazują, że dobro osoby 
wymaga także, aby w relacjach międzyludzkich kierować się nie tylko spra-
wiedliwością, ale również miłością, a także tym, co Boże Objawienie, płynące 
z Pisma Świętego, ukazuje jako istnienie szczególnego rodzaju miłości, czyli 
miłosierdziem. 

PRIORYTET MIŁOŚCI PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

Miłość w swym podwójnym wymiarze miłowania Boga i bliźnich jest 
syntezą moralnego życia człowieka wierzącego. Jako nadrzędna wartość po-
siada w Bogu swoje źródło i cel, co zwięźle wyraził św. Jan, że „Bóg jest 
Miłością” (1 J 4, 8,16). To dzięki miłości człowiek dojrzewa i utrzymuje więź 
z innymi, dlatego wezwanie do niej jest najważniejszym przykazaniem, jest 
pierwszym wśród wszystkich przykazań (por. Mt 22, 38). Człowiek nie może 
się zrealizować inaczej jak tylko przez  relację miłości z innymi ludźmi59.  
Miłość stanowi uwieńczenie doskonałości chrześcijańskiego życia i z całej 
„świętej triady” cnót teologalnych jest „największa” (por. 1 Kor 13, 13), bę-
dąc szczególną właściwością osoby. Jan Paweł II podkreślał, że „tylko oso-
ba może miłować i tylko osoba może być miłowana”60. Z tego stwierdzenia 
o charakterze ontycznym wyłania się etyczna perspektywa. Wychodząc bo-

57 Por. tamże. 
58  JAN PAWEŁ II, Homilia podczas beatyfikacji Matki Bolesławy Lament, [w:] (Inter-

net, 1.05.2020), https://opoka.org.pl/biblioteka /W/WP/jan_pawel_ii/homilie/20bialy-
stok_05061991.html. 

59 Por. T. BORUTKA, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, dz. cyt., s. 298.
60 DiM 29.
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wiem od metafizycznej struktury miłości, odkrywa się następnie jej moral-
ny aspekt jako cnoty, a także wymiar głęboko teologalny, jako szczególnego 
daru Ducha Świętego61. 

Ojciec Święty już na początku swojego pontyfikatu stwierdził, że czło-
wiek nie może żyć bez Miłości – pozostaje on dla siebie niezrozumiały, jeśli 
nie spotka się z Miłością, czyli z Bogiem. On bowiem jest źródłem wszelkiego 
„kochania”, stąd człowiek tylko w Nim może odnaleźć wzór miłości. W Bogu 
bowiem dokonuje się nieustanny dialog miłości między Ojcem i Synem i Du-
chem Świętym. Stąd człowiek, obraz i podobieństwo Boże, w dialogu serc 
winien poszukiwać sposobu ogarnięcia otaczającej go rzeczywistości, aby ją 
przyjąć i obdarować własnym istnieniem62.

Miłość winna towarzyszyć sprawiedliwości, gdyż sama sprawiedliwość 
może ulec wypaczeniu i jako reguła, kierująca postępowaniem i obowiązu-
jąca przy kształtowaniu wzajemnych stosunków międzyludzkich, nie wy-
starcza63. W encyklice Dives in misericordia papież zauważa, iż bardzo czę-
sto programy, które biorą początek w idei sprawiedliwości i mają służyć 
jej urzeczywistnieniu we współżyciu ludzkich grup i społeczeństw, ulegają 
w praktyce wypaczeniu, chociaż w dalszym ciągu na tę ideę się powołują. 
Doświadczenie wskazuje, że nad sprawiedliwością dominują  negatywne 
siły, takie jak zawziętość, nienawiść czy okrucieństwo. Wtedy chęć zniszcze-
nia przeciwnika, ograniczenia jego wolności, narzucenia mu różnego rodzaju 
zależności, stają się podstawowym motywem działania. Jest to całkowicie 
sprzeczne z istotą sprawiedliwości i świadczy tylko o tym, jak dalekie od 
sprawiedliwości może stać się ludzkie działanie, nawet podjęte w imię spra-
wiedliwości64.

 Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje więc na to, że 
sama sprawiedliwość nie wystarcza. Co więcej, może ona doprowadzić do 
zaprzeczenia i zniszczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się owej głębszej 
mocy, jaką jest miłość do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wy-
miarach65. Miłość musi więc towarzyszyć sprawiedliwości, musi ją „przera-
stać”, ale jednocześnie weryfikować się w sprawiedliwości. Gdy zachwieje 

61 Por. J. BRAMORSKI, Cnoty teologalne w życiu moralnym chrześcijanina, „Studia 
Gdańskie” 23 (2008), s. 62. 

62 Por. J. BAJDA, „Chrystus odwołuje się do serca”. Wokół problemu interioryzacji, [w:] 
Jan Paweł II, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Paw-
ła II teologii ciała, Lublin 1987, s. 167.

63 Por. T. BORUTKA, Nauczanie społeczne w encyklikach papieży od Leona XIII do Jana 
Pawła II, Bielsko-Biała 1995, s. 133–134.

64 Por. DiM 12. 
65 Por. tamże. 



193Rola sprawiedliwości w życiu społecznym…

się sprawiedliwość, również i miłość znajduje się w niebezpieczeństwie66.  
Kierując się troską o człowieka, Jan Paweł II nawołuje do łączenia sprawie-
dliwości z miłością. W opinii papieża, jeżeli „(...) sprawiedliwość zdolna jest 
sama z siebie tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi, rozdzielając wśród nich 
przedmiotowe dobra słuszną miarą, to miłość zaś i tylko miłość (...) zdolna 
jest przywrócić człowieka samemu człowiekowi”67. 

W obliczu współczesnych przykładów niesprawiedliwości Jan Paweł II 
apeluje o budowanie cywilizacji miłości. W związku z tym w liście Novo millen-
nio ineunte mówi o potrzebie wyobraźni miłosierdzia w duchu solidarności 
z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólno-
ty dóbr”68. Ojciec Święty podkreśla, że szczególnie dzisiaj, pilnie „potrzeba 
spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, 
dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia 
dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wy-
obraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu ducho-
wo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy 
zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść 
radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują we-
wnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie 
w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj. (...) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostą-
pią” (Mt 5, 7)69.

Miłosierdzie oznacza gotowość przyjścia z pomocą i życzliwą miłością 
temu, kto znajduje się w potrzebie70.  Najlepszym wzorem tak rozumianego 
miłosierdzia jest sam Bóg, którego miłosierdzie obejmuje wszystkich ludzi 
i jest wyrazem Jego dobroci i miłości. Bóg bogaty w miłosierdzie pragnie, 
aby człowiek naśladował Go w swoim postępowaniu, o czym mówi Księga 
Ozeasza: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż ca-
łopaleń” (Oz 6, 6). Tradycyjna etyka katolicka zalicza miłosierdzie do cnót 

66 Por. Cz. STRZESZEWSKI, Miłość jako zasada życia społeczno-politycznego, „Chrze-
ścijanin w Świecie” 18 (1986) nr 11–12 (158–159), s. 127–138.

67 DiM 14.
68 JAN PAWEŁ II, List apostolski na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 „Novo mil-

lennio ineunte”, Watykan 2001, 50.
69 Tamże. 
70 K. KASPERKIEWICZ, Pojęcie miłosierdzia w encyklice „Dives in misericordia”, [w:] 

Jan Paweł II, Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, Kraków 
1981, s. 71.
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społecznych, a jej działanie łączy się ściśle z czynną miłością bliźniego, ale 
nie utożsamia się z nią71. 

W tradycyjnej etyce katolickiej miłosierdzie towarzyszy więc miłości 
bliźniego i uzupełnia działanie sprawiedliwości, najczęściej jako cnota do-
tycząca przedmiotowych dóbr człowieka, bez uwzględnienia dobra, jakim 
jest sam człowiek72. Miłosierdzie wyraża się w gotowości przyjścia z pomocą 
ludziom potrzebującym. Miłosierny jest ten, kto bezinteresownie świadczy 
pomoc drugiemu, często inwestując również własne środki materialne73. Mi-
łosierdzie ze swej natury jest miłością twórczą, a równocześnie siłą, która 
jednoczy ludzi i im pomaga74. Objawia się ono jako dowartościowanie, pod-
noszenie oraz wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które 
jest w świecie i w człowieku75. Interpretacja miłosiernej miłości ukazuje mi-
łosierdzie w zupełnie nowych wymiarach, podnosi je do rangi podstawowej, 
niezbędnej zasady wzajemnego odnoszenia się do siebie ludzi znajdujących 
się praktycznie w każdej sytuacji historycznej. Odnosi się to w sposób szcze-
gólny do sytuacji współczesnego świata76. Co więcej, Jan Paweł II stwierdza, 
że realizacja miłosiernej miłości staje się jednym z podstawowych wskazań 
dla współczesnego człowieka, głównym warunkiem i drogą jego ocalenia77. 

Ojciec Święty słusznie podkreśla, iż sama sprawiedliwość nie wystarcza 
w życiu człowieka. Jak pokazuje dziejowe doświadczenie człowieka, niekie-
dy najwyższe prawo może stać się najwyższą niesprawiedliwością. Dlatego 
Ojciec Święty wskazuje, że sprawiedliwość powinna być związana z miło-
ścią. W nauczaniu papieża, miłość jest siłą  jednoczącą: „Powołanie chrześci-
jańskie polega na stałym odkrywaniu oraz wytrwałym (…) urzeczywistnia-
niu miłości jako siły jednoczącej i dźwigającej zarazem”78. Stwierdzenie to 
ujawnia zarówno sam mechanizm owego jednoczenia przez miłość, jak i jej 
stosunek do sprawiedliwości79. 

Jan Paweł II głosi, że „(…) autentycznie chrześcijańskie miłosierdzie jest 
zarazem jakby doskonalszym wcieleniem „zrównania” pomiędzy ludźmi, 
a więc także i doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości, o ile ta w swoich 

71 Por. tamże, s. 66. 
72 Por. tamże,  s. 71.
73 Por. F. SAWICKI, Bóg jest miłością, Pelplin 1992, s. 63.
74 T. BORUTKA, Cywilizacja miłości, dz. cyt., s. 23.
75 Por. DiM 6.
76 Por. J. MAJKA, Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki „Dives in miseri-

cordia”, [w:] „Dives in misericordia. Tekst i komentarz, dz. cyt., s. 180. 
77 Por. DiM 6. 
78 Tamże 14.
79 T. BORUTKA, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, dz. cyt., s. 310.
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granicach dąży również do takiego zrównania. Jednakże „zrównanie” przez 
sprawiedliwość zatrzymuje się w kręgu dóbr przedmiotowych związanych 
z człowiekiem, podczas gdy miłość i miłosierdzie sprawiają, iż ludzie spo-
tykają się ze sobą w samym tym dobru, jakim jest człowiek z właściwą mu 
godnością. Równocześnie „zrównanie” ludzi przez miłość „łaskawą i cierpli-
wą” (por. 1 Kor 13, 4) nie stanowi zatarcia różnic: ten, kto daje – daje tym bar-
dziej, gdy równocześnie czuje się obdarowany przez tego, kto przyjmuje jego 
dar; ten zaś, kto umie przyjąć ze świadomością, że i on również przyjmując, 
świadczy dobro, ze swej strony służy wielkiej sprawie godności osoby, która 
najgłębiej może jednoczyć ludzi pomiędzy sobą”80.

Papież nie odrzuca zasady sprawiedliwości, ale osadza ją w kontekście 
miłosierdzia. Nawiązując do biblijnej tradycji, wskazuje na autentyczne mi-
łosierdzie jako głębsze źródło sprawiedliwości. Można zauważyć, że między 
miłosierdziem, a sprawiedliwością nie ma sprzeczności. Przeciwnie, wydaje 
się, zdaniem Ojca Świętego, że między sprawiedliwością i miłosierdziem ist-
nieje głęboki związek. Według papieża miłosierdziu należy przypisać rolę 
czynnika dominującego w stosunku do sprawiedliwości81. Właściwie pojęte 
miłosierdzie jest doskonalszym pojęciem niż samo pojęcie sprawiedliwości, 
ponieważ wprowadza ład w relacjach między ludźmi. Wydaje się, że miło-
sierdzie czyni to w sposób doskonalszy i głębszy z tego względu, że zwraca 
uwagę na fundament, który stanowi godność człowieka. Można więc powie-
dzieć, że sprawiedliwość doskonali się przez miłość i miłosierdzie. Głoszenie 
prymatu miłosierdzia nad sprawiedliwością pogłębia spojrzenie na cywiliza-
cję miłości, do której często nawiązywał Jan Paweł II w swoim nauczaniu. Pa-
pież, opierając się na biblijnych tekstach, podkreśla fundamentalny związek 
łączący sprawiedliwość z miłością.

ZAKOŃCZENIE

Problematyka sprawiedliwości jest na tyle ważnym zagadnieniem, że 
znajduje się w obszarze zainteresowań filozofii, tu przede wszystkim filozo-
fii polityki, prawa, moralności, w tym teologii moralnej, a także etyki, teo-
logii oraz katolickiej nauki społecznej. Od najdawniejszych czasów jest ona 
wiodącym tematem rozmaitych koncepcji pojawiających się w wyżej wymie-
nionych dziedzinach. Prawdopodobnie nadal będzie ona przedmiotem roz-

80 Por. tamże.
81 Por. A. NOSSOL, Personalistyczno-humanistyczny aspekt w doznawaniu i świadczenie 

miłosierdzia, [w:] Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. SŁOMKA, Lublin 1989, s. 47. 
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praw, ponieważ wciąż nie powstała taka definicja sprawiedliwości, która nie 
budziłaby wątpliwości i kontrowersji. 

Jan Paweł II nie podaje konkretnej definicji sprawiedliwości. Próbuje 
przede wszystkim określić jej aktywną obecność w życiu ludzi za pomocą 
całościowej analizy sytuacji współczesnego świata, który charakteryzuje się 
bardzo szybkim  tempem rozwoju nauki i techniki, produkcji i wzrostu do-
brobytu, a który w większości przypadków, wbrew wcześniejszym oczeki-
waniom, prowadzi do przytłoczenia i degradacji osoby ludzkiej. Dlatego pa-
pież bardzo często wskazuje na godność osoby, która jest cechą przynależną 
każdemu, z racji obdarowania przez Stwórcę w momencie stworzenia i po-
twierdzoną przez Chrystusa, przez Jego odkupienie. Jest także cechą niezby-
walną, ponieważ nikt nie może się jej zrzec, ani też nikt nikomu nie może jej 
odebrać. Wskazuje również na zjawiska i sytuacje, w których godność ta jest 
naruszana, nie są przestrzegane prawa osoby, a także łamane są prawa spo-
łeczności ludzkich.  Zobowiązania wynikające ze sprawiedliwości, są bardzo 
ważne, niemniej nie wyczerpują  wszystkich istotnych potrzeb wynikających 
z ludzkiej kondycji. Dzieje rodzaju ludzkiego i jego wielorakie doświadcze-
nie pokazują, że dobro osoby wymaga także, aby w relacjach międzyludz-
kich kierować się nie tylko sprawiedliwością, ale również miłością, a także 
tym, co Boże Objawienie ukazuje jako istnienie szczególnego rodzaju miłości, 
czyli miłosierdzia.

 Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreśla istniejący priorytet miłości 
przed sprawiedliwością. Już na początku swojego pontyfikatu stwierdził, że 
człowiek nie może żyć bez miłości – pozostaje dla siebie niezrozumiały, jeśli 
nie spotka się z Miłością (z Bogiem). Bóg bowiem jest źródłem wszelkiego 
„kochania”, stąd człowiek tylko w Nim może odnaleźć prawdziwy wzór 
miłości. W obliczu współczesnych przykładów niesprawiedliwości, Ojciec 
Święty wzywa do budowania cywilizacji miłości. Wskazuje, że szczególnie 
współcześnie pilnie „(…) potrzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok sie-
bie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego 
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, 
zagubienia i beznadziei”. Dlatego apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli 
o uruchomienie wyobraźni miłosierdzia. 



197Rola sprawiedliwości w życiu społecznym…

THE ROLE OF JUSTICE IN SOCIAL LIFE IN THE LIGHT OF THE TEACHING OF 
POPE JOHN PAUL II

The issue of justice is important enough to have been addressed by philosophy, in 
particular the philosophy of politics, law, morality, including moral theology, ethics, the-
ology and Catholic social science. From the earliest times, it has been the central concern of 
various concepts emerging in the above-mentioned fields of philosophy. It will probably 
continue to be the subject of treatises, as no definition of justice has been formed yet that 
would not raise doubts and controversies.

John Paul II does not offer a specific definition of justice. He is predominantly con-
cerned to determine its active presence in people’s lives through a comprehensive analysis 
of the situation of the modern world, characterized by a rapid development of science 
and technology, production and growth of prosperity, and which in most cases, contrary 
to previous hopes, leads to a sense of overwhelming confusion and degradation of the 
human person. Therefore, the Pope frequently drew attention to the dignity of a person, 
which is a quality that belongs to everyone by virtue of a divine gift, granted by the Crea-
tor at creation and confirmed by Christ, through His redemption. It is also an inalienable 
quality because no one can renounce it, nor can anyone else take it away. The Pope also 
expresses his deep concern with the phenomena and situations where human dignity is 
violated, the rights of a person are disrespected, and even the rights of entire human com-
munities are denied.

The obligations derived from justice are of key importance, but they do not cover 
all the essential needs of the human condition. The history of mankind and its manifold 
experiences have clearly shown that the good of a person also requires that interpersonal 
relationships be guided not only by justice but also by love, and, as is revealed in the Holy 
Scripture, by a special kind of love, which is mercy.

In his teaching, John Paul II emphasized the priority of love over justice. Already at 
the beginning of his pontificate, he stated that man cannot live without love – he remains 
incomprehensible to himself if he does not meet Love (God). For God is the source of all 
“loving” and man can only find a true model of love in Him. In the face of contemporary 
examples of injustice, John Paul II calls for the building of a civilization of love.

tłum. Jacek Biłko



198 Jacek Biłko

BIBLIOGRAFIA

BAJDA J., „Chrystus odwołuje się do serca”. Wokół problemu interioryzacji, [w:] Jan Paweł II, 
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Paw-
ła II teologii ciała, Lublin 1987, s. 167–226.

BORUTKA T., Nauczanie społeczne w encyklikach papieży od Leona XIII do Jana Pawła II, Biel-
sko-Biała 1995.

BORUTKA T., Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2008. 
BORUTKA, T., Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1993.
BRAMORSKI J., Cnoty teologalne w życiu moralnym chrześcijanina,  „Studia Gdańskie” 23 

(2008), s. 62–69. 
COZZOLI M., Virtusociali, [w:] Corso di morale, red. T. GOFFI, G. PIANA, t. III, Brescia 

1984, s. 45–48.
DĄBEK T. M., „Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha” (Ps 11, 7). Sprawiedliwość – 

uczciwość – przyzwoitość w Piśmie Świętym, Kraków 2014.
ESCRIVÁ J. M., To Chrystus przechodzi, Katowice–Ząbki 2003.
GAŁKOWSKI T., Sprawiedliwość społeczna, a sprawiedliwość w encyklikach społecznych, „Pra-

wo Kanoniczne” 3 (2017), s. 165–168. 
GRZEGORZ WIELKI, Homilie na Ewangelie, Warszawa 1998.
HARĘZGA S., Dary, owoce charyzmaty Ducha Świętego – Dar pobożności o bojaźni Bożej, [w:] 

Encyklopedia katolicka, t. XV, Lublin 2011, s. 894–899.
HOMERSKI J., Ewangelia według św. Mateusza,  Poznań-Warszawa1979, s. 132.
JAN PAWEŁ II, „Błogosławieni ubodzy duchem”, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

1 (1980) nr 8, s. 15–16.
JAN PAWEŁ II, Bez sprawiedliwości nie ma miłości, [w:] Nauczanie papieskie, t. I, Warszawa–

Poznań 1978,  s. 49–51.
JAN PAWEŁ II, Bez sprawiedliwości nie ma miłość, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978 

–1979, t. II, Warszawa 1982, s. 38–48.  
JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum” 

(1.05.1991), Kraków 1991. 
JAN PAWEŁ II, Encyklika „Laborem exercens” o pracy ludzkiej z okazji 90-rocznicy „Rerum 

novarum” (14.09.1981), Watykan 1981. 
JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis” (4.03. 1979), Watykan 1979.
JAN PAWEŁ II, Encyklika o Bożym Miłosierdziu „Dives in misericordia” (30.11.1980), Waty-

kan 1981.
JAN PAWEŁ II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego„Redemptoris missio” 

(7.12.1990), Watykan 1990.
JAN PAWEŁ II, Homilia podczas beatyfikacji Matki Bolesławy Lament, [w:] (Internet, 1.05. 

2020), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/20bia 
lystok_05061991.html. 

JAN PAWEŁ II, Kościół współczesnego świata w służbie sprawy pokoju, „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 1 (1980) nr 1–2, s. 18–19.

JAN PAWEŁ II, List apostolski na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 „Novo millennio in-
eunte”, Watykan 2001.

JAN PAWEŁ II, List apostolski w związku z przygotowaniem Jubileuszu roku 2000 „Tertio mil-
lennio adveniente”(10.11.1984), Watykan 1984. 



199Rola sprawiedliwości w życiu społecznym…

JAN PAWEŁ II, Psalm – Człowiek sprawiedliwy. Audiencja generalna, (4.02.2004), [w:] (In-
ternet, 1.05.2020), https://opoka.org.pl/ nauczanie/nauczanie-papieza-jana-
-pawla-ii-audiencje. 

JAN PAWEŁ II, Sprawiedliwość, pokój i wolność w Duchu Świętym, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 5 (1984) nr 8 (56), s. 18–19.

JAN PAWEŁ II, W imię sprawiedliwości i prawdziwej wolności, [w:] Jan Paweł II w Ameryce 
£acińskiej, Warszawa 1980, s. 130–136. 

JAN PAWEŁ II, Ziemia jest darem Boga ku pożytkowi wszystkich. Do plantatorów trzciny cu-
krowej w Bacalod (20.02.1981), [w:] Nauczanie społeczne, t. IV, Warszawa 1984, 
s. 335–346.

KASPERKIEWICZ K., Pojęcie miłosierdzia w encyklice „Dives in misericordia”, [w:] Jan Paweł 
II, Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, Kra-
ków 1981, s. 71–83.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
KLESZCZ R., Co to znaczy „sprawiedliwość?”, „Filozofia Nauki” 6 (1999) nr 1–2 (25–26), 

s. 31–41. 
Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2004. 
KOWALCZYK S., Podstawowe elementy nauczania społecznego Jana Pawła II, „Roczniki Nauk 

Społecznych” 25 (1997), s. 85–100.
KOWALSKI  J., Sprawiedliwość społeczna u podstaw skutecznej ewangelizacji, [w:] Ad liberta-

tem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Alojzemu Marce-
lowi, red. P. MORCINIEC, Opole 1996, s. 431–445. 

KUNKA  S., Miłość Boga w nauczaniu Jana Pawła II, „Verbum Viate” 23 (2013), s. 225–243. 
KUŚMIREK A., Zarys biblijnej koncepcji sprawiedliwości, [w:] Sprawiedliwość w Biblii z per-

spektywy interdyscyplinarnej, Warszawa 2017, s. 9–15.
LUÑO Á. R., Scelti in Cristo per essere santi, III. Morale Speciale, Roma 2008.
MADERO  F. F., Koncepcja sprawiedliwości w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] (Internet 24.02.2020), 

https://dlibra.kul.pl/dlibra/show-content/publication/31265?Id= 31265.
NOSSOL A., Personalistyczno-humanistyczny aspekt w doznawaniu i świadczenie miłosierdzia, 

[w:] Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. SŁOMKA, Lublin 1989, s. 47–60. 
PEREZ del PULGAR I. R., Sprawiedliwość, [w:] (Internet, 1.05.2020), https://opusdei.org/

pl-pl/document /sprawiedliwosc/. 
PIECHOWIAK M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej 

ochrony, Lublin 1999. 
PIEPER J., O sprawiedliwości, Londyn 1967. 
PIWOWARSKI W., Społeczne nauczanie Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, „Laborem exercens”. 

Tekst i komentarze, Lublin 1986, s. 139–151.
RAMS J., Obraz Boga wyłaniający się z konfrontacji bezbożnego i sprawiedliwego w wybranych 

księgach Starego Testamentu, „Łódzkie Studia Teologiczne” 3 (2017), s. 23–26. 
SAWICKI  F., Bóg jest miłością, Pelplin 1992.
SICARI A. M., Sprawiedliwość Boża w Starym Testamencie, „Communio” (1981) nr 1–2, s. 54–

60.
SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje Dekrety Deklaracje, wyd. Pallottinum, Poznań 2002.
Sprawiedliwość, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. LEON-DUFOUR, tłum. K. ROMA-

NIUK, Poznań–Warszawa 1973, s. 900.



200 Jacek Biłko

STOLARCZYK I., Miłość i sprawiedliwość – zasady kształtujące życie społeczne, [w:] Rodzina 
między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Laborem exercens”Jana 
Pawła II, red. R. KANTOR, M. KLUZ, J. MŁYŃSKI, Kraków 2016, s. 195–216.

STRZESZEWSKI CZ., Miłość jako zasada życia społeczno-politycznego, „Chrześcijanin w Świe-
cie” 18 (1986) nr 11-12 (158–159), s. 127–138.

SZLACHTA B., Sprawiedliwość, [w:] Słownik społeczny,  red. B. SZLACHTA, Kraków 2004, 
s. 1348–1349. 

ŚWIST G., Sprawiedliwość w nauczaniu Jana Pawła II, „Gdańskie Studia Prawnicze” 35 
(2016), s. 429–432. 

WESOŁY W., Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła katolickiego, „Studia Warmińskie” 13 
(2010), s. 300–311.

WESOŁY W., Sprawiedliwość w nauczaniu kościoła katolickiego, „Studia Warmińskie” 
11(2010) nr 300, s. 34–40.

WOJTYŁA K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986. 
ZABŁOCKI H., Miłość w ujęciu ks. Prof. J. Tischnera, [w:] Miłość – płciowość – płodność. Aktu-

alne problemy etyki seksualnej, Opole 2007, s. 33–43. 
ŻELEŹNIK T., Zasada sprawiedliwości społecznej, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, 

Warszawa 1993, s. 199. 



STUDIA
SOSNOWIECKIE

TEOLOGICZNE

TOM  XV     

Rok  2021

Adam Chrapusta, Ireneusz Skoczeń

ANTROPOZOFIA I EURYTMIA W WALDORFSKIEJ SZKOLE  
JAKO ZAGROŻENIE DLA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Słowa kluczowe: Szkoła, cnota, służba, człowiek, prawda, Steiner, antropozofia, 
Szkoła Waldorfska 

Key words: Schule, Tugend, Dienst, Mensch, Wahrheit, Steiner, Anthroposophie, 
Waldorfschule

Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Nie-
chaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią 
ludzie, zarówno wierzący, jak poszukujący i niewierzący, 
poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem 
cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania doj-
rzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę1.

Karol Wojtyła

Na przestrzeni wieków, każda społeczność kształtuje różne postawy 
uwzględniając cywilizacyjno-społeczny postęp i wynikające z niego potrze-
by. W centrum edukacyjnej aktywności zawsze stały: socjalizacja, selekcja, 
kontrola społeczna oraz zmiana osobowości ucznia, co było związane z uni-
wersalistycznymi wzorcami. Społeczeństwo podejmuje również funkcję spo-
łeczno-ekonomiczną, kulturową i dyscyplinującą2. W dobie pandemicznego 

1 K. WOJTYŁA, List Pasterski o powołaniu nauczyciela i wychowawcy (Kraków, 30.09. 
1972), za: W. CHUDY, Pedagogia Godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009, s. 212.

2 Por. A. TWARDZIK, Zadania współczesnej szkoły w opiniach nauczycieli. [w:] Szkoła 
i rodzina w środowisku lokalnym: teoria i praktyka, red. A. SZCZUREK-BORUTA, B. CHOJ-
NACKA-SYNASZKO, A. GANCARZ Toruń 2016, s. 243–244.
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rozluźnienia etycznego oraz moralnego relatywizmu oraz zakłóconej warto-
ści osoby, można zaobserwować całkowity zanik edukacji w pełni „natural-
nej”, pod względem celów i wartości. Poddając analizie szkoły możemy po-
stawić tezę, że nie ma szkoły całkowicie neutralnej aksjologicznie3. Człowiek 
nosi w sobie naturalną potrzebę układu odniesienia i czci4. Młody człowiek 
jest wrażliwy nie tylko na zewnętrzne bodźce, na to, co cielesne, ale i na we-
wnętrzne bogactwo własnej natury5. Jest aktywny w ciągłym poszukiwaniu 
tego, co piękne, sprawiedliwe i prawdziwe. Szuka wartości oraz osobowych 
wzorców ludzi, którzy nie tylko o nich nauczają, ale i według nich żyją. Jest 
to naturalny proces, gdyż nikt nie może kreować siebie w jakiejś poznawczej 
czy aksjologicznej próżni. Człowiek ze swojej natury nie jest samowystar-
czalny6. Jest on istotą społeczną, a wszystkie formy jego społecznej aktyw-
ności są zakorzenione w naturze. Aby osiągnąć pełny rozwój konieczna jest 
obecność społeczeństwa7. W trosce o wartości i przyszłość pokoleń należy 
postawić pytanie: jakiego człowieka i w jakim środowisku kształci dzisiejsza 
szkoła oraz wskazać źródło, z jakiego mogłaby czerpać inspirację do jego 
prawidłowego rozwoju? 

Celem artykułu jest ukazanie, ukrywanego przez ich założycieli, praw-
dziwego oblicza waldorfskich szkół, które są coraz mocniej propagowane 
w Polsce, a w niektórych miastach otworzyły dla uczniów już swoje podwo-
je: Bielsko-Biała, Kraków, Olsztyn, Warszawa, Poznań, Grudziądz, Wieliczka 
i Komorów. Szkoły te utożsamiają się ze szkołami chrześcijańskimi, co jest 
fałszywe i może być bardzo zwodnicze.

3 Por. K. OLBRYCHT, Nowy humanizm Jana Pawła II, jako perspektywa dla współczesnej 
rzeczywistości szkolnej i wychowawczej, „Paedagogia Christiana” (2013) nr 2, s. 54.

4 Por. E. WYSOCKA, Życie codzienne w percepcji i doświadczaniu młodzieży, [w:] Czas 
społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civilsociety: księga jubileuszowa 
dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin, red. 
E. SYREK, Katowice 2010, s. 396.

5 W koncepcji antropologicznej Jana Pawła II, człowiek jako byt złożony z dwóch elementów, 
jest dwujednią elementu cielesnego i duchowego. Element materialny i duchowy są jednak w czło-
wieku tak ściśle ze sobą związane, że nie można ich w pełni podzielić, nie niszcząc jednocześnie 
bytu ludzkiego, por. A. GARBARZ, Godność człowieka na kanwie nauczania Jana Pawła II. Refe-
rat wygłoszony na Wojewódzkiej Konferencji Ośrodka dnia 10.03.2006 r. w Rzeszowie „Zeszyt” 
(2006) nr 58, s.2. 

6 JAN PAWEŁ II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i wychowawców (Włocławek, 
6.06.1991), [w:] (Internet, 19.02.2020), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa 
wel_II/przemowienia/27wloclawek_06061991.html 

7 Por. T. BORUTKA, Społeczna nauczanie Kościoła teoria i zastosowanie, Kraków 2004, 
s. 191.
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EDUKACJA I JEJ CELE

System polskiego szkolnictwa współcześnie zorientowany jest w prak-
tyce na zdobywanie przez ucznia praktycznej wiedzy z pominięciem wielu 
aspektów ludzkiego życia. Zwłaszcza w sferze kulturalno-społecznej często 
pomija się duchowy aspekt. W takim systemie wychowawczym można mó-
wić o niepełnym jego procesie. W praktyce mówi się o społecznej i kulturo-
wej integracji oraz o wrażliwości na godność i potrzeby człowieka, ale mało 
podejmuje się w tym kierunku działań8. Iskierką nadziei jest to, że w polskiej 
myśli pedagogicznej coraz większą rolę zaczyna odgrywać poznanie rozwo-
ju człowieka i jego kultury. Poznanie i szacunek wobec siebie i państwa oraz 
niwelowanie stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodów czy grup et-
nicznych, otwiera nas na kulturowy i cywilizacyjny dialog. Ta idea przyczy-
nia się do budowania lokalnego i światowego pokoju. Warto wyróżnić dwa 
takie obszary:

• kultura i tradycja regionalna, jest obszarem, w którym poznajemy 
własną grupę, nawiązujemy z nią relację i odkrywając swoje pocho-
dzenie „zaszczepiamy” się we własne korzenie;

• kultura państwowa buduje naszą narodową tożsamość9, państwo-
wość, więź z państwem wartościami i narodowymi symbolami10. 
Obywatel ma prawo, ale i obowiązek do wykształcenia, ponieważ od 
realizacji tego celu zależy przyszłość następnych pokoleń. 

Przez kształcenie ludzka osoba realizuje siebie jako człowiek oraz in-
tegruje się ze środowiskiem społecznym, w którym żyje. Buduje między-
ludzkie więzi, rozwija przestrzeń i tworzy kulturę. Proces ten nazywamy 
edukacją. Jest to zjawisko typowo ludzkie, ponieważ tylko człowiek może 
i powinien się kształcić. Są to nie tylko mechanizmy, przez które zdobywa on 
wiedzę z różnych dziedzin i uczy się zawodu, ale jest to konkretny proces, 
kiedy osoba ludzka indywidualizuje siebie: staje się w sposób coraz bardziej 
skończonym „ja”, osobą również na płaszczyźnie ontologicznej11. Jeżeli jest 

8 Por. A. TWARDZIK, Zadania współczesnej szkoły w opiniach nauczycieli, art. cyt., 
s. 243–244.

9 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum 
novarum” (1.05.1991), Kraków 1991, 49; 50.

10 Autorka w artykule podaje opinie nauczycieli na temat tego, czy i w jaki sposób 
współczesna szkoła przygotowuje ucznia do życia w zróżnicowanym kulturowo społe-
czeństwie oraz jak uwrażliwia na inność i potrzeby drugiego człowieka, czy wychowuje 
do wartościowego dorosłego życia, jak uczy współpracy i współdziałania. Por. A. TWAR-
DZIK, Zadania współczesnej szkoły w opiniach nauczycieli, dz. cyt., s. 243–253.

11 Por. T. BORUTKA, Społeczna nauczanie Kościoła teoria i zastosowanie, dz. cyt., s. 280.
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to wezwanie, które dotyka każdego człowieka, a w szczególności każdego 
chrześcijanina, należy je podjąć i w miarę możliwości realizować. Niełatwa 
sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie rodzina i szkoła nie powinny zniechę-
cać naszego zapału do stawiania sobie wciąż nowych wymagań i zaangażo-
wania się w kształtowanie i wychowanie nowych pokoleń. Kryzys szkoły jest 
bardziej szkodliwy niż nawet długotrwały ekonomiczny kryzys. Nikt zatro-
skany o przyszłość narodu i państwa nie może przejść obojętnie obok tego 
ważnego problemu.

Istotnym elementem w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia we 
współczesnym świecie, jest takie przekazywanie treści, aby cały proces wy-
chowawczy, na poszczególnych etapach rozwoju, budował szlachetnego i go-
dziwego człowieka. Proces ten powinien być oparty nie tylko na wzorcach, 
ale również na wartościach, a mówiąc precyzyjniej wartościach zakorzenio-
nych w cnotach12. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „wszystko, co 
jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje 
na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli!” 
(Flp 4, 8)13.

SZKOŁA MIEJSCEM REALIZACJI POWOŁANIA  
I NIWĄ PRACY KOŚCIOŁA

Sobór Watykański II naucza, że „szkoła mocą swego posłannictwa 
kształtuje (…) władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidło-
wych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez prze-
szłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, 
sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne 
współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem czy pochodze-
niem, ponadto stanowi pewne centrum, w którego wysiłkach i osiągnięciach 
powinny uczestniczyć równocześnie rodziny, nauczyciele różnego rodzaju 
organizacje rozwijające życie kulturalne, obywatelskie, religijne, i cała spo-
łeczność ludzka” (DWCH5).

12 Por. KKK 1804 (…) „Cnoty ludzkie są trwałymi postawami, stałymi dyspozycja-
mi, habitualnymi przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują na-
sze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one 
łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to 
ten, który dobrowolnie czyni dobro. Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. 
Są one owocami i zalążkami czynów moralnie dobrych; uzdalniają one wszystkie władze 
człowieka, by doszedł do zjednoczenia z miłością Bożą”.

13 Tamże 1803.
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Kościół nie zajmuje się polityką, lecz przez służbę człowiekowi podej-
muje współpracę z państwowymi, społecznymi, gospodarczymi i kultural-
nymi instytucjami, wykazując w ten sposób wspólny charakter zadań i służ-
by wobec konkretnych ludzi (por. KDK 76). Kościół słusznie wykorzystuje 
wiele narzędzi do zbliżenia różnych środowisk w celu poszukiwania tego 
wszystkiego, co mogłoby służyć prawdziwemu dobru człowieka. W żaden 
też sposób nie pragnie kierować doczesnymi sprawami lub wchodzić w kom-
petencje ludzi odpowiedzialnych za sprawowanie władzy na poszczegól-
nych szczeblach życia społecznego. Kościół, realizując swoją misję, formułuje 
i zachęca wiernych do poszukiwania i realizacji swojego powołania14.

Jan Paweł II odczytywał posłannictwo Kościoła i nauczał, zgodnie 
z soborowymi wskazaniami, o godności osobowej każdego człowieka. Misja 
Kościoła, to służba człowiekowi na drodze zbawienia wskazanej mu przez 
Chrystusa. Jezus przez tajemnicę swojego wcielenia objawia prawdę o Bogu, 
pokazuje realizm Bożej miłości15. W ten sposób, sobie tylko znany, jednoczy 
się z każdym człowiekiem. Tylko w Jezusie, mocą Jego Miłości, za pośrednic-
twem Ducha może On udzielić człowiekowi, w sposób wolny, światła i sił, 
przez co staje się on zdolny odkryć prawdę o sobie i świecie16. Człowiek bez 
Chrystusa nie odróżni w pełni dobra od zła, nie odnajdzie prawdy o swoim 
powołaniu i o tym, co powinien czynić.  Nie może też rozwijać się w pełni do 
prawdy i wolności. Proces zjednoczenia z prawdą zaowocuje w człowieku 
głęboką zadumą nad samym sobą, jego istnieniem, bytem, życiem i śmiercią. 
Poza Chrystusem poznanie jest powierzchowne, wręcz pozorne i częściowe17.

Jak pisze św. Jan: ,,On [Chrystus] jest drogą i prawdą i życiem”(J 14, 6). 
Jest On osobowym celem każdego ludzkiego istnienia, staje się odpowiedzią 
na wszystkie pytania, zwłaszcza te dotyczące duchowej, religijnej i moral-
nej sfery18. Takie wychowanie jest wychowaniem sumień i wyraźnie zakre-
ślonym programem katechizacji młodzieży. Jan Paweł II w swojej persona-
listycznej koncepcji rozwoju człowieka stawia sobie za cel doprowadzenie 
go do pełni rozwoju na każdej z pięciu podstawowych płaszczyzn, zarówno 

14 Por. T. BORUTKA, Społeczna nauczanie Kościoła teoria i zastosowanie, dz. cyt., s. 35.
15 „Bóg nie ogranicza się, bowiem do słów (…), lecz zanurza się w naszej historii 

i bierze na siebie trud i ciężar ludzkiego życia. Syn Boży (…) dorastał w rodzinie, miał 
przyjaciół, utworzył grupę uczniów, wyszkolił apostołów, by kontynuowali Jego misję”. 
BENEDYKT XVI, Tajemnica Wcielenia. Nauczanie papieskie, Kraków 2017, s. 135. 

16 Por. A. GARBARZ, Godność człowieka na kanwie nauczania Jana Pawła II, art. cyt., 
s. 7.

17 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemptor hominis” (4.03.1979), Wrocław 1979, 
10–13. 

18 Por. tamże 21.
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fizycznej, społecznej, kulturowej, moralnej, jak i duchowej formacji. Urzeczy-
wistnieniem się tego procesu jest umiejętność i jego trafność celu w doko-
nywaniu świadomych i wolnych wyborów w odniesieniu do najwyższego 
dobra i prawdy, co świadczy o dobrze ukształtowanym sumieniu, a jest toż-
same z rezultatem pracy wychowawczej19.

MORALNE ASPEKTY WYBORU SZKOŁY

Św. Paweł w Liście do Kolosan pisze, „Baczcie, aby was, kto nie spro-
wadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach 
ludzkich i na żywiołach świata, a nie Chrystusie [...] Mają one pozór mądro-
ści w obrzędach wymyślonych przez ludzi [...] ale nie mają żadnej wartości, 
gdy chodzi o opanowanie zmysłów” (Kol 2, 8.23). Chrześcijanie powinni być 
czujni i świadomi tego, że niemal w każdej dziedzinie życia społecznego są 
wprowadzani w błąd. Szczególnie rodzice muszą wiedzieć, w jaki sposób ich 
dzieci są kształcone w szkole. Pod pretekstem holistycznej edukacji, przez 
pozorne naukowe techniki, młodzi ludzie przygotowywani są na przyjęcie 
„religii miłości”. Oferta nowej nauki religijnej daje możliwość doświadczenia 
własnej boskości i przekonania, że jesteśmy bogami. To nowe poznanie mi-
łości i własnej czci koncentruje się głównie na człowieku i jego osobistym po-
wodzeniu. „Religia miłości” nie będzie skupiała się na chwale prawdziwego 
Boga, lecz jedynie na człowieku. Takie metody stosowane są w waldorfskich 
przedszkolach i szkołach. Twórcą waldorfskiej szkoły jest antropozof Rudolf 
Steiner20.

RUDOLF STEINER – TWÓRCA ANTROPOZOFII

Rudolf Steiner urodził się 27.02.1861 r. w Kraljevacu na terenie ówcze-
snych Austro-Węgier, dzisiaj jest to Chorwacja. Ochrzczony w rzymskokato-
lickim kościele był wychowany w atmosferze religijnej tolerancji. Ukończył 
Uniwersytet Techniczny w Wiedniu na wydziale matematycznym i przyrod-
niczym oraz Uniwersytet w Rostocku, gdzie otrzymał tytuł doktora filozofii. 
Już w ramach działalności Towarzystwa Teozoficznego, którego współzałoży-

19 Por. M. STACH-HEJOSZ, Kształtowanie sumienia młodzieży w toku interakcji kate-
chetycznej, [w:] Musicie być mocni w wierze… Przesłanie papieża Jana Pawła II do człowieka 
współczesnego, red. T. BORUTKA, S. ZAWADA, Bielsko-Biała 2005,s. 190–191.

20 Por. D. HUNT, T. A. MCMAHON, Zwiedzione chrześcijaństwo, przekł. A. CZWOJ-
DRAK, Wrocław–Kraków 1994, s. 52.
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cielką była Helena P. Bławatska21, powstawały podwaliny antropozofii. Ru-
dolf Steiner, antropozofię22, swoją duchową naukę, zaczął rozpowszechniać 
na początku XX wieku. W krótkim czasie ukazały się następujące pozycje 
książkowe: Chrześcijaństwo jako fakt mistyczny a misteria starożytności (1902); 
Jak osiągnąć poznanie wyższych światów (1904); Teozofia (1904); Wychowanie 
dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej (1907) oraz Wiedza tajemna w zarysie 
(1910)23.

Antropozofia, w intencji Steinera, jest metodą duchowego poznania 
świata, jest chrześcijańską szkołą inicjacyjną, systemem medytacji i ćwiczeń 
służących do przemiany człowieka. Zdaniem R. Stainera, nadrzędnym celem 
ludzi powinno być dążenie do poznania bóstwa i duchowego świata. Fila-
rem antropozofii, w opinii Steinera, było wydarzenie inkarnacji syna Boże-
go-Chrystusa, w Synu Człowieczym Jezusie, jako Reprezentancie Ludzkości, 
a Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa zapoczątkowało pro-
ces zbawienia człowieka24.

Samo Zmartwychwstanie było procesem nadzmysłowym, a nie ma-
terialnym. Wszyscy ci, którzy zobaczyli pusty grób, zostali wprowadzeni 
w stan jasnowidzenia. Według Steinera, wszystkie rozmowy Zmartwych-
wstałego miały nadzmysłowy charakter25. Chrześcijaństwo, według antro-
pozofów, nie jest więc Boskim objawieniem, a wyłącznie kosmicznym, zaś 

21 H. P. Bławatska była zadeklarowaną wyznawczynią buddyzmu i hinduizmu, 
a w późniejszym okresie rozpowszechniała kult szatana, który był dla niej źródłem Świa-
tła i Mądrości. Uważała, że Boga można poznać dzięki oświeceniu przez uprawianie róż-
nych technik wtajemniczenia i odpowiednich duchowych praktykach. Przez wiele lat Ste-
iner był pod jej wpływem.  Por. M. STACH-HEJOSZ, Wolna szkoła waldorfska. Wokół różnic 
światopoglądowych i dydaktyczno-metodycznych, „Forum Teologiczne” (2013) nr 14, s. 170

22 Antropozofia, określenie pochodzi od złożenia greckich słów anthropos, człowiek 
i sofia, mądrość. Jest doktryną światopoglądową o charakterze inicjacyjno-soteriologicz-
nym. Przez zastosowanie specjalnych metod ponadzmysłowego poznania ma doprowa-
dzić ludzkiego ducha do Ducha Wszechświata i połaczyć się z nim. Cel ten można osią-
gnąć przez poznanie prawdziwego człowieka, bóstwa w człowieku i duchowego świata 
za pomocą szczególnej gnozy i ponadzmysłowej intuicji. Zawiera elementy orientalnych 
religii i chrześcijańskich motywów. Rozwija kult własnego „ja”. Twórca antropozofii roz-
winął własną koncepcję reinkarnacji, różniącą się od hinduskiej, która jest szansą dla czło-
wieka w realizacji własnego „ja”. A. POSACKI, Encyklopedia zagrożeń duchowych, mistyka, 
ezoteryzm, okultyzm, t. 1, Radom 2009, s. 53–55.

23 Por. J. KIERSCH, Pedagogika waldorfska, wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steine-
ra, przekł. B. KOWALEWSKA, Kraków 2008, s.15.

24 Por. J. PROKOPIUK, Szkice antropozoficzne chrześcijańska droga poznania świata du-
chowego, dz. cyt., s. 178–179.

25 Por. tamże, s. 206.
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stosunek do Chrystusa ma okultystyczny charakter26. Istotą zbawienia, po 
cyklu przekształceń na Ziemi,  jest przemiana człowieka w anioła, co ma się 
dokonać na Jowiszu. W trakcie przemian towarzyszą człowiekowi duchowe 
istoty lucyferyczne, które choć same z natury dobre, to dla „dobra” człowie-
ka przyjęły naturę zła, co stanowi wyraz ich poświecenia się dla człowieka. 
Soteria może nastąpić w dwóch przypadkach. W pierwszym dokonuje się 
przez nagłą lub trwającą transformację człowieka. Natomiast w drugim, od-
bywa się ona w procesie reinkarnacji i wielu wcieleń ludzkiego ducha27.

Ewolucja tej transformacji ma przebiegać we współdziałaniu z Chrystu-
sem, który sam, przez szereg wcieleń, jest Najwyższą Istotą Słoneczną i Du-
chem Ziemi28. Wydarzenie Wcielenia Syna Bożego było punktem zwrotnym 
w boskim eksperymencie pod nazwą „człowiek”. W centrum rozwoju ludz-
kości znajduje się inkarnacja Boga29, w Jezusie Chrystusie, jako Człowieku30.

Analizując nowy, idealny duchowy świat, Steiner stwierdził, że na 
przeszkodzie budowania nowoczesnego społeczeństwa stoi filozofia mate-
rializmu. Jedynie antropozoficzne, prawdziwe poznanie człowieka deter-
minuje budowanie idealnego społeczeństwa. Uważa on również, że pełnię 
człowieczeństwa można osiągnąć podążając jedynie drogą ponadzmysłowe-
go poznania, a medytacyjne techniki mają pomóc poznać istotę absolutnej 
rzeczywistości. W poznaniu, Steiner wyodrębnił cztery zasadnicze elementy 
człowieka: ciało fizyczne, eteryczne, astralne i ciało „ja”. Te cztery składniki 
odpowiadają czterem etapom poznania: zmysłowo-materialnemu, imagina-
cyjnemu, inspiracyjnemu i intuicyjnemu. Twierdzi on, że jedynie fizycznemu 
ciału dostępne jest poznanie zmysłowo-materialne. Pozostałe ciała mają do-
stęp do świata ponadzmysłowego. Eterycznemu ciału podlega imaginacja, 
astralnemu ciału podlega inspiracja, a ciału „ja”- intuicja31.

26 Por. A. POSACKI, Encyklopedia zagrożeń duchowych, mistyka, ezoteryzm, okultyzm, 
dz. cyt., s. 55.

27 Tamże, s. 179.
28 Por. J. PROKOPIUK, Szkice antropozoficzne chrześcijańska droga poznania świata du-

chowego, Białystok 2003, s.180.
29 Jedną z istotnych cech antropozofii jest również całkowite wypaczenie zbawczej 

roli Jezusa Chrystusa. Stosunek antropozofów do Syna Bożego nie jest ani religijny, ani 
mistyczny, lecz ma głównie okultystyczny charakter, co jest kolejną wyraźną zbieżnością 
z niektórymi nurtami w New Age. Por. K. CHRZĄSTEK, Antropozofia – ukryte zło, [w:] 
(Internet, 15.09.2020), https://www.katolicki.net/index.php/czytelnia/585-antropozo-
fia-ukryte-zlo.html.

30 Por. J. PROKOPIUK, Szkice antropozoficzne chrześcijańska droga poznania świata du-
chowego, dz. cyt., s. 103–104.

31 Por. T. E. OLEARCZYK, Zalety i wady antropozofii Rudolfa Steinera, dz. cyt., s. 86–87.
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ANTROPOZOFIA A SZKOŁY WALDORFSKIE  
PEDAGOGIKA STEINERA

W konsekwencji Steiner stwierdza, że rozwojowi człowieka towarzyszą 
cztery „narodziny”, które następują w różnych fazach jego rozwoju. Pierw-
sza, to narodziny fizycznego ciała, która trwa od 0 do 7 roku życia. W drugiej 
fazie, od 7 do 14 roku życia, po zmianie uzębienia, rodzi się eteryczne ciało. 
Ten okres jest początkiem szkolnej dojrzałości. W trzeciej fazie, trwającej mię-
dzy 14 a 21 rokiem życia rodzi się astralne ciało. Po ukończeniu 21 lat roz-
poczyna się proces narodzin „ja” człowieka. Okres ten trwa do 42 roku życia 
i odbywa się w siedmioletnich cyklach narodzin duszy doznaniowej, intelek-
tualno-uczuciowej i samoświadomej. Wychowanek waldorfskiej szkoły ma 
osiągnąć dojrzałość samorealizacji samoświadomej w wieku około 35 lat32.

Rozwój człowieka dokonuje się więc na czterech etapach następujących 
co siedem lat. Wyszczególnionym ciałom odpowiadają odpowiednie „szcze-
ble” świata przyrody, formy stawania się i praobrazy. Człowiek podlega tym 
samym siłom i prawom, podobnie jak cały wszechświat. Jest mikrokosmo-
sem, który odzwierciedla makrokosmos. Steiner uważa, że tylko kosmos 
jest kluczem do poznania człowieka. Przekonanie o reinkarnacji i następne 
wcielenia mają wprowadzać człowieka na coraz wyższe poziomy moralne. 
Kresem ostatecznego wcielenia jest uduchowienie kosmosu. Steinerowski, 
antropozoficzny obraz wszechświata jest mitycznym obrazem, a nie nauko-
wym i wiele twierdzeń jego pedagogiki jest sprzecznych ze współczesną na-
uką. Waldorfska szkoła nie tylko kształtuje mityczny obraz świata, ale także 
w nim uczestniczy. Niepokojący jest fakt, że szkoły tego typu mają coraz wię-
cej zwolenników. Jest to z pewnością wyzwanie dla tradycyjnej szkoły i na-
leży zastanowić się, dlaczego ten rodzaj wychowania tak wielu fascynuje33. 

Pedagogika Steinera, zwana także waldorfską kształci, a właściwie 
wychowuje swoich nauczycieli we własnych steinerowskich seminariach. 
Czas steinerowskiego wychowania pedagoga jest dla niego formą procesu 
inicjacji. Jego postawę kształtuje „świadomość misji kontynuacji dzieła bo-
gów”34. Przygotowywanie nauczyciela do pracy w tych placówkach opiera 
się na duchowych ćwiczeniach i odpowiednich waldorfskich medytacjach. 
Jego zadaniem jest zdobycie wiedzy nt. znajomości karmy dziecka, a w przy-

32 Por. J. PROKOPIUK, Szkice antropozoficzne chrześcijańska droga poznania świata du-
chowego, dz. cyt., s. 163–166.

33 Por. T. E. OLEARCZYK, Zalety i wady antropozofii Rudolfa Steinera, dz. cyt., s. 88–96. 
34 http://www.jp2w.pl/pl/41649/0/Pedagogika_waldorfska-edukacja_czy_ini-

cjacja.html.
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padku wychowawczych problemów musi „brać te problemy na siebie”. Jako 
wychowawca35, w swojej pracy i realizacji misji, musi łączyć funkcję kapła-
na i artysty. Zdaniem Steinera, tylko tacy wychowawcy zapewnią właściwe 
przygotowanie przyszłych pokoleń36. Podstawą wychowania i kształcenia 
waldorfskich pedagogów jest steinerowska teoria poznania i wskazówki do-
tyczące medytacyjnych ćwiczeń. Waldorfski pedagog, przez swój podziw, 
szacunek i poznawczy entuzjazm wobec tajemnic rzeczywistości, ma pobu-
dzić i stymulować ucznia. Z kolei uczeń ma przejąć od nauczyciela wszystkie 
te cechy, dzięki którym już jako dorosły człowiek będzie mógł swobodnie 
egzystować37.

W swojej autobiografii Steiner pisze o odkryciu medytacji jako sposo-
bu samowychowawczego. Według niego daje ona możliwość przeżycia mi-
stycznej obecności Chrystusa, reinkarnacji i poznania czegoś o losie człowie-
ka (karmie). Dzięki metodom cierpliwego ćwiczenia człowiek może osiągnąć 
nowe umiejętności w odniesieniu do świata i siebie samego. To odkrycie 
Steinera dotyczy problemów wychowania i ma związek z samym wycho-
wawcą38. Steiner uważa, że „jeżeli nauczyciel jest całą swoją istotą zaangażo-
wany w nauczanie, to wolno mu uczyć dziecko również takich rzeczy, które 
w pełni i z radością zrozumie ono dopiero w późniejszym życiu”39. Dlate-
go w waldorfskich szkołach przyjmuje się, że nie ma nic złego w tym, że 
uczeń przyswaja rzeczy, których nie może pojąć i ogarnąć intelektem w da-
nym momencie. Świadomym zamiarem waldorfskiej szkoły jest przekazanie 
światopoglądu, który ma umożliwić młodemu człowiekowi, po osiągnięciu 
dorosłości, podejmowanie własnych decyzji. W opinii Steinera, „często naj-
bardziej nas cieszy, gdy zauważymy, że coś, co powiedzieliśmy bardzo małe-
mu dziecku, szczebioce ono po latach dokładnie w tej samej formie”40.

W waldorfskich szkołach41 opartych na antropozoficznej i steinerow-
skiej pedagogice nie wolno uczyć antropozofii. „Pierwszą pomocą”, jaką 
niesie człowiekowi antropozofia w pierwszej fazie jego procesu samorealiza-

35 W klasach I–VIII wszystkie zajęcia prowadzone są przez jednego nauczyciela 
i jest on dla ucznia prawdziwą wyrocznią. Por. T. E. OLEARCZYK, Zalety i wady antropo-
zofii Rudolfa Steinera, dz. cyt., s. 84–96.

36 Por. J. PROKOPIUK, Labirynty herezji, dz. cyt., s. 173–174.
37 Por. J. KIERSCH, Pedagogika waldorfska, wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steine-

ra, dz. cyt., s. 43–58.
38 Por. tamże, s. 24.
39 Tamże.
40 Tamże, s. 40.
41 „Szkoły waldorfskie, to szkoły, które opierają się w swojej praktyce na pedago-

gicznej i dydaktycznej antropozofii”. J. PROKOPIUK, Labirynty herezji, dz. cyt., s. 168.
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cji jest wychowanie wolnego człowieka, który ma poczucie sensu własnego 
życia. Jednak sam edukacyjny proces nie wyklucza, że uczeń i podopieczny 
waldorfskiej szkoły zwróci się ku antropozofii w kolejnym, drugim etapie 
swojego życia. To wcześniejsze wychowanie ma być pomocne w antropo-
zoficznej drodze inicjacyjnej. J. Prokopiuk podaje również, że antropozoficz-
na pedagogika uwzględnia prawo karmy i reinkarnacji, a dziecko nie jest 
niczym innym, jak tylko biologicznym produktem swoich rodziców i im, 
i swoim wychowawcom powierzyło troskę o pomoc w wypełnianiu własnej 
misji w danym wcieleniu42. Taka koncepcja jest w pełni sprzeczna z chrześci-
jańską doktryną. Używanie określenia „chrześcijańska” wprowadza w błąd 
rodziców, którzy w dobrej wierze zapisują swoje dzieci do tego typu szkoły.

Waldorfska szkoła nie podlega państwu. Nie ma w niej dyrektora, 
a o wszystkim, co dotyczy jej funkcjonowania decyduje rada nauczycieli. Do 
samorządu nie mogą wejść rodzice ani uczniowie i ich głos nie jest brany pod 
uwagę. Na gruncie antropozoficznej nauki, która o duchu dostarcza ostatecz-
nych i absolutnych prawd, decyzję muszą być podejmowane jednomyślnie, 
a nie większością głosów. Przy rozwiązywaniu wychowawczych i dydak-
tycznych problemów jedynym punktem odniesienia są nauki mistrza, z któ-
rymi zgadzać się musi każdy nauczyciel. Przy takim postępowaniu zasada 
wolności ma ograniczone zastosowanie43.

O EURYTMII

W waldorfskiej szkole centralne miejsce z pedagogiki Steinera przypada 
eurytmii, nazwanej przez niego „widzialnym śpiewem” i „widzialną mową”, 
której celem jest obudzenie wewnętrznej ruchliwości. Człowiek dzięki takie-
mu pobudzeniu swobodnie obserwuje zjawiska występujące w świecie po-
szukując praw, które nimi rządzą. To swobodne pobudzenie w imaginacyjny 
sposób daje mu możliwość poszukiwania własnego światopoglądu i życio-
wego celu44. 

Eurytmia, jako „ruchoma plastyka” jest zanurzeniem się we wnętrzu 
człowieka. Służy zagłębieniu się i ożywieniu własnego wnętrza. Jak pisze 
J. Prokopiuk, „to, co skupione jest we wnętrzu człowieka najgłębiej niby 
w jednym punkcie duszy, domaga się całym sobą wydobycia na świat w for-

42 Por. J. PROKOPIUK, Szkice antropozoficzne chrześcijańska droga poznania świata du-
chowego, Białystok 2003, s.162–163.

43 Por. T. E. OLEARCZYK, Zalety i wady antropozofii Rudolfa Steinera, dz. cyt., s. 93–94.
44 Por. J. KIERSCH, Pedagogika waldorfska, wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steine-

ra, dz. cyt., s. 45.
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mach ruchu, które człowiek stwarza ze siebie eurytmicznie”45. Jest więc skut-
kiem pewnych impulsów, które, zdaniem autora, wychodzą z duchowego 
świata, „jako cień wyższych światów w fizycznym świecie ludzkiej twór-
czości”46. Taka forma ruchu i wyrażania gestów mogła powstać jedynie na 
podbudowie antropozofii. Nie jest więc typowym tańcem. Jest spokrewniona 
z antycznymi tańcami sakralnymi, świątynnymi czy misteryjnymi. Człowiek 
wykonujący eurtymię, która posiada określone figury, ma przekazać całą 
swoją ludzką istotę w uformowanych i formujących się ruchach47. 

Taka forma fizycznej aktywności nie jest niestety wolna od indoktryna-
cji, nosi w sobie pewną duchową agresję, odnosi się do ludzkiej wyobraźni. 
Obrazy tworzone w umyśle i ich wizualizacja nie są już uważane za fantazję 
wyobraźni, ale za rzeczywistość, którą stworzył umysł. Taki bliski związek 
widzenia, myślenia i mówienia tworzy zręby teorii okultyzmu. Wizualizo-
wanie konkretnego „myślokształtu”, to częsta technika stosowana przez 
okultystów. Na podawane informacje w formie słów, obrazów, ruchu i emo-
cji umysł automatycznie reaguje i taki akt przedstawienia wyrazistej sceny 
w umyśle czyni ją autentycznym doznaniem. Okultyści twierdzą, że przez 
wizualizację myśli, mogą się one materializować. Dzięki niej ma się łatwy 
kontakt z czymś, co można nazywać „zaświatami”48. Rozsądny, rozważny 
i rozumny chrześcijanin nie dopuści do tego, aby jego pewność siebie budo-
wana była i opierała się na sile jego wyobraźni49.

ZAKOŃCZENIE

Każdy człowiek uzależniony jest od środowiska, w którym żyje na co 
dzień i wychowuje się. To ono wpływa na układ jego relacji i stosunków 
z innymi ludźmi. Wychowawcy, którzy tworzą środowisko wychowawcze 
mają wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci i rozwój ich psychiki. 
Szkoła jest jednym ze środowisk, które odgrywają ogromną rolę w kształ-
towaniu mentalności dzieci i młodzieży. Steiner, mając tego świadomość, 
wykorzystuje te zależności w swojej pedagogice50. Dlatego we właściwie poj-

45 J. PROKOPIUK, Szkice antropozoficzne chrześcijańska droga poznania świata duchowe-
go, dz. cyt., s. 181.

46 Tamże, s. 181–182.
47 Por. tamże, s. 183.
48 Por. tamże, s. 156–157.
49 Tamże, s. 163.
50 Por. A. BŁASIAK, Dom rodzinny i szkoła – środowiska współpracujące osobowość dziec-

ka, [w:] Rodzina. Szkoła. Kościół, red. W. KUBIAK, Kraków 2000, s. 7–8.
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mowanej szkolnej pedagogice i w chrześcijańskiej ocenie moralnej, należy 
brać pod uwagę to, jak ważne jest poznawanie za pomocą obrazów. Powinno 
się unikać technik, które mają na celu manipulowanie rzeczywistością. Stwa-
rzane wizje i wewnętrzny świat w umyśle są technikami, które zawodziły 
nie tylko okultystów, ale także mistyków. Obraz, który jest wizualizowany 
w wyobraźni, nie ma nic wspólnego z natchnieniem pochodzącym od Boga. 
Wyobraźnia, która jest twórcą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, nie 
powinna być mylona z Objawieniem danym od Boga. Pułapką myślowych 
obrazów jest to, że wydają się one rzeczywiste, a realnie posiadają potencjał 
wprowadzania w błąd51.

Postępująca sekularyzacja i religijna obojętność podnosi autonomię 
życia człowieka do absolutnej wartości, a uznanie zależności od Boga jest 
traktowane jak ograniczanie wolności i jego życiowych aspiracji. Moralne 
wymagania stają się zbędne, a dobro obiektywne wymysłem przeciw indy-
widualnemu rozwojowi człowieka i jego wolności. Jednocześnie człowiek 
wciąż posiada silne religijne potrzeby. Pragnie poszukiwać sfery sacrum. 
Często jednak brakuje mu punktu odniesienia. Ta przestrzeń między dąże-
niami i pragnieniami jest terenem aktywności różnych sekt i przedmiotem 
religijnej manipulacji.  Wielu osobom brakuje świadomości i odpowied-
niej religijnej wiedzy. Ich chrześcijańska formacja zakończyła się w wieku 
dziecięcym i często pozostał w nich infantylny obraz Boga. Nie podejmując 
żadnego wysiłku, aby rozwijać i pogłębiać swoją wiarę stają się podatni na 
wpływy innych religii i światopoglądów. Jedną z takich instytucji, która wy-
korzystuje taką sytuację i zyskuje coraz więcej zwolenników są waldorfskie 
szkoły, dlatego w katechetycznej posłudze Kościoła katolickiego wskazana 
jest roztropna czujność w tym względzie52.

51 Por. D. HUNT, T. A. MCMAHON, Zwiedzione chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 163–175.
52 Por. T. CZARNECKA, Katecheza w szkole, [w:] Rodzina. Szkoła. Kościół, dz. cyt., 

s. 98–100.
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IM DIENSTE DER WAHRHEIT, DAMIT DIE SCHULE AUF WERTEN BERUHT  
ANTHROPOSOPHISCHE BEDROHUNGEN KURZFASSUNG

Die moderne Welt braucht eine Rückbesinnung auf Werte. Sie muss sich im Laby-
rinth der verschiedenen lärmenden Ideologien und des moralischen Relativismus wieder-
finden. Der Verweis auf Werte und Autoritäten hilft nicht mehr nur bei der Erziehung, 
sondern vor allem bei der Herausführung der Menschenwürde aus den Gassen der ver-
schlungenen menschlichen Wege.

Die Schule ist eine der grundlegenden sozialen Institutionen, die den Menschen und 
die Gesellschaft formen. Unabhängig davon, ob sie wirtschaftlicher, politischer, sozialer 
oder religiöser Natur sind, erreichen sie ihren beabsichtigten Zweck, indem sie sowohl 
materielle und pädagogische Mittel als auch entsprechend vorbereitetes Personal einset-
zen. Da die Schule die Erfüllung des Lebens nicht nur der Schüler und Lehrer, sondern 
auch der Eltern und ganzer gesellschaftlicher Gruppen ist, die an dieser Arbeit beteiligt 
sind, ist sie aufgerufen, einen jungen Menschen so zu formen, dass er zu einer ständi-
gen Anforderung an sich selbst heranreifen und an sich selbst arbeiten kann. Sie hat die 
Pflicht, der Apathie und Passivität der Schüler entgegenzuwirken. Ziel des Artikels ist es, 
die Krise einiger Aspekte der Erziehung junger Menschen aufzuzeigen und die ideologi-
schen und spirituellen Gefahren darzustellen, die mit der Erziehung an Waldorfschulen 
verbunden sind. 

tłum. Adam Chrapusta 
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22. października 2020 r., we wspomnienie św. Jana Pawła II, Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, że aborcja dziecka podejrzewanego o niepełno-
sprawność jest niezgodna z konstytucją przyznającą prawo do życia każde-
mu człowiekowi, co wywołało falę protestów w imię ograniczania wolności, 
zwłaszcza kobiet. Jednak takie ujmowanie sprawy świadczy o niewłaściwym 
rozumieniu wolności, która nie może pozwalać na pozbawienie życia inne-
go człowieka. Nawet niektóre osoby związane z Kościołem mówiły, że nie 
można zmuszać kogoś do heroizmu, jakim byłoby urodzenie dziecka z wy-
sokim stopniem niepełnosprawności lub śmiertelnie chorego. Głoszono, że 
nie może do tego zmuszać prawo państwowe – jednak ma ono stać na stra-
ży każdego ludzkiego życia. Aborcja, która zawsze jest pozbawieniem życia 
niewinnej istoty, może też przynieść matce takiego dziecka więcej szkody niż 
naturalne urodzenie i potem – jeśli to dziecko jest niezdolne do życia – jego 
naturalna śmierć. Jeśli bliscy nie są w stanie opiekować się chorym dziec-
kiem, jest wiele instytucji, także kościelnych, które mogą się nim zająć.

Protesty zarzucały, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie było 
poprzedzone dyskusją. Jednak nie można dyskutować na temat prawa do za-
bijania, może trzeba było więcej informować, pokazywać, co wynika z natury 
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człowieka, jakie są jego prawa, których nie można naruszać w imię własnej 
wolności.

Najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej zatytułowany Czym 
jest człowiek (Ps 8, 5). Zarys antropologii biblijnej (tłum. z j. włoskiego H. Wit-
czyk, Kielce 2020), podpisany przez kard. Luisa Ladaria SI 30.09.2019 r. 
porusza wiele ważnych spraw odnoszących się do człowieka, jego natury 
i działania. Rozważmy jego fragmenty mówiące o wolności człowieka oraz 
ich biblijne podstawy, aby w ich świetle ocenić, na czym polega wolność, co 
rzeczywiście przysługuje wolnemu człowiekowi, a co jest nadużyciem wol-
ności.

CZŁOWIEK STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO  
WOLNEGO WE WSZYSTKIM BOGA

We wprowadzeniu do Dokumentu jego autorzy piszą, że „Pismo Świę-
te – bo o nim mowa – posiada dla wierzących nieporównywalną z niczym 
innym wartość, a to z racji swej Boskiej mądrości, zdolnej wzbudzić w sercu 
człowieka wolne i pełne miłości uznanie całej prawdy” (2). „Cała seria wy-
darzeń idących jakby w poprzek pozwala dostrzec sens historii, w której Bóg  
tworzy nowe przymierze, w której Bóg swoim działaniem doskonali własne 
arcydzieło, ponieważ człowiek w sposób wolny godzi się na to, aby mógł 
być uczyniony uczestnikiem Boskiej natury” (11). Zwracają uwagę na wolne 
współdziałaniem człowieka z działaniem Bożej mądrości i miłości.

Pierwszy rozdział Dokumentu nosi tytuł Istota ludzka stworzona przez 
Boga. Czytamy w nim: „Ale, jak zobaczymy, są również inne cechy odróżnia-
jące człowieka od reszty stworzeń, z którymi musi żyć w harmonii: człowiek, 
uprzywilejowany rozmówca Boży, obdarzony specjalną misją (Rdz 2, 15), 
jest beneficjentem tego boskiego daru, czyniącego go istotą relacyjną (Rdz 2, 
18.22–24), obdarzoną mową (Rdz 2, 20.23), wolnością i odpowiedzialnością” 
(18). „Każda osoba (jako syn człowieka, ’ādām) jest w stanie słuchać Boskiego 
głosu, mówiącego w sekretnym wnętrzu sumienia (por. Rz 2, 14–15), ukazu-
jąc w ten sposób swoją naturę inteligentnego bytu, wolnego, powołanego do 
relacji posłuszeństwa i miłości do Boga” (54). Człowiek jawi się jako partner 
Boga, którego On powołuje do współpracy opierającej się na jego wolnej de-
cyzji1.

1 Por. J. LEMAŃSKI, Księga Rodzaju, rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, ko-
mentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament (skrót: NKB.ST) I,1, Częstochowa 
2013, s. 228–238; J. WENHAM, Genesis 1–15, Word Biblical Commentary, (skrót: WBC) 1, 
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W związku z obowiązkiem świętowania szabatu oraz wyzwalania he-
brajskiego niewolnika w siódmym roku motywacja postępowania ojca ro-
dziny, właściciela w stosunku do podwładnych, to naśladowanie Boga wy-
zwalającego swój lud: „Bóg uwolnił lud od niewoli egipskiej, a ojciec rodziny 
musi wykonać ten sam gest w dzień szabatu wobec swoich podwładnych; 
podobnie każdy pan dokona wyzwolenia niewolnika w siódmym roku” 
(55)2. 

Autor Księgi Syracydesa, charakteryzując człowieka jako Boże stworze-
nie, podkreśla jego rozum, i wolność:

„Pan stworzył człowieka z ziemi
i znów kazał mu do niej wrócić.
Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni,
dał im też władzę nad wszystkim, co jest na niej.
Przyodział ich w moc podobną do swojej
i uczynił ich na swój obraz.
Lęk przed nimi wpoił wszystkiemu, co żyje,
aby panowali nad zwierzętami i ptactwem.
Dał im wolną wolę, język i oczy,
uszy i serce zdolne do myślenia.
Napełnił ich wiedzą i rozumem,
o złu i dobru ich pouczył.
Umieścił oko swoje w ich sercu,
aby wielkość swoich dzieł im ukazać” (Syr 17, 1–8) (56)3.

Texas 1991, s. 66–71; S. ŁACH, Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pi-
smo Święte Starego Testamentu (skrót: PŚST) I,1, Poznań 1962, s. 205–213; E. A. SPEISER, 
Genesis. Introduction, Translation, and Notes, The Anchor Bible (skrót: AB 1), New York 1964, 
s. 17–20; G. von RAD, Das erste Buch Mose. Genesis, Das Alte Testament Deutsch (skrót: ATD 
2–4), Göttingen 1976, s. 55–60; E. ŚWIERCZEK, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teolo-
giczna interpretacja Rdz 1–3, Biblia dla wszystkich, Kraków 1992, s. 29–35; W. TRILLING, 
Stworzenie i upadek według Rdz 1–3, tłum. E. SCHULZ, Warszawa 1980, s. 86–93; M. WOJ-
CIECHOWSKI, Etyka Biblii, Kraków 2009, 147–153, 328.

2  Por. S. ŁACH, Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST I,2, 
Poznań 1964, s. 191–196, 207; B. S. CHILDS, The Book of Exodus. A Critical, Theological Com-
mentary, The Old Testament Library, Philadelphia 1974, s. 412–417; 467; J. LEMAŃSKI, Księ-
ga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST 2, Częstochowa 2009, s. 425–428, 
450; M. MAJEWSKI, W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia, Kraków 2011, 
s. 236–241, 246. 

3 Por. P. W. SKEHAN, A. A. Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with 
Notes By + P. W. SKEHAN, Introduction and Commentary By A. A.  Di LELLA, AB 39, New 
York 1987, s. 279, 281; O. SCHILLING, Das Buch Jesus Sirach, Herders Bibelkommentar. Die 
Heilige Schrift für das Leben erklärt VII/2, Freiburg 1956, s. 80. 
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Św. Paweł uczy o wolności jako darze Ducha Świętego. W tym Duchu 
Chrystus łagodnie głosił swoją naukę, aby słuchacze mogli ją przyjąć w spo-
sób wolny: „W rzeczywistości apostoł mówi: „Pan zaś – to Duch, a gdzie jest 
Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17). Jeśli władcy ziemi narzucają swo-
je panowanie siłą przymusu, Chrystus przeciwnie, realizuje swoją władzę, 
pociągając łagodnie łaską swoich słów (por. Łk 4, 22; J 12, 32)4, z pokornym 
darem prawdy, która pragnie zostać zaakceptowaną w sposób wolny” (65).

Chrystus w wolności podjął zbawczą mękę i wzywa uczniów, aby 
dobrowolnie dążyli do doskonałości: „Ale ten los, pozornie bezsensowny, 
ponieważ niesprawiedliwy - nawet jeśli Chrystus  dobrowolnie pragnie go 
w akcie miłości do Ojca i swoich braci (Mk 8, 31–33; Łk 9, 51; J 12, 27) - jest 
drogą, która prowadzi do chwały (Łk 24, 26; Flp 2, 9)” (39).

Wzywa uczniów do wolnego naśladowania Bożej doskonałości: „Jezus 
proponuje swoim uczniom drogę doskonałości (Mt 19, 21), to znaczy peł-
ne urzeczywistnienie istoty ludzkiej, przyjmując, że sam Bóg jest wzorem 
w swojej zdolności kochania: „bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski” (Mt 5,48), „bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosier-

4 Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
Pismo Święte Nowego Testamentu, (skrót: PŚNT) VIII, Poznań 1965, s. 417; K. PRÜMM, Dia-
konia Pneumatos. Der Zweite Korintherbrief als Zugang zur apostolischen Botschaft, I, Rom–
Frei burg–Wien 1967, s. 154–166; V. P. FURNISH, II Corinthians, Translated with Introduction, 
Notes, and Commentary, AB 32A, New York 1985, s. 212, 235–238; C. K. BARRETT, The Second 
Epistle to the Corinthians, Harper’s New Testament Commentaries, New York–Evanston–
San Francisco–London 1973, s. 122–124; R. P. MARTIN, 2 Corinthians, WBC 40, Texas 1991, 
s. 70; 73; A. PACIOREK, Drugi List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, (skrót: NKB.NT) VIII, Częstochowa 2017, s. 
210–212; J. LAMBRECHT, Second Corinthians, Sacra Pagina Series (skrót: SPS) 8, Minne-
sota 1999, s. 54, 58, 61; F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, Wstęp – przekład 
z oryginału – komentarz, PŚNT III,3, Poznań–Warszawa 1974, s. 132; L. T. JOHNSON, The 
Gospel of Luke, SPS 3,  Minnesota 1991, s. 79–82; J. A. FITZMYER, The Gospel according to Luke 
(I–IX). Introduction, Translation, and Notes, AB 28, New York–London–Toronto–Sydney–
Auckland 1981, s. 534; F. MICKIEWICZ, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1–11, 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT III,1, Częstochowa 2011, s. 263; H. SCHÜR-
MANN, Das Lukasevangelium, 1. Teil, Kommentar zu Kap. 1, 1 – 9, 50, Herders Theologischer 
Kommentar zum Neuen Testament (skrót: HTKNT) III.1, Freiburg–Basel–Wien 1969, s. 
234; J. NOLLAND, Luke 1–9:20, WBC 35A, Texas 1989, s. 198; R. SCHNACKENBURG, Das 
Johannesevange lium, 2. Teil, Kommentar zu Kap. 5–12, HTKNT IV.2, Freiburg-Basel-Wien 
1977, s. 492–494; R. E. BROWN, The Gospel according to John I–XII, Introduction, Translation, 
and Notes, AB 29A, New York 1966, s. 468, 478; S. MĘDALA, Ewangelia według świętego 
Jana rozdziały 1–12, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT IV.1, Częstochowa 2010, 
s. 868–870; L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – ko-
mentarz, PŚNT IV, Poznań–Warszawa 1975, s. 292; J. MOLONEY, The Gospel of John, SPS 4, 
Minnesota 1998, s. 355, 360.
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ny” (Łk 6,36). Podobieństwo do Boga, zapisane w akcie stworzenia, przed-
stawione jest tutaj nie jako fakt, ale jako obowiązek, apel wolności, a zatem 
realizacja powierzona jest ludzkiemu zaangażowaniu” (67)5.

Następstwem wolności jest odpowiedzialność człowieka za jego wybo-
ry i działanie. „Tradycja biblijna sprzyja także zasadzie odpowiedzialności 
zakorzenionej w wolności osobistej - w projekcie, którego od samego począt-
ku nie można oddzielić od relacji z wszystkimi innymi istotami ludzkimi, 
zjednoczonymi przez to samo pochodzenie i to samo przeznaczenie” (1 Kor 
8, 6; 1 Tm 2, 4–5) (68).

W rozdziale drugim noszącym tytuł Istota ludzka w ogrodzie i odwołu-
jącym się do Księgi Rodzaju 2, 8–20, autorzy Dokumentu zwracają uwagę na 
ograniczenie w korzystaniu z drzew raju, które odwoływało się do wolnego 
ustosunkowania się człowieka do Bożych słów.

„Działanie Boga na początku stworzenia ma jako pierwszy cel dostar-
czenie istotom żyjącym pożywienia koniecznego do przeżycia i wzrostu: 
owoce drzew są „dobre do jedzenia” (Rdz 2, 9), a człowiek może korzystać 
ze wszystkich (Rdz 2, 16) – a zatem także z owoców „drzewa życia” - wyłą-
czając jedynie owoce z drzewa poznania dobra i zła (Rdz 2, 17). Postawio-
na granica nie obraża szczodrości Bożej ani ludzkich możliwości, jest ona 
elementem koniecznym dla zdefiniowania statutu właściwego człowiekowi, 
powołanemu do rozeznawania między dobrem i złem tak, aby w sposób 
wolny otrzymać – w mądrości i wolności – dar Boży” (71).

5 Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp - przekład z oryginału - ko-
mentarz, PŚNT III,1, Poznań–Warszawa 1979, s. 142, 275; A. PACIOREK, Ewangelia według 
świętego Mateusza, rozdziały 1–13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT I,1, Czę-
stochowa 2005, s. 253; A. PACIOREK, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT I,2, Częstochowa 2008, s. 266; J. GNILKA, 
Das Matthäusevangelium, 1. Teil,  Kommentar zu Kap. 1, 1 – 13, 58, HTKNT I,1, Freiburg–Ba-
sel–Wien 1986, s. 194–196; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, Kommentar zu Kap. 
14, 1 – 28, 20 und Einleitungsfragen,  HTKNT I,2, Freiburg–Basel–Wien 1988, s. 164; D. J. 
HARRINGTON, The Gospel of Matthew, SPS 1, Minnesota 1991, s. 90, 92, 278; H. D. BETZ, The 
Sermon on the Mount. A Commentary on the Sermon on the Mount including the Sermon on the 
Plain (Matthew 5:3 – 7:27 and Luke 6:20–49), ed. A. YARBRO COLLINS, Hermeneia, Minne-
apolis 1995, s. 320–328, 612–614; J. ŁACH, Konstytucja Królestwa Bożego (Mt 5—7; Łk 6, 20–
49), [w:] Ksiądz Rektor Jan Łach kapłan i biblista. Księga pamiątkowa z okazji 75 rocznicy urodzin 
i 50 rocznicy święceń kapłańskich, red. R. BARTNICKI, Warszawa 2004, s. 69–435, zwłaszcza 
238–253; F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 160; L. T. JOHNSON, 
The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 113; J. A. FITZMYER, The Gospel according to Luke (I–IX) , dz. cyt., 
s. 640; F. MICKIEWICZ, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 355; 
H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium, 1. Teil, Kommentar zu Kap. 1, 1 – 9, 50, dz. cyt., 
s. 359; J. NOLLAND, Luke 1–9:20, dz. cyt., s. 300.
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Świętowanie szabatu jest przejawem wolności w stosunku do mate-
rialnych spraw, właściwego wykorzystywania czasu i własnych sił. „Szabat 
jest zatem »przestrzegany« (Pwt 5, 12), gdy jest doświadczany jako dzień 
wolności od jakiejkolwiek formy zniewolenia, szczególnie tego, które czło-
wiek narzuca sobie bałwochwalstwem. Stawiając granice swojej pracy, osoba 
w konkretny sposób realizuje własną niezależność od wszelkich zobowiązań 
zewnętrznych. Wolność wyrażać się zatem będzie w korzystaniu z wolnego 
czasu, który wymyka się władaniu zysku zarówno natury ekonomicznej, jak 
i w postaci uznania społecznego. Ponadto, naśladując Boga, szabat jest także 
dniem wyzwolenia podejmowanego przez pater familias wobec wszystkich 
podlegających jego władzy w domostwie, od syna do sługi, od obcego pra-
cownika do zwierząt domowych, też mających udział w codziennym trudzie 
(Pwt 5, 14). Wolność otrzymana od Pana zostaje zatem oddana na służbę 
tych, którzy służą. Ręka (tj. władza) ojca, udzielająca odpoczynku członkom 
swojej rodziny, dokonuje skutecznego działania zbawczego, porównywal-
nego do ręki Pana, który działał „mocną ręką i wyciągniętym ramieniem” 
(115)6. „Duch i dobroczynna moc szabatu znajdują swoje dodatkowe przeja-
wy w innych przepisach prawnych, potwierdzających zbawczy charakter tej 
normy. Przypomnijmy zalecenie na tzw. »rok szabatowy« (Wj 23, 10–11; Kpł 
25, 2–7), podczas którego właściciele ziemscy powstrzymywali się od upra-
wy pól, w sposób wolny udostępniając ubogim (Wj 23, 11; Kpł 25, 6) owoc, 
jaki rodziły posiadane przez nich ziemie” (116)7.

Świętowanie „dnia Pańskiego” w Chrystusowym Kościele jest dzięk-
czynieniem za dar wolności jak następstwo zbawczego dzieła Umęczone-
go i Zmartwychwstałego Wcielonego Syna Bożego. „Uczniowie Chrystusa 
pierwszego dnia tygodnia wspominają wypełnienie się przynoszącego wol-
ność zbawienia, które dokonało się w zmartwychwstaniu Jezusa. Niedzie-
la jako czas modlitwy, bezinteresowności i solidarności przyczynia się do 

6 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz 
– ekskursy, PŚST II,3, Poznań–Warszawa 1971, s. 136; G. von RAD, Das fünfte Buch Mose. 
Deute ronomium, ATD 8, Göttingen 19682, s. 42; D. L. CHRISTENSEN, Deuteronomy 1–11,  
WBC 6A, Texas 1991, s. 117-120; M. WEINFELD, Deuteronomy 1–11, AB 5, New York, Lon-
don, Toronto, Sydney, Auckland 1991, s. 279–281; P. BUIS, Le Deutéronome, Verbum Salutis. 
Ancien Testament 4, Paris 1969, s. 125.

7 Por. S. ŁACH, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 227; B. S. CHILDS, The Book of Exodus, dz. 
cyt., s. 482; J. LEMAŃSKI, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 497; M. MAJEWSKI, W stronę Ziemi 
Obiecanej, dz. cyt., s. 246; A. TRONINA, Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, ko-
mentarz, NKB.ST, III, Częstochowa 2006, s. 362–365; S. ŁACH, Księga Kapłańska. Wstęp – 
przekład z oryginału – komentarz, PŚST, II,1, Poznań–Warszawa 1970, s. 270; M. NOTH, Das 
3. Buch Mose Leviticus, ATD 6, Göttingen 1973, s. 162.
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rozwoju relacji rodzinnych oraz gwarantuje ludzką twarz pracy wykony-
wanej w ciągu tygodnia. Czas „odpoczynku” nie powinny zatem wypełniać 
czynności, które okazują się być stresującymi, jak aktywność zawodowa. Nie 
powinien być również „poświęcony” takim rozrywkom (divertimenti), któ-
re nie szanują wielkości i duchowego wymiaru osoby ludzkiej. W tej per-
spektywie niedziela nabiera wymiaru „prorockiego”, ponieważ potwierdza 
nie tylko absolutny prymat Boga, ale także godność człowieka, która musi 
przeważać nad jakąkolwiek inną racją ekonomiczną lub organizacyjną. Sym-
boliczna antycypacja „nowego nieba i nowej ziemi”, dzień Pański (Ap 1, 10), 
dzień wolności i solidarności, będzie wówczas naprawdę dniem syna czło-
wieczego (Mk 2, 27)” (117)8.

W trzecim rozdziale, w którym mowa jest o rodzinie ludzkiej autorzy 
Dokumentu piszą, że Boże Prawo powinno być przyjęte w wolności, całą 
istotą rozumnego człowieka, który pojmuje jego wartość. „Mojżesz wyma-
gał, aby słowa Pana były przyjmowane »sercem« (Pwt 6, 6)” (223)9.

Autorzy Dokumentu zwracają uwagę na wolność Bożego działania, nie 
zawsze odpowiadającą ludzkim oczekiwaniom i wyobrażeniom, którą po-
winno się uszanować. „W wielu przypadkach można zauważyć upodoba-
nie Pana do najmłodszych (Pwt 7, 7), pokornych i pokrzywdzonych (Łk 1, 
51–53), ponieważ ci podporządkowani pozwalają Bogu wyrazić lepiej swą 
hojną współczującą miłość. Jednakowoż wybranie, skutkujące zdecydowa-
ną różnicą między osobami, stanowi tajemnicę Bożej wolności (Ps 78, 67–68; 
87, 2; Ml 1, 2–3), którą człowiek winien przyjąć z czcią i zaufaniem” (237).

8 Por. A. JANKOWSKI, Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz, PŚNT XII, Poznań 1959, s. 142; W. J. HARRINGTON, Revelation, SPS 16, Minnesota 
1993, s. 50, 52; M. WOJCIECHOWSKI, Apokalipsa świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XX, Częstochowa 2012, s. 114; J. M. FORD, 
Revelation. Introduction, Translation and Commentary, AB 38, New York 1975, s. 382, 384; 
H. LANGKAMMER, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
PŚNT III, 2, Poznań–Warszawa 1977, s. 120; R. PESCH, Das Markusevangelium, l. Teil, Einle-
itung und Kommentar zu Kap. 1, 1 – 8, 26, HTKNT II,1; Freiburg–Basel–Wien 19772, s. 184; C. S. 
MANN, Mark. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 27, New York 1986, 
s. 238; A. MALINA, Ewangelia według świętego Marka, rozdziały 1, 1 – 8, 26. Wstęp, przekład 
z oryginału, komentarz, NKB.NT II,1, Częstochowa 2013, s. 208.

9  Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 144; G. von RAD, Das fünfte 
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 45; D. L. CHRISTENSEN, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., 
s. 144; M. WEINFELD, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 340; P. BUIS, Le Deutéronome, dz. cyt., 
s. 130; R. JASNOS, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytne-
go Bliskiego Wschodu, Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania, Kraków 2011, s. 185, 
194, 198, 200; R. JASNOS, Teologia Prawa w Deuteronomium, Studia Pedagogiczne, Kraków 
2002, s. 244–247.
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Przypominają naukę św. Pawła o jedności wszystkich w Chrystusie: 
wolnych i niewolników. „Wiemy, że serce ewangelii Pawła stanowi komunia 
dzieci Izraela z poganami w uznaniu jedynego Zbawiciela. Jedność dwojga 
w jednym ciele ustanawia „nowego człowieka” (Ef 2, 15), nowe stworzenie, 
w którym „już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, bar-
barzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest 
Chrystus” (Kol 3, 10–11; por. Ga 3, 28)” (262)10. W podsumowaniu rozdziału 
piszą, że miłość jest równocześnie nakazem i wymaga wolnej decyzji czło-
wieka. „W istocie, miłość jest nakazana przez Torę i Ewangelię. Pomimo mo-
mentów, kiedy spontanicznie wypływa ona z serca, pozostaje obowiązkiem 
wymagającym wolnej decyzji, a ponadto wysiłku, cierpliwości oraz odwagi 
połączonych z zaufaniem Bogu i Jego obietnicy” (265).

Rozdział czwarty nosi tytuł: Człowiek zanurzony w historii. Czytamy 
w nim, że „Stworzony na obraz Boży nosi w sobie źródłowy potencjał, który 
zostanie określony jako wolność, istotna jakość bytu duchowego. Nawet jeśli 
nie zawsze w pełnym stopniu wykorzystywana, zdolność ta stanowi kom-
ponent, który należy do istoty człowieka zamierzonej przez Boga, i który po-
dobnie jak Bóg niezmordowanie dochodzi do głosu i ujawnia się na drodze 
życia. W biblijnym języku hebrajskim nie ma abstrakcyjnego terminu, który 
wyrażałby pojęcie wolności; jednak rzeczywistość ta jest wyraźnie wskazy-
wana za pomocą innych możliwości językowych, co niebawem zobaczymy, 
aby pokazać czytelnikowi precyzyjne odwołania do odpowiedzialności, któ-
ra jest właściwa istocie ludzkiej. Rzadko rzeczownik eleuteria pojawia się 
w Septuagincie (por. w związku z wyzwoleniem niewolnika – Kpł 19, 20; Syr 
7, 21). Natomiast pod wpływem ówczesnej literatury greckiej terminologia 
związana z pojęciem wolności - rozumianej jako autonomiczny wybór, nie 

10 Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – Do Kolosan – Do 
Filemona – Do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT VIII, Poznań 1962, 
s. 284–287, 405–407; J. GNILKA, Der Epheserbrief, HTKNT X,2, Freiburg–Basel–Wien 19772, 
s. 141–143; M. BARTH, Ephesians 1–3. Introduction,  Translation and Commentary on Chapters 
1–3, AB 34, New York 1974, s. 264, 287–291; R. MAZUR, La retorica della Lettera agli Efe-
sini, Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 75, Milano, Jerusalem 2010, s. 442–444; 
B. ADAMCZEWSKI, List do Filemona. List do Kolosan, NKB.NT XII, Częstochowa 2006, s. 
311–315; J. GNILKA, Der Kolosserbrief, HTKNT X,1, Freiburg–Basel–Wien 1980, s. 187–192; 
M. BARTH, H. BLANKE, Colossians. A New Translation with Introduction and Commentary, 
transl. A. B. BECK, AB 34B, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1994, s. 410–
417; P. T. O’Brien, Colossians, Philemon, WBC 44, Milton Keynes, England 1987, s. 190–194; E. 
SZYMANEK, List do Galatów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT VI,2, Poznań–
Warszawa 1978, s. 85; F. MUSSNER, Der Galaterbrief, HTKNT IX, Freiburg–Basel–Wien 
1977, s. 264–266; F. J. MATERA, Galatians, SPS 9, Minnesota 1992, s. 143–147; A. VIARD, 
Saint Paul Épitre aux Galates, Sources Bibliques, Paris 1964, s. 83.
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podlegający zewnętrznym naciskom - występuje bardzo często w Nowym 
Testamencie (por. J 8, 32; 1 Kor 10, 19; 2 Kor 3, 17; Ga 2, 4; 5, 1–13 i in.). Pismo 
Święte od samego początku wydobywa na światło dzienne aspekt wolno-
ści opowiadając o tym, że Stwórca mówi do człowieka i daje mu polecenie. 
Głos Boga w Rdz 1 przedstawiony jest w formie rozkazu skierowanego także 
do innych stworzeń, ponieważ nakazuje On, aby wszystko zaczęło istnieć 
(Ps 33, 9; 148, 5). Jednakże pojawienie się i działanie rożnych bytów, nieraz 
przedstawiane jako akt posłuszeństwa Bożemu rozkazowi (1 Krl 17, 4; Hi 28, 
26; 38, 10–11; Ba 3, 35), nie jest owocem wolnego przyzwolenia, ale raczej re-
zultatem wypełniania się woli Boga, która jawi się jako przejaw pełni władzy 
(Ps 115, 3; 135, 6–7). Jedynie człowiek może słuchać polecenia i w imię auto-
nomii, którą ma, może być mu posłusznym lub nie” (267).

„Poza tym możemy dodać, że w każdy dar Boga wpisane jest – nie-
zwykle głęboko – wezwanie, aby go przyjąć zgodnie z jego znaczeniem, co 
jedynie człowiek potrafi dokonać w sposób świadomy, rozumny i wolny” 
(269). „Z kolei opowiadanie o wyjściu z Egiptu (Wj 1–15) stanowi przesłan-
kę teologiczną dla Dekalogu w Pwt 5, 6–21: nie tylko pozwala zrozumieć, 
jak idolatria jest równoznaczna z popadnięciem w niewolę (Pwt 5, 9), ale 
nadaje przykazaniu o świętowaniu szabatu wymiar celebracji wolności, nie 
ograniczając się do wymogu uwolnienia z więzów niewoli członków rodziny 
(Pwt 5, 12–15)” (270)11.

Przymierza, jakie Bóg zawierał z ludźmi, były jednocześnie darem Jego 
wolnej miłości i wyrazem wolnego zaangażowania się ludzi. „Nawet jeżeli 
dostrzegamy pewne charakterystyczne niuanse w opisach poszczególnych 
przymierzy – jak to z Noem w Rdz 9, 8–17, z Abrahamem w Rdz 15 i 17, 
z ludem Izraela w Wj 19–20 i 24, z Dawidem w 1 Sm 7 (por. Ps 89, 4) – to 
wszystkie naznaczone są przede wszystkim wielką i darmowo udzieloną 
szczodrością Bożą, motywowaną jedynie wolną i niczym nie wymuszoną 
miłością Boga (Pwt 4, 37; 7, 7–10; Ps 89, 2–5), a następnie wiążącym obydwie 
strony zobowiązaniem do „zachowywania” więzów przymierza poprzez po-
stępowanie wyznaczone wierną miłością (por. Pwt 7, 7.9.12; Ps 89, 29; Ne 9, 
32; Rdz 17, 9–10; Wj 19, 5)” (276)12.

Raz powzięta wolna decyzja człowieka wymaga konsekwentnego 
kształtowania się, aby wiernie ją zachowywać. „Z samego układu Prawa 

11 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 132–141; G. von RAD, Das 
fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 40–43; D. L. CHRISTENSEN, Deuteronomy 1–11, 
dz. cyt., s. 110–129; M. WEINFELD, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 242–320, 323; P. BUIS, 
Le Deutéronome, dz. cyt., s. 110–112, 115–126.

12 Por. A. JANKOWSKI, Biblijna teologia przymierza, Kraków 2018, s. 26–76.
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Izraela wynika zamiar wychowywania sumień, aby po rozpoznaniu, co 
jest dobre, wierzący czuł się wezwany do podjęcia w sposób wolny decyzji 
o praktykowaniu sprawiedliwości, motywowany bardziej przez miłość niż 
lęk przed karą. Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nie-
szczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego dro-
gami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, 
a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Biorę 
dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie 
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście 
żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, 
lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, 
którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jaku-
bowi” (Pwt 30, 15–16.19–20)” (280)13.

Jak Bóg wyzwala człowieka, tak sprawiedliwi ludzie w Biblii przycho-
dzili z pomocą innym, aby uwalniać ich z różnych form zniewolenia. „Ewan-
gelie przytaczają liczne epizody egzorcyzmowania (Mk 1, 23–27; 3, 11; 5, 1–20; 
7, 25–30; 9, 14–29), w których potężny autorytet (exousia) Chrystusa wyzwa-
la osobę, która równocześnie jest uzdrawiana (Mt 4, 24; 9, 32–33; 12,22; por. 
Dz 10, 38) i uzdalniana do aktywności mającej na celu dobro (Mk 5, 15–20). 
W tym objawia się fakt, że Jezus jest Chrystusem Zbawicielem. Również sta-
rożytni sprawiedliwi przychodzili ze zbawienną pomocą powierzonym sobie 
ludziom, jak Noe, który wziął ze sobą do arki swoją rodzinę, albo Mojżesz, 
który swoim wstawiennictwem odwrócił gniew Boży od Izraela, lub jak róż-
ni sędziowie i przywódcy, którzy wyzwalali lud od bycia poddanym obcym 
potęgom. Ale tylko Jezus jest prawdziwym Zbawicielem, ponieważ wyrzu-
cając z ludzkich serc tę potężną obecność, która wiedzie do zła, dał człowie-
kowi wolność wyboru dobra - poprzez przylgnięcie do woli Boga” (315).

Boża Miłość działa w sposób wolny, jak przez przymierze zawarte z Da-
widem, aby wypełnić do końca obietnicę całkowitego przekazania potomkom 
Abrahama ziemi Kanaan. „Trzecie, decydujące przymierze, zostanie zawarte 
między Bogiem a Dawidem, aby doprowadzić do całkowitego wypełnienia 
obietnicy danej ojcom, a dotyczącej daru w postaci ziemi Kanaan. Jest przed-
stawiane jednak jako coś nieoczekiwanego, jako wolny wybór Boga, i także 

13 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 266; G. von RAD, Das fünfte 
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 132; P. BUIS, Le Deutéronome, dz. cyt., s. 396; R. JA-
SNOS, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego 
Wschodu, dz. cyt., s. 198, 201, 245, 265, 396; R. JASNOS, Teologia Prawa w Deuteronomium, 
dz. cyt., s. 260–265.
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zostaje określone jako „wieczne przymierze”, ponieważ w radykalny sposób 
oparte jest na dobroci i łaskawości Boga” (336).

Wolny wybór Boga powołuje konkretnego człowieka do określonych 
zadań, które zmierzają w stronę dobra większych wspólnot. Tak też wol-
ność wybranych ludzi i każdego innego człowieka, jeśli jest dobrze używana, 
zmierza również ku dobru innych ludzi. 

NIEDOCENIANIE WOLNOŚCI I ZŁE KORZYSTANIE Z NIEJ

Izraelici jednak nie zawsze doceniali działanie Boga prowadzącego ich 
do wolności. Podczas wędrówki przez pustynię do  Ziemi Obiecanej, „w ob-
liczu prób i trudności podroży niedawni niewolnicy zaczęli żałować ryb (…), 
ogórków, melonów, porów, cebuli i czosnku, które jedli w Egipcie (Lb 11, 4–5), tak, 
jakby woleli ograniczone korzyści z ucisku w przeszłości od cudownej wol-
ności, która została im dana” (30)14. 

Jednym ze złych sposobów korzystania z wolności jest uleganie leni-
stwu. „Bycie leniwym jest równoznaczne z byciem durniem. W konsekwen-
cji, aby stać się mądrym, należy zaakceptować trud porównywalny do pracy 
na roli (Syr 6, 18–20). Mędrcy Izraela chwalą zatem jako instrument dobro-
czynny rękę, która wytwarza bogactwo. Nie zaniedbują przy tym zalecania 
umiaru (Prz 30, 8–9; Koh 4, 6; Syr 11, 10–11), skromności (Prz 15, 33; Syr 3, 
17–24; 10, 26–27) i nade wszystko sprawiedliwości (Prz 11, 5.18; 12, 28; Syr 11, 
21; 31, 8–11) oraz wolności (Prz 11, 24–25; Syr 4, 1–10), ponieważ bez tych 
cnót zabraknie błogosławieństwa Pana (Prz 10, 22)” (123)15.

W dziejach ludzie podejmowali różne decyzje i ponosili ich konsekwen-
cje. „Wolność wyboru urzeczywistnia się konkretnie podczas podejmowania 
decyzji, co dokonuje się właśnie na płaszczyźnie historii i z czego wypływają 
konsekwencje dla przyszłości. Można wskazać liczne i różnorodne decyzje, 
podjęte przez ludzi w ciągu ich życia, lecz najważniejsze z nich to te, które 

14 Por. S. ŁACH, Księga Liczb. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, 
PŚST II-2, Poznań–Warszawa, 1970, s. 129; Ph. J. BUDD, Numbers, WBC 5, Texas 1984, s. 
127, 129; B. A. LEVINE, Numbers 1–20. A New Translation with Introduction and Commentary, 
New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1993, AB 4, s. 320; E. N. ZWIJACZ, Obraz 
Ludu Bożego według Księgi Liczb, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział 
Teologiczny. Rozprawy Doktorskie, Kraków 2010, s. 370–374.

15 Na temat lenistwa pisałem m.in. w pracach: „Z pracy rąk swoich będziesz pożywał” 
(Ps 128, 2). Biblia o godności i wartości ludzkiej pracy, Biblijne wezwania do rozwijania kultury 3, 
Kraków 2010, s. 92, 106–109; Ciało […] jest […] dla Pana, a Pan dla ciała (1 Kor 6, 13). Biblijne 
podstawy teologii ludzkiego ciała, Biblijne Wezwania do Rozwijania Kultury 8, Kraków 2019, 
s. 86.
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są zgodne, albo nie, z Bożym poleceniem. Biblia pokazuje, że historia czło-
wieka, jakkolwiek ma aspekty enigmatyczne – także z powodu zaskakują-
cego działania Bożego (por. Iz 45, 15; Ez 18, 25; Oz 4, 10; Ps 92, 6–7; Hi 28, 
12–13; Koh 3, 11; Syr 11, 4; Mdr 17, 1) – może być czytana przez pryzmat 
posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa względem tego, co Bóg zarządził. Ta 
reguła jako hermeneutyczna zasada kieruje w rzeczywistości całą biblijną hi-
storiografią. A konkretniej, Pismo poświadcza, że ludzka istota rzadko jest 
posłuszna, a prawie zawsze się buntuje, wykorzystując swoją wolność jako 
przejaw niezgody i opozycji względem Boga. Co więcej, Biblia mówi o niepo-
słuszeństwie „początkowym”, o złamaniu Bożego zakazu, które ma miejsce 
na samym początku, jako o punkcie wyjścia historii ludzkości. Jak można 
przypuszczać, ta właśnie perspektywa historii, pełna dramatycznych zwro-
tów, będzie przedmiotem analizy w drugiej części rozdziału (Posłuszeństwo 
i przekroczenie Prawa) […] Jednak z powodu niewłaściwego wykorzystania 
przez człowieka swej wolności, czyli z powodu jego nieposłuszeństwa woli 
Boga, światu groziła destrukcja (Rdz 6, 5–7). Ona niechybnie nastąpiłaby, 
gdyby nie miała miejsce opatrznościowa interwencja Ojca życia, najważniej-
szego uczestnika historii” (268).

Autorzy dokumentu przywołują tekst, w którym natchniony autor pi-
sze o stanie ludzi przed pierwszym upadkiem, wolności od wstydu, która 
może też oznaczać bezbronność wobec zła.  „Narrator posługując się znaczą-
cą grą słów, w rzeczywistości pozwala zauważyć, że z jednej strony wystę-
puje „postać” przebiegła (‘ārum) (w. 1), zaś naprzeciw niej dwie istoty „nagie” 
(‘ărummim) (Rdz 2, 25). Jeżeli nagość wolna od wstydu mogła być interpre-
towana jako niewinność, a nawet jako znak intymnej miłości między mężczy-
zną i kobietą, to tutaj jest ona znakiem bezbronności, ale nie fizycznej, lecz 
intelektualnej i moralnej, słabości, która po grzechu stanie się oczywista dla 
oczu samych ludzi (w. 7)” (296)16.

Złe korzystanie z wolności nastąpiło bezpośrednio po potopie. „Również 
po potopie, gdy ludzkość otrzymuje, można rzec, nowy początek w osobie 

16 Por. J. LEMAŃSKI, Księga Rodzaju, rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 237, 247; J. WEN-
HAM, Genesis 1–15, dz. cyt., s. 71, 76; S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 213, 216; G. von 
RAD, Das erste Buch Mose. Genesis, dz. cyt., s. 60, 64; E. ŚWIERCZEK, Na początku stworze-
nia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1–3, dz. cyt., s. 35, 46; W. TRILLING, Stworze-
nie i upadek według Rdz 1–3, dz. cyt., s. 92n, 95; J. SULOWSKI, Czy Adam i Ewa „byli nadzy”? 
Dwie mądrości - z Bogiem lub bez Boga. Studium filologiczno-teologiczne opowieści Rdz 2–3 na tle 
dziejów Izraela, Łódź 1998, s. 75–103, 213, 216; D. DZIADOSZ, Teologiczna struktura relacji 
o ogrodzie Eden (Rdz 2, 4b–25), [w:] Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profe-
sora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin, red. W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2010, 
s. 162–196, zwłaszcza 189.
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sprawiedliwego Noego (Rdz 6, 9), rytm historii wyznaczają liczne manifestacje 
zła, popełnianego przez jednostki lub całe ludy. Cham depcze cześć ojca (por. 
Rdz 9, 22–25), zaś ludy tworzą pyszną koalicję, aby budować „wieżę, której 
wierzchołek dotykałby nieba” (Rdz 11, 4). W ten sposób historia początków 
ludzkości wydaje się pokazywać, że syn Adama wyraża swą wolność właśnie 
w aktach łamiących prawo, a będących oznaką niewdzięczności i głupoty, 
pychy i przemocy, zamiast dawać świadectwo swojego podobieństwa do 
Boga” (302).

Jednak wolność może też się przejawiać przez dobre wybory, wierność 
Bogu. Biblijna tradycja „początków” nie uważa jednak grzeszności człowie-
ka za wrodzone dziedzictwo, przekazane przez „ojców”. W tej samej bo-
wiem tradycji dotyczącej dziejów „początków” pojawiają się nieoczekiwanie 
figury wzorcowe: „Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, 
bo zabrał go Bóg” (Rdz 5, 24); „Noego Pan darzył życzliwością. (…) Noe, 
człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie 
ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe” (Rdz 6, 8–9). Również Abraham został 
uznany przez Pana za sprawiedliwego (Rdz 15, 6) i posłusznego, tak że mógł 
stać się ojcem ludu obdarzonego błogosławieństwem (Rdz 22, 15–18). Zatem 
za pomocą zestawienia obok siebie dwóch przeciwstawnych sobie faktów – 
z jednej strony rozprzestrzenianie się zaraźliwego zła, a z drugiej obecność 
nieskazitelnych postaci – Pismo Święte daje świadectwo o rzeczywistej wol-
ności ludzkiej” (303)17.

Również podczas wędrówki Izraela przez pustynię korzystano z wolno-
ści zarówno w zły, jak i w dobry sposób. „Spośród niezliczonych aktów szem-
rania i niesubordynacji, które zdarzyły się na przestrzeni czterdziestu lat na 
pustyni, należy przypomnieć szczególnie grzech idolatrii, popełniony u stop 
Synaju (Wj 32, 1–6), nazajutrz po otrzymaniu wolności i zawarciu przymie-
rza z Bogiem na podstawie zobowiązania się ludu do posłuszeństwa słowom 
Prawa (Wj 19, 8; 24, 3.7). […] Z drugiej strony znakiem ludzkiej wolności, 
która polega na posłuszeństwie względem Pana, jest nieprzerwana seria sług 
Pana. W szczególny sposób – proroków. Ich słowo bowiem, będące owocem 
słuchania Pana, wkracza w dzieje, aby zbawiać, wzywając bez przerwy do 

17 Por. J. LEMAŃSKI, Księga Rodzaju, rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 326–328, 353, 373; 
J. LEMAŃSKI, Księga Rodzaju, rozdziały 11, 27–36, 43. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
NKB.ST I,2, Częstochowa 2014, s. 236–239, 500–502; J. WENHAM, Genesis 1–15, dz. cyt., 
s. 128, 145, 169; S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 242, 255, 350, 396; E. A. SPEISER, Gene-
sis dz. cyt., s. 43, 51, 112, 164–166; G. von RAD, Das erste Buch Mose. Genesis, dz. cyt., s. 87, 
94, 142–144, 192.
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nawrócenia, które może się dokonać w każdym momencie historii (Ez 18). 
Ostatecznie pozwoli to Bogu przebaczyć i odnowić swoje przymierze” (304).

Autorzy dokumentu przytaczają sława Księgi Mądrości o złym nastawie-
niu wielu ludzi. „Zamiast ukierunkowywać pragnienie w stronę nieśmier-
telności obiecanej przez Boga (Mdr 2, 22–23), wolą ciągnąć ludzi w stronę 
efemerycznego upojenia swawolnymi uciechami (Mdr 2, 5–9)” (306)18. Trze-
ba pamiętać o odpowiedzialności człowieka za grzech jako następstwie jego 
wolnego wyboru, a nie przypisywać go Bogu. „Skoro jest prawdą powszech-
nie doświadczaną, że każdy grzech zostawia pewien ślad, który ma nega-
tywny wpływ na przyszłość, nie wydaje się możliwe do zaakceptowania 
stwierdzenie, że to Bóg go spowodował (ponieważ, co zobaczymy, On za-
wsze działa po to, aby sprzyjać dobru w człowieku) ani że dziedziczne piętno 
moralne ogranicza, w sposób trwały, wolność osób” (318).

PRAWA INNYCH A KORZYSTANIE Z WOLNOŚCI

Podstawowe prawo człowieka do korzystania z wolności nie może jed-
nak naruszać praw innych ludzi. W podejmowaniu decyzji trzeba zawsze 
kierować się miłością i mieć na uwadze, jak nasz wybór może wpłynąć na 
innych. „Niemniej pozostaje ważna reguła – zasugerowana przez Ducha 
Świętego (Dz 15, 28) – że ze względu na ducha wspólnoty (comunione) jako 
najwyższą wartość każdy jest wezwany, aby wziąć pod uwagę potrzeby bra-
ta, wyrzekając się w imię miłości pewnych tradycyjnych praktyk (por. Kol 
2, 22–23) lub pewnych osobistych przejawów wolności” (1 Kor 10, 23). […] 
„Tę teorię św. Paweł stosuje do innej sytuacji, zawsze dotyczącej wspólnych 
posiłków, odnoszącej się do kwestii „ofiar złożonych idolom”, to znaczy, 
czy wolno jeść mięso z ofiar składanych pogańskim bóstwom. Apostoł de-
batuje na ten temat kilkakrotnie i obszernie (Rz 14, 1 – 15, 13; 1 Kor 8,1–23; 
10, 14–33), co jest oznaką zarówno teoretycznej trudności tej sprawy, jak i jej 
wpływu na zgodę braterską. Możemy streścić argumenty Pawła mówiąc, że 
zasada wolności, sama w sobie uzasadniona i obowiązkowa (Kol 2, 16–17; 
1 Tm 4, 3; Hbr 9, 10; 13, 9), musi jednak być podporządkowana obowiązko-
wi pełnego miłości względu na „słabego” brata (ponieważ jest przywiązany 

18 Por. B. PONIŻY, Księga Mądrości. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST 
XX, Częstochowa 2012, s. 166. 171–173; K. ROMANIUK, Księga Mądrości. Wstęp – przekład 
z oryginału – komentarz, PŚST VIII, 3, Poznań–Warszawa 1969, s. 104–107, 111; D. WINSTON, 
The Wisdom of Solomon. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 43, New 
York 1978, s. 118–121; M. GILBERT, Mądrość Salomona, t. I–II, tłum. S. KOBIAŁKA, Myśl Teo-
logiczna, 37–38, Kraków 2002, I, s. 31; II, s. 22, 91–93.  
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do zwyczajów, od których nie może się uwolnić). Pamiętając, że Chrystus 
za niego umarł (1 Kor 8, 11), apostoł konkluduje: „Jeżeli więc pokarm gor-
szy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata” (1 Kor 
8, 13). Wolność „mocnych” jest zatem oddana służbie miłości: „Przeto czy 
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 
Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim 
pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby 
byli zbawieni” (1 Kor 10, 31–33) (101)19.

Skoro miłość ogranicza korzystanie z wolności w wypadku zgorszenia, 
tym bardziej, jeżeli chodzi o życie ludzkiej istoty. Wygoda, komfort, życie 
niepełnosprawnego wydaje się wielu współczesnym ludziom, źle rozumie-
jącym wolność, mało warte, podobnie życie osoby, która się nim opiekuje 
i w ogóle same ograniczenia organizmu wynikające z okresu, kiedy przy-
szła matka spodziewa się dziecka. Otrzymane od Boga dary zobowiązują 
do dzielenia się nimi z innymi ludźmi. „Każdy dar stwarza relacje; z daru 
stwórczego pośrednio wynikają dyrektywy, jakie tradycja biblijna szeroko 
tematyzuje. Akt stwórczy ustanawia nade wszystko fundamentalną relację 
między człowiekiem i Bogiem – przymierze, które Bóg będzie wiecznie za-
chowywał, a które człowiek jest wezwany przyjąć w sposób wolny przez 
wszystkie dni swojej egzystencji. Będzie to czynił, wyrażając wdzięczność, 
składając w ofierze otrzymane dary, powierzając się swemu Panu w duchu 
nieustannego ofiarowania. Będzie to czynił również strzegąc jako cennego 
dobra ziemię i to, co ona zawiera, uprawiając rolę, ale także wykorzystując 
otrzymane od Boga talenty w pracy pełnej trudu, lecz owocnej i pożytecznej. 
A to dlatego, że każdy dar jest darem tylko wtedy, kiedy jest dzielony z in-
nymi i przekazywany, kiedy służy promocji dobra innych osób” (149 – w na-
wiązaniu do Rdz 2).

Autorzy Dokumentu przypominają, że często ludzie nie dostrzegają 
w innych bliźnich – swych sióstr i braci. „Nie jest jednakże spontanicznym 
dostrzeganie brata w drugim, podobnie jak nie jest łatwym uznanie, że wol-
ność każdego musi uwzględniać tożsamość i prawa innych. Jednakże tylko 
braterstwo umożliwia dostęp do wolności i równości respektujących osobę 

19 Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 209, 223; C. K. BARRETT, 
A Com mentary on the First Epistle to the Corinthians, Black’s New Testament Commentar-
ies, London 1973, s. 196, 244–246; M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład 
z oryginału, komentarz, NKB.NT VII, Częstochowa 2009, s. 286–288, 344–346; W. F. ORR, 
J. A. WALTHER, I Corinthians. A New Translation, Introduction with a Study of the Life of Paul, 
Notes, and Commentary, AB 32, New York 1976, s. 232, 234, 256.
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ludzką. Jeśli te ostatnie mogą być ustanawiane i regulowane prawami, nie 
dotyczy to braterstwa, które dla osiągnięcia pełni swej wartości wymaga oso-
bistego wyboru, będącego owocem wewnętrznego przekonania (co więcej, 
darem Boga). To właśnie możemy stwierdzić, czytając Pismo Święte, gdzie 
pomimo propagowanych ideałów opowiadania o harmonii między braćmi 
są rzadkie” (236).

Prorocy przypominali powołanie ludzi do jedności i wspólnego chwa-
lenia Boga. „Historia nie jest zapisem braterstwa, ale nienawiści: „bo się na-
pełniły zakątki kraju jękiem i przemocą” (Ps 74, 20). Prorocy zatem podnoszą 
głos, aby potępiać, ostrzegać i grozić, ponieważ przestępstwa wynaturza-
ją rzeczywistość ludu Bożego, jego powołanie do jedności i jego misję jako 
znaku błogosławieństwa dla narodów. Pobudzani niestrudzenie przez Pana 
(Jr 7, 25; 25, 4; 29, 19), Jego wysłannicy odwołują się do wolności ludzkiej, 
wzywając do nawrócenia, które polega na podjęciu decyzji o czynieniu dobra 
(Iz 1, 16–17). Niestety, nie słucha się ich (Iz 6, 9–10), a nawet doznają sprzeci-
wu (Jr 1, 19; 11, 19; Ez 2, 6; Am 7, 12–13)” (258)20.

 Bóg zawsze działa w stosunku do ludzi jako partner przymierza. 
W sposób wolny ukazuje drogi życia i napomina w przypadku niewierności, 
oczekując od ludzi wolnych decyzji trwania w przymierzu z Nim i nawra-
cania się z popełnionych błędów. „Ważny argument w odpowiedzi na po-
wyższe pytania polega na stwierdzeniu, że - istotnie - Bóg nie zawsze działa 
jako Sędzia w dziejach człowieka: właśnie w odniesieniu do grzechów Jego 
sposób interwencji nie zawsze ma charakter procedury karzącej, ponieważ 
On w swej nieskończonej mądrości działa nieustannie - choć respektuje ludz-
ką wolność - w celu osiągnięcia możliwie największego dobra z korzyścią 
dla wszystkich uczestników ludzkich wydarzeń” (329). „Jeżeli precyzyjnie 
weźmiemy pod uwagę czas trwania historii, czyli czas, kiedy istota ludzka 
może używać swej wolnej woli i decydować, to musimy uznać, że nadrzęd-
nym obrazem Boga prezentowanym przez teksty biblijne nie jest wizerunek 
Sędziego, który rozstrzyga między dwoma spierającymi się stronami, narzu-
cając swoją wolę jako przeciwstawną woli złoczyńcy. Bóg przedstawia się 
systematycznie w literaturze prorockiej (właśnie tej objawiającej słowo Boga 
wewnątrz historii) jako partner przymierza, który w imię praw i obowiąz-
ków wpisanych w zawarty w sposób wolny pakt wyrzuca drugiej stronie 
(Izraelowi) serię nagannych zachowań. 

20 Por. S. ŁACH, Księga Liczb, dz. cyt., s. 129; Ph. J. BUDD, Numbers, dz. cyt., s. 127, 
129; B. A. LEVINE, Numbers 1–20, dz. cyt., s. 320; E. N. ZWIJACZ, Obraz Ludu Bożego według 
Księgi Liczb, dz. cyt., s. 370–374.
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W tej optyce patrząc, Bóg występuje w roli oskarżyciela, a nie sędziego. 
Taki sposób postępowania – mający jurydyczny charakter, zatem podlegający 
regułom prawa i sprawiedliwości – nie przebiega według modelu stosowa-
nego w sądzie, lecz przyjmuje cechy sporu (rib), który miewa miejsce w obrę-
bie rodziny. Dochodzenie sprawiedliwości odbywa się tutaj między dwoma 
podmiotami, bez obecności trzeciej instancji, ponieważ albo nie istnieje taki 
podmiot, który byłby ważniejszy od spierających się stron, albo nie chce się 
upubliczniać nieporozumienia, które może doprowadzić do definitywnego 
zerwania relacji. A ponieważ analizujemy, jak Bóg interweniuje w odniesie-
niu do grzeszników, musimy pamiętać, że zawarł On przymierze motywowa-
ny czystą miłością (Pwt 7, 7–8; 10, 15)” (330)21. „Finalnym aktem rib jest zatem 
odnowione spotkanie między ukierunkowaną na dobro wolą Ojca i wolną ak-
ceptacją syna; spotkanie pełne prawdy, która pozwala objawić się ponownie 
z nowym dynamizmem miłości Boga i Jego mocy zbawczej” (333).

Autorzy Dokumentu zwracają uwagę, że „zanim dokonane zostało 
wykroczenie, istniało przykazanie, które stanowi korzystną dyspozycję dla 
człowieka, bowiem oświeca i dodaje odwagi (ponieważ pokazuje dobro, 
a polecając je, wskazuje jako możliwe). Bóg dał je poznać ludziom, swoim 
stworzeniom, jedynym powołanym do posłuszeństwa, gdyż tylko one są 
wolne, stworzone na obraz Boży. Jeszcze wcześniej od przykazania ludzie 
otrzymali dar od Stwórcy w postaci swego tchnienia życia, dar ducha, któ-
ry może się objawiać poprzez mądrość, proroctwo, sprawiedliwość i miłość. 
Ponadto dar podporządkowania sobie wszystkich stworzeń ziemi, które Bóg 
dał im, aby im służyły; a to dlatego, że tylko człowiek jest w stanie przyjąć 
każde z nich, umożliwiając mu dobroczynną służbę na chwałę Stworzyciela. 
Zanim pojawił się grzech, było przymierze ustanowione przez Boga i ob-
jawione w Jego darach; przed grzechem jest wierność Boga, pełna miłości 
i niezawodna” (346).

PRZEŻYWANIE WOLNOŚCI W RODZINIE

Szczególną wspólnotą, w której ludzie przeżywają wolność, jest rodzi-
na. „Gdy mówi się o miłości, rozumianej jako oddanie, wierność i kreatyw-
ność, niemal spontanicznie myśli się o miłości małżeńskiej (sponsale). W niej 

21 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 151, 165; G. von RAD, Das 
fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 49, 60; D. L. CHRISTENSEN, Deuteronomy 1–11, 
dz. cyt., s. 159, 206; M. WEINFELD, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 368, 431, 436; P. BUIS, Le 
Deutéronome, dz. cyt., s. 142, 178. 
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bowiem wymiar afektywny łączy się z wolnym wyborem, ponadto zaś z wię-
zi tej bierze początek historia często bogata w skutki” (150, w nawiązaniu do 
Rdz 1, 27). „Asymetria w relacji między rodzicielem i zrodzonym (w odróż-
nieniu od relacji równościowej między mężem i żoną) wymaga specyficz-
nych postaw miłości, często trudnych w praktyce. Zatem, również tutaj, jak 
w każdej relacji, gdzie panuje wolność, mogą pojawić się działania niewłaści-
we i destrukcyjne (1 P 2, 16)” (151)22.

Małżonkowie są dla siebie nawzajem Bożym darem, jak pierwsza ko-
bieta dla pierwszego mężczyzny. „Druga część opowiadania zwraca uwagę 
na spotkanie pary (ww. 22b–25). Odnotowuje się, że to Bóg jest Tym, kto mu 
sprzyja, bo to On „przyprowadza” kobietę do mężczyzny (w. 22b), z domyśl-
ną intencją poparcia ich zespolenia się. Człowiek zabiera głos (w. 23), aby po 
pierwsze powiedzieć, że tym razem stworzone zostało takie „dobro”, które 
jest w stanie przezwyciężyć samotność istoty ludzkiej (w. 18), dobro, któ-
re oczywiście zostało zrealizowane przez Stwórcę, ale teraz jest świadomie 
przyjęte przez stworzenie na podstawie wolnej decyzji miłości. W istocie, 
w uroczystych słowach ww. 23–24 nie tylko została zadeklarowana równość 
płci; wyrażenie kość z moich kości i ciało z mego ciała, to w rzeczywistości zwrot 
stosowany w kontekstach przymierza (por. Rdz 29, 14; Sdz 9, 2; 2 Sm 5, 1–3; 
19, 13–14) i służący jako oświadczenie, że druga osoba będzie traktowana jak 
własne ciało. Paweł mówiąc o miłości małżeńskiej – wyraźnie nawiązując do 
Rdz 2, 23–24 – używa wyrażeń, które mają taki właśnie sens: „Mężowie po-
winni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 
samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego 
ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy 
członkami Jego Ciała” (Ef 5, 28–30)” (157)23.

22 Por. E. G. SELWYN, The First Epistle of St. Peter. The Greek Text with Introduction, 
Notes and Essays, London 1946, s. 173; S. HAŁAS, Pierwszy List św. Piotra. Wstęp, przekład 
z oryginału, komentarz, NKB.NT XVII, Częstochowa 2007, s. 186; K. H. SCHELKLE, Die 
Petrusbiefe, Der Judasbrief, HTKNT XIII,2, Freiburg–Basel–Wien 1961, s. 75; F. GRYGLE-
WICZ, Listy Katolickie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT XI, Poznań 1959, 
s. 205; C. SPICQ, Les Épitres de Saint Pierre, Sources Bibliques, Paris 1966, s. 104; B. REICKE, 
The Epistles of James, Peter and Jude. Introduction, Translation and Notes, AB 37, New York 
1980, s. 95.

23 Por. J. LEMAŃSKI, Księga Rodzaju, rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 234–237; J. WEN-
HAM, Genesis 1–15, dz. cyt., s. 69–72; S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 209–213; E. A. 
SPEISER, Genesis, dz. cyt., s. 18–20; G. von RAD, Das erste Buch Mose. Genesis, dz. cyt., s. 59; 
E. ŚWIERCZEK, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1–3, dz. 
cyt., s. 32–35; W. TRILLING, Stworzenie i upadek według Rdz 1–3, dz. cyt., s. 89–93; JAN PA-
WEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. Konferencje 
wygłoszone podczas środowych audiencji ogólnych (5.09.979 r. – 2.06.1980), Città del Vatica-
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Boże Prawo jest zawsze aktualne i ważne, choć szczegółowe przepisy, 
zwłaszcza ze Starego Testamentu, miały wartość w określonych warunkach. 
„Dyskutować nad ważnością poszczególnych przepisów starożytnego pra-
wa, pozostaje jednak ważną zasadą „rozeznania” tego, co jest większym do-
brem możliwym w różnych konkretnych sytuacjach, co zresztą praktykuje 
się w kazuistyce moralnej i na samych salach sądowych” (175).

Małżeństwo można porównać do przymierza dwojga wolnych osób. 
„Należy zatem podkreślić istotne podobieństwa między paktem politycznym 
a paktem małżonków: w przypadku obu systemów metaforycznych koniecz-
na jest, jako element konstytutywny, dobrowolna zgoda obydwu partnerów 
przymierza. Pakt nakłada zasadniczy obowiązek lojalności i wierności, co 
wyklucza dwulicowość i zdradę” (197). W rodzinach powinno się przekazy-
wać Boże prawo wolności. „W sercu Dekalogu zostaje sformułowana regula-
cja dotycząca szabatu (Wj 20, 8–11; Pwt 5, 12–15), która wymaga od pater fa-
milias, aby były narzędziem wyzwolenia wobec dzieci, tak by siódmego dnia 
cała rodzina symbolicznie przeżywała wolność ofiarowaną przez Boga wraz 
z ratunkiem z niewoli egipskiej (Pwt 5, 15) […] W atmosferze odpoczynku 
i świętowania (typowym dla szabatu) ojciec, ofiarując swym dzieciom radość 
wolności, faktycznie tym samym kształtuje w nich ducha posłuszeństwa 
pierwszemu przykazaniu. Przypomina im i pozwala doświadczyć, że każdy 
Izraelita żyje wyrzekając się bałwochwalczego dzieła swych rąk (Pwt 5,8), 
aby stać się wolnym i moc służyć jedynemu Panu. Każda norma przekaza-
na synowi przez ojca musi ucieleśniać tego samego ducha - ducha wolności 
i posłuszeństwa” (217)24. „W tym sensie rodzic jest w najwyższym stopniu 

no 1980, s. 12, 27–35, 38–48; J. KUPCZAK, Teologiczna semantyka płci, Myśl Teologiczna 78, 
Kraków 2013, s. 13, 17–55, 65, 69–71, 116–118, 145, 170, 210, 218; T. BRZEGOWY, Człowiek 
najdoskonalszym dziełem Boga Stworzyciela. Pochodzenie człowieka według Biblii, [w:] Kontrower-
sje wokół początków człowieka, red. G. BUGAJAK, J. TOMCZYK, Katowice 2007, s. 248–262; 
D. DZIADOSZ, Teologiczna struktura relacji o ogrodzie Eden (Rdz 2, 4b–25), „Studia Gdań-
skie” 27(2010), s. 15-45, zwłaszcza 38; D. DZIADOSZ, Tak było na początku… Izrael opowiada 
swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju, Przemyśl 2011, 
s. 87; A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 486–488; J. GNILKA, Der 
Epheserbrief, dz. cyt., s. 283–286; M. BARTH, Ephesians 4–6. Translation and Commentary on 
Chapters 4–6, AB 34A, New York 1974, s. 629–637, 700–720, 736–738; R. MAZUR, La retorica 
della Lettera agli Efesini, dz. cyt., s. 339–343, 480.

24 Por. S. ŁACH, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 191–196; B. S. CHILDS, The Book of Exo-
dus, dz. cyt., s. 412–417; J. LEMAŃSKI, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 425–428; M. MAJEWSKI, 
W stronę Ziemi Obiecanej, dz. cyt., s. 236–241; S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. 
cyt., s. 133n, 136; G. von RAD, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 41-43; D. L. 
CHRIS TENSEN, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 111–114, 117–120; M. WEINFELD, Deutero-
nomy 1–11, dz. cyt., s. 289–293, 301–309; P. BUIS, Le Deutéronome, dz. cyt., s. 110, 118–120. 
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nauczycielem, ponieważ jest pierwszym, który uczy sensu życia, posługując 
się słowami mądrości i poprzez własne postępowanie zgodne z regułą dobra. 
Przekazywanie Prawa opiera się na faktycznym uznaniu wolności dziecka: 
nie narzuca się go pod przymusem, nawet jeśli jest przedstawiane jako więź 
konieczna. Mimo że wymaga podejmowania trudnych decyzji, zostaje ofia-
rowane jako drogocenny dar. Ojciec pobudza syna do dokonania właściwe-
go wyboru. Stale podejmuje słowa Mojżesza, który postawił Izraela przed 
radykalną alternatywą: Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nie-
szczęście. (…) Wybierajcie więc życie, abyście żyli, wy i wasze potomstwo (Pwt 30, 
15.19). Syn powinien dokonać wyboru posłuszeństwa, a posłuszeństwo reali-
zuje się w miłości do Pana (Pwt 30, 16.20)” (218)25.

Przejawem miłości wobec rodziców jest wolne posłuszeństwo dzieci. 
„Posłuszeństwo należy rozumieć jako pełną szacunku zgodę na słowo tych, 
którzy z miłości do swoich dzieci przekazują im nie własną opinię lub wolę, 
lecz dobroczynne Prawo Boże, które stanowi odwołanie do autentycznej 
wolności, ponieważ wskazuje człowiekowi drogę miłości” (219). „Rodzicom 
zaleca się, aby nie rozdrażniali swoich dzieci (por. Ef 6, 2; Kol 3, 21), nakłada-
jąc na nie nadmierne obowiązki albo poddając je zbyt surowym karom, któ-
re doprowadziłyby ich do nieposłuszeństwa lub przynajmniej zniechęcenia 
(por. Kol 3, 22). Mądrość wymaga umiaru i cierpliwości także w sprawowa-
niu władzy bezpośredniego przymusu (por. Mdr 12, 16–21).

Paweł dodaje następnie: „wychowujcie je w karności, napominając, jak 
chce Pan” (Ef 6, 4). Jeśli zatem rodzic powinien unikać niewłaściwej dyscypli-
ny, nie może jednak unikać „dyscypliny” (paideia) niezbędnej do formowania 
młodego człowieka. Wpajanie w jego umysł „nauczania” (nouthesia) Pana nie 
odnosi się tak bardzo do treści doktrynalnej, jak do ducha miłości, pokornej 
i gotowej do służby” (230)26.

25 Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 266; G. von RAD, Das fünfte 
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 132; P. BUIS, Le Deutéronome, dz. cyt., s. 396; R. JA-
SNOS, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego 
Wschodu, dz. cyt., s. 198, 201, 245, 265, 396; R. JASNOS, Teologia Prawa w Deuteronomium, 
dz. cyt., s. 260–265.

26 Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 296n, 492–494; 
J. GNILKA, Der Epheserbrief, dz. cyt., s. 294-299; M. BARTH, Ephesians 4–6, dz. cyt., s. 754–
758; R. MAZUR, La retorica della Lettera agli Efesini, dz. cyt., s. 348–356, 481; B. ADAM-
CZEWSKI, List do Filemona. List do Kolosan, dz. cyt., s. 331–333; J. GNILKA, Der Kolosser-
brief, dz. cyt., s. 220; M. BARTH, H. BLANKE, Colossians, dz. cyt., s. 439–447; P. T. O’BRIEN, 
Colossians, Philemon, dz. cyt., s. 225–228; W. CHROSTOWSKI, „Ojcowie, nie pobudzajcie do 
gniewu swoich dzieci” (Ef 6, 4; por. Kol 3, 21). Postępowanie rodziców wobec dzieci w świetle 
nauczania św. Pawła, [w:] Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne studia, 
Rozprawy i Studia Biblijne 34, Warszawa 2009, s. 283–299; S. WRONKA, La struttura e il 
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ZAKOŃCZENIE

Jako podsumowanie rozważań o ludzkiej wolności i godności warto 
przytoczyć fragment zakończenia Dokumentu. „To, czym jesteśmy, prawda 
o istocie ludzkiej, znajduje swój wyraz w fakcie, że zostaliśmy nazwani i rze-
czywiście jesteśmy „dziećmi Bożymi” (1 J 3, 1). Nie tylko jesteśmy stworze-
niami, istotami rozumnymi i wolnymi, nie tylko dziećmi człowieka. Jesteśmy 
także dziećmi Najwyższego, podobnymi do Niego, i to na zasadzie podo-
bieństwa, które chociaż jest trudne do pojęcia i opisania, to jednak będzie 
w pełni odsłonięte, gdy dopełni się nasza egzystencja, gdy miejsce obrazu 
(paraboli) zajmie rzeczywistość, a podobieństwo człowieka do Boga osiągnie 
swą pełnię w wizji twarzą w twarz, podobnie jak widzi Ojca Jednorodzony 
Syn i doznaje od Niego najwyższej miłości, będącej samą istotą podobień-
stwa do Boga (J 1, 18)” (349)27.

Jako dzieci Boże powinniśmy odpowiadać pełnym miłości posłuszeń-
stwem na nieskończoną Jego miłość oraz z miłością traktować naszych braci 
i siostry – także tych najmniejszych, których życie rozpoczyna się dopiero 
w łonie matek. Oni też mają prawo do życia i w swoim czasie do korzystania 
z wolności, którego nie może im odebrać czyjeś złe rozumienie wolności, bez 
liczenia się z podstawowymi prawami innych osób.

contenuto del codice domestico di Col 3,18 – 4,1, „Analecta Cracoviensia” 35(2003), s. 273–290, 
zwłaszcza 282–285; B. PONIŻY, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 345; K. ROMANIUK, Księga Mą-
drości, dz. cyt., s. 197; D. WINSTON, The Wisdom of Solomon, dz. cyt., s. 242–244; M. GILBERT, 
Mądrość Salomona, dz. cyt., I, s. 144, 164; II, s. 32.

27 Por. R. SCHNACKENBURG, Die Johannesbriefe, HTKNT XIII,3, Freiburg–Ba-
sel–Wien 19653, s. 67–169, 175–178; F. GRYGLEWICZ, Listy Katolickie, dz. cyt., s. 385; R. 
E. BROWN, The Epistles of John. A New Translation with Introduction, Notes, and Commentary, 
AB 30, New York 1983, s. 387–392, 422–424; G. STRECKER, The Johannine Letters. A Com-
mentary on 1, 2 and 3 John, trans. L. M. MALONEY, ed. H. Attridge, Hermeneia, Minne-
apolis 1996, s. 86; J. CHMIEL, Lumière et charité d’après La Première Épître de Saint Jean, 
Studia Ecclesiastica 10, Biblica 2, Dissertationes 9, Rome 1971, s. 113, 122, 135, 149, 205, 230, 
234; R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, 1. Teil, Einleitung und Kommentar zu 
Kap. 1–4, HTKNT IV.1, Freiburg–Basel–Wien 19794 s. 253–257; R. E. BROWN, The Gospel 
according to John I–XII, dz. cyt., s. 17; 35; S. MĘDALA, Ewangelia według świętego Jana rozd-
ziały 1–12, dz. cyt., s. 279–282; L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 125; 
H. van den BUSSCHE, Jean, dz. cyt., s. 105; J. MOLONEY, The Gospel of John, dz. cyt., s. 40, 
46; G. R. BEASLEY-MURRAY, John, dz. cyt., s. 15.
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LIBERTY IN THE BIBLE AND SUITABLE USE OF LIBERTY ACCORDING TO  
NEW DOCUMENT OD PONTIFICAL BIBLICAL COMMISSION

„The uprigh, though he die before his time, will find rest” (Ws 4:7). Death before 
time and need of the readiness on the encounter (meeting?) with Godaccording the Bible

The man created in the image and likeness of God is called to live in freedom and 
love. God freely blessed man and woman and gave them all the creatures of the earth 
(Genesis 1: 26-31). But freedom is closely related to responsibility. Man is to imitate God’s 
freedom and love, His care over all creation. He is to make good use of the freedom and 
respect the rights of others, above all their right to life. In the family, man is called to live 
in freedom, to form young people in freedom and love. The mother’s freedom cannot be 
considered as the basis of the right to abortion, depriving unborn lives, because they also 
have the same rights.

tłum. Tomasz Dąbek 
przy pomocy Macieja Pawlika OSB
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Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultata1 rozpatruje problem 
świętości w kontekście współczesnych czasów, które rodzą nowe wyzwa-
nia i zagrożenia. Na wstępie, w swojej analizie odwołuje się do tekstu (por. 
Hebr 12, 1), w którym św. Paweł wskazuje świadków, zachęcających nas „by 
wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach”2. Dopingującymi w biegu 
mogą być inne uświęcone osoby np. członkowie rodziny, sąsiedzi, uznani 
święci. W innej części adhortacji papież przytacza fragment Księgi Apoka-
lipsy. Mówi ona o świętych męczennikach, będących już w chwale niebiań-
skiej, którzy nieustannie orędują za nami w naszej ziemskiej wędrówce (por. 
Ap 9, 10). Franciszek pisze, że „Nie muszą nieść sami tego, czego w istocie 
nie byłbym w stanie sam udźwignąć, rzesza świętych Bożych ochrania mnie, 
wspomaga i prowadzi”3. 

Duch Święty wieje kędy chce, co oznacza, że świętymi mogą być, zarów-
no duchowi tytani, jak np. św. Katarzyna, św. Brygida, św. Jan od Krzyża, 

1 Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska powołaniu do świętości w świecie współcze-
snym, „Gaudete et exsultate” (19.03.2018), Kraków 2018.

2 Tamże 3.
3 Tamże 4.
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jak też zwykli ludzie żyjący zgodnie z Ewangelią Chrystusa, co nie oznacza, 
że nie mogą oni popełniać błędów. Istotą jest rozpoznanie zła i nawrócenie 
się. Stan świętości obejmuje zarówno duchowne osoby, jak i świeckie. Praw-
da ta jest ponadczasowa. Bóg zna nasze myśli i czyny, nasze skłonności do 
dobra i zła. Wynika to z Jego atrybutów transcendencji. Już w Starym Testa-
mencie Stwórca mówi: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, 
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię” (Jr 1, 5). Oznacza to, że każdy 
człowiek przeznaczony jest do świętości i posiada potencjalną świętość, któ-
rą należy realizować w ziemskim życiu. Chrześcijanin z chwilą otrzymania 
Sakramentu Chrztu uzyskuje Dary Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty 
prowadzi go w dalszym życiu i jest drogowskazem w drodze ku świętości. 
Należy tylko nie zagubić obranej drogi, a pomocne są tutaj przede wszystkim: 
systematyczna modlitwa, czytanie Pisma Świętego oraz czyny miłosierdzia.

W Piśmie Świętego, znamienne są błogosławieństwa, które wygłosił Je-
zus w Kazaniu na Górze. Tutaj należy utożsamić termin „błogosławieni” z ter-
minem „święci”. Osiem błogosławieństw doskonale określa stan ducha i wy-
nikający z tego sposób postępowania, aby osiągnąć zbawienie. Pouczenia te 
mają dwa tysiące lat, są uniwersalne i nie straciły nic ze swojej atrakcyjności4. 
Dalej papież wskazuje, że droga do świętości we współczesnym świecie wie-
dzie ku wspólnocie (parafia, zgromadzenie zakonne, stowarzyszenie chrze-
ścijańskie), bowiem dzisiejszy świat jest globalny i pojedynczy człowiek jest 
w nim zagubiony. Razem można wiele, w grupie łatwiej rozpoznać własne 
błędy i dostrzec wzór do naśladowania, wspólnie łatwiej jest pokonywać 
przeszkody. Św. Paweł w Liście do Galatów pisze: „Jeden drugiego brzemio-
na noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Gal 6, 2).  

OWOCE ŚWIĘTOŚCI SIĘGAJĄCE CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH

Protoplastą w historiografii polskich świętych była księżna Jadwiga Ślą-
ska. Żyła ona w okresie gwałtownego rozwoju zakonnego na terenie Śląska. 
W XII w. na tym terenie powstają liczne zakony: Cystersi, Franciszkanie, Do-
minikanie i Kanonicy Regularni, Norbertanie. Przyszła święta czerpie ducha 
z wyżej wymienionych zgromadzeń, lecz największy wpływ wywarli na niej 
Franciszkanie5. To właśnie zakon Franciszkanów preferował ewangelizację 
w terenie, poza miejscem stałego zamieszkania. Często odprawiano nabo-

4 Por. tamże 63.
5 Por. B. SUCHOŃ, Święta Jadwiga. Księżna Śląska, „Nasza Przeszłość” (1980) nr 53, 

s. 5–7.
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żeństwa i modlono się w wiejskich chatach i stodołach. Podobnie czyniła Ja-
dwiga, poszerzając działalność, opiekując się w chorymi i kwestując na rzecz 
ubogich. Jej skromna postawa polegała na rezygnacji ze wszelkiego zbytku, 
co skutecznie poruszało sumienie bogatych ludzi. 

Po zawarciu małżeństwa z księciem Henrykiem, zwanym Brodatym, 
przyszła święta obejmuje rządy na Śląsku, co zaowocuje fundacją żeńskiego 
opactwa w Trzebnicy6. Fundacja ta posiadała protekcję ówczesnego papieża 
Innocentego III. Następnym dziełem pary książęcej był szpital Świętego Du-
cha we Wrocławiu. Kolejną fundacją było Wrocławskie Hospicjum. Wymienio-
ne dzieła są najważniejszymi, jednak wiele ówczesnych instytucji religijnych 
otrzymało wsparcie z rąk księżnej. Rozwinięta działalność charyzmatyczna 
stawia Jadwigę w awangardzie współczesnych jej władców. Można powie-
dzieć, że w pewnym sensie wyprzedzała ona swoją epokę. Tragiczna śmierć 
syna Henryka II w bitwie pod Legnicą z Tatarami, ani na chwilę nie zachwia-
ła wiary księżnej. Potraktowała tę śmierć jako „żertwę ofiarną”7 w obronie 
wiary chrześcijańskiej. Po tym tragicznym wydarzeniu Jadwiga żyje jeszcze 
dwa lata.

Heroiczne cnoty księżnej są niepodważalne i mówią same o sobie. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na historyczny kontekst jej życia. Czynne popie-
ranie licznych zakonów na terenie Śląska w znacznym stopniu przyczyniło 
się do kulturalnego i materialnego rozwoju tego obszaru, co później promie-
niowało na całą Polskę. Postawa Jadwigi skutecznie podnosiła na wyższy 
poziom oświatę oraz duchową i materialną kulturę. Wzór ascetycznego ży-
cia Jadwiga czerpała z modelu cysterskiej duchowości, a umiłowanie liturgii 
pochodziło od Benedyktynów, natomiast postawa ubóstwa wynika z dzia-
łalności Franciszkanów. Ta duchowa synteza wymienionych zgromadzeń 
wytworzyła nową jakość, która stała się nowym drogowskazem życiowym. 

Atrybuty świętości Jadwigi spowodowały, że jej duchowa postawa od-
działywała nie tylko na polskie ziemie, ale i sąsiednie (szczególnie na obszary 
żywiołu germańskiego). Będzie to miało nieocenione znaczenie w przyszło-
ści, bowiem bawarskie pochodzenie świętej wpisuje ją w poczet patronów 
przyszłego pojednania polsko-niemieckiego. Jan Paweł II w kazaniu we Wro-
cławiu mówił, że Jadwiga „ pozostaje przez siedem już stuleci orędowniczką 
wzajemnego zrozumienia i pojednania, stosownie do wymagań prawa na-
rodu, międzynarodowej sprawiedliwości i pokoju”8. Ojciec Święty nazywa 

6 Por. R. GUSTAW, Hagiografia Polska, t. I, Poznań 1971, s. 461–462.
7 Por. A. KIEŁBASA, Polscy święci, z. 9, Warszawa, 1996, s. 56.
8 JAN PAWEŁ II, Staję pośród was jako pielgrzym. Przemówienie powitalne na lotnisku 

(31. 05. 1997), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 18 (1997) nr 7 (194), s. 4–5.
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ją „orędowniczkę pokoju między narodami: polskim i niemieckim”9. Nieod-
gadnione są wyroki Opatrzności, które kierują historią świata. Niecodzienną 
jest historia kanonizacji św. Jadwigi. Już za życia uznawano ją nieoficjalnie 
za świętą. Po jej śmierci 1243 r. liczne cuda, których doznawali wierni piel-
grzymując do jej grobu znajdującego się w kościele klasztornym w Trzebni-
cy niejako przyspieszyły kanonizację. Nastąpiła ona w 1267 r. z rąk papieża 
Klemensa IV10. 

POTĘGA ROZUMU W KONFROTACJI Z UCZUCIEM

Jadwiga pochodziła ze znakomitego rodu Andegawenów, który odzna-
czał się świętością, bogactwem talentów i politycznych ambicji. Wśród fran-
cusko-neapolitańskich przodków Jadwigi znajdował się bp. Tuluzy Święty 
Ludwik. W rodzinie panował jego kult i to niewątpliwie wpłynęło na wy-
chowanie Jadwigi i jej sióstr. Kiedy Jadwiga miała cztery lata została narze-
czoną ośmioletniego Wilhelma Habsburga syna Leopolda. Dzieci połączono 
ślubem sponsalie de futuro, który to ślub miał przekształcić się w sponsalie de 
praesenti z chwilą pełnoletniości obu narzeczonych11. 

W tym czasie w Polsce trwały zjazdy możnowładców dotyczące zakoń-
czenia bezkrólewia. Na kolejnych zjazdach uchwalono, iż będą wierni takiej 
królowej, która zamieszka w Krakowie. Po wielu pertraktacjach Jadwiga mając 
zaledwie 10 lat przyjechała do Krakowa, gdzie pełniła rządy z pomocą moż-
nowładców, oczekując Wilhelma, który miał zasiąść obok Niej na tronie. Ma-
jąc na uwadze dobro kraju, nie pytając o zdanie Jadwigi, wybrali dla młodej 
władczyni księcia litewskiego Jagiełłę kierując się dalekowzrocznymi planami 
połączenia Polski i Litwy unią personalną, aby tym samym przyczynić się do 
nawrócenia pogańskiego kraju, zapobiec ciągłym wojnom z Krzyżakami i od-
zyskać utracone ziemie12. Pełna cierpienia i bólu schodziła do katedry i tam 
powierzała swoje osobiste sprawy Ukrzyżowanemu. Postanowiła być posłusz-
ną Chrystusowi, zaprzeć się samej siebie i pełnić jego wolę. Jadwiga zerwała 
zaręczyny z Wilhelmem w pokorze, bez oznaki sprzeciwu zgodziła się na po-
ślubienie Jagiełły. Odtąd jej życie było służbą Bogu i poślubionym Narodom13. 

Królewska para swoje rządy zaczęła od podróży do Wielkopolski. Ob-
ciążeni okupem wieśniacy zwrócili się do królowej, a ona przychodząc im 

9 Tamże.
10 Por. R. GUSTAW, Hagiografia Polska, t. I, Poznań 1971, s. 466–467.
11 Por. P. SZCZENIECKI, Królowa Polski Święta Jadwiga, Kraków, 1997, s. 24–27.
12 Por. tamże, s. 30–39.
13 Por. A. KIEŁBASA, Polscy święci, z.10, Warszawa, 1996, s. 11–17.
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z pomocą powiedziała do króla „Zwrócono im bydło, a kto im zwróci łzy?”. 
W czasie trwania współrządów Jadwigi i Jagiełły młoda władczyni wykazy-
wała wiele inicjatywy, a wszystkie jej działania, jak pisze kronikarz J. Dłu-
gosz „odznaczały się rozsądkiem i dojrzałością, cokolwiek mówiła i czyniła 
zdawało się wypływać z powagi, która zwykła cechować sędziwy wiek”14. 
Jadwiga działała na różnych frontach, m.in. pojechała na Ruś Halicką dla 
umocnienia tam swojej królewskiej władzy, podjęła się też dialogu z Zako-
nem Krzyżackim i przez kilka lat prowadziła korespondencję z mistrzem 
krzyżackim Konradem von Jungingen, reprezentując polską rację stanu. 
W Rzymie zabiegała o przyznanie polskiemu kościołowi odpustów i zgodę 
na utworzenie wydziału teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim, aby 
uzyskać ją w 1397 r. od papieża Bonifacego IX. Odegrała też doniosłą rolę 
w próbach odciągnięcia Zygmunta Luksemburskiego od Krzyżaków, jak 
również starała się doprowadzić do porozumienia z księciem litewskim Wi-
toldem. Ogromną zasługą, przypisywaną Jadwidze, było odnowienie pod-
upadłego Uniwersytetu Krakowskiego, założonego przez Kazimierza Wiel-
kiego. Swoje klejnoty, szaty, pieniądze i całą królewską spuściznę poleciła 
wyznaczonym przez siebie wykonawcom swojego testamentu15. Utrzymy-
wała też wielu utalentowanych młodzieńców uczących się w szkołach śred-
nich oraz założyła bursę dla Litwinów studiujących w Pradze. Utworzyła 
Kolegium Psauterzystów, ufundowała dwa ołtarze w katedrze Wawelskiej 
oraz klasztor Karmelitów na Piasku. Tam wg. legendy pozostał odciśnięty 
w kamieniu zarys jej stopy. Na Kleparzu ufundowała klasztorny budynek 
pw. Męki Pańskiej i sprowadziła do niego zakonników16. 

Jadwiga troszczyła się o chorych i ubogich, ufundowała m.in. szpitale 
w Bieczu, Sączu i Krakowie. Pełna życzliwości pocieszała cierpiących, wy-
zwalała uciśnionych i wstawiała się za najbiedniejszymi. Już za życia zasłu-
żyła sobie na miłość i cześć prostego ludu. W swojej służbie była łagodna, 
cierpliwa i pokorna, nawet swoim wrogom okazywała litość. Królowa Ja-
dwiga prowadziła też bogate życie wewnętrzne, chcąc się wyciszyć czę-
sto oddawała się modlitwie, skupieniu, kontemplacji i ascezie. Codziennie 
uczestniczyła we mszy św. Pragnęła osiągnąć „szczyty pobożności”. Czytała 
Pismo Święte, Pisma Doktorów Kościoła (św. Bernarda, św. Ambrożego), 
Objawienie Św. Brygidy i wiele innych dzieł. Jej ulubioną lekturą było dzieło 
czeskiego dominikanina Henryka Bitterfelda z Brzegu pt. De contemplacione et 

14 Por. Z. PERZANOWSKI, Kanonik Krakowski ks. Jan Długosz o Królowej Jadwidze, 
„Analecta Cracoviensia” 12 (1980), s. 193–220.

15 Por. J. J. JANICKI, Święci chwałą Krakowa, Kraków 2010, s. 74–76.
16 Por. tamże, 73–79.
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vitae active. J. Długosz pisał, że była w niej ogromna „pobozność i niezwykła 
miłość do Boga”17. 

Rok 1398 przyniósł niespodziewaną łaskę, Jadwiga była w stanie bło-
gosławionym. W następnym roku urodziła córkę, ale swoje macierzyństwo 
okupiła śmiercią. Dziewczynka zmarła po trzech tygodniach, a sama zmarła 
cztery dni później. Zgodnie z jej wolą pochowano ją wraz z córeczką w ka-
tedrze u stóp Ołtarza św. Erazma, w którym przechowywano Najświętszy 
Sakrament. Wkrótce, po śmierci Jadwigi zaczął rozwijać się jej kult, który nie-
przerwanie trwał przez wieki. W 1986 r. po stwierdzeniu istnienia od „niepa-
miętnych czasów” publicznego kultu Jadwigi, w 600-lecie Chrztu Litwy, zo-
stała podniesiona do godności błogosławionej. A w czasie piątej pielgrzymki 
do Polski, Jan Paweł II 8 czerwca 1997 r. na Krakowskich Błoniach dokonał 
kanonizacji królowej Jadwigi18.

Jadwiga była wzorem świątobliwego życia, w chwili śmierci wszyscy 
wiedzieli, że odeszła do Boga święta dusza, osoba, jakiej nie spotyka się 
w królewskich rodach. Była wyznawczynią wszystkiego co dobre i piękne 
omnium virtutum pedisequa. Jej życie pokazuje, że ludzkie losy nie są zależne 
od nas samych, lecz leżą w rękach Stwórcy. Stąd pierwotny głos jej serca 
okazał się nieistotny z historycznego punktu widzenia. Racje polityczne Ko-
rony były ważniejsze od jej osobistego życia. Nie zawsze sprawy są takimi, 
jakimi na pierwszy rzut oka nam się wydają. Płomienna, młodzieńcza miłość 
jak szybko przyszła, tak szybko odeszła w niepamięć. Podszepty serca nie 
zawsze są dobrym, życiowym doradcą. Czasem doświadczenie i mądrość 
starszych ludzi są cenniejsze. Tak było w przypadku królowej Jadwigi. Rów-
nież postać samego Wilhelma okazała się „przelukrowana”. Raczej chodziło 
mu o materialne korzyści niż o miłość do kobiety19. Jadwiga poślubiając dużo 
starszego Jagiełłę, kierowała się rozumem i z czasem go pokochała. Okazało 
się to zbawienne dla losów Korony. Związek z litewskim księciem był ko-
rzystny również dla niej samej. Dojrzała politycznie i stała się dobrym dyplo-
matą, co w dobie tlącego się konfliktu polsko – krzyżackiego miało doniosłe 
znaczenie, bowiem lepszy jest pokój od wojny. Małżeństwo z Jagiełłą było 
korzystne również dla Litwy, która została schrystianizowana za jej przyczy-
ną. Wytrącało to argument Zakonu Krzyżackiego dalszego parcia na wschód 
w celu szerzenia chrześcijaństwa. Słynne późniejsze Drang nach Osten20. 

17 Por. M. KWAŚNICKA, Jadwiga, Warszawa 2015, s. 116–121.
18 Por. M. JAGOSZ, Beatyfikacja i kanonizacja świętej Jadwigi, Kraków 2003, s. 90–91.
19 Por. W. BANDURSKI, Jadwiga Święta Królowa na polskim tronie, Warszawa, 2010, 

s. 93–124.
20 Por. tamże, s. 127–178.
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Człowiek niejako jest „odgórnie wpleciony” w ciąg zdarzeń i często nie 
zdaje sobie sprawy z doniosłej roli, jaką pełni. Często dopiero przyszłe oko-
liczności i zdarzenia dobitnie zaświadczą o człowieku. Życie Jadwigi było 
krótkie, ale intensywne i bardzo dobre. Wzorami dla niej byli św. Brygida, 
Jadwiga Śląska, Doktorzy Kościoła i protoplaści rodu Andegawenów. Du-
chowo formowana od dzieciństwa wydała wspaniałe owoce będąc odpo-
wiedzialną władczynią, która przedkładała państwowe i społeczne racje nad 
swoimi. Potęga jej ducha przetrwała wieki i sięgnęła współczesnych czasów.

Św. Jadwiga i dziś może być wzorem świeckiej świętości, radykalnego 
pójścia za Chrystusem wśród licznych zajęć wiążących człowieka ze świa-
tem. To właśnie ona szuka duchowej integracji i duchowej syntezy ustala-
jąc właściwe relacje między trwaniem ewangelicznej Marii u stóp Jezusa 
a pełnym zatroskaniem posługującej Marty. Mimo, że Jadwiga nie doczekała 
się potomstwa została nazwana Matką Matek. A pytanie: co mam czynić? jest 
i dzisiaj aktualne dla każdego Polaka, zarówno dla biskupa, zakonnika, jak 
i świeckiej osoby. Królowa daje nam przykład, w jaki sposób we współcze-
snym świecie pozostać wiernym Chrystusowi, aż do Golgoty Krzyża. Jadwi-
ga zachęca młodych do „zejścia z kanapy”, dla poświęcenia swojego cza-
su ubogim, chorym i potrzebującym, a w dobie komputerów namawia do 
czytania dobrej lektury, zainteresowania się sztuką i kulturą. Jadwiga może 
wskazać współczesnemu człowiekowi, że prowadzenie aktywnego i pełnego 
działania życia wymaga najpierw modlitwy, ciszy i kontemplacji. Pokazuje 
również, że władza nie polega na karierze czy chęci zysku, ale na służbie 
bliźnim i słuchaniu bardziej Boga niż ludzi21. 

W społecznym odbiorze święci ludzie, to wyłącznie duchowne osoby 
zamknięte w sobie, często posiadające stygmaty. Tymczasem stan świętości 
można osiągnąć w normalnym codziennym życiu, nawet nie posiadając sto-
sownego wykształcenia. Wystarczy być wiernym Bożym przykazaniom, wy-
konywać odpowiedzialnie swoje obowiązki i być otwartym na innych czy-
niąc im szeroko rozumiane dobro. Można mieć swoje słabości i ułomności, 
które wynikają z kruchości ludzkiej natury, ale trzeba je sobie uświadomić 
i systematycznie zwalczać.  

CHŁOPSKA MISTYCZKA

Przykładem takiej błogosławionej jest Aniela Salawa. Dziewczyna po-
chodziła z wielodzietnej chłopskiej rodziny z Sieprawia. Z powodu rozdrob-

21 Por. tamże, s. 155–180.
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nienia agrarnego małopolskiej wsi trudno było utrzymać tak liczną rodzinę 
pracując w gospodarstwie, dlatego Aniela opuściła rodzinną miejscowość 
i wyjechała do pobliskiego Krakowa, gdzie pracowała jako służąca. Zacho-
wanie to było dość typowe dla młodych dziewczyn mieszkających na prze-
ludnionej prowincji. W dzieciństwie pobożność matki Anieli była zaczynem 
jej przyszłej religijności. Ta pierwsza duchowa formacja polegała na zabiera-
niu dzieci na msz św., wyjaśnianiu podstawowych prawd wiary i czytaniu 
książek o tematyce religijnej22. 

Początkowo Salwa była egzaltowaną i niecierpliwą osobą. W tym czasie 
niespodziewanie umiera jej starsza siostra Teresa, która była dla niej auto-
rytetem i wzorem do naśladowania. Śmierć siostry wpłynęła na nagłą zmia-
nę charakteru błogosławionej. Aniela staje się pokorna, rozmodlona i opa-
nowana. Dobrowolnie odrzuca propozycję małżeństwa, co przy jej urodzie 
było dodatkowym wyrzeczeniem. Przyjmuje zakonny styl życia, jednak nie 
wstępuje do żadnego zgromadzenia zakonnego. Była jedynie członkiem 
świeckiego Stowarzyszenia Świętej Zyty, którego celem była pomoc służącym 
przyjeżdżającym masowo do Krakowa „za chlebem”. Założenia tego stowa-
rzyszenia realizowane były przez całe jej życie. W tym czasie Salawa opieko-
wała się też koleżankami wykonującymi podobną do jej profesję, polecając je 
różnym pracodawcom. Przyjmowała swoje znajome na utrzymanie, ofiarując 
im skromne mieszkanie. Będąc słabego zdrowia nie mogła dłużej pracować, 
dlatego żyła bardzo skromnie, doświadczając często biedy. Jednak w tym 
trudnym dla siebie czasie wzrastała duchowo. Salawa doświadczyła Bożej 
łaski i była przeświadczona, że jej cierpienie jest potrzebne Bogu, aby zbawić 
dusze, które cierpią w czyśćcu. Paradoksalnym zjawiskiem jest jej spuścizna 
pisarska. Posiadając tylko dwie klasy szkoły powszechnej systematycznie 
prowadziła Dziennik23. Opisywała w nim swoje duchowe stany i mistyczne przeży-
cia. Zawarła w nim swoje życiowe credo, którego przewodnią myślą była radość, 
że przez swoje cierpienia i modlitwy służy innym. Ciężka praca posługującej 
i choroba spowodowały jej przedwczesną śmierć. Zmarła 1922 r. w szpitalu 
Stowarzyszenia Świętej Zyty w Krakowie.

Przykładne życie Anieli spowodowało, że całe rzesze wiernych przy-
chodziły na jej grób z licznymi prośbami i intencjami. Otrzymywano wiele 
łask i doznawano licznych uzdrowień, a ludzie zabierali ziemię z jej grobu, 
dlatego opiekujący się grobem Franciszkanie musieli uzupełniać ubytki z jej 
mogiły. Fakty te przyczyniły się do zapoczątkowania procesu informacyjne-

22 Por. G. BARTOSZEWSKI, S. BUDZYŃSKI, C. RYSZKA, Życie i cuda polskich świę-
tych kanonizowanych i beatyfikowanych za pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa, 2001, s. 256

23 Por. tamże, s. 262–271.



251Wybrani świeccy święci i błogosławieni na przestrzeni wieków

go przez Ojców Franciszkanów. W 1956 r. Episkopat Polski oficjalnie zgłosił 
się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o beatyfikacją dołączając stosowne doku-
menty. W 1987 r. Watykan wydał dekret o heroiczności cnót Anieli Salawy. 
Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacji 13 sierpnia 1991 r. w czasie mszy św. 
na Krakowskim Rynku. Studiując we fragmentach Dziennik Błogosławionej 
można wysnuć wniosek, że była „bezhabitową mistyczką”. Aniela opisy-
wała częste wizje samego Chrystusa, zarówno cierpiącego, jak i w Wielkiej 
Chwale. Dane jej było przeżywać, co dusza może doznać po dostaniu się do 
nieba. Jednocześnie odczuwała, że jej cierpienie było niezbędne dla zbawie-
nia dusz będących w czyśćcu, stąd cierpienie stało się misją i wielką łaską, 
którą dał jej Jezus. Wiedziała, że całe życie człowieka na ziemi i w wieczności 
oparte jest na miłości: Jako w niebie tak i na ziemi. Wartość każdego człowieka 
jest bezcenna, ponieważ jest on przeznaczony do wiecznego szczęścia. Czę-
sto opisywała swoje mistyczne stany stwierdzając, że żadne słowa nie opiszą 
miłości Pana Jezusa do ludzi i cierpienia, jakich doznaje w czasie popełniania 
przez nich grzechu. Po prostu trzeba to samemu odczuć. Bóg dopuszczając te 
wizje niejako uchyla rąbka tajemnicy przyszłej niebiańskiej egzystencji i pra-
gnie, aby Aniela była Jego rzeczywistym świadkiem.         

NIEZŁOMNY RYCERZ EWANGELICZNEJ FORMACJI MŁODZIEŻY

Przykładem świeckiego apostolatu jest postać Jana Tyranowskiego. Po-
chodzący z rzemieślniczej rodziny zdolny księgowy związany był z Dębni-
kami, do niedawna przedmieściem Krakowa. Jego pasją były turystyka i fo-
tografia. Do 1935 r. prowadził spokojne życie pracując w domu rodzinnym 
wraz z ojcem i bratem jako krawiec. Kiedy pewnego razu będąc na mszy św. 
w Dębnikach wysłuchał pięknego kazania, doznał olśnienia. Wielkie wra-
żenie wywarły na nim słowa kapłana, który stwierdził, że osiągnięcie świę-
tości w życiu, wbrew pozorom, nie jest trudną sprawą. Można powiedzieć, 
że nagle z człowieka letniego stał się gorącym katolikiem. Czując wewnętrzne 
powołanie zasięgnął rady spowiednika, który polecił mu dwie książki: Teo-
logię ascetyczną i mistyczną A.A. Tonquerey’a oraz dzieła świętego Jana od 
Krzyża24. Z lektur tych czerpał duchowość do końca swoich dni. Przyszły 
Sługa Boży opracował własny regulamin, który odtąd był jego wyznaczni-
kiem dnia. Jego religijne życie było związane z parafialnym kościołem na 
Dębnikach pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki, gdzie był czołową po-

24 Por. M. SZAFARSKI, Perła Ewangeliczna. Życie Sługi Bożego Jana Tyranowskiego, 
Kraków 2000, s. 25.
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stacią. Był też działaczem Akcji Katolickiej i członkiem parafialnego chóru. 
Animatorami tutejszego środowiska parafialnego byli Salezjanie. Ówczesny 
inspektor ks. A. Cieślar, widząc religijny zapał Tyranowskiego, podsuwał 
mu różne formy działalności. Zaowocowało to organizowaniem konferencji 
z udziałem parafian i zawiązaniem Żywego różańca młodzieży oraz założeniem 
parafialnej biblioteki25. 

Niestety wymienione dzieła były skutecznie ograniczane przez Niem-
ców, gdy nadeszły ciężkie lata okupacji hitlerowskiej. W maju 1941 r. gestapo 
dokonało nalotu na siedzibę księży Salezjanów aresztując większość z nich. 
W tym też czasie na czoło wybiła się postać przyszłego Sługi Bożego, który 
po aresztowaniach księży przewodził spotkaniom formacyjnym młodzieży. 
Nauka religii w szkołach powszechnych nie była zabroniona przez okupan-
ta, jednak nieformalne zgromadzenia katolickiej młodzieży były podejrzane, 
gdyż nie było nad nimi bezpośredniej kontroli władzy okupacyjnej. W tym 
też czasie jednym z członków grupy różańcowej był Karol Wojtyła. Po la-
tach, Jan Paweł II wspomina Tyranowskiego jako wyjątkowego człowieka 
o głębokiej duchowości26. Formacja, jaką wówczas otrzymał przyszły papież 
była bezcenna. To on, po raz pierwszy zaproponował młodemu Karolowi 
dzieła Świętego Jana od Krzyża i Świętej Teresy od Jezusa. Sam Ojciec Święty 
niejednokrotnie przyznawał, że czytane wówczas lektury zapewne wpłynęły 
na przyszły wybór jego życiowej drogi. Karol Wojtyła zafascynowany dzieła-
mi doktorów kościoła zaczął sam organizować kolejne Róże Żywego Różańca 
młodych27. Jak owocne były te dzieła świadczy fakt, że z tego środowiska 
wyszło jedenastu kapłanów. Tak więc rzucone ziarno padło na żyzną gle-
bę i wydało plon. W atmosferze gorliwej pracy apostolskiej i ciągłej obawy 
o aresztowanie doczekano się wreszcie końca niemieckiej okupacji. 

W styczniu 1945r. weszły do Krakowa oddziały armii radzieckiej nie 
napotykając na większy opór Niemców. Wyjątkiem były Dębniki, gdzie 
w czasie walk uszkodzony został kościół parafialny oraz mieszkanie Jana 
Tyranowskiego. W czasie mroźnej zimy brak okien w mieszkaniu okazał 
się tragiczny dla niego, gdyż nabawił się choroby, wówczas nierozpoznanej 
przez lekarzy. Choroba postępowała i po roku opanowała cały organizm, co 
było ostateczną przyczyną śmierci Jana. Życie przyszłego Sługi Bożego prze-
pełnione było misją apostolstwa, które przypadły na ciężkie lata okupacji. 
Misja zakończyła się fizycznym cierpieniem, które zaowocowało otwarciem 
procesu beatyfikacyjnego przez ówczesnego metropolitę kard. Franciszka 

25 Por. tamże, s. 31
26 Por. JAN PAWEŁ II, Dar i tajemnica, Kraków 1996.
27 Por. B. BEJZE, Chrześcijanie, t. XI, Warszawa, 1983, s. 289–295.
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Macharskiego w 1997 r. Na decyzję kardynała duży wpływ miała wspólnota 
parafialna na Dębnikach, gdzie nadal jest kontynuowana działalność zapo-
czątkowana przez Sługę Bożego Jana Tyranowskiego. Jan Paweł II również 
wyraził wdzięczność i zapewniał o modlitwie w intencji rychłego zakończe-
nia procesu28.  

MATEMATYCZNA STRONA EWANGELII

Wyjątkową postacią jest Sługa Boży Jerzy Ciesielski urodzony 1937 r. 
w wojskowej rodzinie. Prawie całe jego życie było związane z Krakowem, 
gdzie mieszkał na Osiedlu Oficerskim. Trudne dzieciństwo spędzone w okre-
sie hitlerowskiej okupacji niewątpliwie ukształtowało jego charakter. Jak sam 
twierdził w okresie dojrzałym wojna spowodowała, że musiał się spieszyć, 
aby nadrobić stracone lata wojenne. W związku z tym był niezwykle zor-
ganizowany. Planował każdy dzień i swoje przedsięwzięcia z wyprzedze-
niem, nawet kilkumiesięcznym. Według niego, praca musiała być perfekcyj-
nie wykonana i należało angażować się w nią bez reszty. W czasie okupacji 
ukończył prywatną dwuletnią szkołę handlową, do której uczęszczał nieja-
ko z przymusu. Okupant zamknął średnie szkoły ogólnokształcące, dlatego 
jego edukacja jego przypadła na lata powojenne. W 1945 r. rozpoczął naukę 
w Gimnazjum i Liceum im. A. Witkowskiego w Krakowie i zdał egzamin 
dojrzałości. Niezwykle uzdolniony w kierunku przedmiotów ścisłych podjął 
studia na Politechnice Krakowskiej, będącej wówczas Filią AGH. 

Równolegle kontynuował naukę w Studium Wychowania Fizycznego, 
gdyż sport był jego drugą pasją. W 1960 r. uzyskał tytuł doktora nauk tech-
nicznych, a w 1968 r. habilitację opracowując nowatorską technologię. Osob-
nym rozdziałem jest duchowe życie inżyniera. Już w 1948 r., po rozpoczęciu 
studiów wstąpił do katolickiej organizacji Juventus Christiana, której siedzibą 
była Italia29. Jednak komunistyczna władza szybko zakazała działalności sto-
warzyszenia, które uznano za ideowo niebezpieczne. Oficjalne zamknięcie 
organizacji nie przeszkodziło w dalszej aktywności młodego inżyniera, która 
przejawiła się w spotkaniach młodzieży akademickiej w małych grupkach, 
często na imprezach sportowych i wycieczkach. 

28 Por. M. SZAFARSKI, Perła Ewangeliczna. Życie Sługi Bożego Jana Tyranowskiego, dz. 
cyt., s. 144–148.

29 Por. M. WŁADYCZANKA, Dziękuję Ci Boże, że jestem. Wspomnienie o Jerzym Cie-
sielskim, Kraków, 1995, s. 34–36.
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W późniejszym okresie aktywność sportowo-turystyczna zbliżyła Cie-
sielskiego do Karola Wojtyły, który podzielał jego pasję. Na spotkaniach dys-
kutowano i wspólnie się modlono. Wielkie wrażenie na młodych wywarła 
lektura ks. Jerzego Świerzawskiego, pt. Byt, której filozoficzne tezy były sze-
roko omawiane. Religijne życie młodzieży akademickiej skupiało się głównie 
w Kościele św. Anny. Analityczny umysł przyszłego błogosławionego spra-
wiał, że dążył on do perfekcji w działaniu. Był tak drobiazgowy, że posiadał 
plan dnia, żeby maksymalnie wykorzystać swój czas. Nieraz powodowało to 
napięcia w grupie, szczególnie u osób preferujących spontaniczność i impro-
wizację. Jerzy jednak nikomu nie narzucał swojego punktu widzenia, uważał 
bowiem, że „zaraźliwy” będzie przykład samego działania. Mawiał również, 
że Stwórca dał każdemu określony czas i należy go właściwie wykorzystać. 
Jego dewizą była myśl, aby starać się przełożyć ideę zaczerpniętą z Ewangelii 
do codziennego życia. Podchodził do tego w naukowy sposób, analizując go 
w szczegółach. W 1952 r. związał się z kościołem św. Floriana, gdzie akade-
micką grupę prowadził ks. Karol Wojtyła. Znajomość z nim przekształciła się 
w głęboką przyjaźń, która została wzmocniona wspólną pasją sportowo-tu-
rystyczną. Dominującym tematem rozmów z animatorem akademickim było 
małżeństwo jako powołanie. Były to zapewne nieformalne rekolekcje przy-
gotowujące absolwenta do Sakramentu Małżeństwa, który zawarł w Opac-
twie Tynieckim w 1957 r.30. 

Kard. Karol Wojtyła po latach wspomina, że dla Ciesielskiego mał-
żeństwo i rodzina stanowiły ewangeliczne zadanie. Od tego czasu musiał 
dzielić czas, na ten poświęcony rodzinie, szczególnie po jej powiększeniu, 
a także na czas naukowej pracy na uczelni i wreszcie na czas działalności 
w duszpasterstwie akademickim. Jego wybitne osiągnięcia inżynierskie za-
uważono za granicą i zaproponowano mu pracę naukową w dalekim Suda-
nie (1969/1970). Rok spędzony bez rodziny sprawił, że w następnym roku 
zabrał ze sobą żonę i dzieci. W październiku 1970 r. rodzina Ciesielskich 
będąc na pokładzie wycieczkowego statku płynącego po Nilu uczestniczy-
ła w jego katastrofie. Niestety utonęli inżynier i jego dwójka najmłodszych 
dzieci, uratowały się jego żona i najstarsza córka. Można powiedzieć, że po 
przykładnym życiu złożył je w ofierze Bogu. Pragnął żyć pełnią życia, aby 
nie zaprzepaścić ani jednego dnia, bowiem podświadomie przeczuwał, że 
nie będzie ono długie. 

Głęboka wiara przekonała go, że jesteśmy powołani do świętości we 
wszystkich aspektach ludzkiej egzystencji, gdyż samo życie jest święte, 
bowiem dane jest nam przez Boga Stwórcę. Jego świętość realizowała się 

30 Por. J. MACHNIAK, Sługa Boży Jerzy Ciesielski, Kraków 2004, s. 26.
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w małżeństwie, w pracy dydaktyczno-naukowej i świeckiej działalności 
duszpasterskiej. W 1985 r. ówczesny metropolita kard. Macharski uroczy-
ście otworzył proces beatyfikacyjny, a 17 grudnia 2013 r. papież Franciszek 
formalnie zatwierdził dekret stwierdzający heroiczność cnót Sługi Bożego Je-
rzego Ciesielskiego. Chrześcijański świat z niecierpliwością oczekuje na cud 
potwierdzający jego świętość.  

EMPIRYCZNA DROGA KU ŚWIĘTOŚCI

Kolejną postacią, która dostąpiła zaszczytu bycia błogosławioną jest 
Hanna Chrzanowska urodzona w 1902 r. w Warszawie. Pochodziła z rodzi-
ny inteligencko-szlacheckiej. Ojciec Hanny, profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego był katolickiego wyznania tylko formalnie, ponieważ miał liberalne 
poglądy. Matka pochodziła z bogatej rodziny Szlenkierów, którzy byli prze-
mysłowcami. Była protestanckiego wyznania, jak się wydaje również tylko 
formalnie. Powyższe fakty wskazują, że Hanna nie otrzymała duchowej for-
macji od swoich rodziców. Jak sama później przyznaje przez pierwsze dwa-
dzieścia lat życia obojętne były jej sprawy wiary katolickiej i samego kościoła. 
Do wiary musiała dochodzić przez własne doświadczenia. 

Wielkim przeżyciem dla niej było niewątpliwie usługiwanie żołnierzom 
powracającym z frontu w czasie pierwszej wojny światowej. Wśród nich było 
wielu rannych, kalek oraz żołnierzy po niedawnych amputacjach kończyn. 
W 1918 r. przedstawiciele amerykańskiego Czerwonego Krzyża zorganizo-
wali kursy pielęgniarstwa w Krakowie. Hanna wraz z córką znanego profe-
sora ginekologii Zofią Rosner uczęszczały na te kursy, aby po ich ukończeniu 
pracować jako pielęgniarki w klinice chirurgii31. Widok ogromu ludzkiego 
nieszczęścia wyzwolił ukryte dotąd pokłady współczucia i filan tropii młodej 
Hanny. Kruchość ludzkiego życia, bezradność pacjentów, którzy skazani byli 
na opiekę lekarzy i pielęgniarek, obudził uśpione dotąd sumienie. Dotych-
czasowy świat uległ przewartościowaniu. Po skończonej nauce w gimnazjum 
i zdaniu matury należało wybrać dalszy kierunek nauki. Doświadczenie pra-
cy w szpitalu skierowały ją na drogę pielęgniarstwa. Nie bez znaczenia były 
wspomnienia z dziecinnych lat, kiedy ciotka Hanny Zofia Szlenker wybudo-
wała szpital dziecięcy w Warszawie, którego potem była pacjentką. W tym 
czasie w Krakowie nie było szkoły pielęgniarskiej z prawdziwego zdarzenia. 
Namiastką instytucji pielęgniarskiej było jedynie ambulatorium Pań Ekono-

31 Por. M. FLORKOWSKA, Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, 
listach, anegdotach, Kraków 2009, s. 65.
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mek, które założyła i prowadziła córka bankiera Zofia Epstein. To właśnie 
ona została animatorką Hanny i skierowała ją do pracy w swoim ambulato-
rium32. Następnie w latach 1921/1924 uczyła się w Warszawskiej Szkole Pie-
lęgniarstwa, którą prowadziła Amerykanka Helen Bridge. W 1925 r. wysłała 
Hannę do Paryża w ramach stypendium Rockefellera33. 

Kiedy wróciła do Krakowa objęła posadę instruktorki pielęgniarstwa 
społecznego w nowopowstałej Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higie-
nistek. Aktywnie działała również w nowopowstałym Polskim Stowarzy-
szeniu Pielęgniarek Zawodowych. Posiadała zacięcie dydaktyczno-publicy-
styczne, co zaowocowało objęciem funkcji redaktora naczelnego periodyku 
Pielęgniarka Polska. Kres działalności publicystycznej Hanny położyła hitle-
rowska okupacja. Po wojnie reaktywowała Krakowską Szkołę Pielęgniar-
stwa, którą potem przekształcono w trzyletnią Szkołę Pielęgniarsko-Położni-
czą. W 1946 r. wysłano ją do Stanów Zjednoczonych w ramach stypendium 
UNRRA w celu zapoznania się z systemem domowego pielęgniarstwa34. 

Po powrocie do kraju Ministerstwo Zdrowia skierowało ją na liczne pla-
cówki w celu przeszkolenia pielęgniarek tam pracujących. W 1957 r. powstaje 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek, w którym pełniła czołowe funkcje. Posia-
dała również pedagogiczny dorobek opracowując podręcznik dla adeptów 
pielęgniarstwa. Od 1955 r. ogaznizowała coroczne rekolekcje dla pielęgnia-
rek, które były zawsze prowadzone przez kapłanów. W tym celu wydała 
napisany przez siebie Rachunek sumienia pielęgniarek. Coroczne wyjazdy na 
Jasną Górę wraz z personelem medyczno-pielęgniarskim były solą w oku ów-
czesnej władzy, co miało swoje konsekwencje w niedalekiej przyszłości. 

Na przełomie lat 1957/58 Hannę skierowano na stanowisko dyrektora 
w  nowoutworzonej Szkole Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, którą zloka-
lizowano w pobliskim Kobierzynie35. Jednak po roku szkołę zlikwidowano 
i Hanna zmuszona była przejść na wcześniejszą emeryturę. Prawdopodob-
nie było to konsekwencją wcześniejszych wyjazdów do Częstochowy. Mając 
więcej czasu Hanna zbliżyła się do lokalnego Kościoła, pragnąc rozwinąć 
parafialne pielęgniarstwo. Zadanie to jednak nie było łatwe, ponieważ część 
proboszczów nie rozumiało tego problemu, stawiając jedynie na parafialne 
zespoły charytatywne. Według pomysłodawczyni nie było tam specjalistów 
pielęgniarstwa, ponadto w zespołach przeważali starsi ludzie, którzy często 

32 Por. tamże, s. 68.
33 Por. tamże, s. 83-85
34 Por. P. ZUCHNIEWICZ, Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanow-

skiej, Kraków 2017, s. 87–94.
35 Por. tamże, s. 136–138.
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sami potrzebowali już pomocy. Wówczas zaczęły się owocne kontakty z ks. 
Karolem Wojtyłą, który przychylnie ustosunkował się do projektu i polecił, 
aby tą sprawą zajął się ks. infułat F. Machay, przedwojenny wikariusz Kate-
dry Wawelskiej. Ksiądz infułat był hojny i przeznaczył na ten cel stałą kwo-
tę wynagrodzenia dla pielęgniarek. Ponadto zdopingował do pracy na tym 
polu siostry zakonne, niektóre z pielęgniarskim wykształceniem. W przyszło-
ści zorganizowano przy Kurii Metropolitalnej specjalne kursy pielęgniarskie, 
głownie dla osób konsekrowanych, ale uczestniczyły w nich także świeccy. 
Potem szkolenia te odbywały się u Sióstr Urszulanek36. 

Ostatnim dziełem błogosławionej były organizowane corocznie od 1964 
r. rekolekcje w Trzebini dla terminalnie chorych. Hanna wiedziała, że zmiana 
miejsca, kontakt z przyrodą są błogosławieństwem dla tych chorych, którzy 
są niejednokrotnie przykuci do łoża i ciągle widzą tylko najbliższe otoczenie. 
Jest to jakby naturalna terapia i rehabilitacja. W 1966 r. Hanna poważnie za-
chorowała na chorobę nowotworową. Zmarła w 1973 r. przyjmując wcześniej 
Sakrament Namaszczenia Chorych. W czasie mszy żałobnej kard. Wojtyła po-
dziękował zmarłej za ogromne zasługi na polu opieki nad chorymi. Wskazał, 
że swoim życiem realizowała ewangeliczne wskazania Jezusa z Jego Kazania 
na Górze, kiedy mówił: „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią” Mt (5, 7). Hanna całe swoje życie radośnie oddawała potrze-
bującym. Należy zauważyć, że nie poprzestawała na przeciętności, ale jasno 
wyznaczała sobie cele i konsekwentnie realizowała je w swoim życiu. Postać 
błogosławionej pokazuje, jak można duchowo się rozwijać i religijnie wzra-
stać przez codzienne doświadczenia, okoliczności i sytuacje życiowe. Hanna 
z zadeklarowanego chrześcijanina przeistoczyła się w gorącego katolika, cał-
kowicie zaangażowanego w posługę bliźnim, okazując im miłosierdzie.

Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych 
w 1993 r. powstała propozycja wyniesienia jej na ołtarze. W 2015 r. papież 
Franciszek wydał dekret o heroiczności jej życia i cnót. W 2017 r. współpra-
cownica czcigodnej służebnicy Bożej uległa rozległemu udarowi mózgu. 
Chora, którą była Zofia Szlendak-Cholewińska za wstawiennictwem Hanny 
powróciła do pełnego zdrowia. Stolica Apostolska uzdrowienie to, po zba-
daniu okoliczności, uznała za cud. Została beatyfikowana przez abp. Marka 
Jędraszewskiego 28.04.2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Jej doczesne szczątki złożone są w kościele św. Mikołaja w Kra-
kowie37. 

36 Por. M. FLORKOWSKA, Radość dawania, dz. cyt., s. 157–161.
37 Por. M. FLORKOWSKA, Hanna Chrzanowska. Drogowskazy, Kraków 2018, s. 18.
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WSPÓŁCZESNA SŁUŻEBNICA BOŻA

Niecodzienną postacią była współczesna nam św. Joanna Mola Beretta. 
Postawa życiowa Joanny była uformowana, zarówno przez dom rodzinny, 
jak i Ruch Oazowy. Uważała ona, że celem życia tutaj na ziemi jest służenie 
innym. Wypracowała swój etyczny kodeks postępowania, którego trzymała 
się do końca życia. Swoim postępowaniem zarażała innych. Pragnąc zreali-
zować swoje życiowe credo, pragnęła zostać misjonarzem w dalekiej Brazylii. 
Inne jednak były Boże plany, Joanna uświadomiła sobie, że Jezus oczekuje od 
niej innego posłannictwa, stąd wybrała drogę małżeństwa i macierzyństwa. 
Wcześniej przed tą decyzją podjęła trud pielgrzymki do Loudes połączonej 
z posługą opieki nad chorymi w tym świętym miejscu. Wybór powołania 
przez małżeństwo pokazał, że świętość nie jest sprzeczna z życiem rodzin-
nym. Traktując małżeństwo, jako sakrament ustanowiony przez Chrystusa 
uważała, że w nim należy się uświęcać. 

Joanna żyła podobnie jak żyli jej współcześni, zawsze jednak pamiętała, 
kto w życiu jest najważniejszy i co z tego wynika dla innych. Można powie-
dzieć, że realizowała przykazanie miłości, które dał sam Jezus. Macierzyń-
stwo również traktowane było przez nią jako misja. Świętość nowego życia, 
które daje Bóg posługując się małżonkami jest wielkim wyróżnieniem dla 
człowieka, bowiem sam człowiek bierze udział w Stwórczym dziele. Jednak 
człowiek może się stać ofiarą macierzyństwa, żertwą ofiarną, jak stało się to 
w przypadku niezłomnej lekarki. Joanna mimo niebezpieczeństwa śmierci 
podtrzymała zagrożoną ciążę, wydając nowe życie na świat, oddając siebie 
w ofierze. 

Postać świętej pokazuje, że zapoczątkowana religijna formacja w rodzi-
nie była dalej realizowana w różnych organizacjach. Przykładem jest tutaj 
Akcja Katolicka, gdzie mama Joanny pełniła funkcję przewodniczącej grupy 
kobiet. Po wojnie i ona sama została wybrana na przewodniczącą grupy ka-
tolickich dziewcząt38. Zawsze uważała, że dewizą katolika nie jest powierz-
chowne działanie, ale dogłębne i to na różnych poziomach. Życie człowieka, 
to nieustanne apostołowanie. Nie wystarczy wierzyć, należy też działać an-
gażując się całkowicie w daną sprawę. Na uwagę zasługuje fakt, że będąc 
odpowiedzialną za powierzone jej osoby często prowadziła rekolekcje we 
własnym rodzinnym domu. Modlitwy i medytacje nie tylko odbywały się na 
miejscu, ale również na łonie natury w czasie wycieczek. Podziw dla przyro-
dy i stworzenia sprawiał, że rekolekcje były głębiej przeżywane. Intrygujący 

38 Por. M. ANTOGNAZZA, M. PICOZZI, A. RIMOLDI, Joanna Beretta Molla. Biogra-
fia. Święta, która oddała życie za życie swojej córki, Warszawa 2008, s. 45.
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jest wybór przez nią zawodu lekarza. Wybrała tę profesję, bo według niej 
lekarz powinien leczyć nie tylko ciało, ale i duszę. 

Zdaniem Joanny, zawód ten ma podobne możliwości, jak osoba du-
chowna. Joanna sama staje się „kapłanką” w służeniu innym. Na pierwszy 
rzut oka można by stwierdzić, że wybór ten wynikał z faktu, iż kilka osób 
z jej rodziny było lekarzami. Jednak jej motywacja była głębsza39. Mając dwie 
specjalizacje internę i pediatrię realizowała się i poświęcała bez reszty lecząc 
zarówno dzieci, jak i starszych. Zawód lekarza uważała za posługę, którą 
pełniła aż do momentu, kiedy sama została pacjentką. 

Na niezwykłe życie przyszłej świętej, która pozornie żyła zwyczajnie 
w rodzinie, zwrócił uwagę papież Paweł VI. Złożona przez Joannę ofiara 
z własnego życia, aby uratować życie dziecka, poruszyła sumienie wielu 
osób i została dostrzeżona przez hierarchę kościoła. Paweł VI zlecił przygo-
towania do procesu beatyfikacyjnego Joanny, które rozpoczęły się w 1970 r. 
po wnikliwym zbadaniu okoliczności z życia lekarki. Badania należało prze-
prowadzić z pełną dyskrecją, gdyż trzeba było uszanować prywatność ro-
dziny J. Moli. Chodziło o spokój dzieci, dla których matka stanowiła intym-
ną sferę. W 1978 r. w Brazylii miało miejsce uzdrowienie osoby poważnie 
chorej, która po modlitwie miejscowej pielęgniarki przez wstawiennictwo 
Joanny Moli wróciła do zdrowia. Proces beatyfikacji rozpoczął się oficjalnie 
w 1980 r., a w 1991 r. został wydany dekret o heroiczności cnót lekarki. Rok 
później oficjalnie został uznany cud za wstawiennictwem świętej. 24.04. 1994 
r. Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacyjnego na placu Św. Piotra w Rzymie. 
Ponowny cud za przyczyną błogosławionej wydarzył się w 1999 r., kiedy 
brzemienna kobieta, której ciąża była zagrożona przez silne krwotoki, po 
modlitwie przez wstawiennictwo błogosławionej Joanny, urodziła zdrowe 
dziecko. Wcześniej prowadzący lekarze usilnie namawiali pacjentkę do usu-
nięcia ciąży. Po szczegółowym badaniu uznano oficjalnie cud uzdrowienia 
i 16.05. 2004 r. papież Jan Paweł II ogłosił Joannę Berettę Molę świętą40.

Przykłady z życia kilku wybranych postaci pokazują, jak różnorodne są 
drogi do świętości. W większości omówionych przypadków niezwykle waż-
na jest religijna formacja w dzieciństwie. Prawidłowe wzrastanie w latach 
młodzieńczych jest zaczynem dalszego duchowego rozwoju. Na tym etapie 
życia wielkie znaczenie mają różnorodne wspólnoty religijne. Na ten fakt 
zwraca uwagę papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate, w której 
zwraca uwagę, że droga do świętości, w obecnych czasach często prowadzi 

39 Por. P. MOLLA, E. GUERRIERO, Święta Joanna Beretta Molla, Kraków 2005, s. 67–68.
40 Por. Pokochać ukochanego. O Joannie Beretcie Molli z ks. Piotrem Gąsiorem rozmawia ks. 

Robert Nęcek, Kraków 2006, s. 75–78.
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przez różne stowarzyszenia chrześcijańskie. Wymogi współczesnego świata 
generującego nowe zagrożenia o charakterze powszechnym, niejako wymu-
szają wzajemne kontakty. Człowiek obecnie czuje się zagubiony w dobie po-
tęgi informacji, która nieustannie dociera się do naszych uszu, a przecież nie 
zawsze jest ona prawdziwa. W związku z tym należy ją prawidłowo ocenić, 
aby nie zostać zmanipulowanym. Najłatwiej dokonać oceny w grupie, która 
wymusza zdrową komunikację. W opinii Franciszka, każdy jest powołany 
do świętości cytując fragment tekstu Starego Testamentu „Bądźcie świętymi, 
bo ja Jestem Święty” (Kpł 11, 44). Obecnie należy rozpoznać swoją życiową 
drogę, gdyż nie można ślepo naśladować istniejących już świętych, bowiem 
była to ich szczególna droga do świętości. Naszą należy dopiero rozeznać. 
Pomocą będzie modlitwa do Ducha Świętego, bowiem Duch wieje kędy chce 
i podpowie, gdzie mamy się realizować, aby osiągnąć świętość. To, co mamy 
czynić na obranej już drodze wynika jasno z Ewangelii. 

ZAKOŃCZENIE

Znamienne są przykłady świętych i błogosławionych. Każdy żył w okre-
ślonych czasach, o specyficznych uwarunkowaniach historycznych i spełniał 
się adekwatnie do swoich czasów. Nie ma tutaj znaczenia, z jakiego stanu czy 
warstwy społecznej pochodzili, bowiem świętymi mogą być przedstawiciele 
rodów królewskich, inteligencji lub zwykli prości ludzie. Wyłącznym kry-
terium świętości jest życie wypełnione duchem Ewangelii. Zawsze należy 
być otwartym na przyjęcie Bożego Słowa. Owocna współpraca z Bożą łaską 
przynosi w końcu wspaniałe owoce. Właśnie ta współpraca stanowi wspólną 
cechę wszystkich przedstawionych świętych.

Stan świętości można rozpatrywać również z punktu widzenia samej 
teologii, uwalniając się od antropologicznej koncepcji człowieka, bowiem 
w zamyśle Boga Stwórcy, każdy człowiek przeznaczony jest do świętości, 
stąd zapewne istnieją całe rzesze świętych, czyli zbawionych będących na 
wyższym stopniu duchowego rozwoju. Są to tzw. cisi święci, o których hi-
storia nic nie mówi. Tożsamość ich znana jest samemu Bogu. Jednak ich 
działanie w świecie daje się odczuć bowiem, jak uczy Kościół błogosławieni 
współdziałają ze sobą przez świętych obcowanie i zapewne stan ich święto-
ści przejawia się w nieustannym orędowaniu za nami, uczestnikami jeszcze 
ziemskiej egzystencji. Działanie to można wzmocnić zwracając się do nich 
w modlitwie polecającej lub kontemplacji. 
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SÄKULARE HEILIGE UND GESEGNETE WÄHREND DER JAHRZENTEN

Der Artikel weist auf verschiedene Lebenswege hin, die es den Menschen ermög-
licht ein Heiliger zu werden. Unsere Entscheidung ist von der Gesellschaftlichenherkunft 
und der Ausbildung nicht abhängich. Jedoch kann man bei der geistigen Weiterentwick-
lung eines Menschen ein paar Ordungsgemäßheiten beobachten. Die Formation, die sich 
in der frühen Lebenszeiten einer Existenz gegründet hat, ist meistens nur ein Korn, dass 
darauf wartet durch die Erde zu gelangen. Die geistige Entwicklung kann bei verschiede-
nen kristlichen Organisationen fortgesetzt werden. Bemerkungswert ist die zweite beste-
hende Gruppe von Heiligen (die Stillen), die im Gegensatz zu den durch die Kirche zum 
Altar erhobenen Heiligen, nie in dem Verlauf ihrer Zeiten erwähnt worden sind. Nur Gott 
weiß über ihre Existenz bescheid. Basierend auf dieser Zusammenstellung, kann man eine 
deutliche Schlussfolgerung stellen – jeder kann ein Heiliger werden, wenn er optimistisch 
durch das Leben geht und die Weisheiten des Evangeliums prägt.

tłum. Teresa Długosz
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Szereg nagłych zmian zachodzących we współczesnym świecie, które 
dotyczą praktycznie każdej dziedziny życia, doprowadził do dezintegracji 
procesu wychowania. Proces ten, jak pisze S. Kunowski, jest rozumiany jako 
„długotrwały ciąg zmian, zachodzących w procesie wszechstronnego roz-
wijania człowieka, w czym biorą świadomy udział przez swą działalność 
wychowawcy, współdziałają przy tym różne okoliczności i warunki jako 
sytuacje wychowawcze oraz dążności samego wychowanka do osiągnięcia 
coraz większej pełni samodzielności umysłowej, moralnej i życiowej jako naj-
dalszego wytworu wychowania”1. 

Patrząc na kontekst związany z rozwojem ludzkiej kultury i sposobów 
wychowywania człowieka można dostrzec, że przez całe wieki wartości, 
które posiadały społeczeństwa, tylko w nieznacznym stopniu zmieniały się 
z pokolenia na pokolenie. Stanowiły one trwały punkt odniesienia, dając po-
czucie ciągłości i jedności z historią i tradycją. Istniejący w ten sposób system 
wartości, dawał podstawy pewnej matrycy tożsamości, w którą każde nowe 
pokolenie było niemalże wtłaczane. Jak słusznie zaznacza Z. Mysłakowski, 
„wychowanie istnieje prawdopodobnie tak dawno, jak cywilizacja, i objawia 

1 S. KUNOWSKI, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 165–166.
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się we wszystkich rasach i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. 
Jest to więc olbrzymia masa faktów stanowiąca część socjalnego wychowania 
człowieka”2.

KULTURA POPULARNA A ŚWIAT WARTOŚCI

Wiek XX, a szczególnie jego ostatnie dekady, zburzył to continuum 
stawiając nowe wyzwania na drodze wychowywania młodego pokolenia. 
W obecnym świecie, w którym żyje się w ogromnym pędzie i wielkiej presji 
czasowej, wartości nie odgrywają już głównej roli w procesach zakorzeniania 
i poczucia identyfikacji. Można powiedzieć, że są one przyjmowane i porzu-
cane w zależności od potrzeby chwili. Na dalszy plan usuwa się jakościowe 
myślenie i coraz bardziej pogłębia się tendencja myślenia kategoriami ilościo-
wymi3. W świecie, gdzie środki masowej komunikacji decydująco wpływają 
na nasze poczucie „ja”, wartości wędrują przez przestrzeń znaczeń i osadzają 
się we wciąż odmiennych kontekstach4.

Popularna kultura na szeroką skalę dominuje w życiu codziennym 
współczesnych społeczeństw. Ma ona ogromny wpływ na młode pokole-
nie, na kształtowanie tożsamości młodzieży i  jej styl życia. Logika rozwoju 
współczesnej kultury wyznaczona jest przez zjawisko wręcz nieograniczonej 
konsumpcji. To właśnie wokół roli konsumenta dziś konstruowana jest toż-
samość i życiowe marzenia5. Świat konsumpcji stał się dla młodego pokole-
nia światem normalnym, naturalnym i obowiązującym, a w przekazie kul-
turowym rozpowszechnia się przekonanie, że jest to najlepszy z możliwych 
światów i jedyny do przyjęcia. W odniesieniu do tego zjawiska Jan Paweł II 
stwierdził już pod koniec 1987 roku, że ludzie mogą zmienić się w „niewol-
ników posiadania i natychmiastowego zadowolenia, nie widzących innego 
horyzontu, jak tylko mnożenie dóbr już posiadanych lub stałe zastępowanie 
ich innymi, jeszcze doskonalszymi”6.

2 Z. MYSŁAKOWSKI, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa 1964, 
s. 246.

3 Por. J. WOJNAR, Humanistyczna pedagogika – w nieprzyjaznym otoczeniu, [w:] 
O nowy humanizm w edukacji, red. J. GAJDA, Kraków 2000, s. 20.

4 Por. K. POPIELSKI, Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawanie się człowie-
ka, [w:] Wartości – człowiek – sens, red. K. POPIELSKI, Lublin 1996, s. 45.

5 Por. G. RITZER, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001, s. 107–111.
6 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Solicitudo rei socialis” z okazji dwudziestej rocznicy ogłosze-

nia „Populorum progressio” (30.12.1987), Rzym 1987, 28.
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PSEUDOWARTOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Podstawową ideologią konsumpcji jest przyjemność. Przez jej pryzmat 
zmienia się obecnie sfera moralności. W przeszłości dominowały doktryny 
życia pełnego honoru oraz działań zmierzających do podejmowania decy-
zji zgodnie z obiektywnym osądem moralnym. W obecnym świecie głów-
nym odniesieniem staje się przyjemność i radość. Istotą nowej moralności 
jest przekonanie ludzi, że życie bardziej radosne jest moralne. Na daleki plan 
schodzi pojmowanie moralności w kategoriach grzechu. Ciągle potwierdza 
się prawa konsumenta, który dzięki nabywanym produktom ma być szczę-
śliwszym. Radość i zabawa stają się wręcz celem samym w sobie.

Ideologia, której centrum stanowi przyjemność, niesie w sobie obowią-
zek bycia szczęśliwym za wszelką cenę. W tym kontekście również inter-
pretowane jest podejście do rozumienia szczęścia. Dawniej oparte ono było 
na udanym życiu rodzinnym, religijnej duchowości czy zawodowym suk-
cesie7. Współcześnie jest ono utożsamiane z natychmiastową gratyfikacją – 
z udanymi zakupami, byciem na czasie, z modnym designem oraz wyszuka-
nym stylem życia. W konsumpcjonizm i związaną z nim ideologię wpisana 
jest również kategoria przestarzałości. Wyraża się ona przez wychodzenie 
z mody i użycia, kategorię niespełnienia. Idąc za nią, współczesny człowiek 
praktycznie nigdy nie jest w stanie uzyskać pełnej satysfakcji z podejmowa-
nych przez siebie działań8.

Nie sposób nie zauważyć tempa, w jakim rozwija się obecna kultura, 
którą możemy nazwać kulturą typu instant. Odnosi się ona do typowego dla 
naszych czasów nawyku i konieczności życia w natychmiastowości. Symbo-
lem tej kultury jest słynna triada: fast food (to kuchenka mikrofalowa, rozpusz-
czalna kawa, gorący kubek, McDonald’s i coca-cola jako natychmiastowa for-
ma skondensowanej przyjemności), fast sex (to natychmiastowa satysfakcja 
seksualna, bez zobowiązań i emocjonalnego zaangażowania, niosąca w sobie 
jednak zagrożenie AIDS) oraz fast car (to Concorde, Pendolino, loty kosmicz-
ne – symbol kurczenia się czasu i przestrzeni). Kultura typu instant cechuje 
się też natychmiastowością komunikacji: telefony komórkowe, urządzenia 
satelitarne, e-maile, komunikatory internetowe, stacje telewizyjne. Innym 

7 Por. M. KEMPNY, Wprowadzenie - konsumpcja wyzwaniem dla socjologii współczesnej, 
[w:] Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. JAWŁOWSKA, M. KEMP-
NY, Warszawa 2005, s. 9.

8 T. LESZNIEWSKI, Moda i tożsamość. Dylematy współczesnego człowieka w świecie kon-
sumpcji, [w:] Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. SZLENDAK, 
K. PIETROWICZ, Wrocław 2007, s. 50
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przykładem jest chirurgia plastyczna (jako natychmiastowa forma uzyskania 
pięknego ciała), supermarket i szeroko rozumiany Internet9.

Natychmiastowość sprawia, że wszystko staje się możliwe w jednej 
chwili. W Internecie w każdy przekaz można wejść od razu, jest możliwość 
poruszania się przez różne informacje, kultury i społeczeństwa. Telefon ko-
mórkowy i inne nowoczesne sposoby zdalnego komunikowania się stwarza-
ją wręcz nieograniczony dostęp do osób i instytucji. Współczesny człowiek 
ma wręcz poczucie panowania nad czasem i przestrzenią. Obniża to zna-
czenie miejsca, w którym jesteśmy, znaczenie kategorii oddalenia, a także 
intymności i prywatności.

We współczesnej kulturze prymat natychmiastowości ma ogromny 
wpływ na tożsamość i styl życia młodzieży, która oczekuje natychmiastowo-
ści, nie chce i nie umie czekać. Świat poprzednich pokoleń zmieniał się rela-
tywnie wolno, dzisiaj te zmiany następują w nieprawdopodobnym tempie. 
Codziennie pojawiają się i znikają nowe idee i ideologie, nowe mody, nowe 
gwiazdy mediów, nowe wersje tożsamości i ciała. W odniesieniu do współ-
czesnej młodzieży możemy mówić o posiadanych przez nią umiejętnościach 
i nawykach adaptacji do nieustannej zmiany. Obserwując współczesne dora-
stające pokolenie możemy stwierdzić, że żyje ono wręcz w nieustannej przy-
szłości10.

Mimo wszelkich udogodnień współczesności, można dostrzec pewien 
paradoks w podejściu do budowania trwałych relacji międzyludzkich. Od-
znacza się on z jednej strony wręcz nieograniczonym dostępem do kontak-
tów z drugim człowiekiem w skali ogólnoświatowej. Zaś z drugiej, można 
zaobserwować, że międzyludzkie kontakty są szybkie, tymczasowe, po-
wierzchowne i coraz bardziej anonimowe. Ludzie pojawiają się i znikają 
w przestrzeni naszego życia. Trudno zapamiętać ich imiona, odróżnić od 
siebie twarze. W związku z zachodzącymi szybko zmianami i równoczesną 
chęcią adaptacji do pędu czasu, budowane przez współczesne młode poko-
lenie relacje wymagają umiejętności szybkiego nawiązywania bezpośrednich 
kontaktów bez zbędnych rytuałów i wielomiesięcznego poznawania się. 
Kontakty te są często chwilowe, bez głębszych zobowiązań i w konsekwen-
cji, coraz częściej możemy zaobserwować wejście w kontakt nie tyle z całą 

9 Por. Z. MELOSIK, Coca-cola, soft drink jako model życia i tożsamości. [w:] Ciało i zdro-
wie w społeczeństwie konsumpcji, red. Z. MELOSIK. Toruń-Poznań 1999,s. 118–138; Z. ME-
LOSIK, McDonald’s, tożsamość i zdrowie, [w:] Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, red. 
Z. MELOSIK, Toruń-Poznań 1999, s. 91–187.

10 Por. Z. MELOSIK, Kultura, akademia i edukacja – modernistyczno/postmodernistyczne 
interpretacje, „Przegląd Pedagogiczny” (2011) nr 1, s. 61.
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osobą, ile z rolą, którą ona odgrywa dla drugiej osoby implikując tworzenie 
powierzchownych, zadaniowych relacji (nauczyciela/ucznia, pracodawcy/
pracownika, obiektu seksualnego, itp.)11.

W dobie globalizacji zmieniło się również pojęcie sensu życia. Dawniej 
przeznaczeniem człowieka zdawało się być oddanie życia dla jakiejś wielkiej 
sprawy. Obecnie czas idei minął i choć porywają kogoś od czasu do czasu, 
to okazuje się zazwyczaj, że są one bardziej czymś zewnętrznym niż zinte-
rioryzowanym. Odwrócenie się od wielkich idei połączone jest z powrotem 
do życia codziennego. Młodzi delektują się drobiazgami, opowiadają wyda-
rzenia codziennego dnia, prowadzą niekończące się rozmowy telefoniczne 
o wszystkim i o niczym. Jest to forma ekspresji ich tożsamości. Unikają oni 
rozmów na tematy poważne, na temat przyczyn i konsekwencji. Wynika 
stąd niespójność, fragmentaryczność oraz niekonsekwencja postępowania  
dotycząca rozległych sfer ich aktywności12.

WIELOWYMIAROWOŚĆ DYSFUNKCJONALNOŚCI RODZINY  
I JEJ SKUTKI

Niezależnie od tempa przemian zachodzących we współczesnym świe-
cie, rodzina pozostaje podstawowym miejscem wychowawczym młodego 
człowieka. Ona jest najkorzystniejszym środowiskiem dla prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania dziecka. Ważną jest więc rzeczą, jaki w rodzi-
nie panuje emocjonalny klimat oraz na jakich fundamentach jest ona oparta 
i zorganizowana. Obserwujemy w wielu obszarach zanik więzi już nie tylko 
sąsiedzkich, ale i rodzinnych, który sprzyja niedostatecznemu zapewnianiu 
dzieciom odpowiednich warunków osobowego rozwoju. Czynniki zarówno 
wewnętrzne, jak i  zewnętrzne powodują w dużym stopniu trudności ada-
ptacyjne wielu rodzin do współczesnych warunków życia. Charakterystycz-
nymi cechami dla dobrze rozumianej struktury rodziny są wspólnotowość 
i systemowość. Ukształtowanie się dysfunkcjonalnej rodziny jest konse-
kwencją zaburzenia tych cech i zaprzestania lub niedostatecznego realizo-
wania jednej lub kilku przynależnych jej funkcji13.

11 Por. A. GIDDENS, Socjologia, Warszawa 2006, s. 125; P. SZTOMPKA, Socjologia. 
Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 115, 670.

12 Por. K. CHROSTOWSKA, Problem z określeniem własnej tożsamości w społeczeństwie 
postindustrialnym, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, red. A. BĄCZKIE-
WICZ, Warszawa 2000, s. 219–222.

13 Por. G. PYŹLAK, Rodzina dysfunkcyjna i formy jej pomocy, „Perspectiva” (2013) nr 1 
(22), s. 118.
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W prawidłowo rozwijającej się rodzinie to rodzice, opiekunowie poma-
gają dziecku w rozwoju i osiąganiu pożądanych efektów wychowawczych. 
W rodzinie dysfunkcyjnej rodzice nie radzą sobie z problemami i życiową 
sytuacją, z którą przychodzi im się zmierzyć. Przez to nie mają możliwości 
zaspokajania potrzeb swoich dzieci. Sytuacja ta sprawia, że dzieci zmuszone 
są często radzić sobie same. Stąd widać, że dysfunkcja rodziny nie dotyka 
tylko jednego z jej członków, lecz skutki jej dysfunkcjonalności odczuwa cała 
rodzina. Co więcej, owych dysfunkcji w naszej rzeczywistości nie ubywa, 
mimo rozbudowanej sieci pomocy rodzinie i walki z jej problemami14. Dys-
funkcjonalna rodzina odznacza się nieprawidłowymi relacjami, które unie-
możliwiają sprawne działanie systemu rodzinnego. W tego typu rodzinach 
przyjmowane normy i pełnione role nie zostały wyraźnie określone i zaak-
ceptowane, a relacje z otoczeniem są zaburzone. Częstym tego powodem są 
różnego rodzaju uzależnienia15. Dysfunkcjonalna rodzina przede wszystkim 
nie spełnia swych zadań względem swoich dzieci. To one są ofiarami rzeczy-
wistości zastanej w domu rodzinnym. Dzieci takie mogą mieć trudności z ak-
ceptacją norm, co jest wynikiem nie tylko zmieniającej się sytuacji społecznej, 
ale i wzrastania w rodzinie z problemem uzależnień. Wzrastając w takim 
środowisku nierzadko mają one trudność w odróżnianiu tego, co jest normą, 
a co nią nie jest, różnie przyjmując normy społeczne i moralne. Mogą prze-
jawiać za wszystko odpowiedzialność, nadmiernie kontrolując siebie i swe 
otoczenie – tworzą przez to sztywne normy, zasady, których nie zmieniają, 
bo gdyby to uczyniły zawaliłby im się świat, w który dotąd wierzyły. Zdarza 
się również, że część z tych dzieci tworzy chwiejne normy, co wynika z ich 
problemu z kształtowaniem własnej tożsamości. Szukają akceptacji innych, 
a co za tym idzie – zmieniają opinie i zasady16.

Innymi możliwymi problemami, jakie napotykają dzieci wychowywa-
ne w rodzinie z problemem uzależnień, są trudności z podejmowaniem sa-
modzielnych decyzji, przez co tworzą one niesamodzielne normy; trudności 
z odróżnianiem dobra od zła, wskutek otrzymywania od rodziców sprzecz-
nych informacji, przez co mogą tworzyć normy odrzucające, tj. takie, które 

14 Por. R. MATUSIAK, K. SIGDA, Wybrane problemy rodziny dysfunkcyjnej, [w:] Profi-
laktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wie-
ku, red. E. JUŚKO, J. BURGEROVÁ, B. WOLNY, Tarnów–Stalowa Wola–Łapczyca 2014, 
s. 197.

15 Por. Z. TYSZKA, Rodzina w świecie współczesnym i jej znaczenie dla jednostki i społe-
czeństwa, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. PILCH, I. LEPALCZYK, Warszawa 1995, s. 150.

16 Por. K. WASILEWSKA, Wychowanie do norm w rodzinie z problemem uzależnień, 
„Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” (2009) nr 4, 
s. 113–114.
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stoją w sprzeczności z normami akceptowanymi przez większość społeczeń-
stwa; trudności z poradzeniem sobie z otaczającą rzeczywistością, co wiąże 
się z ucieczką w świat fantazji, tworząc fikcyjne normy. Na szczęście jest też 
kategoria, która dobrze radzi sobie z zastaną rzeczywistością i tworzy system 
norm akceptowanych społecznie. Są to dzieci, które na co dzień stosują meto-
dę pozytywnego myślenia17.

POTRZEBA PRZEFORMATOWANIA ROLI WYCHOWAWCY

Biorąc pod uwagę kontekst współczesnych czasów oraz sytuację mło-
dego człowieka wychowującego się w dysfunkcyjnej rodzinie nie trudno 
zauważyć potrzebę oddziaływania zewnętrznego środowiska wychowaw-
czego, które umożliwi dziecku prawidłowy rozwój jego osobowości. Wy-
chowanie, niezależnie od deklarowanych ideowych założeń, zawsze jest 
wychowaniem do jakichś wartości. To wartości, rozumiane jako to, co cen-
ne, wyznaczają z jednej strony cele wychowania (stanowiąc ich źródła i uza-
sadnienie), z drugiej – kryteria oceny działań wychowawczych18. Dlatego też 
zasadnicze problemy i trudności związane z wychowaniem dotyczą nie me-
tod, form i środków, ale przede wszystkim źródeł, wyboru, porządkowania 
oraz wewnętrznej spójności przyjmowanych wartości, wokół których buduje 
się formalne i nieformalne procesy wychowawcze19.

W świetle obecnych przemian kulturowych wydaje się być rzeczą ko-
nieczną wejście w dialog z młodzieżą, aby pomóc jej lepiej zrozumieć siebie 
i odkryć panujące w świecie normy moralne. Towarzysząc im z pozycji „star-
szego brata” można pomóc adolescentowi w ukształtowaniu w nim nawyku 
świadomego podejmowania wyborów odnośnie do kształtu własnego ,,ja”. 
Takie podejście może dać pedagogom szansę na uczestnictwo w kształtowa-
niu tożsamości, marzeń i życia współczesnej młodzieży. Globalizacja niesie 
ze sobą niebezpieczeństwo standaryzacji myślenia i zachowań ludzi w skali 
wykraczającej daleko poza lokalne środowisko. Zagrożenie utraty tożsamo-
ści wiąże się ze spłyceniem kulturowego uczestnictwa opartego na najmniej 
wartościowych, pod względem struktury i treści, środkach kultury i zacho-
waniach20.

17 Por. tamże, s. 114.
18 Por. W. CHUDY, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009. s. 41.
19 Por. K. OLBRYCHT, Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów 

współczesnej edukacji, „Paedagogia Christiana” (2012) nr 1(29), s. 91.
20 Por. Z. SAREŁO, Mass media – źródła dezintegracji tożsamości osoby, „Communio” 

(1995) nr 6, s. 42.
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Kryzys teraźniejszości wynika z tego, że moralne reguły utraciły swój 
właściwy sens. Dobro utożsamiamy z korzyścią, a normy moralne z zasada-
mi działania, których przestrzeganie przynosi nam jakiś pożytek. Ważnym 
problemem jest również stosunek dorosłych ludzi do popularnej kultury. 
Współcześni pedagodzy, aby towarzyszyć młodym ludziom muszą często 
odejść od przyjętego stanowiska pouczających i wszechwiedzących „misjo-
narzy”, zakładających z góry swoją moralną wyższość, gdyż taka postawa 
nie prowadzi do konstruktywnego działania pedagogicznego. W modelu 
tym, starając się wnieść w świadomość młodzieży to, co moralne, właściwe 
i wartościowe często działa się przez strach i przymus. Doprowadza to do 
rozbieżności między doświadczeniami i oczekiwaniami młodego pokolenia, 
a ofertą pedagogiczną, która jest przez nich po prostu odrzucana. Ważne 
jest, aby wychowawca próbował stworzyć warunki do rozmowy, w której 
wspólnie z wychowankami, usiłuje odnaleźć drogi przez krętą rzeczywistość 
społeczną. Tylko taka rozmowa może pomóc wyjść poza dominujące i często 
narzucone interpretacje świata21. 

Konieczna jest dzisiaj umiejętność rozeznawania tego, w jaki sposób 
młodzież konstruuje poczucie sensu w ramach dostępnych jej przekazów 
kulturowych. Ważna jest próba zrozumienia zwyczajów codziennego życia 
młodzieży. Nie oznacza to, że należy bezkrytycznie głosić pochwałę jej oso-
bowościowotwórczych następstw. Warto jednak docenić znaczenie popu-
larnej kultury i na tej bazie dążyć do rozpoznania sposobów jej przemiany. 
W ten sposób łatwiej będzie zaproponować młodzieży drogę wychowania 
w oparciu o świat wartości. Uwolnienie się od narzuconych sposobów po-
strzegania świata (zarówno tych, które mają charakter fundamentalistyczny 
jak i tych, które tworzy popkultura) sprawia, że młody człowiek w oparciu 
o poznawany i narzucony świat wartości może sam tworzyć świat, w którym 
żyje, może sam wybierać swoją tożsamość. Mówimy wtedy o samokształce-
niu22 oraz samowychowaniu człowieka23.

21 Por. Z. MELOSIK, Edukacja, młodzież i kultura współczesna: kilka uwag o teorii i prak-
tyce pedagogicznej, „Chowanna” (2003) nr 1, s. 29–30.

22 Termin ten za J. Półturzyckim stosuje jako: „proces samodzielnie prowadzonego 
uczenia się, którego cele, treść, formy, źródła i metody dobiera osoba ucząca się.” J. PÓŁ-
TURZYCKI, Wdrażanie do samokształcenia, Warszawa 1983, s. 313.

23 Termin ten za S. Packiem stosuje jako: „świadome i dobrowolne dokonywanie 
zmian kierunkowych cech własnej osobowości w celu zbliżenia do ideału, określonego 
planem osobistego rozwoju i uzewnętrznienia swojego ja w otaczającym świecie”. S. PA-
CEK, Samowychowanie studentów, Warszawa 1977, s. 28.
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CZASY WSPÓŁCZESNE A ŚWIAT WARTOŚCI

Patrząc na współczesną rzeczywistość, można dostrzec, że najbardziej 
zatrważające jest odchodzenie od najważniejszych wartości: prawdy, dobra, 
piękna i wartości religijnych. Dzieje się tak, ponieważ wartości te wymagają 
pełnego zaangażowania zasobów intelektualno-etycznych, wymagają reflek-
sji nad swoim życiem i światem. A w ten sposób podjęte działania prowa-
dzą w konsekwencji do kształtowania się odpowiedzialności. Tymczasem 
dzisiaj odpowiedzialność jest postawą trudną do przyjęcia przez młodego 
człowieka. Można wręcz powiedzieć o powszechnej modzie na postawę 
nieodpowiedzialności. Zjawisko to można interpretować jako niedorastanie 
człowieka do sytuacji i warunków, które sam stworzył24. Jednak to fenomen 
przyjmowania i ponoszenia odpowiedzialności przez człowieka stanowi 
istotę procesów wychowania i poznania naukowego tych procesów w odnie-
sieniu do rzeczywistości.

Problem odpowiedzialności nabiera istotnego znaczenia w erze globa-
lizacji. Kształtowanie jej i przyjmowanie jako głównego wyznacznika w po-
stawie moralnej staje się ważnym elementem w przezwyciężaniu globalnego 
kryzysu moralnego. Ważne jest więc ciągle na nowo poszukiwanie argu-
mentów przemawiających za tak ważną funkcją odpowiedzialności w życiu 
człowieka w globalnym świecie. Ważna jest w tym także rola wychowawcy, 
który umiałby tak pokierować człowiekiem, aby potrafił on w podmiotowy 
i etyczny sposób z niej skorzystać25.

ZAKOŃCZENIE

Pomimo wszystkich wyżej przytaczanych założeń, wątpliwości i niepo-
kojów, istnieje jednak możliwość dotarcia do serca współczesnego młodego 
człowieka. Jest to droga, która może doprowadzić do zmiany jego życiowej 
postawy. Można na nią wkroczyć przez umiejętność prowadzenia dialogu, 
wsłuchiwania się w potrzeby i problemy młodzieży, mówienia o tym, co ich 
bezpośrednio dotyczy i interesuje26. W tym globalnym świecie wartości zde-
cydowanie odmienne od globalnych założeń, stanowią nadal aktualną i po-

24 Por. J. GAJDA, Nowy humanizm w edukacji jako realne ujęcie sensu ludzkiego życia, 
[w:] O nowy humanizm w edukacji, red. J. GAJDA, Kraków 2000, s. 18–20.

25 Por. J. MASTALSKI, J. SIEWIORA, Formacja wychowawców w kontekście przemian 
cywilizacyjnych, Kraków 2017, s. 59–60.

26 Por. W. JUNIK, Jak mogą się odnaleźć? Nauczyciel i uczeń w kulturze popularnej, 
„Chowanna” (2013) nr 2, s. 139.
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nadczasową propozycję dla wychowania współczesnego pokolenia. Świat 
wartości określa stanowisko wobec życia, staje w obronie prawdy, piękna 
i pokoju, głosi słowa ,,aby dobro było dobrem, a zło złem”. 

To świat wartości i żyjący nim wychowawcy powodują, że młodzi lu-
dzie zaczynają się zastanawiać nad sobą, swoim życiem, jego sensem, aby 
wydobyć z siebie to, co jest w nich uśpione przez materialny świat konsump-
cji i wydobyć to, co dobre, prawdziwe i piękne27. Dlatego nadal możliwym 
jest realizowanie głównych założeń wychowania rozumianego jako „system 
czynności wychowawców (nauczycieli, rodziców i innych) i wychowanków, 
umożliwiających wychowankom zmienianie się w pożądanym kierunku, 
a więc kształtowanie i przekształcanie uczuć, przekonań i postaw społecz-
nych, moralnych, estetycznych, kształtowanie woli i charakteru oraz wszech-
stronne rozwijanie osobowości”28. 

UPBRINGING TO VALUES   IN THE ERA OF GLOBALIZATION

In present time the World is change in almost all part our life. We can also see how 
changed the process of unbringing. During last centuries the values and the way how to 
unbringing children had not changed so quickly. They were conected with tradition and 
history, they also gave the identity. In the end of 20th century we could see that the values 
weren’t so important as in the past. Now the World offer young people life plenty of pleas-
ure. Is important to have more and more as soon as possbile. Now we are living in „instant 
culture” which offer everything in the fastest and the easiest way as we could imagine.  
The symbol of this culture is famous triad: fast food, fast sex and fast car. The problem is 
that we do not make relationship.

The first place where adolescent is unbringing is familly. Very important is how the 
family help in this process. Dysfunctional family does not realize it basic role and is the 
source of problem in the future life of adolescent. So is very important to give the young 
people someone which show the World of important values which are: Truth, Good and 
Beauty. There is one way to heart of teenanger – dialogue open for the problems and 
needs of young people. This dialogue help teenangers discover the World of values, re-
sponibility and help teenangers think about their life in good way.

tłum. Mateusz Hosaja

27 Por. tamże, s. 139.
28 W. OKOŃ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987, s. 243.
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MARYJA OTWARTA NA DUCHA ŚWIĘTEGO  
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Zagadnienie relacji między pneumatologią, a mariologią i teologią mo-
ralną jest niezmiernie ważne dla wszystkich nauk teologicznych, jak też dla 
wiary i życia poszczególnych chrześcijan. Jest ono fundamentem problema-
tyki, dotyczącej otwartości Maryi na Ducha Świętego w relacji do rzeczywi-
stości wiary i moralności. O Maryi nie da się mówić i nie można mówić, nie 
odnosząc się do Ducha Świętego, któremu Ona przecież wszystko zawdzię-
cza. Duch Święty nie tylko ukształtował w Niej człowieczeństwo Syna Boże-
go, ale Ją do tego dzieła przygotował, czyniąc z Niej wielkie Boże dzieło już 
w Niepokalanym Poczęciu. On Ją przygotował do bycia Dziewicą i Matką 
Bożego Syna. Za Jego sprawą Maryja poczęła Bożego Syna, była z Nim zwią-
zana w całym swoim życiu, jest z Nim związana w wieczności, w pośrednic-
twie macierzyńskim1.

MARYJA OTWARTA NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty wypełnił Maryję w chwili Zwiastowania. Ewangelia wg 
św. Łukasza (1, 26–38) ukazuje nam Maryję jako wzór człowieka wiary od-

1 Por. R. LAURENTIN, Nieznany Duch Święty, Kraków 1998, s. 475–487.
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danego dziełu swego Syna. Ona doskonale otwiera się na przyjście i działa-
nie Ducha Świętego. Z Apostołami w Wieczerniku jest Maryja jako Matka 
rodzącego się Kościoła. Tu również jest gotowa Go przyjąć. Jej serce jest za-
wsze otwarte na Boże działanie. Nie przestaje być Służebnicą Pańską. Przez 
obecność w Wieczerniku, realizuje swoje powołanie do duchowego macie-
rzyństwa względem rodzącego się Kościoła. Jest Matką i uczy swoją postawą 
właściwych wyborów. W Wieczerniku tenże Duch znowu zstąpił na Nią, aby 
własnym przykładem pobudzała Apostołów, a przez wszystkie wieki istnie-
nia Kościoła, uczniów Chrystusa do skupienia, służenia prawdzie, wytrwa-
łości w dobrym życiu moralnym i modlitwie.

Jan Paweł II w Encyklice Veritatis splendor napisał, że „Maryja jest świe-
tlanym znakiem i wspaniałym przykładem życia moralnego”2. „Samo Jej ży-
cie jest pouczeniem dla wszystkich” – pisze św. Ambroży, który zwracając 
się do dziewic, ale mając na myśli rzeczywistość dostępną dla wszystkich, 
tak stwierdza: „Pierwsze, żarliwe pragnienie nauki budzi w nas szlachetna 
postać nauczyciela. Któż zaś jest szlachetniejszy niż Matka Boża? Któż jaśnie-
je mocniejszym światłem niż Ta, która wybrana została przez samą Świa-
tłość?”3. Żyje i urzeczywistnia swoją wolność oddając się Bogu i przyjmując 
do swego wnętrza dar Boży. Chroni w swoim dziewiczym łonie Wcielone-
go Syna Bożego aż do dnia narodzin, otacza Go opieką i wychowuje, trwa 
przy Nim, gdy spełnia On akt najwyższej miłości, jakim jest całkowita ofia-
ra z własnego życia. Przez dar z samej siebie Maryja uczestniczy w pełni 
w realizacji zamysłu Boga, który oddaje się światu. Przyjmując i rozważając 
w swym sercu wydarzenia nie zawsze dla Niej zrozumiałe (por. Łk 2, 19), 
staje się wzorem dla wszystkich, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują 
je (por. Łk 11, 28), i zasługuje na tytuł „Stolicy Mądrości”. Tą Mądrością jest 
sam Jezus Chrystus, Odwieczne Słowo Boga, który objawia i doskonale wy-
pełnia wolę Ojca (por. Hbr 10, 5–10). Maryja zaprasza każdego człowieka do 
przyjęcia tej Mądrości. Także do nas kieruje polecenie, które podczas uczty 
w Kanie Galilejskiej wydała sługom: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-
wie” (J 2, 5)4. 

Maryja dzieli z nami naszą ludzką kondycję, jest jednak całkowicie 
otwarta na działanie łaski Bożej. Nie zaznawszy grzechu, potrafi współczuć 
z każdą słabością. Rozumie grzesznego człowieka i kocha go miłością Mat-
ki. Właśnie ze względu na tę miłość stoi po stronie prawdy i dzieli z Ko-

2 JAN PAWEŁ II, Encyklika niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego 
Kościoła „Veritatis splendor” (6.08.1993), Wrocław 2016, 120.

3 Tamże.
4 Tamże.
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ściołem troskę o nieustanne przypominanie nakazów moralnych - zawsze 
i wszystkim. Z tej samej przyczyny nie zgadza się, by grzeszny człowiek był 
oszukiwany przez tych, którzy w imię fałszywie rozumianej miłości uspra-
wiedliwialiby jego grzech, gdyż wie, że zniweczyłoby to ofiarę Chrystusa, Jej 
Syna. Żadne rozgrzeszenie, udzielone przez pobłażliwe doktryny, także filo-
zoficzne czy teologiczne, nie może naprawdę uszczęśliwić człowieka: tylko 
Krzyż i chwała Chrystusa zmartwychwstałego mogą dać pokój jego sumie-
niu i obdarzyć zbawieniem”5.

Kościół stosując mądre zasady w swej moralnej pedagogii, zawsze za-
chęcał wierzących, aby w postaci Dziewiczej Matki Boga otwartej na działa-
nie Ducha Świętego, „łaski pełnej” i „najświętszej”, szukali i znajdowali wzór 
świętości oraz radość życia zgodnego z Bożymi przykazaniami i z ewange-
licznymi błogosławieństwami6.

MARYJA WZOREM ŚWIĘTOŚCI

W Najświętszej Maryi Dziewicy Świętość ma swój szczególny wzór. 
Wśród wszystkich świętych Kościoła, Maryja zajmuje szczególne miejsce7. 
Została ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej świę-
tości (por. KK 56). Świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa; jest Ona 
„odkupiona w sposób najwznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna” 
(KK 53). Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił Ją 
„wszelkim błogosławieństwem (...) na wyżynach niebieskich w Chrystusie” 
(Ef 1, 3). Wybrał Ją z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nie-
skalana przed Jego obliczem (por. Ef 1, 4)8. Ojcowie wschodniej tradycji na-
zywają Maryję „Całą Świętą” „Panaghia”, czczą Ją jako wolną od wszelkiej 
zmazy grzechu, jakby utworzoną przez Ducha Świętego, jako nowe stworze-
nie (por. KK 56).

5 Tamże.
6 Por. tamże 107.
7 Por. J. KALNIUK, Maryja moralnym wzorem świadków Chrystusa w perspektywie na-

uczania Jana Pawła II, [w:] Maryja Matka Jezusa. „Studia saletensia” pr. zb. pod red. P. JA-
MIOŁA, J. KALNIUKA, J. KOPCIŃSKIEGO, K. PORCZAKA, S. TOKARSKIEGO, S. WIT-
KOWSKIEGO, Kraków, 2008, t. 3, s. 94–98.

8 Por. S. M. MEO, La vocazione di Maria, w: Vocazione comune e vocazioni specifiche 
aspetti biblici, teologicie psico-pedagogico-pastorali, pr. zb. pod red. A. FAVALE, Roma 1981, 
s. 198–199.
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Cała struktura Kościoła jest całkowicie podporządkowana świętości 
członków Chrystusa9, a Maryja wyprzedza nas wszystkich „na drodze do 
świętości”, która jest tajemnicą Kościoła jako Oblubienicy bez „skazy czy 
zmarszczki”. Z tego powodu wymiar Maryjny Kościoła wyprzedza Jego Pio-
trowy wymiar10. „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). 
Paweł VI naucza, że „Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy jest 
wewnętrznym elementem kultu chrześcijańskiego”11. Wyraża się on w świę-
tach liturgicznych poświęconych Matce Bożej (por. KL 103). „Wierzymy, że 
Najświętsza Panna Maryja, pozostająca zawsze dziewicą, była Matką Sło-
wa Wcielonego, Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i że Ona ze 
względu na zasługi swojego Syna została odkupiona w doskonalszy sposób, 
zachowana wolną od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, i darem ła-
ski przewyższa dalece wszelkie inne stworzenia”12. Znamy tylko nieliczne 
szczegóły z Jej życia. Wiemy przede wszystkim, że odpowiedziała tak na to, 
co uznała za Bożą wolę. Uwierzyła w to, co Jej przekazano w imieniu Pana 
(por. Łk 1, 45) i powierzyła Bogu całe swoje życie. Ewangelia przytacza słowa 
pewnej kobiety: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”, 
na które Jezus odpowiada: „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 
i zachowują je” (Łk 11, 27–28). Słowa te były jakby zapowiedzią, że Maryja 
otwarta na działanie Ducha Świętego znajdzie swoich naśladowców, a już na 
pewno znajdzie ich wśród córek i synów Kościoła.

MARYJA PEŁNA DUCHA ŚWIĘTEGO W KSZTAŁTOWANIU  
CHRZEŚCIJAŃSKICH POSTAW MORALNYCH

Matka Odkupiciela została stworzona Jako pierwszy i doskonały owoc 
Odkupienia, aby ukazać kim miał być człowiek według planu Bożego13. Ma-

9 JAN PAWEŁ II, List apostolski z okazji roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety 
„Mulieris Dignitatem” (15.08.1988), Lublin 2009, 27.

10 Por. tamże.
11 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Naj-

świętszej Maryi Panny „Marialis Cultus” (2.02. 1974), Wrocław 2004, 56 (skrót: MC)
12 PAWEŁ VI, Wyznanie wiary wygłoszone w dniu 30.06.1968 roku w czasie uroczystego 

nabożeństwa na zakończenie „Roku Wiary”, Kraków 1968, s. 3.
13 Por. PAOLO VI, A folte delegazioni di religiose (8.09.1964), [w:] Paolo VI, Encicliche e di-

scorsi, Roma 1965 t. 4, s. 31–33: To, co w Ewie miało być objawione i mizernie zniszczone, 
w dziele swojego nieskończonego miłosierdzia Bóg ożywił w Maryi. Maryja jest zrodzona, 
Maryja jest nasza, Maryja odzwierciedla dla nas figurę doskonałej jedności w swoim ludz-
kim, niepokalanym poczęciu, zadziwiająco korespondującym z misteryjnym planem stwór-
czego zamysłu Bożego, Królowa Świata.
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ryja w pełni ubóstwa otrzymała od Ducha Świętego bogactwo łaski i z czy-
stością dziewictwa duszy i ciała najwyższej miary, płodność cielesno-du-
chową. W ten sposób Maryja podobnie jak Chrystus Odkupiciel wznosi się 
ponad podziałem Ludu Bożego na stan klerycki i laicki, realizując w sobie 
ideał świętego życia. Ona, Matka Kościoła i chrześcijan jest w specjalny spo-
sób Matką tych, którzy są Jej wierni w dziele naśladowania Chrystusa14.

Maryjny wymiar życia uczniów Jezusa posiada swoje jasne odniesie-
nie w ewangelii św. Jana: „Pod krzyżem Jezusa stała Jego matka i siostra 
Jego matki, Maria Kleofasowa, i Maria Magdalena. Jezus zobaczywszy matkę 
i ucznia, którego miłował, mówi do matki: Niewiasto oto syn twój. Potem 
mówi uczniowi: Oto twoja matka. I od tej chwili uczeń wziął ją do siebie” 
(J 19, 26–27). Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen Gentium także umiejscawia nauczanie o Maryi w tematyce nauczania 
o Kościele, podkreślając uprzednio Maryjny charakter rad ewangelicznych 
(por. KK 46)15. W Dekrecie o przystosowanej do współczesności odnowie ży-
cia zakonnego Perfectae Critatis, Matka Boża zostaje rozpozna jako uniwer-
salny wzór świętości, dla wszystkich osób konsekrowanych i jej wstawien-
nictwu powierza się żywotność i odnowę życia konsekrowanego w Kościele 
(por. DZ 25). We wskazaniach dotyczących formacji w instytutach zakon-
nych o Dziewicy Maryi mówi się zaraz po Duchu Świętym, a wcześniej niż 
o Kościele, którego Maryja nazwana jest najbardziej znamienitym członkiem 
i Matką16. Bez wątpienia, właściwa postawa chrześcijańskiego życia bazuje 
przede wszystkim na obrazie Chrystusa, ponieważ dla chrześcijanina najdo-
skonalszym i jedynym wzorem jest Chrystus. Maryja natomiast przez Boże 
dary, które otrzymała w Duchu Świętym jest pierwszym Nowym Człowiekiem 
w Chrystusie, jest wzorem tego Nowego Chrystusowego Człowieka dla wszyst-
kich, którzy przyjmują Jezusa.

Dziewica Maryja jest tą, która nie tylko przyjęła i słuchała Ewangelii, 
lecz żyła nią w pełni. Jeżeli chrześcijanin jest tą osobą, która ożywiona miło-
ścią, żyje coraz bardziej dla Chrystusa i Jego Ciała, którym jest Kościół (por. 

14 PAOLO VI, Al Seminario Romano Maggiore (8.02.1964), [w:] Paolo VI, Encicliche e di-
scorsi, Roma 1964, t. 2, s. 161–163.

15 Rady te bowiem przyjęte dobrowolnie, stosownie do osobistego powołania każ-
dego, przyczyniają się w dużej mierze do oczyszczenia serca i do duchowej wolności, 
podsycają ustawicznie żar miłości, szczególnie mogą, jak to potwierdza przykład tylu 
świętych, kształtować chrześcijanina do życia, które obrał sobie Chrystus Pan, a także 
Jego Matka Dziewica (por. KK 46).

16 Por. KONGREGACJA D.S. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STO-
WARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Wskazania dotyczące formacji w Instytutach Zakon-
nych „Potissimum istitutioni”, (2.02.1990), 20 i 21.
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Dz 1, 2), w kim będzie mógł znaleźć większy wzór miłości, jeżeli nie w Tej, 
która z miłością współdziałała w rodzeniu się wiernych Kościoła (por. KK 54), 
Która całkowicie poświęciła samą siebie jako Służebnica Pańska co do osoby 
i dzieła jej Syna, Która z w sposób wolny wybraną wiarą i posłuszeństwem 
współpracowała w dziele zbawienia człowieka (por. KK 56), Która w gorącej 
miłości jednoczyła się ze Zbawicielem, aby odrodzić nadprzyrodzone życie 
ludzkich dusz (por. KK 61) i kontynuuje wstawianie się za nami, abyśmy 
mogli otrzymać łaskę wiecznego zbawienia (por. KK 62, 1)?

Przypatrując się, kim jest Dziewica Maryja, widzi się, że oświeca ona 
opcję fundamentalną chrześcijańskiego życia, czyli naśladowanie Chrystusa 
we wszystkich jego charakterystycznych formach, aż po zupełne poświęce-
nie się dla Królestwa Bożego17. Znajduje się Ona w centrum pełnej miłości 
i dziewiczej odpowiedzi człowieka na dar Boży, który przychodzi do nas 
przez Kościół w osobie Jezusa Chrystusa18. Kościół rozpoznaje siebie jako 
Córę Maryi. Ona jak to już zostało wyżej podkreślone – była obecna w mo-
mencie rodzenia się Kościoła, stała obok Krzyża, na którym jej Syn odda-
wał ducha swemu Ojcu19. Była także obecna w chwili rodzenia się Kościoła, 
w dniu Pięćdziesiątnicy, otrzymując od Ojca i Syna dar Ducha Świętego (por. 
Dz 1, 14). Podobnie, jak Boże Macierzyństwo jest fundamentem szczególnej 
relacji z Chrystusem w Duchu Świętym, tak też stanowi ono fundamen-
talne podstawy relacji Maryi z Kościołem. Będąc Matką Tego, Którego od 
pierwszego momentu wcielenia w swoim dziewiczym łonie zjednoczyła jako 
Głowę z Jego Mistycznym Ciałem, którym jest Kościół, Maryja staje się dla 
chrześcijanina doskonałym wzorem życia w Kościele (por. KK 58)20. W takim 
teologicznym kontekście, nie jest trudną rzeczą ukazanie wpływu maryjnych 
cnót na kształtowanie dyspozycji do naśladowania Chrystusa w dziele for-
macji do chrześcijańskiego życia. Dobrym przewodnikiem na tym polu może 
być adhortacja Pawła VI Marialis Cultus. W niej Maryja ukazana jest jako naj-

17 Por. J. CASTELANO CERVERA, La mediazione mater na di Maria e il suo influsso sulla 
vita con sacrata, [w:] I religiosi sulle orme di Maria, pr. zb. pod red. Congregazione per i Religiosi 
e gli Istituti Secolari per la celebrazione dell’Anno Mariano, Roma 1987, s. 65–75.

18 Por. J. GALOT Sulle orme di Maria Cor redentrice, „Vita Consacrata” 5 (1988), s. 379–
392; PAOLO VI, Visita alla residenza estiva del Col legio di Propaganda Fide (15.08.1963), [w:] Inseg-
namenti di Paolo VI, Roma 1965, t. 1, s.531: Maryja jest cudownym wzorem pełnego oddania 
się Bogu; Ona stanowi dla nas nie tylko wzór, lecz także gwarancję, aby zawsze pozostać 
wiernymi.

19 JAN PAWEŁ II, Encyklika o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego 
Kościoła „Redemptoris Mater” (25.03.1987), Wrocław 1995, 45 (skrót: RM).

20 Por. tamże 42.
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lepszy wzór Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia 
z Chrystusem21.

Najbardziej wzniosły prymat Maryi w formacji do chrześcijańskiego 
życia odnajdujemy, jak to już wyżej zostało zaznaczone, w ukazaniu Maryi 
jako wzoru chrześcijańskiej świętości, właśnie w porządku świętości. Przez 
swoje powołanie Matki Syna Bożego, znajduje się Ona w sposób szczególny 
przy Chrystusie, które to miejsce jest miejscem świętości Boga ofiarowanej 
ludziom. W tym sensie jest Ona wzorem dla uczniów Chrystusa, którzy z ich 
powołaniem i chrzcielną konsekracją, są także bardzo blisko Chrystusa, po-
nieważ w pewien sposób są przyobleczeni Jego osobą22.

Maryja jest dla chrześcijan także doskonałym wzorem człowieka słu-
chającego Bożego Słowa. Całe powołanie do chrześcijańskiego życia opiera 
się na słuchaniu Bożego Słowa i na świadczeniu o nim w całym swoim ży-
ciu. W Maryi, chrześcijanie znajdują wzór realizacji takiej postawy23. Maryja, 
która uwielbia Boga przez Magnificat i wstawia się za ludem w Kanie Gali-
lejskiej, jest wzorem człowieka modlącego się, człowieka zorientowanego na 
Boga, jakim powinien być każdy chrześcijanin w swoim życiu i w wypełnia-
niu swojej misji24.

Maryja, która poczęła i porodziła Syna Bożego w wierze, w dziewic-
twie i posłuszeństwie Bogu, inspiruje chrześcijan w całkowitym oddawaniu 
się powołaniu, w wierze, posłuszeństwie i czystości. Od Maryi chrześcijanie 
mogą także nauczyć się doskonałego, dobrze rozumianego ubóstwa, jakie 
Chrystus obrał dla siebie i jakie Dziewica Matka Jego przyjęła, aż do oddania 
własnego Syna (por. KK 62–64)25.

Paweł VI podkreślił, że „jako wzór dla całego Kościoła w sprawowaniu 
kultu Bożego, Maryja jest także ewidentnie mistrzynią życia duchowego dla 
pojedynczych chrześcijan. Od początku wierni spoglądali na Maryję, aby tak 
jak Ona uczynić ze swojego życia akt kultu oddawanego Bogu, a z kultu zo-

21 Por. MC (wprowadzenie); 22.
22 Por. tamże 56: Wzorcowa świętość Dziewicy pobudza ludzi wiary do wzniesienia 

oczu ku Maryi, która jaśnieje, jako wzór cnót dla całej wspólnoty wybranych. 
23 Por. tamże 17; Maryja jest zasłuchaną Dziewicą, która z wiarą przejmuje Słowo 

Boże. Dla biblijnych odniesień skonfrontować (Łk 1, 34–38; 1, 45; 2, 19).
24 Por. MC 18: Maryja jest także Dziewicą modlącą się. Jako taka ukazuje się podczas 

wizyty u matki poprzednika Jej Syna, na której spoczął Duch Święty przez akty uwielbienia 
Boga, wiary i nadziei: takim właśnie jest hymn Uwielbia dusza moja sławę Pana mego (por. 
Łk 1, 46–55). Jako dziewica modląca się, Maryja ukazuje się także w Kanie (por. J 2, 1–12). 
Rzeczywiście, apostołowie byli zgromadzeni i zjednoczeni na modlitwie razem z niektórymi 
niewiastami i z Maryją Matką Jezusa (por. Dz 1,1 4). 

25 Por. MC 19.
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bowiązanie życiowe26”. Ci więc, którzy potrafią patrzeć na Nią w procesie 
kształtowania swojego życia, nade wszystko w fundamentalnym ukierun-
kowaniu formacji do chrześcijańskiego życia, z pomocą Kościoła będą zdolni 
uczynić ze swojego życia akt kultu oddawanego Bogu i z tegoż aktu, życiowe 
zobowiązanie w postawie chrześcijańskiego życia27.

ZAKOŃCZENIE

Maryja, która odgrywa wielką rolę w historii zbawienia, dzięki swojej 
otwartości na Ducha Świętego, jest wzorem i inspiracją dla współczesnego 
człowieka w kształtowaniu podstawowych, chrześcijańskich postaw moral-
nych i tworzeniu nowego, lepszego świata. Dla współczesnego człowieka jest 
to droga zawierzenia, droga oddania świata Tej, której sam Bóg zawierzył 
swego Jednorodzonego Syna, gdy złożył Go w Jej łono i w Jej macierzyńskie 
dłonie, a ona w Duchu Świętym Go przyjęła.

Najświętsza Maryja Panna w otwarciu się na Ducha Świętego, otwo-
rzyła się na zbawczy plan Boga, odrzucając zarazem wszystko to, co prze-
szkadza w przyjęciu Mesjasza i wejściu do Królestwa Bożego. Dzięki temu 
zachowała całkowicie swoją wolność w stosunku do tego, co sprzeciwia się 
Bogu, a więc: pysze, przemocy i bogactwu. Maryja dla dzisiejszego człowieka 
stanowi nie tylko zwierciadło, w którym rozpoznaje on swoją identyczność, 
lecz także utwierdza w przeświadczeniu, że jedynie ludzie prostolinijni, bez 
dwulicowości i fałszu, mogą przezwyciężyć przeciwności losu, iść z nadzieją 
w przyszłość i doświadczać autentycznej duchowej radości. Wśród dzisiej-
szego życiowego pluralizmu, który może czasami przytłacza, zawsze może 
przyświecać postawa Maryi. Ma ona bowiem ponadczasowy wymiar. 

Doświadczenie codziennego życia potwierdza przekonanie, że w na-
rodach, w których osłabł kult Matki Najświętszej, bardzo słaba staje się też 
wiara w Chrystusa. Uznając w Maryi, otwartej na Ducha Świętego, pierwszą 
chrześcijankę, której została zaproponowana ewangelia radości mesjańskiej, 
dzisiejszy człowiek wezwany jest, aby razem z Nią iść ku wyzwoleniu z grze-
chu, wszelkiego rodzaju lęków i egoizmu.

26 Tamże 21.
27 Por. tamże; GIOVANNI PAOLO II, Ai sacerdoti, religiosi e religiose – Siate autentici 

imitatori della Madonna (8.08.1979), [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Roma 1980, t. 3; 2, 
s. 251–252.
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MARIA APERTA ALLO SPIRITO SANTO COME MODELLO DI FONDAMENTALI 
ATTEGGIAMENTI MORALI CRISTIANI

La questione del rapporto tra pneumatologia e mariologia e teologia morale è molto 
importante per tutte le scienze teologiche, nonché per la fede e la vita dei singoli cristiani. 
È il fondamento del problema dell’apertura di Maria allo Spirito Santo in relazione alla re-
altà della fede e della morale. Senza Maria non si può parlare dello Spirito Santo, al quale 
Lei deve tutto. Lo Spirito Santo non solo ha plasmato in lei l’umanità del Figlio di Dio, ma 
l’ha anche preparata per quest’opera, rendendola una grande opera di Dio già nella sua 
Immacolata Concezione. L’ha preparata ad essere la Vergine e la Madre del Figlio di Dio, 
grazie a lui Maria ha concepito il Figlio di Dio, è stata connessa con lui per tutta la vita, è 
connessa con lui nell’eternità, attraverso la mediazione materna.

Grazie alla sua apertura allo Spirito Santo, Maria, che svolge un ruolo importante 
nella storia della salvezza, può diventare un modello e un’ispirazione per l’uomo mo-
derno nel plasmare gli atteggiamenti morali cristiani di base e creare un mondo nuovo e 
migliore. Per l’uomo moderno è un modo di affidamento, un modo di donarsi a colei che 
Dio stesso ha affidato il suo Figlio unigenito, quando lo mosse nel suo grembo e nelle sue 
mani materne, e lei lo ha accettato proprio nello Spirito Santo.

L’esperienza della vita quotidiana conferma la convinzione che nelle nazioni in cui 
il culto della Beata Madre si è indebolito, la fede in Cristo diventa anche molto debole. 
Riconoscendo in Maria aperta allo Spirito Santo la prima cristiana a che è stato offerto il 
vangelo della gioia messianica, l’uomo d’oggi è chiamato a camminare con lei per liberarsi 
dal peccato, da ogni tipo di ansia ed egoismo.

tłum. Jan Kalniuk MS
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Człowiek określający się mianem twórcy, władcy lub kreatora od wie-
ków wykorzystywał zasoby naturalnego środowiska dla własnych celów. 
Ludzkość może się chlubić niezmierną ilością osiągnięć, chociażby w dziedzi-
nie techniki, motoryzacji czy przemysłu. Szerokie pasmo materialnych dóbr 
i możliwość korzystania z nich, często w nieograniczony sposób, przekracza 
najśmielsze nawet przewidywania minionych pokoleń. Człowiek, dzięki temu 
stał się rzeczywistym „panem świata” skupiając w swym ręku władzę nad 
posiadanym przez ten świat bogactwem dóbr i energii. Stopień nasilenia oraz 
zasięg ich występowania nie rozchodzi się jednakowo na całej powierzchni 
ziemskiego globu. W niektórych obszarach występuje słabiej, w innych przy-
biera na sile, w pewnych zaś ukazuje się wręcz katastrofalnie1. Otaczający 
człowieka świat jest przedmiotem jego refleksji. Świat zwierząt oraz integral-
na część rzeczywistości niewątpliwie stał się obiektem jego zainteresowań. 
Zarówno filozofia, jak i teologia zajmują się kwestią etycznych zobowiązań 
wobec najsłabszych istot. Podjęcie refleksji teologicznomoralnej nad proble-
matyką wykorzystywania zwierząt do medycznych eksperymentów, stała się 
źródłem i podstawą do objęcia ich prawem i szczególną ochroną2.  

1 Por. W. BOŁOZ, Bioetyka i prawa człowieka, Lublin 2007, s. 15.
2 Por. A. LINZEY, Teologia zwierząt, Kraków 2010, s. 65.
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CZŁOWIEK WOBEC STWORZENIA W ŚWIETLE BIBLII

Człowiek, w momencie stworzenia został zobowiązany do szacunku 
wobec środowiska naturalnego i każdej żyjącej istoty. Wszystko, co wyszło 
z ręki Boga jest bardzo dobre, dlatego należy się tym posługiwać w pełni od-
powiedzialnie. Nakaz panowania nad ziemskimi istotami jest istotnym pole-
ceniem Boga, które kieruje do pierwszych rodziców (por. Rdz 1, 28–31). Na-
kaz ten zostaje zachowany przez wszystkie kolejne pokolenia. Szczególnym 
gestem Boga, świadczącym o jego czułości względem świata roślin i zwie-
rząt, jest zawarcie przymierza z Noem. Przymierze to jest wyrazem szacunku 
wobec ptactwa, roślin, zwierząt domowych i polnych3. 

Jan Ewangelista opisując dzieje odkupienia i zbawienia pisze, że do-
tyczy ono nie tylko samego człowieka, ale także środowiska. Odkupienie 
bowiem dotyczy całego świata, wszystko, co Bóg nazywa „dobrym” jest 
odkupione. Chrystus jako człowiek chodził po ziemi, doznawał cierpienia, 
radości, kochał przyrodę i zwierzęta. Solidaryzował się z tym, co słabe i ubo-
gie, chronił to, co wątłe i pozbawione nadziei4. W Piśmie Świętym można 
spotkać wiele odniesień do świata zwierząt. Wyraz „zwierzę” występuje 
w różnych formach około 300 razy. Jeszcze częściej można znaleźć odwołania 
do konkretnych gatunków zwierząt5. Egzegetyczna i hermeneutyczna anali-
za pozwalają na stwierdzenie, iż zwierzęta są przedmiotem zachwytu nad 
dziełem Stwórczym, tym samym można podkreślić szczególną więź między 
nimi a człowiekiem. Świat zwierząt, według natchnionych autorów, jawi 
się jako struktura wewnętrznie zróżnicowana6. Autorzy biblijni podkreślają 
szczególną więź człowieka z innymi istotami żywymi, znacznie bardziej, niż 
współczesny stosunek do zwierząt. Łatwiej dostrzegalny był wśród Izraeli-
tów, dla których relacja ze zwierzętami była na porządku dziennym. Podo-
bieństwo między człowiekiem a zwierzętami, przejawia się także w temacie 
wspólnego pochodzenia. Księga Rodzaju przekazuje relację o utworzeniu 
istot żywych z prochu ziemi (por. Rdz 2, 8.18–19)7.

Biblia, mimo ukazania wielu podobieństw między człowiekiem a zwie-
rzętami, nie stawia między nimi znaku równości. Stanowczo podkreśla pry-
mat człowieka w świecie, jego pierwszeństwo wobec pozostałych istot żyją-
cych. Stworzenie człowieka w szóstym dniu jest ostatecznym dziełem, jawi 

3 Por. R. ROGOWSKI,, Zwierzęta nasi mniejsi bracia, „Więź” (1998) nr 7 (477), s. 15.
4  Por. tamże, s. 16.
5 Por. tamże, s. 17.
6 Por. tamże, s. 18.
7 Por. T. JELONEK, Teologia, rośliny, zwierzęta, Kraków 2008, s. 50.
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się jako korona stworzenia, czyli ukoronowanie całego procesu stworzenia. 
Biblijny fragment z Księgi Rodzaju „Czyńcie sobie ziemię poddaną” pozwala 
stwierdzić, że Stwórca wyposażył człowieka w prerogatywy „pana i wład-
cy”8. Człowiek, jako kontynuator dzieła stworzenia powinien troszczyć się 
o piękno, rozwój i harmonię świata, który zostaje mu dany i równocześnie 
zadany. Dzięki swojemu rozumowi, kreatywności i wolności, staje się on 
twórcą przyrody. Potrafi nazywać rzeczy stworzone, zna ich działanie i kie-
ruje nimi przy zachowaniu zasady wspólnego dobra9. Wyrazem ograniczo-
nej władzy człowieka nad zwierzętami są biblijne przepisy dotyczące uboju10. 
Stary Testament traktował zabijanie zwierząt jako konieczność i dopuszczał 
je jedynie z dwóch przyczyn: pozyskiwanie pokarmu oraz składania ofiar. 
Zarówno jedna, jak i druga czynność miały sakralny charakter11. Żydowska 
Tradycja przywiązywała wagę do tak zwanej szechity, czyli rytualnego zabi-
jania zwierząt. Podstawę do takich praktyk można znaleźć w Pięcioksięgu 
(por. Pwt 12, 20–21)12. Sposób, w jaki dokonywano uboju i przy użyciu jakich 
narzędzi, był przedstawiany bardzo szczegółowo. Zabijanie zwierząt powin-
no trwać jak najkrócej. Osoba dokonująca uboju winna charakteryzować się 
wrażliwością i współczuciem, z wykluczeniem jakichkolwiek przejawów 
okrucieństwa wobec istot żywych. Pismo Święte podejmuje problematykę 
zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Starotesta-
mentalne prawo zabraniało wyniszczenia całych gatunków zwierząt (por. 
Pwt 22, 6–7), takie polecenie miało na celu zapewnienie możliwości kolejne-
go rozwoju13.

Księga Rodzaju, jako klucz do twórczego poznania dzieła stworzenia 
jest także pewnego rodzaju „ekologiczną edukacją”, która opiera się przede 
wszystkim na ochronie pieczęci samego Stwórcy. Podkreśla ona znaczenie 
wartości człowieka jako kontynuatora dzieła stworzenia. Niewłaściwe lub 
egoistyczne zagarnianie dóbr naturalnych, dewastacja przyrody oraz degra-
dacja biologicznego życia w zanieczyszczonych wodach mórz i oceanów, to 
działania przeciwko naturalnemu środowisku14. U podstaw tak bezmyślnego 
niszczenia środowiska tkwi błąd antropologiczny. Człowiek niejako w swej 
naturze pragnie uczynić z siebie władcę  i absolutnego pana. Z powodu złej 

8 Por. tamże, s. 70.
9 Por. T. ŚLIPKO, Bioetyka najważniejsze problemy, Kraków 2012, s. 27.
10 Por. tamże, s. 89.
11 Por. tamże, s. 76.
12 Por. A. LINZEY, Teologia zwierząt, dz. cyt., s. 80.
13 Por. tamże, s. 45.
14 Por. H. HALUS, Społeczeństwo, gospodarka, ekologia: perspektywa encykliki społecznej 

„Caritas in veritate”, Lublin 2010, s. 10.
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działalności ludzkiej wyczerpuje się powietrze, woda, minerały oraz zasoby 
gleby. Ponadto towarzyszy temu niszczenie niektórych gatunków zwierząt 
i roślin15. 

ODPOWIEDZIALNA POSTAWA CZŁOWIEKA WOBEC STWORZEŃ

Kościół opierając się na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła naucza 
o jedności człowieka ze świtem przyrody16. Chrześcijańska etyka opiera się 
na wyższości człowieka wobec świata przyrody i zwierząt. Antropologiczna 
myśl głosi, że ludzka istota, jako duchowy pierwiastek wyrasta ponad ota-
czającą go przyrodę17. Człowiek bowiem jako byt w swej naturze, jest wyższy 
i odmienny, inaczej twierdząc jest osobą. Człowiek – twórca świadomy swo-
ich zadań wobec przyrody potrafi wytworzyć trzy najważniejsze dziedziny, 
stanowiące przejawy jego dynamiki i kreatywności w świecie: symbiozę, pra-
cę i kontemplację. Symbioza, jest stanem biologiczno-psychicznym człowieka, 
praca-produkcyjnością i twórczością, natomiast kontemplacja, to duchowe 
uzdolnienia człowieka, estetyczne, wolitywne i poznawcze przejawy18. 

 Starożytna filozofia również podejmowała zagadnienie dotyczące świa-
ta zwierząt. Arystoteles i stoicy twierdzili, że zwierzęta są istotami niższymi, 
podporządkowanymi człowiekowi19. Inni myśliciele tego okresu dopatrywa-
li się pewnego rodzaju wspólnoty. Wobec świata zwierząt, człowiek jest zo-
bowiązany do postaw moralnych i odpowiedzialności za nie. Wszystko, co 
powoduje cierpienie zwierząt jest oceniane w etycznym świetle jako moralnie 
naganne. Pobudki, takie jak np. chęć wyładowania, lekkomyślność czy też 
przejawy sadystycznych zachowań są niedopuszczalne20. Wiwisekcja – czyli 
celowe zadawanie cierpień zwierzętom, nie jest nową praktyką. Doświad-
czenia na żywych zwierzętach były od dawna przeprowadzane w celach 
medycznych. Co gorsza, eksperymentów tych również doświadczali ludzie. 
Wraz z rozwojem biologii od XIX w. praktyka ta, spotkała się z negatywną 
opinią, szczególnie w filozoficzno-etycznych rozważaniach 21. 

15 Por. tamże, s. 25.
16 Por. R. ROGOWSKI, Zwierzęta nasi mniejsi bracia, art. cyt., s. 16.
17 Por. tamże, s.18.
18 Por. J. DĘBOWSKI, Ekologia osoby ludzkiej w chrześcijańskim nauczaniu społecznym, 

Olsztyn 2001, s. 34.
19 Por. L. KOSTUCH, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, Kielce 2006, s. 11.
20 Por. T. JELONEK, Teologia, rośliny i zwierzęta, dz. cyt., s. 36.
21 Por. tamże, s.17
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Papież Franciszek w encyklice Laudato si, zwraca uwagę na koniecz-
ność wychowania do przymierza między ludzkością a środowiskiem. Wkład 
chrześcijańskiej duchowości proponuje wskazania ekologicznej duchowości. 
Chodzi o nieustanne wychowywanie do troski o stworzony świat. Ekologicz-
ne nawrócenie i zmysł społeczny jest koniecznym działaniem do wyzwolenia 
z konsumpcjonizmu i ogólnie panującego egoizmu. Potrzeba większej troski, 
bezinteresowności i życzliwości dla dobra ogółu na rzecz ochrony dóbr na-
turalnych. Chrześcijańska duchowość proponuje radość i spokój, jako sposób 
odpowiedniego przeżywania siebie w świecie. Bardziej „być” niż „mieć”, 
posiadać mniej, a raczej dostrzegać piękno otaczającego świata22. Mówiąc 
o naturalnym środowisku, nie sposób nie odnieść się do relacji społeczno-
-ekologicznych. Każdy człowiek jest związany ze środowiskiem i nieustan-
nie korzysta z jego naturalnych zasobów. Nie można mówić także o dwóch 
odrębnych kryzysach: ekologicznym i społecznym. Kryzysy te, są ze sobą 
komplementarne, dlatego należy określać je jako jeden społeczno-ekologicz-
ny kryzys. Zatem należy podejmować integralne działania, jeśli chodzi np. 
o kryzys ubóstwa, aby można było troszczyć się także o naturę23. Tzw. eko-
logia ludzka życia codziennego, skłania każdego człowieka do podejmowa-
nia ogólnej poprawy jakości swojego życia. W każdym miejscu ludzkiego 
egzystowania należy dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń i przestrzeni, 
wykorzystując właściwie dobra naturalne24.

Etyczny wymiar związany z tematem świata zwierząt w odniesieniu 
do człowieka, wymaga poruszenia zagadnienia związanego z inżynierią ge-
netyczną, jako zniewolenia zwierząt. Genetyczne modyfikowanie zwierząt 
dla ludzkich celów jest przekraczaniem etycznych granic wobec najsłabszych 
istot. Pseudonauka jawiła się bowiem jako okrucieństwo, w imię błędnie poj-
mowanego humanitaryzmu. Starała się zatem stworzyć ułudę antyhumani-
stycznych zabiegów, co w ostateczności prowadziło do trwałego kalectwa 
ludzi i zwierząt. Tzw. koncepcja „super zwierzęcia” jest podobna do stwo-
rzenia „super rasy”. Chęć tworzenia utopijnej wizji świata przez prekurso-
rów owych praktyk, prowadziła bez wątpienia do niszczycielskich i destruk-
cyjnych  zabiegów. 

Prymat człowieka nad światem zwierząt, zakłada obowiązek zachowania 
zwierzęcia w nienaruszalnym stanie jego biopsychicznej struktury. Człowiek 
niejako kontynuator dzieła stworzenia, jest zobowiązany do odpowiedzial-

22 Por. FRANCISZEK, Encyklika w trosce o wspólny dom „Laudato si” (18. 06. 2015), 
Kraków 2015, 10.

23 Por. tamże.
24 Por. tamże.
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nego działania względem nich. Wszelkie działania twórcze, degradotwórcze 
wobec świata podlegają moralnej ocenie. Naturalne środowisko wchodzi 
w prawa i obowiązki człowieka, bowiem ekologiczna etyka jest etyką perso-
nalistyczną. Podejście osoby do świata przyrody wymaga pewnego rodzaju 
„pedagogiki naturalnego środowiska”. Człowiek jest osobą społeczną, żyjącą 
w przyrodzie, jednocześnie uczącą się odkrywania jej na nowo, tym samym,  
w oparciu o własne zasoby wiedzy, twórczości i doświadczeń powinien dbać 
o prawidłowy jej rozwój przy zachowaniu jej estetycznych walorów25. Antro-
pologiczne podstawy głoszą ideę wyższości człowieka nad światem przyro-
dy. Teza ta opiera się na stwierdzeniu, iż człowiek w swej naturze u samych 
korzeni, jest bytem wyższym, osobą o priorytetowym charakterze względem 
świata przyrody i zwierząt. Człowiek niejako zostaje włączony w pewnego 
rodzaju porządek etycznych zobowiązań względem świata26. Żyjąc w świecie 
przyrody wchodzi w styczność z nią na dwa sposoby. Po pierwsze, przez wła-
sną cielesność jest częścią tejże przyrody, z drugiej strony owa cielesność spra-
wia, że człowiek, dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego, nieustannie 
potrzebuje kontaktu z nią. Tak więc człowiek będąc wpisany w nieustanny 
jej dynamizm, posiada możliwość uczestniczenia w jej przemianach, nie tyl-
ko dla niej samej, ale także dla uwypuklenia konieczności funkcjonowania 
relacyjnego charakteru człowieka do świata przyrody, przy jednakowym 
podkreśleniu i zachowaniu jego prymatu w świecie27. Podstawowy moralny 
obowiązek ochrony żywych istot stawia zatem przed człowiekiem wyzwanie 
do odpowiedzialnego panowania nad nimi.

Antropologiczna podstawa chrześcijańskiej etyki stawia człowieka 
w centrum moralnego ładu. Natomiast świat zwierząt umożliwia realizację 
zadań, które są podyktowane przez naturę. Każdy człowiek powołany do 
panowania nad światem zwierząt, winien pamiętać o maksymalnej dozie hu-
manitaryzmu, proporcjonalnie do zadań, jakie zwierzęta pełnią względem 
niego. Roztropność i umiarkowanie, to podstawowe cechy pozwalające czy-
nić sobie zwierzęta poddane w zależności od jego potrzeb i zamierzeń28. 

Problemem koniecznym do przeanalizowania jest tępienie różnych 
gatunków zwierząt. Społeczna etyka domaga się zachowania integralności 
i nienaruszalności pewnych gatunków zwierząt, która podyktowana jest 
ekonomicznymi i kulturalnymi walorami oraz naturalnym procesem zacho-
wania ciągłości gatunku. Jednym z przejawów niszczenia niektórych gatun-

25 Por. T. ŚLIPKO, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2012, s. 23.
26 Por. tamże, s. 32.
27 Por. tamże, s. 45.
28 Por. tamże. s. 74.
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ków zwierząt jest między innymi brak odpowiednich warunków środowi-
skowych do ich egzystencji. Innym przykładem jest kłusownictwo, które 
etycznie oceniane jest jako naganne29. Ochrona cennych gatunków zwierząt 
związana jest z działaniami ochrony przyrody. Z tego tytułu, państwo ma 
obowiązek wkraczać w te dziedziny, aby przeciwdziałać indywidualnym 
poczynaniom, które niszczą ekologiczną politykę. Artykuł piąty Konstytu-
cji Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że „Rzeczpospolita Polska […] zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”30. Czyli 
takiego społeczno-gospodarczego rozwoju, w którym następuje proces in-
tegrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowa-
niem równowagi przyrodniczej, w celu zagwarantowania możliwości zaspo-
kajania podstawowych potrzeb, zarówno współczesnym, jak i przyszłym 
pokoleniom. Dlatego troska o ochronę naturalnego środowiska, powinna 
przejawiać się w konkretnych działaniach państwa związanych z ochroną 
i zachowaniem dóbr naturalnych, a także w przeciwdziałaniu zanieczyszcze-
niu środowiska i dbałości o oszczędność energii i wody. 

Nie można zapominać, że historia człowieka nie jest w żaden sposób 
odłączona od świata przyrody, bowiem człowiek nie może żyć poza nią. 
Mimo apokaliptycznych obrazów, szerzących niszczycielskie działania wo-
bec tego, co stworzone i oddane do użytku człowiekowi, ma on świadomość 
konieczności troski o to, co stanowi nieodłączny element jego istnienia. Nie-
stety, zdarza się, że ludzie podejmują działania destrukcyjne i niszczyciel-
skie, wynikające z ich egoizmu. Działają często na rzecz doraźnych potrzeb 
czy technologicznych odkryć, potrafią zatracić siebie i swoją tożsamość, kła-
dąc nacisk na tymczasowość, zbywalność i nietrwałość31. 

Na szczęście coraz częściej rozpowszechnia się świadomość wartości 
przyrody, konieczności podtrzymywania dobra, jakie potrafi dać człowieko-
wi. Wierzący człowiek ma świadomość aktu stworzenia, jako daru i zadania. 
Bóg w momencie stwarzania świata wycisnął w człowieczeństwie znak mi-
łości i dbałości o pozostałe w nim elementy. Piękno przyrody, tej ożywio-
nej i nieożywionej zobowiązuje do dbałości o nią dla dobra całej ludzkości. 
Człowiek żyjący w świecie przyrody nieustannie się z nią utożsamia, tym 
samym przez swoje działania pragnie zachowywać stałą relację do świata 
roślin i zwierząt. 

29 Por. tamże, s. 75.
30 Por. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 

483), art. 5. 
31 Por. T. ŚLIPKO, Bioetyka, dz. cyt., s. 14.
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THE PRIMACY OF MAN IN THE WORLD –  
CREATIVITY AND THREATS TO THE NATURAL WORLD

The primacy of man in the world is a privilege that carries positive and negative 
effects of his actions on nature. Man, as a continuator of the work of creation, multiplies 
or degrades the natural resources of the world. This article presents the natural world as 
a task and human obligation, referring to the sources of the Holy Scriptures, Christian 
ethics, Church documents and ancient philosophy. Moral responsibility for the world of 
animate and inanimate nature applies to every Christian, therefore man is obliged to take 
steps towards ecological pedagogy, aimed at promoting and spreading ecological initia-
tives.

tłum. Klaudia Karpiel 
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Problematyka przemocy w szkole jest zjawiskiem dość powszechnym. 
Wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy, ze skali krzywdy, jaką wyrządzają 
innym. Ofiary szkolnej przemocy często nie potrafią się bronić przed ataka-
mi swoich agresorów. Zdecydowana większość ofiar, nie znajduje w sobie 
siły, aby szukać pomocy. Zwłaszcza, jeśli przemoc dotyczy nieletnich. Warto 
podkreślić, iż przemoc i agresywne zachowania na terenie szkoły obejmują 
nie tylko uczniów, ale coraz częściej relacje między nauczycielami, uczniami 
i rodzicami. Skala przemocy wśród dzieci i młodzieży ciągle wzrasta, dlate-
go warto zastanowić się, czym jest przemoc, jakie są jej przejawy i przyczyny, 
a następnie znaleźć skuteczne sposoby przeciwdziałania.

POJĘCIE PRZEMOCY

Przemoc jest pojęciem wieloznacznym. W słowniku socjologicznym uka-
zana jest jako jeden z głównych, obok groźby, środków przymusu. Polega 
ona na używaniu siły fizycznej, przez jednostkę czy grupę, często wbrew 
obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy też uniemoż-
liwienie podjęcia działań lub do zaprzestania wykonywania czynności już 
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rozpoczętej; także bezprawne narzucanie władzy. W przemocy cierpienie, 
zaszkodzenie, czy zadawanie bólu psychicznego jest najczęściej sposobem 
osiągnięcia celu, na przykład wymuszenia pożądanych zachowań1. J. Mazur 
zwraca uwagę, że „nie są to zachowania wymykające się spod kontroli, wy-
buchy emocji. Sprawca często demonstruje złość po to, by ofiarę zastraszyć, 
jednocześnie z rozmysłem wybierając miejsce i czas ataku, aby był jak najbar-
dziej skuteczny i najmniej ryzykowny”2. Agresja którą stosuje jest szczegól-
nie dogodnym sposobem radzenia sobie z problemami kontroli, ponieważ 
aktywność agresywna, jeżeli okazuje się skuteczna, dostarcza szybkich i wy-
razistych sygnałów potwierdzających własną moc i kompetencję. Najprost-
szy więc akt destrukcji jest sprawdzianem swoich sił, jest także dogodnym 
sposobem ochrony, umacniania i podnoszenia własnej wartości. Taki sposób 
działania charakteryzuje często sprawców przemocy w szkole. Przemoc jest 
środkiem zdobycia dominacji, potwierdzeniem własnej wartości, bowiem 
daje ona poczucie sprawowania władzy3. 

Niepokojącym zjawiskiem pojawiającym się we współczesnych szkołach 
jest wzrost agresji nie tylko wśród chłopców, ale także i dziewcząt. Najbardziej 
narażeni na przemoc są uczniowie szkół podstawowych. Tam najczęściej za-
czyna się przemoc rówieśnicza. Dzieci stają się ofiarami z różnych powodów. 
Najczęściej, są to osoby, które stają w obronie słabszych, osoby niepełnospraw-
ne, mające problemy w nauce albo bardziej zdolne, które nie mają markowych 
ubrań i drogich gadżetów, posiadają wady wymowy, albo są bardziej wraż-
liwe i nieśmiałe. Tacy uczniowie, są nękani często przez całą grupę w szkole 
i   ośmieszani na stronach internetowych. Bywa i tak, że z czasem wyrabiają 
w sobie  przekonanie, że są gorsze od innych i w kolejnych szkołach ponownie 
wchodzą w rolę ofiary. Najtrudniejszy okres w życiu szkolnym, to przełom 
szkoły podstawowej i średniej. Zmiana otoczenia i wchodzenie w nowe śro-
dowiska, zachodzą równolegle z procesem dojrzewania oraz nasileniem się 
potrzeby akceptacji rówieśniczej. Młodzi ludzie poszukują akceptacji, swojej 
tożsamości, nowych doznań, badają granice własnej wolności, a także mają 
skłonności do łamania zasad. W związku z tym, wzrasta akceptacja zachowań 
agresywnych oraz bierności innych wobec przejawów przemocy4. Trzeba pa-

1 Por. K. OLECHNICKI, P. ZAŁĘCKI, Słownik socjologiczny, Toruń 1988, s. 167; 
W. OKOŃ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 13.

2 J. MAZUR, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 13.
3 Por. tamże, s. 17; B. URBAN, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży, 

Kraków 2000, s. 183.
4 Por. A.K. KIEŁCZEWSKA, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, [w:] Przemoc 

w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, red. T. GARST-
KA, M. GRONDAS, A. K. KIEŁCZEWSKA, J. WĘGRZYNOWSKA, Warszawa 2012, s. 5.
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miętać, że przemoc w jakiejkolwiek formie i wobec którejkolwiek osoby jest 
naruszeniem podstawowych praw człowieka, niszczy bowiem poczucie god-
ności, szacunku i zaufania do innych ludzi. Jan Paweł II, wspominając o za-
grożeniach płynących z przemocy zwracał uwagę, iż sprowadzanie człowieka 
przemocą do roli przedmiotu użytkowego lub źródła dochodu jest grzechem 
przeciwko jego godności i fundamentalnym prawom5. 

RODZAJE PRZEMOCY

Uczniowie w szkole najczęściej doświadczają fizycznej i psychicznej 
przemocy. Agresywne zachowania dzieci i młodzieży przybierają różne 
formy: 1. Bezpośrednia fizyczna agresja - jest to naruszanie fizycznych gra-
nic ciała drugiej osoby przez kopnięcia, uderzenia, popychanie, szczypanie, 
podcinanie nóg, szturchanie opluwanie, duszenie a także przypalanie pa-
pierosem; 2. Pośrednia fizyczna agresja - wyraża się przez atak na czyjąś 
własność i niszczenie jej np. niszczenie zeszytów, rzucanie telefonem o zie-
mię, opluwaniem rzeczy osobistych, czy też wrzucanie do kosza i upokarza-
nie ofiary aby grzebała w śmieciach. Zdarzają się także chuligańskie czyny 
polegające na niszczeniu dekoracji, pisaniu po ścianach, psucie mebli czy 
pomocy dydaktycznych. Niejednokrotnie dochodzi także do ograniczenia 
swobody ofiary, poprzez zamykanie w jakimś pomieszczeniu szkolnym; 
3. Bezpośrednia słowna agresja – polega na przezywaniu, obrażaniu, gro-
żeniu, szantażowaniu, wyśmiewaniu, ośmieszaniu, zawstydzaniu, przekli-
naniu kolegów lub nauczycieli; 4. Pośrednia bezsłowna i słowna agresja - to 
wrogie lub wulgarne gesty pod adresem innych osób, używanie wulgar-
nych słów w toku wypowiedzi najczęściej wobec nauczycieli, ironizowanie 
i robienie złośliwych aluzji. Nauczyciele są świadkami różnych form agresji 
między uczniami, nie tylko w czasie lekcji, ale także w innych sytuacjach 
szkolnego życia np. przerwy międzylekcyjne, zawody sportowe, wycieczki 
klasowe6. Nie zawsze jednak wychowawcy i nauczyciele przejawiają chęć 
pomocy, bowiem sami nie potrafią poradzić sobie z agresją wśród dzieci 
i młodzieży. Bywa i tak, że nie dowierzają ofierze i pozostają obojętni wo-
bec traumatycznej sytuacji, którą przeżywa prześladowana osoba. Papież 
Franciszek zwraca uwagę, iż jedną z wyrafinowanych form przemocy jest 

5 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania mo-
ralnego Kościoła „Veritatis splendor” (6.08.1993), Kraków 1993, 100 (skrót: VS).

6 Por. T. GARSTKA, Agresja uczniów podczas lekcji – jak sobie z nią radzić?, [w:] Prze-
moc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, dz. cyt., 
s. 92–93.
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gardzenie odmiennym człowiekiem. Takie sytuacje prowadzą do wielu dra-
matów7.

Warto zwrócić uwagę, iż agresywne zachowania uczniów mogą pełnić 
różne funkcje. Emocjonalna agresja ma na celu odreagowanie napięcia i trud-
nych emocji np. złości, wstydu, poczucia niższości. Charakteryzuję często 
uczniów bardzo impulsywnych. Sadystyczna agresja, która polega m.in. na 
psychicznym zranieniu nauczyciela lub zadaniu bólu rówieśnikowi. Agre-
sor czerpie z tego satysfakcję i podwyższa swoją samoocenę. Taka postawa 
charakteryzuje uczniów o silnej samokontroli emocji i niskoreaktywnych, 
poszukujących silnych wrażeń. W skrajnych wypadkach wymaga to oddzia-
ływań psychoreakcyjnych i resocjalizacyjnych. Instrumentalna agresja ma na 
celu osiągniecie pożądanego stanu rzeczy, gdy zablokowany jest dostęp do 
czegoś lub możliwość zaspokojenia potrzeb w sposób nieagresywny. Cha-
rakteryzuje ona uczniów pewnych siebie, aprobujących agresję jako spo-
sób działania oraz próbujących zastraszyć czy szantażować nauczyciela np. 
skargą do rodziców lub dyrekcji. Normatywna agresja jest dążeniem do po-
konania wroga nawet tego wyimaginowanego, i ocalenia swojej tożsamości 
społecznej np. grupowej. Charakteryzuje często uczniów postrzegających lu-
dzi stereotypowo np. złych belfrów. Indukowana agresja powstaje w efekcie 
zarażania się przez różnych uczniów emocjonalną atmosferą oraz w wyniku 
ukrytej psychomanipulacji w grupie dla nich ważnej. Aby być zaakceptowa-
nym i podziwianym przez rówieśników trzeba czasami np. komuś dokopać8. 
W przeciwnym razie zostaje się wykluczonym z grupy. Inicjatorami są za-
zwyczaj sprawcy-liderzy, którzy tworzą paczki, gangi przemocy, wspierani 
biernie przez resztę społeczności klasy (świadków, widzów, obserwatorów)9.

Agresywne zachowania uczniów wobec nauczycieli, mogą powodować 
strach i lęk, a także poczucie bezradności. Przyjmują oni często postawę ule-
głości, która ma zagwarantować im nietykalność. Bierność ta odbierana jest 
przez uczniów jako słabość i wyzwala w nich  jeszcze większą agresję. Często 
dla świętego spokoju i aby nie nagłaśniać sprawy przyzwalają na takie zachowa-
nia. Boją się krytyki, że zostaną ocenieni, jako nauczyciele, którzy nie radzą 
sobie z uczniami. Chcąc zapobiec tego typu zjawiskom, trzeba najpierw po-
znać sprawców przemocy.

7 Por. FRANCISZEK, Encyklika o braterstwie i przyjaźni społecznej „Fratelli tutti” 
(3.10.2020), Kraków 2020, 218 (skrót: FT).

8 Por. T. GARSTKA, Agresja uczniów podczas lekcji- jak sobie z nią radzić? [w:] Przemoc 
w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, dz. cyt., s. 95–
96; A. FRĄCZEK, H. ZUMKLEY, Socjalizacja i agresja, Warszawa 1993, s. 5–7; A. LANKA-
MER, P. CIBORSKI, U. MINGA, Mobbing w szkolnictwie, Gdańsk 2005, s. 20–23.

9 Por. A. ZWOLIŃSKI, Kultura destrukcji, Kraków 2020, s. 175–180.
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TYPY SPRAWCÓW SZKOLNEJ PRZEMOCY 

Uczniowie, którzy są sprawcami szkolnej przemocy, często są ofiarami 
domowej przemocy. Doznane w dzieciństwie krzywdy powodują przymus 
powtarzania agresywnych zachowań. Dziecko - ofiara rodzinnej patologii, 
może stać się w szkole aktywnym dręczycielem. Manifestując aroganckie 
zachowanie wobec swoich kolegów i nauczycieli, czuje się  poniekąd zwy-
cięzcą. Szkoła na co dzień boryka się z problemem agresji i przemocy wśród 
uczniów, dlatego warto poznać typy sprawców przemocy. Pierwszy z nich 
to znęcający się sadysta. T. Garstka zwraca uwagę, iż „ucznia sadystycznego 
charakteryzuje niski poziom lęku, widoczny w kontaktach z rówieśnikami, 
okrucieństwo i chamstwo w kontaktach z nauczycielami. Nie tylko nie uwa-
ża, że nie zasługuje na żadne karne konsekwencje, ale także nie ma obaw 
związanych z naruszaniem dyscypliny. Cechuje go brak empatii, a więc nie 
jest zdolny, by wczuć się w stan emocjonalny innych. Nie jest więc wstanie 
wyobrazić sobie szkód emocjonalnych, jakie ponoszą jego czyny, choć roz-
poznaje sprawiające mu przyjemność oznaki bólu i cierpienia. Jest impul-
sywny”10. Uczeń-dręczyciel, ma niewielu przyjaciół, ale wielu tych, którzy 
tworzą jego grupowe zaplecze. W szkołach średnich, są rozpoznawani jako 
sadyści i krytycznie oceniani przez rówieśników, którzy się do nich dystan-
sują. Nauczyciele wpisują uwagi dyscyplinujące, straszą konsekwencjami, 
ale takie metody są bezskuteczne. Niejednokrotnie odczuwają obawy, że 
sami mogą zostać zaatakowani. Znane są przypadki, ze uczniowie, którzy 
mieli kłopoty szkolne, niszczyli np. samochody nauczycieli, wybijali szyby 
w domach, stosowali groźby karalne, złośliwie oczerniali. Współpraca na-
uczycieli i wychowawców z rodziną takiego ucznia jest trudna, gdyż czasem 
rodzice czerpią  skrywaną satysfakcję i są dumni, że dziecko jest mocne. Nie 
przyznają się do tego, że nie raz płaczą przez swoje dzieci, gdyż nie radzą 
sobie z nimi w domu. W takiej sytuacji, nie tylko uczeń, ale rodzic potrzebuje 
psychoterapii11. 

Drugim typem sprawców szkolnej przemocy są uczniowie o niskim po-
czuciu własnej wartości. Sprawca taki jest subdepresyjny, ciągle narzekają-
cy, pełen pretensji, gadatliwy i notorycznie wagarujący. W szkole jest mało 
aktywny i niechętny do nauki i kontaktów z rówieśnikami. Jego agresywne 
ataki mają charakter nagłych wybuchów. Nie ma prawdziwych przyjaciół, 

10 T. GARSTKA, Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy- podstawy pracy wycho-
wawczej z klasą, [w:] Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skutecz-
na interwencja, dz. cyt., s. 54.

11 Por. tamże.
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ale łatwo daje sobą kierować. Może znaleźć aprobatę w grupie sprawców 
sadystycznych. Jego depresyjny stan nie przeszkadza mu w tym, że czasem 
jest krzykliwy i prowokujący. Chcąc zwrócić na siebie uwagę, próbuje uży-
wać swej bezradności stosując różne manipulacje. Sprawca zdołowany potrafi 
wzbudzać litość wśród nauczycieli, częstym bólem głowy, żołądka, drżeniem 
głosu i rąk. Wychowawcy są podzieleni, jedni gotowi są usprawiedliwiać 
ich postępowanie trudną sytuacją rodzinną, inni są oburzeni ich destrukcyj-
nym zachowaniem w szkole. Depresyjny uczeń, jeśli wzbudzi sympatię na-
uczyciela potrafi go manipulacyjnie wykorzystać. Warto podkreślić, że tacy 
uczniowie, są często ofiarami domowej przemocy, a jednocześnie czerpią 
wzory agresywnych zachowań ze swoich rodziców. Praca nauczyciela z taką 
rodziną jest trudna, jeśli nie uda namówić się rodziców na konsultację ze 
specjalistami rodzinnymi do spraw przemocy12.

Kolejnym typem sprawcy przemocy szkolnej jest nadpobudliwy drę-
czyciel z deficytami uwagi (ADD – zaburzenie deficytu uwagi; ADHD – 
zaburzenie nadpobudliwości, psychoruchowej z deficytem uwagi). Uczeń 
taki, nie potrafi się skupić, jest mało empatyczny i wyrządza wiele szkód 
bez zastanowienia. Nie jest popularny wśród rówieśników, gdyż nauczycie-
le traktują go jako specjalny przypadek, często usprawiedliwiają jego występ-
ki. Postrzegany jest przez kolegów jako dziwny lub chory. Rodzina takiego 
dziecka jest zwykle mniej dysfunkcyjna, zaczyna współpracować przy lecze-
niu dziecka. Woli jednak podawać leki, wierząc w ich cudowne działanie. 
Jednak mniejszym zaufaniem darzy wychowawców przygotowanych do 
pracy z uczniami ADHD i ADD13. Aby skutecznie przeciwdziałać przemocy 
szkolnej nie wystarczy poznać sprawców, ale także, jakie są przejawy i przy-
czyny przemocy.

PRZEJAWY I PRZYCZYNY PRZEMOCY SZKOLNEJ

Przyczyny występowania przemocy są różne i należy ich szukać w szko-
le, jak  i poza nią. Najważniejsze z nich to środowisko rodzinne. Istnieje wiele 
różnych czynników, które mają wpływ na pojawienie się i wzrost zjawiska 
przemocy w rodzinie. Problem ten nie dotyczy tylko samego domu rodzin-
nego i jego mieszkańców, wraz z ich osobowością i postawami. Nierzadko 
duży wpływ ma także środowisko. N. Pikuła stwierdza, iż „czynniki warun-

12 Por. tamże, s. 55.
13 Por. tamże; J. LARSON, Najpierw pomyśl. Trening umiejętności radzenia sobie z gnie-

wem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych, Warszawa 2012, s. 38–44.
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kujące przemoc w rodzinie można podzielić na dwie grupy. W pierwszej są 
to zjawiska pochodzące ze środowiska, czyli zewnętrzne. Drugie natomiast, 
swoje źródło mają w rodzinie i nazywane są wewnętrznymi zjawiskami”14. 
Do zewnętrznych czynników można zaliczyć globalizację i łączący się z nią 
konsumpcjonizm, który na stałe wpisał się w codzienne życie wielu społe-
czeństw. Społeczeństwo konsumpcyjne zburzyło dotychczasowe wartości 
i typowe zachowania rodzinne. Konsumpcja w połączeniu z globalizacją sta-
je się o wiele bardziej toksycznym i w dużej mierze przyczyniającym się do 
przemocy i agresji w rodzinie. Jan Paweł II przestrzegał także, iż zagroże-
niem aspołecznego człowieka jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest roz-
chwianie zasad i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka. 
Zagrożeniem jest sączenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą15. 

Relatywizm ma istotny wpływ na kondycję współczesnej rodziny, 
a przez to staje się coraz bardziej zewnątrz rodzinnym czynnikiem wpływa-
jącym na agresję i przemoc w środowisku domowym. Do czynników, które 
zakłócają funkcjonowanie rodziny należą także chaos w obszarze aksjolo-
gicznym, a także agresywna szkoła i epatujące przemocą media16. Istotnym 
wewnętrznym czynnikiem, który przyczynia się wzrostu agresywnych za-
chowań w rodzinie jest problem tzw. dysfunkcyjnej rodziny, którą określa się 
też mianem rozbitej: wśród innych czynników można wskazać także trudno-
ści mieszkaniowe czy też częste zamieszkiwanie  z rodzicami lub teściami. 
W takiej sytuacji łatwo o konfliktowe sytuacje i agresywne zachowania. Prze-
moc pojawia się często także w rodzinach nękanych alkoholizmem, jak rów-
nież borykających się z problemami finansowymi w związku z bezrobociem. 
Rodziny żyjące z osobą upośledzoną mogą także stać się dla siebie nawza-
jem toksyczne, gdyż nieumiejętność poradzenia sobie z niepełnosprawnością 
może prowadzić do tzw. przemocy ukrytej, a w konsekwencji uprzedmioto-
wienia osoby niepełnosprawnej i obniżenia jego wartości.

 A. Kiełczewska zwraca uwagę, iż „w rodzinach o nieprawidłowych 
modelach wychowawczych, dzieci pozbawione ciepła i zainteresowania 
rodziców mają skłonności do przejawiania agresji i wrogości wobec innych 
ludzi”17. Także zbytnia pobłażliwość ze strony opiekunów i brak wyraźnie 
określonych zasad powodują, że dziecko nie ma poczucia stabilizacji, co rów-

14 M. PIKUŁA, Przemoc w rodzinie na tle uzależnienia alkoholowego, [w:] Nauczyciel wo-
bec problemów psychospołecznych ucznia, red. N. PIKUŁA, Kraków–Częstochowa 2009, s. 96.

15 Por. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do młodzieży na Westerplatte (Gdańsk, 12.06.1987), 
[w:] Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się, Poznań 1987, s. 112.

16 Por. R. A. WHITE, Telewizja – druga szkoła, „Horyzonty Wychowania” 1 (2002) 
nr 2, s. 199–201; M. MUSIOŁ, Media w procesie wychowania, Toruń 2007, s. 58–60.

17 A. K. KIEŁCZEWSKA, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, dz. cyt., s. 5.
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nież sprzyja agresji. Warto podkreślić, że dzieci, które zetknęły się bezpo-
średnio z przemocą stosowaną przez rodziców wobec nich lub innych osób, 
mają większą skłonność do naśladowania agresywnych i przemocowych 
zachowań. Krzywdzone dzieci są bardziej nieposłuszne i agresywne, niż 
ich rówieśnicy. Na skutek zaburzonej regulacji emocjonalnej w sytuacjach 
zagrożenia reagują impulsywnie i nieprzemyślanie18. U podstaw przemocy 
wobec dzieci leżą brutalne, wyparte doświadczenia rodziców, utrata rodzi-
cielskiej kontroli, zaniedbania dziecka, co w momentach silnego stresu ujaw-
nia się w formie agresji. Czynnikami pogłębiającymi ten mechanizm są naj-
cześciej: niechętny stosunek do dziecka i negatywne jego postrzeganie, brak 
zrozumienia dla jego potrzeb, przeświadczenie o słuszności kar fizycznych, 
nadmierne wymagania i niskie kompetencje wychowawcze, jak też brak doj-
rzałości emocjonalno-społecznej. Takie rodziny często określane są mianem 
chore, ale ułożone. Charakteryzują się one tym, że w najbliższym otoczeniu 
uchodzą za normalne, a w rzeczywistości mają poważne problemy natury 
psychologiczno-społecznej. 

Kolejną przyczyną występowania przemocy wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej jest grupa rówieśnicza. Stanowi ona ważne środowisko, z którym 
dzieci się identyfikują. Aby zdobyć akceptację, uczniowie muszą się dosto-
sować do panujących reguł i spełnić określone wymagania, np. udowodnić 
że są silni, pomysłowi, odważni. Eskalacji przemocowych zachowań sprzy-
ja podziw dla atrakcyjnych członków grupy, którzy czują się bezkarni, gdy 
działają zbiorowo. Rozmycie odpowiedzialności w grupie sprawia, że po-
czucie winy obniża się. Sprawcy pozostają bezkarni, z czasem wszyscy przy-
zwyczajają się do tego, że w klasie jest ofiara i uznają to za coś naturalnego19. 
Czasami w szkołach dochodzi do pajdokracji, czyli rządów dzieci. Uczniowie 
narzucają dorosłym swoje reguły postępowania, próbują szantażować i za-
straszać. Dochodzi wówczas do brutalnych aktów przemocy wobec uczniów 
i nauczycieli. Przyczyną przemocy wobec uczniów jest często fala, czyli znę-
canie się starszych kolegów nad młodszymi. Najczęściej są to ofiary pierw-
szych klas szkół ponadpodstawowych. Staje się również tradycją, że w kolej-
nym roku szkolnym, to oni znęcają się nad młodszymi w myśl zasady Kiedyś 
nas dręczono, teraz my będziemy dręczyć innych. Przyczyną szkolnej przemocy 

18 Por. tamże, s. 6; J. ELLIOT, M. PLACE, Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie 
tylko dla psychologów, Warszawa 2000.

19 Por. A. K. KIEŁCZEWSKA, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, dz. cyt., s. 6; 
M. ZIELIŃSKA, Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z proble-
mem, Gdańsk 2012, s. 38–49.
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bywa także zmiana szkoły z podstawowej na średnią, gdzie młodzież spoty-
ka się z różnych środowisk20. 

Niepokoi fakt, iż w związku z panującą pandemią i zdalnym naucza-
niem dzieci i młodzieży, agresja wśród uczniów znacznie się nasiliła. Po-
wracając do szkoły po długiej nieobecności, dzieci stały się nadpobudliwe 
i niegrzeczne. Uczniowie nie potrafią ze sobą rozmawiać na żywo. Siedzą na 
przerwach obok  siebie z telefonami w ręku i milczą. Na pytanie: dlaczego nie 
rozmawiają ze sobą? Oburzeni odpowiadają: przecież rozmawiamy, tylko przez 
telefon. Zanik interpersonalnych kontaktów z żywymi ludźmi, w realnym 
świecie pociąga za sobą ryzyko zamknięcia się w wirtualnym świecie. Dzieci 
i młodzież uciekająca do wirtualnych przyjaciół w konsekwencji jest nieobec-
na we własnym domu i wśród swoich rówieśników. Ta absencja staje się nie-
bezpieczna, jest ona także formą przemocy. Brak osobowego kontaktu spra-
wia, że zanika empatia między nauczycielami a uczniami, a także uczniami 
miedzy sobą. Wielogodzinne przebywanie przed komputerem powoduje, że 
uczniowie są bardziej narażeni na cyberprzemoc21. 

Internet jest kopalnią wiedzy, umożliwia naukę, a w dobie pandemii 
jest wręcz niezbędny. Jednak oprócz swoich niewątpliwie wielu zalet, ma 
również wady22. J. Mastalski zwraca uwagę, że „Internauci są narażeni w cy-
berprzestrzeni na kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemo-
cą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią. W Internecie dzieci 
mogą też stać się ofiarami przestępców, począwszy od zwykłych włamywa-
czy, którzy wykorzystują naiwność dziecka w celu uzyskania określonych 
informacji, aż po pedofilów, którzy w sieci szukają swoich ofiar, wymieniają 
się materiałami i pornografią dziecięcą”23. Ukazując toksyczność Internetu, 
nie należy zapominać o ogromnym epatowaniu w nim przemocą, scenami 
brutalnymi, które mają negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka. 
Bombardowanie przemocą (gry, czaty, strony internetowe, filmy) degradują 
dzieci i młodzież moralnie a także emocjonalnie. W konsekwencji odbija się 
to na budowaniu relacji międzyludzkich. Także treści erotyczne i pornogra-
ficzne mają zgubny wpływ na tych którzy wchodzą na te strony. Następuje 
rozbudzanie seksualizmu, aż po zalew pornografii w słowie mówionym i pi-

20 Por. A. K. KIEŁCZEWSKA, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, dz. cyt., s. 6; 
E. KOSIŃSKA, Katecheta w szkole, Kraków 1999, s. 27–37.

21 Por. A. ZWOLIŃSKI, Kultura idiotów, Kraków 2019, s. 46–51; M. POZDAŁ, Cyber-
seks – Cyberprzyjemność? Internetowa aktywność seksualna. Nowe możliwości i zagrożenia, [w:] 
Tabu seksuologii, red. A. JODKO, Warszawa 2008, s. 118–152.

22 Por. A ZWOLIŃSKI, Seksualność w relacjach społecznych, Kraków 2006, s. 195–202.
23 J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie. Perspektywa pedagogiczna, 

Kraków 2006, s. 202–203.
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sanym w obrazach i przedstawieniach. Wypaczają one u młodego człowieka 
właściwe pojmowanie roli miłości, a w konsekwencji prowadzą do  ducho-
wego  zubożenia i moralnego upadku24. 

Przyczyną przemocy i agresji wśród uczniów jest także brak alterna-
tywy, zaś w szkole sprawia, że jednym ze sposobów wyładowania energii 
jest agresja lub autoagresja. Najczęstszymi przejawami agresji jest popycha-
nie, uderzanie ręką, szczypanie, kłucie, rzucanie przedmiotami, ciągnięcie 
za włosy, szarpanie odzieży, drapanie, wyrywanie przedmiotów, odbieranie 
pieniędzy i innych przedmiotów, kopanie i podstawianie nogi, opluwanie. 
Najczęstszym przejawem agresji słownej jest przezywanie, przeklinanie, 
wyśmiewanie i szydzenie, ale także grożenie, podawanie nieprawdziwych 
informacji i notoryczne skarżenie!25 Przemoc i agresja w szkole ma także 
strukturalny charakter i jest powiązana z różnymi wewnątrzszkolnymi oraz 
zewnątrzszkolnymi czynnikami. Agresji w szkole sprzyja m.in. brak oso-
bowego i podmiotowego podejścia do uczniów, ucieczka od właściwych 
działań wychowawczych szkoły, jak również zaburzona interpersonalna 
komunikacja między uczniem, nauczycielem i rodzicem. Warto podkreślić, 
że przyczyną szkolnej przemocy są także niejednokrotnie nauczyciele i wy-
chowawcy. Aktem wychowawczej przemocy jest każda sytuacja, w której 
uniemożliwia się lub utrudnia innym uczniom włączenie w proces poszu-
kiwania. Nauczyciel stosujący taktyki bezpośredniego przymusu staje się 
toksycznym człowiekiem, który zamiast kształcić może zniechęcić wycho-
wankom szkołę. Zdarzają się także wychowawcy słabi i nieudolni, często 
wypaleni zawodowo, którzy nie radzą sobie z młodzieżą. Narzucając innym 
jedyne słuszne poglądy i nie dopuszczając do dyskusji mogą ponieść porażkę 
wychowawczą. 

Przyczyny przemocy tkwiące w relacji nauczyciel - uczeń to między in-
nymi: emocjonalny chłód nauczycieli wobec dzieci, niewłaściwy sposób ko-
munikowania się nauczyciela z uczniem (ośmieszanie, poniżanie, straszenie, 
podkreślanie władzy), agresja i przemoc dorosłych na terenie szkoły, rozwią-
zywanie konfliktów siłowymi metodami, a także relacje oparte tylko na wy-
maganiach bez nagradzania i wzmacniania pozytywnego zachowań dzieci. 
Należy podkreślić, że toksyczny nauczyciel dodatkowo zwiększa dysfunkcję 
szkoły, która staje się elementem destrukcyjnym także dla rodziny26. Z wielo-
letniego doświadczenia pracy w szkole można stwierdzić, iż często z uwagi 

24 Por. tamże, s. 204–205.
25 Por. tamże, s. 59.
26 Por. tamże, s. 190; M. KARKOWSKA, W. CZARNECKA, Przemoc w szkole, Kra-

ków 2000, s. 26–27; E. KOSIŃSKA, Rodzice a szkoła, Kraków 1999, s. 9–17.
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na złe zachowania niektórych uczniów, w szkole został wprowadzony pew-
nego rodzaju zamęt pedagogiczny. Uczniowie łamią zasady właściwego za-
chowania (kłamią, obrażają innych uczniów używając obelżywych zwrotów, 
wyśmiewają, nie stosują zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczy-
cieli i pracowników szkoły, nie reagują na polecenia nauczycieli i lekceważą 
ich). Czynią to na oczach innych uczniów i nauczycieli i nie są wobec nich 
wyciągane żadne konsekwencje. 

Z moich obserwacji wynika, że niektórzy nauczyciele, unikają pedago-
gicznej odpowiedzialności nie wpisując stosownych uwag do elektroniczne-
go dziennika z obawy przed niezadowolonymi rodzicami. Uważam, że jest 
to „ciche” przyzwolenie na niewłaściwe zachowanie uczniów, które prowa-
dzi do utrwalenia takich zachowań i promowania w środowisku szkolnym 
nieodpowiednich postaw. Jeśli, ktokolwiek z nauczycieli wpisuje lub zwra-
ca uczniom uwagę podczas pełnienia dyżurów, natychmiast taka postawa 
jest krytykowana przez rodziców, którzy mają o to pretensje. Dlatego należy 
uczynić wszystko, aby uczniowie otrzymywali od wychowawców i nauczy-
cieli jasne komunikaty dotyczące ich zachowania, zarówno negatywnego, jak 
i pozytywnego, a rodzice byli pewni, że zachowanie ich dzieci jest rzetelnie 
i sprawiedliwie oceniane. Społeczne normy oraz zasady szkolnego prawa 
zawarte w Statucie Szkoły, Programie Profilaktyczno-Wychowawczym oraz 
innych Wewnątrzszkolnych Regulaminach należy przypominać uczniom 
w trakcie bieżącej pracy wychowawczej, zapoznawać ich z konsekwencjami 
łamania tych zasad, egzekwować ich przestrzegania, co niewątpliwie należy 
do obowiązków każdego wychowawcy.

Z drugiej strony, trzeba zwrócić uwagę, iż coraz częściej pojawiają się 
toksyczni rodzice27, którzy przyczyniają się do agresji uczniów wobec na-
uczycieli. Podważanie autorytetu nauczycieli, ośmieszanie ich  w obecności 
dzieci, powodują, że uczniowie nie słuchają i nie szanują nauczycieli, kpią 
z nich, gdy próbują zwrócić im uwagę z powodu złego zachowania. Czują się 
mocni, gdyż najczęściej rodzic wierzy dziecku i staje po jego stronie. Efekty 
są takie, że z czasem rodzice już nie radzą sobie w domu z dziećmi i przy-
chodzą z płaczem do szkoły, aby uzyskać pomoc. Brak komunikacji miedzy 
szkołą a rodzicami, powoduje iż rodzice nie wiedzą bądź nie chcą wiedzieć, 
co dzieje się w szkole, przesuwają odpowiedzialność za swoje dzieci na na-
uczycieli, ci zaś mają trudności z poznaniem rodzinnego środowiska, nawią-
zaniem współpracy, gdyż rodzice nie przychodzą na zebrania28. 

27 Por. S. FORWARD, C. BUCK, Toksyczni rodzice, Warszawa 2010, s. 107–120.
28 Por. A. K. KIEŁCZEWSKA, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, dz. cyt., s. 7.
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Warto zwrócić, uwagę, że psychicznej przemocy w szkole doświadcza 
również dyrektor szkoły, zarówno ze strony rodziców, uczniów, jak i na-
uczycieli. Ze strony rodziców jest to najczęsciej wymuszanie na dyrektorze 
działań, które mają „pomóc” dziecku, np. żądanie wprowadzenia w klasach 
nierównego traktowania dzieci (nie życzę sobie, aby moja córka była w gru-
pie, pracowała wspólnie z nieakceptowaną koleżanką tłumacząc, że każdy 
kontakt z nią jest dla jej dziecka traumą), wpływanie w taki sam sposób na 
nauczycieli i inne dzieci w klasie, co w konsekwencji doprowadza do odrzu-
cenia jednej z koleżanek. Niezadowolenie i nękanie dyrektora nie zapowie-
dzianymi wizytami, po wpisaniu przez nauczyciela uwagi na temat złego 
zachowania dziecka w szkole. Próby wmawiania dyrektorowi,  że zwykłe 
czynności wykonywane przez nauczycieli w czasie dyżurów, tzw. aktywne 
dyżurowanie jest przemocą wobec dziecka (dotknięcie dziecka, to według 
rodziców „szarpanie”, zwrócenie uwagi to „uporczywe nękanie”, prośba 
o opuszczenie miejsca, w którym dziecko nie powinno przebywać w czasie 
przerwy, to z kolei „nierówne i niesprawiedliwe traktowanie dziecka”, wpi-
sanie uwagi do dziennika to – „nadużycie” wobec dziecka. Codzienne upo-
rczywe przebywanie na terenie szkoły bez ważnej przyczyny (pilnowanie 
dziecka na każdej przerwie z obawy, że nauczyciel dyżurujący go skrzywdzi). 
Traktowanie dyrektora jak mediatora, który powinien rozwiązać konflikty 
między rodzicami, żądanie, aby dyrektor wpłynął na skonfliktowaną osobę 
w taki sposób, jak sobie tego życzą. Kłamstwa w sprawie dzieci, usprawiedli-
wianie ich złego zachowania, szantażowanie dyrektora konsekwencjami za 
nie spełnienie ich oczekiwań. Niecierpliwość, wulgaryzmy, nieuzasadnione 
pretensje, wysyłanie wiadomości SMS-ów z żądaniami natychmiastowego 
spotkania celem wyjaśnienia informacji przekazanych przez dziecko. Telefo-
ny w późnych godzinach wieczornych i w dniach wolnych od pracy w róż-
nych, często mało istotnych, sprawach szkolnych. 

Dyrektor szkoły doświadcza także przemocy ze strony uczniów np. nie-
stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do dyrektora, lekcewa-
żenie poleceń, krzywdzenie dzieci dyrektora szkoły, kłamstwa, manipulo-
wanie faktami, i obrażanie godności dyrektora. Wiele przykrości doświadcza 
także ze strony nauczycieli np. nie stosowanie się do zarządzeń, wchodzenie 
w kompetencje dyrektora (np. samodzielne decydowanie o ważnych spra-
wach szkolnych bez powiadomienia dyrektora). Często krzyki i pretensje 
o wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego czy zaplanowany czas 
pełnienia dyżurów międzylekcyjnych. Przyjmowanie rodziców w czasie lek-
cji, pozostawianie dzieci bez opieki, jawne okłamywanie, zastraszanie, ma-
nipulowanie uczuciami dyrektora. Podważanie decyzji dyrektora, szukanie 
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sprzymierzeńców do działań przeciwko osobie dyrektora – rodziców, innych 
nauczycieli, a nawet uczniów.

Często konfliktowa sytuacja w szkole, która nie została rozpatrzona 
przez dyrektora zgodnie z oczekiwaniami rodziców staje się  pretekstem 
do podejmowania celowych działań na szkodę dyrektora. Zdarza się tak, 
że jednorazowe zapomnienie przez dyrektora o mającym się w szkole od-
być konkursie spotyka się z takim niezadowoleniem jednego z rodziców, że 
postanawia on posłużyć się swoim dzieckiem, aby po swojemu wymierzyć 
sprawiedliwość. W tym celu uczennica (córka skonfliktowanego ze szkołą 
rodzica) pisze skargę do Kuratorium. W konsekwencji przeciwko dyrektoro-
wi, który przez ponad 15 lat nigdy wcześniej nie zaniedbał swoich obowiąz-
ków, Kuratorium  Oświaty formułuje  zarzuty i wnosi oskarżenie o ukaranie 
do Komisji Dyscyplinarnej. 

Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi frustracji i wzrostowi agresji 
są dzisiaj wzorce postaw lansowane w mediach, wśród nich szczególnie 
przemoc i rozpad rodziny. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae zwra-
ca uwagę, iż „niektóre zagrożenia pochodzą z natury, ale narastają z winy 
człowieka, który mógłby im zapobiec, inne są skutkiem przemocy, nienawi-
ści, sprzecznych interesów, które skłaniają ludzi do agresji wobec innych”29. 
Przejawy i przyczyny agresji są różnorodne i co raz bardziej powszechne, 
dlatego aby im zapobiec, trzeba także poznać, jakie mają negatywne skutki.

SKUTKI PRZEMOCY

Każde doświadczenie przemocy, a zwłaszcza terror psychiczny pozo-
stawia ślad w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka, w tym także 
ucznia czy nauczyciela. Jednym ze skutków przemocy szkolnej jest syndrom 
maltretowanego dziecka. Występuje on w trzech kategoriach: 1. Nieznaczne-
go maltretowania, polegającego na rzadkich i mniej dolegliwych incyden-
tach stosowania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, powodujący 
niewielkie urazy lub nie pozostawiający żadnych długotrwałych skutków. 
2. Umiarkowanego maltretowania, czyli częstych incydentów poważniej-
szej natury, jednak nie zagrażające życiu i bez poważnych długotrwałych 
następstw. 3. Poważnego maltretowania, polegające na ciągłym lub bardzo 
częstym maltretowaniu. Długotrwałe i bardzo poważne obrażenia psychicz-
ne i fizyczne, mogą doprowadzić do zagrożenia życia30. 

29 JAN PAWEŁ II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Ewangelium 
vitae” (25.03.1995), Kraków 2006, 10 (skrót: EV)

30 Por. J. MASTALSKI, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie…, dz. cyt., s. 60.
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Kolejna konsekwencją bycia ofiarą przemocy jest syndrom wyuczonej bez-
radności. Ofiary często nie wierzą we własne siły i łatwo się poddają. Wielo-
krotna porażka i częsta frustracja, a także lęk jako skutek doznanej przemocy 
szkolnej może doprowadzić do syndromu emocjonalnej ofiary. Ważnym ele-
mentem powstawania syndromu ofiary są doświadczenia życiowe: doświad-
czenia z dzieciństwa (przemoc fizyczna, napaść seksualna lub molestowanie, 
okresy krytyczne spowodowane nieprzewidzianymi wydarzeniami np. utra-
ta rodziców, choroba bliskich, problemy szkolne; sztywny tradycjonalizm, 
problemy zdrowotne), doświadczenia wyniesione ze związków (m. in. prze-
moc, patologiczna zazdrość, napaść seksualna, groźba zabójstwa, znęcanie 
psychiczne, okrucieństwo wobec innych ludzi, dzieci i zwierząt). Skutkiem 
przemocy może być także blizna natury psychicznej. Istnieją takie sytuacje, 
w których pokrzywdzona osoba nie potrafi wyprzeć ze świadomości cier-
pienia, którego doświadczyła. Powstaje wówczas syndrom permanentnego 
poczucia krzywdy. Przemoc uderza przede wszystkim w proces uspołecznie-
nia. Dlatego też u ofiar szkolnego mobbingu pojawiają się problemy z nie-
kontrolowanymi wybuchami złości, nieposłuszeństwa, trudności ze zdoby-
ciem przyjaciół. W konsekwencji ofiary przemocy szkolnej to osoby samotne, 
o niskiej samoocenie. Przemoc ta prowadzi do syndromu opóźnionej socjaliza-
cji. Kolejnym skutkiem przemocy szkolnej jest syndrom urazu psychicznego. 
Ofiary mobbingu lub przemocy szkolnej, doświadczają często tak intensyw-
nych emocji, że mogą nie pamiętać dokładnie przebiegu wydarzeń. Bardzo 
negatywnym skutkiem przemocy jest zespół stresu pourazowego. Występuje 
on często z innymi zaburzeniami psychicznymi jak: depresje, krótkotrwałe 
psychozy reaktywne, fobie, zaburzenia lękowe, tendencje samobójcze, zabu-
rzenia osobowości a także alkoholizm czy narkomania31. 

Oprócz widocznych skutków przemocy w czasie jej trwania obserwuje 
się też odroczone skutki, przesunięte w czasie. Doświadczenia przeżyte bo-
wiem w dzieciństwie mają wpływ na całe życie. Dzieci poznają świat, jego pra-
wa, a także swoje w nim miejsce poprzez pryzmat domu rodzinnego. Uczą się 
zachowań, najczęściej przez naśladownictwo. W rodzinach, w których dzieci 
obserwują znęcanie się ojca nad matką, znieważanie jej, przejawiają później 
różne formy agresji wobec rówieśników, nauczycieli, innych dorosłych, ale 
także rodziców. Skutkiem agresji rodzinnej może być ucieczka z domu. Jest to 
najczęściej wołanie  o pomoc. Nie mają co jeść i gdzie spać, zaczynają się trud-
nić prostytucją32. Innym sposobem ucieczki od problemów jest spożywanie 

31 Por. tamże, s. 61-62.
32 Por. J. KURZĘPA, Młodzi, piękne i niedrodzy… Młodość w objęciach seks biznesu, Kra-

ków 2012, s. 196–218.
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alkoholu, palenie papierosów czy też branie narkotyków. W ekstremalnych 
przypadkach krzywdzone przez bliskich dzieci podejmują próby samobój-
cze lub powodują samookaleczenia33. Osoby, które w dzieciństwie doświad-
czyły przemocy często przejawiają wiele negatywnych cech: małą tolerancję 
na stres, cierpią na zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne, przejawiają 
także zachowania agresywne i częściej popełniają przestępstwa. Osoby do-
znające fizyczno-psychicznej przemocy często skarżą się na nerwice, depresje 
oraz różne dolegliwości fizyczne, określając swój stan słowami: „te wszystkie 
choroby to z nerwów”. Pozbawione naturalnego systemu wsparcia, łatwiej 
dostosowują się do poleceń sprawcy, który w ich życiu staje się jedyną zna-
czącą osobą. T. Garstka, zwraca również uwagę, iż przemoc, oprócz szkód cie-
lesnych w przypadku agresji fizycznej, przynosi poważne szkody psychiczne 
dla uczniów zarówno bezpośrednich ofiar jak i niektórych świadków. Należą 
do nich między innymi: strach przed przychodzeniem do szkoły, niepokoje 
i lęki przed atakiem, uszkodzenie i zniszczeniem przez kogoś, płacz, uciecz-
ka i krzyk. Uczniowie mogą także stosować mechanizmy obronne w postaci 
przesunięcia agresji doświadczalnej na młodszych kolegów. Skutkiem prze-
mocy wśród dzieci są także zaburzenia nerwicowe, np. zaburzenia snu czy 
też labilność emocjonalna, czyli zmienność nastrojów. Efektem przemocy 
może być także nieufność, skrępowanie i niska samoocena. Zdarza się także 
uzależnienie od agresora w wyniku ciągłego treningu przemocy, co powoduje 
uległość a następnie paradoksalne uznanie dla sprawcy.

Dręczenie w szkole może przynieść czasem zaskakujące dla rodziców 
i wychowawców desperackie formy odreagowania. Ofiara szkolnej przemo-
cy fizycznej, może swoje urazy i emocje odreagować na rodzicach np. czy-
niąc ofiarę ze swojej matki34. Niezwykle niszczące skutki w życiu dziecka 
ma przemoc seksualna. Dramat dziecka wykorzystywanego seksualnie po-
większa fakt, że nie zawsze ma możliwości odejścia z tego środowiska, do-
konywania samodzielnych wyborów, nie ma też możliwości oceny, czy to, co 
mu jest czynione, jest złe i czy sprawcy mają do tego prawo. Dziecko wyko-
rzystywane seksualnie może doświadczać czterech sytuacji traumatycznych: 
urazogenna seksualizacja, zdrada zaufania, stygmatyzacja lub oskarżenie 
oraz bezsilność35. Problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży stał 

33 Por. A. CZABAŃSKI, Zachowania samobójcze w rodzinach. Społeczne konsekwencje 
zjawiska, „Teologia i Moralność” 14 (2019) nr 2 (26), s. 47–56.

34 Por. T. GARSTKA, Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy – podstawy pracy 
wychowawczej z klasą, dz. cyt., s. 41.

35 Por. K. LEWANDOWSKA, Powstrzymać sprawców wykorzystywania seksualnego 
dzieci. Nowe wyzwania, [w:] Tabu seksuologii, dz. cyt., s. 71–82.
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się problemem społecznym. Dlatego szkoła winna współpracować z rodzi-
ną w celu przeciwdziałania przemocy. Skutków przemocy jest bardzo wiele, 
dlatego naszym obowiązkiem jest pomagać ofiarom.

POMOC OFIAROM PRZEMOCY I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

Krzywdzone dziecko w szkole powinno być otoczone szczególną opie-
ką. Dlatego w sytuacji zaistniałego problemu, szkoła winna dokonać diagno-
zy przemocy, a następnie przygotować adekwatny i precyzyjny program 
profilaktyczny i interwencyjny. Diagnoza powinna dotyczyć między innymi: 
form przemocy obecnych w szkole, miejsc związanych z przemocą, sposo-
bów uczestniczenia w sytuacjach przemocowych (sprawca, ofiara, świadek) 
a także sprawców przemocy (płeć, klasa) i sposobów ich  działania. Należy 
także zbadać sposoby reakcji społeczności uczniowskiej na przemoc, często-
tliwość i sposoby informowania nauczycieli i rodziców przez ofiary o dozna-
nych szkodach, a także sposoby jakie stosują nauczyciele, aby zapobiegać 
przemocy oraz przerwać ją gdy się pojawia36. 

Program przeciwdziałania przemocy wśród uczniów powinien obej-
mować całą szkołę, zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Winien 
zawierać motywacyjne elementy angażujące dorosłych, dzieci i młodzież, 
głównie przez zwiększanie świadomości problemu (jego rozmiarów, me-
chanizmów i konsekwencji). Należy  organizować wykłady i warsztaty na 
temat przemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Nieodzownym jest 
także zapraszanie pracowników policji, prokuratury, kuratorów sądowych 
psychologów, terapeutów na spotkanie z młodzieżą, nauczycielami i rodzi-
cami. Ważne jest także uczenie szacunku do drugiego człowieka, ukazanie 
jego godności i bezcennej wartości. Dlatego trzeba zorganizować w szkole 
spotkanie z autorytetem moralnym-kapłanem, który uświadomi wszystkim 
jakie są ogromne zagrożenia duchowe wynikające z przemocy i wskaże spo-
soby ich przeciwdziałania37. Należy także pamiętać, że jeśli nauczyciel zacho-
wuje się agresywnie lub używa przemocy, to uczniowie też uczą się stosowa-
nia przemocy i gdy czują się upokorzeni, mogą bardziej stać się agresywni. 
Następnie swoją agresję mogą wyładowywać na słabszych kolegach. Dlatego 
warto zrezygnować z krzyku, obrażania, przezywania, sarkazmu czy wy-
śmiewania ucznia. Trzeba dać możliwość uczniowi wypowiedzenia wła-
snego zdania w istotnych sprawach dotyczących jego osoby, a także unikać 

36 Por. A. K. KIEŁCZEWSKA, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, dz. cyt., s. 7.
37 Por. tamże, s. 11–19.
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niesprawiedliwego oceniania i uprzedzenia. Nauczyciel, całą swoją postawą, 
musi przekazać uczniom, że przemoc jest zła i nie można jej akceptować, 
tylko szukać sposobów jej przeciwdziałania38.

Aby zapobiec przemocy wśród dzieci i młodzieży, ważne jest odpowie-
dzialne wychowanie młodego pokolenia. Nieodzownym elementem wycho-
wania jest dobry przykład rodziców i wychowawców. Szkoła może odgry-
wać istotną rolę w udzielaniu pierwszej pomocy, zwłaszcza krzywdzonemu 
dziecku. Taka możliwość powstaje szczególnie wtedy, gdy zatrudniony jest 
pedagog lub szkolna pielęgniarka. Istotne jest, aby ofiara przemocy uzyskała 
pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Powrót do zdrowia po trau-
matycznych wydarzeniach nie jest łatwy. J. Pospiszyl proponuje trzy etapy 
pomocy: „1. Przebudowa w osobie pokrzywdzonej stosunku do siebie oraz 
podniesieniu jej poczucia wartości, obalanie wielu racjonalizacji; 2. Odbudo-
wanie naturalnych reakcji (gniewu, złości na agresora) na znoszone upoko-
rzenia, nabycie umiejętności odreagowania narosłego czasami przez wiele 
lat napięcia; 3. Skoncentrowanie się na budowie alternatywnego modelu in-
terakcji”39. Szczególnie ważne jest stworzenie ofiarom przemocy bezpieczne-
go otoczenia.

Szkoła musi także obserwować czy dziecko, które stwarza problemy 
wychowawcze, nie doświadcza przemocy w domu. Według badań prze-
prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje połowa badanych nastolatków 
deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyła przemocy psychicznej 
ze strony osób dorosłych .Ponad 1/5 młodych ludzi co najmniej raz została 
uderzona przez osobę dorosłą. Sprawcami przemocy psychicznej i fizycznej 
najczęściej byli członkowie rodziny. Dane te wskazują na skalę problemu, 
z jakim mają do czynienia pracownicy oświaty. W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci doświadczających przemocy domowej bezcenna staje się obserwacja 
i reagowanie wychowawców, nauczycieli, pedagogów. Wrażliwość i uważ-
ność pracowników oświaty jest ogromnym sprzymierzeńcem w podejmowa-
niu działań ochronnych wobec dzieci krzywdzonych40.

Przemoc wobec dziecka bywa niewidoczna dla pracowników służb. 
Jedyne, co widać to nieustające problemy związane z rozwojem dziecka, 
które mimo diagnostyki różnicowej i udzielenia dziecku pomocy, nie ustają. 
Dziecko zwykle nie chce rozmawiać o doznawanej przemocy nie dlatego, 
że ma złe intencje albo nie lubi swoich nauczycieli czy wychowawców, tyl-

38 Por. tamże, s. 22–23.
39 J. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 217.
40 Por. K. FENIK-GABERLE, R. KAŁUCKA, Postępowanie w związku z występowaniem 

przemocy wobec dziecka. Przewodnik dla pracowników oświaty, Warszawa 2015, s. 3–5.
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ko dlatego że się boi. Boi się wielu rzeczy: reakcji sprawcy, na to, że komuś 
powiedziało o tym co dzieje się w domu, o los swój oraz o los innych osób 
w rodzinie, np. drugiego rodzica, rodzeństwa. Dziecko przekazuje informa-
cje o przemocy odpowiednio do swojego wieku rozwojowego i stanu psy-
chicznego – reaguj nawet wtedy, gdy fakty podawane przez dziecko wydają 
ci się nieprawdopodobne. Każdorazowo trzeba wziąć pod uwagę także to, 
że bezpośrednio po zainteresowaniu się przez pracownika oświaty sytuacją 
rodzinną dziecka może pojawiać się jego nieobecność w szkole lub placówce 
oświatowej. Dziecko narażone jest na eskalację przemocy ze strony sprawcy, 
ponieważ zainteresowanie przedstawiciela placówki sprawami rodzinnymi 
bywa odbierane jako ingerencja w wewnętrzne sprawy rodziny i może pro-
wadzić do destabilizacji sytuacji domowej. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na 
jego bezpieczeństwo41.

Jan Paweł II zwraca uwagę wychowawcom, aby biorąc na siebie odpo-
wiedzialność za kształtowanie młodego człowieka, pamiętali, iż „w wycho-
waniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej  czło-
wiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ażeby poprzez 
wszystko, co ma, posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, 
żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich”42. 
Aby przeciwdziałać przemocy wśród dzieci i młodzieży trzeba współpracy 
rodziny ze szkołą. A także odpowiedniego wychowania w domu opartego na 
duchowych i religijnych wartościach. Ojciec Święty przypomina, iż rodzice 
są bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci. W wycho-
waniu tym chodzi oto, „aby podjąć całe to potencjalne bogactwo, jakim jest 
każdy człowiek rozwijający się pośród rodziny; chodzi o to, aby nie pozwolić 
mu zginąć albo ulec degradacji, natomiast zaktualizować je w coraz dojrzal-
sze człowieczeństwo. I jest to również proces wzajemny: wychowawcy - ro-
dzice są równocześnie w pewien sposób wychowywani. Ucząc człowieczeń-
stwa swoje dziecko, sami też poznają, je na nowo i uczą się go na nowo”43.

Świadectwo życia dotyczące trwałej rodzinnej wspólnoty powinno się 
opierać na konkretnych postawach w domu rodzinnym44. Można tu wymie-

41 Por. tamże, s. 2; A.M. WESOŁOWSKA. Poradnik prawny. Bezpieczeństwo młodzieży, 
Warszawa 2008, s. 89–95.

42 JAN PAWEŁ II, Przemówienie podczas wizyty w UNESCO, (Paryż, 2.06.1980), 
[w:] Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. RADWAN, S. WYLĘŻEK, 
T. GORZKULA, Rzym–Lublin 1998, s. 58.

43 JAN PAWEŁ II, List do rodzin „Gratissimam sane” (2.02.1994), Wrocław 1996, 16 
(skrót: LR).

44 Por. S. TURECKI, S. WERNICK, Twoje dziecko. Jak zrozumieć problemy emocjonalne 
dziecka, Warszawa 1997, s. 130–133.
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nić: nie zniechęcanie się wzajemnie do siebie w przypadku trudności w na-
wiązaniu konstruktywnego dialogu; szukanie wszystkiego co łączy a nie co 
dzieli rodzinę; konsekwentne rozwiązywanie problemów przez konsultację 
z pozostałymi domownikami; likwidowanie marzeń o nowym związku; roz-
wiązywanie trudności rodzinnych w oparciu o modlitwę; dbanie o atmosferę 
szczerości i zaufania; oraz umiejętność dawania szansy. Rodzina jako prze-
strzeń intymności jest najważniejszym gwarantem psychicznej stabilizacji, 
kształtowania tożsamości osobowej i społecznej oraz sensu życia. Dlatego 
istnieje ogromna potrzeba pomocy rodzinom w których panuje chaos aksjo-
logiczny, choćby przez duszpasterzy docierających do sumień poszczegól-
nych członków rodziny. To jest perspektywa teologii duchowości, gdyż znie-
kształcenie sumienia dzieje się zawsze na drodze zaniedbań w poszukiwaniu 
pełnej prawdy  i przez przyzwyczajenie do grzechu (por. KDK 16). 

Również osobom starszym przypada ważna rola w rodzinie. Nie można 
zapomnieć, że dziadkowie często znacznie przyczyniają się do wychowania, 
także religijnego swoich wnuków. Starsi wezwani są do wnoszenia swego 
wkładu w rozwój wspólnoty przez świadectwo, modlitwę i działalność, na 
którą pozwalają ich możliwości45. Jako najważniejszy czynnik trzeba podkre-
ślić wychowanie do miłości w duchu agape. Również wobec zaistniałego kry-
zysu rodziny najważniejsze „środki znieczulające” to świadomość powołania 
rodziny, troska o wierność Bogu w ramach jednolitego i w pełni przemyślane-
go wychowania religijnego oraz docenienie siły modlitwy. Chodzi tu przede 
wszystkim o kształtowanie nawyku modlitwy, jej systematyczność, łączenie 
modlitwy z postanowieniami, uczenie koncentracji, znalezienie odpowied-
niego czasu na modlitwę, budzenie motywacji do jej podejmowania, dostoso-
wanie jej do roku liturgicznego, a także kształtowanie prawidłowego obrazu 
Boga, który jest miłością. Bardzo ważną rolę w pomocy ofiarom i przeciw-
działaniu przemocy odgrywa Kościół46. Kiedy rodzina doświadcza trudności, 
papież Franciszek zachęca: „aby stawić czoło kryzysowi, trzeba być obecnym. 
Jest to trudne, ponieważ czasami ludzie się izolują, żeby nie ukazywać tego, 
co czują, wycofują się w małostkowe i złudne milczenie. W takich chwilach 
trzeba tworzyć przestrzenie, aby mówić z serca do serca”47. 

45 Por. J. MŁYŃSKI, Społeczno-wychowawcza rola seniorów (dziadków) w rodzinie, „Teo-
logia i Moralność” 14 (2019) nr 2 (26), s. 103–116.

46 Por. J. KALNIUK, Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teolo-
giczno-moralny, Kraków 2014, s. 239–240.

47 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie „Amoris laetitia” (19.03. 
2016), Lublin 2017, 234 (skrót: AL).
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Dlatego naszym obowiązkiem jest, aby nigdy nie pozostawać obojętnym 
jeśli zauważymy, że dziecku dzieje się krzywda. Dziecko do prawidłowego 
rozwoju potrzebuje potwierdzenia ważności swego istnienia. Musi wiedzieć, 
że jest potrzebne i kochane. Nie ma nic gorszego jak bycie ignorowanym 
i zaniedbywanym. Takie dziecko potrzebuje szczególnego zainteresowania  
i uwagi48. 

ZAKOŃCZENIE

Przemoc, to nie tylko bicie. Są różne rodzaje przemocy wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. Może to być przemoc psychiczna, fizyczna  i seksu-
alna. Dziecko może być także ofiarą domowej przemocy. Kiedy dowiadu-
jemy się o przemocy, której doświadcza uczeń, mamy nie tylko prawo, ale 
też obowiązek, by stanowczo się temu przeciwstawić. Trzeba szukać pomo-
cy nie tylko w szkole, rodzinie, ale także zwrócić się do różnych instytucji 
państwowych, samorządowych, kościelnych czy społecznych, a w skrajnych 
sytuacjach także do policji i prawników. Trzeba jednak pamiętać, aby także 
sprawca przemocy nie był pozostawiony własnemu losowi. Bowiem agre-
sywność, to pośrednie wołanie o pomoc. Taka osoba także potrzebuje terapii. 
Idealną sytuacją jest więc zapewnienie sprawcy psychologicznej i duchowej 
pomocy, która stworzy mu szansę, aby zmienić dotychczasowy sposób za-
chowania i aby uporać się z wewnętrznym poranieniem, które uzewnętrz-
niło się w postaci agresji i przemocy. Każdy odpowiedzialny człowiek musi 
być świadomy konsekwencji swoich czynów. Musimy jednak pamiętać, iż 
życie nasze jest talentem (por. Mt 25, 14–30) powierzonym nam, abyśmy go 
przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych.

48 Por. J. ORZESZYNA, Dziecko w aspekcie moralnym, „Teologia i Moralność” (2007) 
nr 2, s. 155.
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THE PHENOMENON OF VIOLENCE AMONG CHILDREN AND THE YOUTH

Violence is not just beating or hitting. There are various types of violence among 
children and schoolchildren. It can be mental, physical or sexual abuse. A child may also 
be a victim of domestic violence. When we learn about the violence that a student  experi-
ences, we have not only the right but also the duty to oppose it firmly. You have to seek 
help not only at school and family, but also to turn to various state and local authorities, 
church and social institutions, and in extreme situations also to the police and lawyers. 
However, it must be remembered that the perpetrator of violence should not be left to his 
own fate as aggressiveness is an indirect call for help. Such a person also needs therapy. 
The ideal situation is therefore to provide the perpetrator with psychological and spiritual 
help, which will create a chance for him to change his current behavior and to deal with 
the internal wound that manifested itself in the form of aggression and violence. Any 
responsible person must be aware of the consequences of his actions. However, we must 
remember that our life is a talent (cf. Mt 25: 14–30) entrusted to us so that we may trans-
form it and multiply it, making it a gift to others.

tłum. Małgorzata Królczyk
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W przypadku współczesności Internet należy do jej charakterystycz-
nych cech1. Odgrywa on bardzo ważną rolę, np. jest ogromną pomocą, jeśli 
chodzi o popularyzowanie wiedzy, wyszukiwanie informacji, kontakty pry-
watnych osób i wielkich instytucji oraz ułatwiając ekonomiczne, polityczne 
i kulturalne. Na korzystanie z Internetu, prywatnie i zawodowo, ludzie po-
święcają znaczącą część swojego czasu. I dotyczy to nie tylko mieszkańców 
wielkich aglomeracji miejskich. Z Internetu na różne sposoby korzysta także 
Kościół. Swój portal posiada Stolica Apostolska. Mają je także np. diecezje, 

1 Internet ma tutaj za „towarzysza” m.in. następująco opisany proces: „takie prze-
jawy respirytualizacji jak tęsknota za Bogiem, przeżywanie sacrum w różnych przejawach 
życia codziennego, poszukiwanie sensu życia, różne duchowe doznania itp., są niejed-
nokrotnie lepiej zagospodarowane przez nowe ruchy religijne niż przez Kościoły chrze-
ścijańskie”: J. MARIAŃSKI, Nowa duchowość – alternatywa czy dopełnienie religijności?, [w:] 
Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA, 
S. GROTOWSKA, Kraków 2010, s. 34. W przypadku dokumentów kościelnych zasadni-
czo za punkt odniesienia, ze względu na szerszą perspektywę badawczą dotyczącą obec-
ności i oddziaływania chrześcijańskich treści w Internecie, przyjęto tutaj tekst włoski opu-
blikowany na oficjalnym portalu watykańskim: www.vatican.va. Zaś związana z nimi 
numeracja pochodzi z danego dokumentu lub, by ułatwić skorzystanie z nich, została 
wprowadzona uwzględniając kolejność akapitów.
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zakony i parafie różnej wielkości. Nie jest to jednak wszystko, ponieważ trze-
ba uwzględnić także np. sieci społecznościowe. 

Niniejsze opracowanie wpisuje się w badania nad obecnym stanem oraz 
dalszymi możliwościami, jeśli chodzi o wykorzystanie Internetu w duszpa-
sterstwie niewielkich liczbowo lokalnych wspólnot2: doprecyzowanie „licz-
bowo” jest ważne, gdyż z niejednego względu te społeczności są ważne. Nie-
wielkie liczbowo lokalne wspólnoty nie są może zbyt eksponowane, jednak 
nie jest ich mało i np. z powodzeniem nieraz uzupełniając to, czego brakuje 
liczebnie bardzo dużym grupom. Już choćby z tego względu zajmują istotne 
miejsce, jeśli chodzi o realizację misji właściwej Kościołowi.

STANOWISKO KOŚCIOŁA WOBEC MOŻLIWOŚCI  
DUSZPASTERSKIEGO WYKORZYSTANIA INTERNETU

Zaczynając ten punkt trzeba doprecyzować, iż duszpasterska działal-
ność posiada dwa ściśle ze sobą połączone wymiary. Przykazanie miłości 
Boga i przykazanie miłości bliźniego są od siebie nieoddzielne (por. Mt 22, 
34–40; Łk 10, 27). O ile najważniejsze, jak jednoznacznie to przedstawia np. 
scena sądu z Ewangelii św. Mateusza, jest to, aby człowiek został zbawiony, 
to zarazem troska o zbawienie wieczne jest połączona z troską o los człowie-
ka w doczesności (por. Mt 25, 31–46). Przypadek środków społecznego prze-
kazu nie stanowi tutaj wyjątku3. Sobór Watykański II naucza, że o ile środki 

2 Tym samym niniejsze opracowanie opowiada się za całościowym podejściem do 
osoby ludzkiej i świata, a więc i mediów. „Model kulturowy, który można określić rów-
nież mianem modelu interakcji kulturowej, krytycznie odnosi się przede wszystkim do 
wąskiej koncepcji tego, co religijne, do jednokierunkowego ujmowania przekazu medial-
nego oraz do rozumienia religii i mediów w kategoriach autonomiczności, a ta ostatnia 
konstatacja wiąże się z krytyczną oceną i wąskiego, jak w modelu instrumentalno-trans-
misyjnym, i szerokiego, jak w modelu ideologicznym, definiowania mediów”: J. MAJEW-
SKI, Modele rozumienia relacji religia – media, [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. ZDUN-
KIEWICZ-JEDYNAK, Tarnów 2010, s. 41.

3 W tym kontekście warto przytoczyć następującą opinię. Socjologowie R. Stark 
i W.S. Bainbridge następująco oceniają znaczenie religii i wiary: „Żaden z nas nie jest 
religijny w znaczeniu, jakie nadaje się zwykle temu pojęciu i jakie ma ono w tej książce. 
Nie należymy do żadnej organizacji religijnej i nie wierzymy w siły nadprzyrodzone. Nie 
mamy jednak wrogiego stosunku do religii. Poświęciliśmy sporą część kariery  naukowej 
badaniu religii, ponieważ to właśnie w niej istoty ludzkie wykorzystują cały jednostkowy 
i społeczny potencjał, aby zmierzyć się z największymi wyzwaniami, przed jakimi stanął 
nasz gatunek – fakt ten wywołuje w nas raczej uczucie empatii niż lekceważenia. Nasza 
teoria pokazuje, że w religii istnieje wiele rzeczy zasługujących na podziw. Co więcej, 
nie napisaliśmy tej książki po to, aby oświecić tych, którzy akceptują religię, ani nie po 
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społecznego przekazu „zostaną wykorzystane w sposób właściwy, mogą 
przynieść rodzajowi ludzkiemu skuteczną pomoc, ponieważ służą odpręże-
niu i bardzo się przyczyniają do kształcenia umysłów oraz do rozszerzania 
i umacniania królestwa Bożego” (DSP 2). 

Warto również przypomnieć słowa św. Jan Paweł II, iż „środki przeka-
zu są opatrznościowym darem Bożym, który ma służyć głoszeniu Ewangelii 
i postępowi ludzkiemu”4. W orędziu na przypadający w 1973 r. VII Świa-
towy Dzień Środków Społecznego Przekazu, zatytułowanym Komunikacja 
społeczna oraz afirmacja i promocja wartości duchowych, papież Paweł VI nastę-
pująco pisze o masmediach: „Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, wartości ducho-
we mogą być afirmowane i upowszechniane od jednego do drugiego krańca 
ziemi. Boża Opatrzność szczodrze zarezerwowała dla naszej epoki ten cud”5. 
Mamy tutaj do czynienia z bardzo pozytywną oceną środków społecznego 
przekazu z punktu widzenia zadań właściwych Kościołowi. Szereg kościel-
nych dokumentów zwraca uwagę na pozytywne i ważne znaczenie mediów 
w przypadku szeroko rozumianego głoszenia Ewangelii i duszpasterstwa. 
Można tu wskazać np. na pierwsze papieskie orędzie radiowe wygłoszone 
przez papieża Piusa IX z 12.02.1931 r.6 W 1963 r. ze swej strony Sobór Wa-
tykański II także wskazuje, że masmedia, to istotne narzędzie ewangelizacji 
(por. DSP 3). W 1975 r. św. Paweł VI skierował do katolików następujące 
słowa: „Środki te, wprzęgnięte w służbę Ewangelii, niezmiernie poszerza-
ją zakres słuchania Słowa Bożego i zanoszą orędzie zbawienia do milionów 
ludzi”. Zaraz potem papież pisze, że „Kościół byłby winny przed swoim Pa-
nem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz 

to, aby wspierać racjonalizm. Chociaż uważamy się za niezdolnych do wiary religijnej, 
nasza teoria podpowiada nam, że lepiej żyć w społeczeństwie, które w większości składa 
się z osób wierzących”: R. STARK, W.S. BAINBRIDGE, Teoria religii, przekł. T. KUNZ, 
Kraków 2000, s. 38.

4 JAN PAWEŁ II, Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Rady 
ds. Środków Społecznego Przekazu „Ewangelizacja przez środki społecznego przekazu” (Rzym 
07.03.1996), cyt. za: A. LEWEK, Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 
2008, s. 214.

5 PAWEŁ VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale Delle Comunicazioni Sociali „Le 
comunicazioni sociali e l’affermazione e promozione dei valori spirituali” (01.05.1973), 5, [w:] 
(Internet, 20.07.2016), http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/communica-
tions/documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day.html.

6 PIUS XI, Il primo radiomessaggio a tutte le genti e ad ogni creatura (12.02.1931), 1, 
[w:] (Internet, 8.07.2017),http://w2.vatican.va/content/piusxi/it/speeches/documents/
hf_pxi_spe_19310212_radiomessage.html.
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bardziej usprawnia i doskonali. (…) w nich znajduje nowe i skuteczne formy 
świętego oddziaływania, współczesną ambonę”7. 

U progu III tysiąclecia, św. Jan Paweł II naucza podobnie. Papież za-
uważa, że „być może jednym z najpiękniejszych darów, jakie moglibyśmy 
ofiarować Jezusowi Chrystusowi z okazji dwutysiąclecia Jego narodzin, by-
łoby dotarcie z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi na ziemi (…) także za po-
średnictwem środków przekazu”8. Wskazane jako przykład chronologicznie 
nauczanie sytuuje się przed erą Internetu w tym jego kształcie, jaki znamy 
obecnie. Tym samym odnoszą się one do sytuacji, gdy możliwości oddziały-
wania za pomocą masmediów były o wiele mniejsze niż współcześnie.

Orędzie Benedykta XVI na XLIV Światowy Dzień Środków Społeczne-
go z 2010 r. nosi tytuł Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media 
w służbie Słowa9. Z kolei następne z 2013 r. w związku z XLVII Światowym 
Dniem Środków Społecznego Przekazu jest zatytułowane: Sieci społeczno-
ściowe: bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie ewangelizacji10. Jak stwierdza 
Ojciec Świety, „jeśli Dobrej Nowiny nie będzie można poznać także w świe-
cie cyfrowym, to może być ona nieobecna w doświadczeniu wielu osób, 
dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna”11. Papież wskazuje, że 

7 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii 
nuntiandi” (8.12.1975),  45, [w:] (Internet, 21.01.2014), http://www.opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html.

8 JANPAWEŁ II, Messaggio per la XXXI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
„Comunicare Gesù: Via, Verità e Vita” (24.01.1997),  14, [w:] (Internet, 20.07.2016),  http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_24011997_world-communications-day.html

9 BENEDYKT XVI, Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali „Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola” 
(24.01.2010), 1, [w:] (Internet, 1.03.2015),http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/
messages/communications/documents/hf_benxvi_mes_20100124_44th-world-commu-
nications-day.html.

10 BENEDYKT XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali „Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione” (24.01.2013), [w:] 
(Internet, 1.03.2015),http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/messages/communi-
cations/documents/hf_benxvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html.

11 BENEDYKT XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali „Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione” (24.01.2013),  5, [w:] 
(Internet, 1.03.2015),  http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/messages/commu-
nications/documents/hf_benxvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html. 
Co do alternatywy i, co ważniejsze, oczekiwań i potrzeb odczuwanych przez współcze-
snego człowieka, to pomocnymi mogą być następujące słowa. „Socjologowie konstatują 
ślady tej [tzn. nowej] religijności i duchowości w środowiskach społecznych o strategicz-
nym znaczeniu, np. wśród młodzieży, inteligencji, biznesmenów, naukowców (m.in. so-
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jeśli chodzi o ewangelizację, to dynamiczny rozwój i wielkie znaczenie cy-
frowych mediów, a więc i Internetu, stanowi wielką szansę. „Nowe media 
dają (…) przede wszystkim prezbiterom wciąż nowe i z duszpasterskiego 
punktu widzenia nieograniczone perspektywy”12. Niemniej jednoznaczne 
są następujące słowa: „Świat cyfrowy, dostarczając środków, które dają nie-
mal nieograniczoną zdolność wyrazu, pozwala w nowy sposób odczytywać 
Pawłowe wezwanie: »Biada mi (...), gdybym nie głosił Ewangelii« (1 Kor 9, 
16). Wraz z upowszechnianiem się nowych technologii obowiązek głoszenia 
nie tylko wzrasta, ale staje się coraz bardziej naglący i wymaga bardziej umo-
tywowanego i skutecznego zaangażowania”. Zaraz potem papież dodaje, że 
„kapłan znajduje się zatem jakby na początku nowej historii, gdyż im bardziej 
nowoczesne technologie będą budować coraz ściślejsze relacje i im bardziej 
świat cyfrowy będzie rozszerzać swoje granice, tym bardziej będzie on mu-
siał uwzględnić to wszystko w pracy duszpasterskiej, zwielokrotniając swoje 
zaangażowanie, by wykorzystać media w służbie Słowa”13. 

Nie chodzi tutaj o zastąpienie tradycyjnego i sprawdzonego duszpa-
sterstwa, ewangelizowania, lecz o współdziałanie. „Wiele osób odkrywa (…) 
właśnie dzięki kontaktowi, który początkowo miał miejsce online, znaczenie 
kontaktu bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet pielgrzymki – 
będących nieustannie ważnymi elementami na drodze wiary. Szukając spo-
sobów uobecnienia Ewangelii w środowisku cyfrowym, możemy zaprosić 
ludzi do przeżywania spotkań modlitewnych lub celebracji liturgicznych 
w konkretnych miejscach, takich jak kościoły czy kaplice”14. 

cjologów, polityków, dziennikarzy, aktorów itp., ale także wśród instruktorów technik 
oddechowych, specjalistów od technik medytacyjnych, astrologów, uzdrowicieli przez 
dotyk lub na odległość). Należy jej szukać również wśród zwolenników New Age, wśród 
sympatyków nowych ruchów religijnych i w różnych grupach subkulturowych”. J. MA-
RIAŃSKI, Nowa duchowość – alternatywa czy dopełnienie religijności?, [w:] Religijność i du-
chowość – dawne i nowe formy, red. M. LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA, S. GROTOWSKA, 
Kraków 2010, s. 34.

12 BENEDYKT XVI, Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali „Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola” 
(24.01.2010),  9, [w:] (Internet, 1.03.2015),http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/
messages/communications/documents/hf_benxvi_mes_20100124_44th-world-commu-
nications-day.html.

13 BENEDYKT XVI, Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali „Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola” 
(24.01.2010),  5, [w:] (Internet, 1.03.2015),http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/
messages/communications/documents/hf_benxvi_mes_20100124_44th-world-commu-
nications-day.html.

14 BENEDYKT XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali „Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione” (24.01.2013), 10, [w:] 
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Papież Franciszek także wskazuje na pozytywne znaczenie Internetu 
i związanych z nim mediów, gdy chodzi o szeroko rozumianą ewangelizację 
i tym samym duszpasterską posługę. „Nie obawiajcie się bycia obywatelami 
środowiska cyfrowego. Ważna jest czujność i obecność Kościoła w świecie 
komunikacji, aby rozmawiać ze współczesnym człowiekiem i prowadzić go 
na spotkanie z Chrystusem: Kościół towarzyszący w drodze potrafi wyru-
szyć z każdym. W tym kontekście rewolucja środków przekazu i informa-
cji jest wielkim i pobudzającym wyzwaniem, wymagającym nowej energii 
i nowej wyobraźni, by przekazywać innym piękno Boga”15.W tym samym 
orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Franci-
szek zwraca uwagę, iż „kultura  spotkania  wymaga,   abyśmy  byli  skłonni   
nie   tylko  dawać,  ale   także otrzymywać od innych. Media mogą nam  w  
tym  pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy  sieci ludzkiej   komunikacji   osiągnęły   
bezprecedensowy   rozwój.   Zwłaszcza   Internet   może zaoferować  więk-
sze  możliwości spotkania i  solidarności  między  wszystkimi,  a jest to rzecz 
dobra, jest to Boży dar”16.

INTERNET I NIEWIELKIE LICZBOWO WSPÓLNOTY LOKALNE

Niewątpliwie technologiczny rozwój, który w ostatnich dekadach prze-
żywa swoją ekspansję nie pozostaje bez wpływu na codzienne życie ludzi. 
Cyfryzacja oraz możliwości przekazu informacji, jak również łatwość komu-
nikowania się między osobami czy grupami osób, mogą być i bywają wy-
korzystywane w duszpasterskiej działalności. Możliwości, jakie daje Inter-
net (zwłaszcza w przepływie informacji,) są praktycznie nieograniczone, co 
ma swoje oddziaływanie zarówno w przestrzeni lokalnej oraz globalnej, jak 
również we wszystkich praktycznie społecznych i wiekowych przedziałach 
populacji ludzi. 

(Internet, 1.03.2015), http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/messages/commu-
nications/documents/hf_benxvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html.

15 FRANCISZEK, Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali  „Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro (24.01.2014),  10, [w:] 
(Internet, 24.01.2014), http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communi-
cations/documents/papafrancesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html.

16 FRANCISZEK, Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali  „Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro (24.01.2014),  2, [w:] (In-
ternet, 24.01.2014),  http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communica-
tions/documents/papafrancesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html.
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Podejmując temat przepływu informacji należy zarysować pewne obiek-
tywne ograniczenia napotykane na linii nadawca – odbiorca, które często po-
wodowane są technicznymi czynnikami: np. brak sieciowej infrastruktury, 
brak środków i technologicznego zaplecza oraz czynnikami naturalnymi: 
np. wiek, wykształcenie, „zacofanie” – mentalność strachu przed nowinka-
mi. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku widać, że ograniczenia 
te są sukcesywnie usuwane m.in. przez projekty informatyzacji państwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem tworzenia sieciowej infrastruktury na tere-
nach wiejskich17, aktywność lokalnych dostawców Internetu w technologii 
radiowej, tworzenie HOT-SPOT-ów w publicznej przestrzeni18 czy wreszcie 
powszechna i najczęściej wykorzystywana dostępność łącza internetowego 
operatorów telefonii komórkowej. Należy wspomnieć o możliwościach19 
i sposobach pozyskania darmowego Internetu, w czym najczęściej przodują 
młodzi ludzie20. Co do usuwania czynników w charakterze „naturalnym” 
można zaliczyć organizowanie szkoleń w ramach aktywizacji ludzkiego 
kapitału z zakresu posługiwania się internetowymi zasobami w celu pod-
wyższenia zawodowych kwalifikacji i zdolności poruszania się w wirtualnej 
przestrzeni e-administracyjnej oraz aktywizacji seniorów21. Warto nadmie-
nić, iż w ramach promowania i udostępniania wirtualnej przestrzeni dla szer-
szej rzeszy ludzi, samorządy na terenie kraju w ramach eliminacji czynnika 
wykluczenia społecznego podejmowały w kooperacji z innymi podmiotami, 
inicjatywy pozyskiwania sprzętu komputerowego dla szerszej grupy ludzi22.

17 Por. MINISTERSTWO CYFRYZACJI RP, Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, [w:] (Internet, 
20.02.2019), https://www.premier.gov. pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchw-
ala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawieprzyjecia-programu-rozwoju-program.html.

18 Por. RYNEK INWESTYCJI PL, Internet Hot Spot otwarty dla wszystkich, 20.02.2019), 
http://rynekinwestycji.pl/internet-hot-spot-otwarty-dla-wszystkich/.

19 Por. np. wniosek dostępny na https://aero2.pl/1_bezplatny-internet/2_zamow-
-karte-sim/2_wniosek-online (dostęp: 20.02.2019).

20 Por. P. GRABIEC, Najlepsze sposoby na darmowy Internet mobilny, czyli WebHpp 
kontra reszta świata, [w:] (Internet, 19.02.2019),  https://www.spidersweb.pl/2017/12/
darmowy-internet-mobilny-webhop-tvn.html; W. KULIK, Darmowy Internet – jak i gdzie?, 
[w:] (Internet, 19.02.2019), http://www.benchmark.pl/ testy_i_recenzje/darmowy-inter-
net-jak-i-gdzie.html.

21 Por. PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Szkolenia dla osób dorosłych, [w:] 
(Internet, 20.02.2019), https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/
szkolenia-dla-osob-40/.

22 Por. np. J. MŁODECKA, Gmina daje darmowe komputery, „Gazeta Pomorska” 
(13.01.2014), [w:] (Internet, 17.02.2019),  https://pomorska.pl/gmina-rozdaje-darmowe-
-komputery/ar/6406374.
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Internetowa sieć jest bardzo szerokim medium, zarówno w wielko-
miejskiej przestrzeni, która charakteryzuje się większym zaludnieniem 
w stosunku do danego obszaru urbanistycznego, jak również w przestrze-
ni małomiasteczkowej czy wiejskiej, którą z kolei cechuje rozbicie małych 
grup społeczeństwa na znacznym obszarze. Zatem konkretyzując niewielką 
wspólnotę lokalną w eklezjalnej rzeczywistości, można ją scharakteryzować 
jako społeczność tego drugiego typu, w której anonimowość jest znikoma, 
gdyż ludzie tworzący to środowisko znają się od wielu lat, a codzienna prze-
strzeń życia publicznego, zawodowego, edukacyjnego i rodzinnego funkcjo-
nowania tych podmiotów przeplata się ze sobą. 

W takich społecznych uwarunkowaniach wykorzystanie wirtualnej 
przestrzeni do celów duszpasterskich może być bardzo korzystne. Bowiem 
mamy społeczność, która częściej niż w wielkich miastach nie jest anonimo-
wa i ma już wypracowany system współdziałania wykorzystywany przy 
okazji wielu społecznych inicjatyw (np. Koło Gospodyń Wiejskich, organi-
zacja Dożynek, itp.), zaś sama możliwość szybkiego komunikowania się, 
przesyłu informacji, dokumentów czy tworzenia wideokonferencji, poma-
ga pogodzić obowiązki konieczne dla danej społeczności (np. praca na roli, 
hodowla, edukacja, itp.) z koniecznością przemieszczania się na obszernym 
terenie, co wymaga dodatkowego czasu i często środka transportu, a nawet 
tylko uczestnictwa w inicjatywach duszpasterskich parafii, która często roz-
ciąga się na kilka bądź kilkanaście wiosek. Dlatego Internet w duszpaster-
stwie często staje się niezastąpionym narzędziem, które w istocie służy nie 
tylko tej małej społeczności, ale jej świadectwo działań na niwie wiary i wy-
nikających z tego owoców, przez zasięg ogólnopolski czy wręcz globalny, 
może stać się inspiracją dla innych wspólnot.

Niewątpliwie pierwszorzędnym celem duszpasterskiej aktywności 
w przestrzeni internetowej jest ewangelizacja. Jednak należy uwzględnić, że 
ma ona w wirtualnej przestrzeni wielowymiarowy charakter. Wydaje się, że 
trzeba tu pokusić się o wyodrębnienie kilku zasadniczych płaszczyzn. Pierw-
szą jest informacja, w której mieści się zarówno kerygmat, który głoszony we 
wspólnocie Kościoła wzmacnia wiarę wyznawców Chrystusa i ma jednocze-
śnie formacyjny charakter, jak również misyjny wymiar kerygmatu, skiero-
wany do tych, którzy Jezusa jeszcze nie poznali, a przestrzeń Internetu staje 
się swoistym areopagiem dzisiejszej doby. Dlatego należy uwzględnić na tej 
płaszczyźnie wszelkie dane mówiące o istocie konkretnej wspólnoty oraz jej 
historii, życiu i działaniach. Kolejną płaszczyzną jest kontakt, który umożliwia 
zainteresowanym osobom lub podmiotom nawiązanie szeroko rozumianej 
współpracy w interpersonalnym i instytucjonalnym wymiarze. Następną jest 
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płaszczyzna konsultacyjna, na której działają podmioty stanowiące pewnego 
rodzaju warsztat kreatywności, będący zapleczem wszelkich ewangelizacyj-
nych działań. Spinająca całość jest płaszczyzna koordynacyjna, gdzie nadaje się 
konkretny kształt różnorakim działaniom ewangelizacyjnyjnym. 

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z DUSZPASTERSKIM  
WYKORZYSTANIEM INTERNETU W NIEWIELKIEJ LICZBOWO 

WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Podstawową zaletą Internetu jest dostępność i szybkość przepływu in-
formacji. Praktyczny wymiar duszpasterstwa i jego oddziaływanie w wir-
tualnej przestrzeni można rozpatrywać na wiele sposobów. Pryncypialna 
będzie powszechność dostępu do danych informacji, czyli nieograniczony 
dostęp do publikowanych materiałów z perspektywą wpływania na za-
mieszczane treści, czy możliwością ich opiniowania przez użytkowników, 
zwłaszcza w lokalnej społeczności.  

Najbardziej powszechną formą i najdłużej funkcjonującą w Polskiej rze-
czywistości duszpasterskiej jest strona internetowa parafii.  Często ma ona infor-
macyjny charakter i zawiera np: porządek nabożeństw, rys historyczny para-
fii, galerię zdjęć, dane teleadresowe i personalia duszpasterzy, profil parafii 
wskazujący na rodzaj i liczebność grup parafialnych. Często można odnaleźć 
treści o charakterze duszpasterskim: ogłoszenia duszpasterskie (wskazujące 
na bieżącą działalność parafii), sprawozdania w formie e-kroniki oraz intencje 
mszalne.  W zdecydowanej mniejszości są parafialne strony, na których moż-
na odnaleźć dodatkowo publikacje czy materiały formacyjne jak: kazania, me-
dytacje, opisy bieżących spraw i wydarzeń Kościoła23. Natomiast coraz czę-
ściej spotykamy na stronach parafialnych odnośnik „kamery online” dający 
możliwość oglądania transmisji nabożeństw „na żywo”, a tym samym uczest-
nictwa w nich osób starszych oraz chorych. Bardzo rzadko umieszczane są na 
stronach parafialnych fora do publikacji opinii. Zaletą internetowych stron 
parafii jest łatwość dostępu przez odbiorcę do umieszczonych zasobów oraz 
„hermetyczność”, która gwarantuje wykluczenie publikacji o np. przypadko-
wych treściach – najprawdopodobniej ze względów bezpieczeństwa raczej 

23 Treści te są częściej spotykane na indywidualnych blogach prowadzonych przez 
duszpasterzy i teologów. Blog, to inna forma komunikacji, której zasada działania podob-
na jest do strony internetowej, jednak jest ona bardziej indywidualna i osobista. W tym 
wypadku trudniej mówić o weryfikacji autora i treści. Często ta forma wykorzystywana 
jest w lokalnej działalności, rzadziej globalnej. Może dotyczyć poszczególnych osób, grup 
oraz społeczności.   
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brak na stronach parafialnych forum dyskusyjnego. Do wad należy zaliczyć 
małą ekspansję takiej formy, gdyż najczęściej odwiedzającymi są osoby mało 
przypadkowe, skonkretyzowane, zaś częstotliwość odsłon bieżących publi-
kacji jest zależna od zainteresowanych, co wymaga od administratora syste-
matycznego prowadzenia strony (chyba że parafia może sobie pozwolić na 
informowanie swoich czytelników przez e-mail, czy sms – pod warunkiem, 
że posiada taką bazę kontaktową). Kolejną bolączką internetowej strony para-
fialnej jest jej administrowanie. Często zdarza się, że brak jest ciągłości w ad-
resie internetowym parafii (nowa www), brak koncepcji i spójnej struktury, 
co powodowane jest często zmianą administratora (np. wikariusza). Dlatego 
warto przy parafii powoływać grona redakcyjne i zlecić to zadanie naczelne-
mu administratorowi i następcy, którzy zapewnią ciągłość w tej materii.

Nowe technologiczne możliwości łączy internetowych niosą ze sobą 
szersze formy duszpasterskiego oddziaływania. Zupełnie nową jakość komu-
nikowania się duszpasterzy z wiernymi przyniosły tzw. social media. Nowa 
jakość polega na większej ekspansji danego medium wychodzącego na prze-
ciw odbiorcy, co jednak najczęściej jest obwarowane przynależnością do danej 
grupy użytkowników, przez weryfikację podmiotu (czego nie ma przy kla-
sycznych stronach www). Ta forma, ze względu na wektory komunikacyjne 
zwrócone ku sobie, ma większe możliwości w duszpasterstwie, gdyż może 
nie tylko informować, ale również przez sprzężenie zwrotne daje możliwość 
konsultowania i koordynowania działań na niwie duszpasterskiej. Ważnym 
elementem w tej jakości komunikowania się jest możliwość wyrażania swoich 
opinii i zdolność interakcji, a to wymaga większego zaangażowania, przyjmo-
wania krytyki i często cierpliwego prowadzenia apologii. 

Zwłaszcza wśród młodych ludzi (choć nie tylko), w dziedzinie komu-
nikacji triumfuje Facebook, który w swojej przestrzeni gromadzi ludzi z ca-
łego świata, czyniąc z niego „globalną wioskę”. Szeroki wachlarz narzędzi, 
jakie daje ta platforma można wykorzystać do organizacji obszaru działań 
duszpasterskich i szybkiej wymiany informacji. Możliwość tworzenia fanpa-
ge’a, jest dobrą alternatywą dla klasycznej strony internetowej parafii, gdyż 
spełnia te same zadania, a poza tym ułatwia sprawniejsze dotarcie do użyt-
kowników wirtualnej przestrzeni i szukanie potencjalnych odbiorców. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że wówczas pojawiają się pewne ograniczenia wobec 
użytkowników spoza społeczności Facebook’a – powodowane koniecznością 
logowania, a tym samym posiadania profilu. Coraz częściej spotyka się pa-
rafie tworzące profil na Twitterze, jednak ta aktywność wydaje się bardziej 
sprzyjać promocji parafii na zewnętrznym forum stricte wirtualnym, choć to 
także duszpasterskie działanie.
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Kolejnym udogodnieniem jest tworzenie grup, które pomagą sprecyzo-
wać grono odbiorców danych działań i treści, co w połączeniu z komunikato-
rem np. Messenger staje się pomocną i bezpośrednią komunikacją. Stworzenie 
„zamkniętej grupy” i weryfikacja jej członków daje pewność, że informacja 
dotarła do konkretnego odbiorcy. Tego typu udogodnienia szeroko stosuje 
się w organizacji grup parafialnych (Oaza, schola, ministranci, KSM), oddzia-
łów wolontariatu, jak również w cyklu formacji przygotowującej kandyda-
tów do sakramentu bierzmowania, gdzie w wirtualnej przestrzeni powstają 
także przydatne dla nich aplikacje na telefon24. Do podobnych duszpaster-
skich celów można wykorzystać także inne komunikatory25, z których najpo-
pularniejszy okazał się WhatsApp, który pozwala na tworzenie konkretnych 
grup odbiorców, wystarczy tylko posiadać aplikację i numer telefonu.

   Jedną z najprężniej rozwijających się form duszpasterstwa w Intenecie, 
są ewangelizacyjne vlogi publikowane na YT26. Ich autorzy dotarli z Ewange-
lią do świata zagarniętego przez youtuberów, tak podziwianych szczególnie 
przez młodych ludzi. Przekaz vlogów, choć dotykający skomplikowanych 
rzeczy, jest często bardzo prosty i rzeczowy. Właśnie ta prostota języka i wy-
powiedzi oraz ich autentyczność polegająca np. na wpuszczeniu odbiorcy 
w prywatny świat życia (prozaiczne miejsca nagrywania materiału) i myśli 
autora, który przeżywa swoją wiarę i tym się dzieli, oddziaływają na sze-
roki krąg odbiorców, którzy również dzielą się swoimi opiniami na temat 
zamieszczonego materiału.

Niestety, trzeba jednak stwierdzić, że w wielu parafiach żadna z wyżej 
wymienionych form duszpasterskiej aktywności w wirtualnej rzeczywisto-
ści, w której wielu z naszych parafian przebywa po parę godzin dziennie, nie 
zostały jeszcze wykorzystane. A przecież działalność ta może prowadzić do 
interpersonalnego spotkania face to face – „gdzie dwóch albo trzech gromadzi 
się w Moje imię, tam Jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Dlatego nie traktuj-
my ewangelizacyjnej działalności w wirtualnej przestrzeni, jako celu samego 
w sobie, ale jako narzędzie, które pomorze nam jeszcze bardziej aktywizo-
wać społeczności lokalnego Kościoła. 

24 Por. Pentecostapp. aplikacja dla bierzmowanych i nie tylko, [w:] (Internet, 26.02.2019),  
http://pente costapp.pl/.

25 Por. K. KOZŁOWSKI, Piszesz, rozmawiasz, posyłasz pliki? Oto nasze top 5 komuni-
katorów, [w:] „antyweb.pl” (29.08.2016), [w:] (Internet, 26.02.2019), https://antyweb.pl/
top5-komunikatorow/.

26 Por.. np. w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wal0NPXQ
kKo&list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx, https://www.youtube.com/watch? 
v=FJDwSytFDgg, https://www.youtube.com/channel/UCBOM7Sv3w_KYAhMIgyOh-
0HA, https://www.youtube.com/user/Langustanapalmie/videos (dostęp: 26.02.2019).
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ZAKOŃCZENIE

Magisterium Kościoła wskazuje na pozytywny potencjał Internetu. 
Związane z jego oddziaływaniem minusy nie powinny przysłaniać pozy-
tywnych oddziaływań. Przedstawione dane wskazują, iż także w przypadku 
duszpasterstwa niewielkich lokalnych wspólnot może on odegrać ważną, 
pozytywną rolę: nie jak np. alternatywa dla życia sakramentalnego, dla litur-
gii sprawowanej w kościele czy w kaplicy, dla szeroko rozumianej kateche-
zy, czy też pracy z młodzieżą, ale jako wartościowe wsparcie dla nich.

INTERNET AS A HELP IN THE PASTORAL CARE:  
THE CASE OF SMALL LOCAL COMMUNITIES

The Internet is very important today. For example, it serves to communicate and 
propagate opinions. It is a source of information and knowledge. The Internet is used for 
entertainment. Many people use it for a significant time daily. People form the Internet 
and the Internet forms people. It can also be useful in pastoral work, e.g. the case of small 
local communities. The Magisterium Ecclesiae sees such opportunities and encourages, 
even obliges to take advantage of them. Important and interesting is too the practical ap-
plication of the Internet in pastoral ministry, e.g. in connection with World Youth Day.

tłum. Wojciech Misztal
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Na różne sposoby bywa odmieniane i przyjmowane już niemal jako 
pewnik twierdzenie uznające „zrealizowanie siebie”, jako cel naszego życia. 
Dążenie do takiej realizacji ma być drogą do życia spełnionego, jak się często 
mówi. Nie trzeba dodawać, że to również jeden z przejawów postaw „dyk-
towanych” nam przez różne wymiary obecnej pop-kultury. Wzmaga to i tak 
egoistyczną przypadłość naszej natury. W konsekwencji człowiek zmierza 
do realizacji celów, które sam sobie stawia. Wydaje się więc, że można mó-
wić w związku z tym o swoistym „zakrzywieniu na sobie” polegającym na 
umiejscawianiu własnego „ja” w centrum myśli, celów i działań. W tym, co 
następuje, spróbujemy zjawisko tak rozumianej absolutyzacji własnego „ja” 
odnieść do myśli Hansa Ursa von Balthasara (1902–1988). W tym celu naj-
pierw sięgniemy do filozoficznych źródeł myśli szwajcarskiego teologa. Na-
stępnie przybliżymy jego oryginalną koncepcję osoby. Wreszcie zarysujemy 
spojrzenie teologa z Bazylei na środowisko kształtowania osoby, jakim jest 
dla niego Kościół.
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U FILOZOFICZNYCH ŹRÓDEŁ ABSOLUTYZACJI „JA”

Podejmowany przez nas problem odniesiemy do badań Balthasara 
przypadających na wczesne lata jego twórczości, a mianowicie czas jego stu-
dium z zakresu filozofii idealizmu niemieckiego. Pierwszą swą monografię 
Balthasar zatytułował Apokalypse der deutschen Seele. Studien zu einer Lehre von 
letzten Haltungen1 (Apokalipsa niemieckiej duszy. Studia nad doktryną ostatecz-
nych postaw). Stanowi ona zapis owoców, jakie przyniosła swoista „spowiedź 
niemieckiej duszy”, której dokonał doktorant filozofii na uniwersytetach 
w Wiedniu i Berlinie. W tym miejscu korzystamy z owoców badań z zakresu 
filozofii Balthasara, opublikowanych przez Marka Urbana w jego habilitacyj-
nej monografii2.

W przekonaniu Balthasara niemiecki idealizm usiłuje w szczególności 
ujmować całość rzeczywistości z punktu widzenia aktu podmiotu. Dzieje 
się tak zasadniczo pod wpływem filozofii Immanuela Kanta (1724–1804). To 
akt podmiotu staje się tu sensem i zasadą świata. Zatem człowiek odkry-
wa swoją podmiotowość i stawia równocześnie siebie w centrum wszelkie-
go pojmowania i rozumienia3. Podobnie rzecz się ma u Georga W. F. Hegla 
(1770–1831). Określa on istotę ducha jako bycie w sobie i dla siebie. Ów duch 
pragnie wyzwolić się z ograniczoności świata drogą pojęcia siebie. Według 
Balthasara, przez „wyniesienie skończoności i nicości do rangi absolutu He-
idegger był zmuszony ukazać ów absolut na drodze, która odsyła człowieka 
do jego skończoności, zamyka go w niej”4.

Wywodzenie filozofowania jedynie z postaw subiektywnych sprawia, 
że niemiecka filozofia ducha widziana jest przez Balthasara jako postawa, 
w której skończony duch człowieka nie potrafi sam z siebie osiągnąć swo-
jego ostatecznego celu. Trafnym przywołaniem analizy Kunst der Fuge Jana 
Sebastiana Bacha, jakiej dokonuje Balthasar, M. Urban ukazuje, jak doszło do 
tego przejścia od postawy artysty, który pragnął sławy swego dzieła, do ar-
tysty pożądającego pochwały samego siebie. „Mistrza w ogóle nie nazywano 
wówczas z imienia, a jednak jego obraz niesiono triumfalnie ulicami. Z po-
czątkiem czasów, od których sztuka zazwyczaj nazywana jest romantyczną, 

1 Trzytomowe dzieło opublikowane w Salzburgu w latach 1937 i 1939 (t. 2 i 3) stano-
wi kontynuację i nowe ujęcie rozprawy doktorskiej Balthasara z zakresu filozofii i germa-
nistyki. Warto zauważyć, że nigdy nie uzyskał on stopnia doktora teologii. Był natomiast 
wyróżniany przez uniwersytety przyznawanymi mu doktoratami honoris causa.

2 Por. M. URBAN, Hans Urs con Balthasar wobec idealizmu niemieckiego. Myśl chrześci-
jańska a refleksja filozoficzna, Kraków 2017.

3 Por. tamże, s. 212.
4 H. U. von, Pisma wybrane, t.1, Osoba i forma, tłum. M. URBAN, Kraków 2006, s. 126.
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zaczęto patetycznie zafałszowywać ów stosunek, jaki z dawien dawna uwa-
żany był za zgodny z istotą sztuki: stosunek artysty do społeczeństwa. Nie 
chciał on już sławy swego dzieła, lecz pochwały samego siebie”5.

Balthasar uchwycił Heideggerowskie ubóstwienie tego, co skończone 
i jako konsekwencję, nieuchronne zamknięcie, którego doznaje w niej czło-
wiek. M. Urban pisze, że „to, czego zupełnie brakuje filozofii niemieckiej, to 
metafizyka uwielbienia, modlitwy, słuchania, kontemplacji jako otwarcia się 
i przyjęcia. Najważniejszą postawą pozostaje postawa wiedzy, lub co naj-
wyżej czynu, obie jednak trwają skrępowane w działającym i wytwarzają-
cym podmiocie”6. Przejmujące są tego skutki, bowiem „Niemcy nie chcą się 
modlić. Naród poetów i myślicieli, ale już nie świętych”7. Autor wskazuje, 
że zdaniem Balthasara, aby dokonać przełamania idealistycznej filozofii, 
trzeba wskazać na jej przeciwległy koniec, to znaczy punkt, w którym na-
stępuje otwarcie na to, co ostateczne. Ono wyrywa podmiot z jego skończo-
ności i ograniczoności. Tego wskazania potrzebują sukcesorzy niemieckiego 
idealizmu dla uniknięcia absolutnego dualizmu, pogrążenia w napięciach 
i sprzecznościach8. Wydaje się, że również w nawiązaniu do tego faktu Bal-
thasar formułuje swoje własne stanowisko w zakresie określenia osoby jako 
takiej.

BALTHASAROWSKIE ROZUMIENIE OSOBY

Dogłębnie zaznajomiony z niemieckim idealizmem Balthasar znał kon-
sekwencje zdominowania teologii przez ten kierunek filozoficzny. Uwidacz-
niają się one w całej pełni, choćby w heglowskiej koncepcji zastąpienia teolo-
gii przez filozofię, wiary przez wiedzę9. Dlatego, przenosząc rozważania na 
temat osoby z obszaru filozofii, włącza je do teologii i proponuje własne i jak 
się wydaje, oryginalne rozumienie osoby. W istocie na powrót znajduje się 
ono w obszarze chrystologii i ściśle z nią związanej nauki o Trójcy Świętej.

To Jezus Chrystus jest osobą par excellence. Osoba Słowa Wcielonego de-
finiuje się „dramatycznie” przez rolę, którą pełni w ramach otrzymanej od 
Boga misji, przez radykalne posłuszeństwo Ojcu. Jest ono historyczno-zbaw-
czą formą, w której zostaje przyjęte posłannictwo. W konsekwencji otwiera 

5 M. URBAN, Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego, dz. cyt., s. 219.
6 H. U. von BALTHASAR, Pisma wybrane, t. 1, dz. cyt., s. 93.
7 Tamże.
8 Por. M. URBAN, Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego, dz. cyt., s. 218.
9 Por. J. GALOT, Wybrane zagadnienia z teologii współczesnej, tłum. J. D. SZCZUREK, 

Kraków 1994, s. 11.
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Chrystusa na każdego człowieka, Jego Krzyż jest „godziną”, w której ku-
muluje się całe życie Jezusa, a ostatecznie spełnia się posłannictwo. Bazy-
lejczyk powołuje się na stanowisko Tomasza z Akwinu, który stwierdza, że 
posłannictwo Chrystusa (missio) w świecie jest przedłużeniem Jego odwiecz-
nego pochodzenia od Ojca (processio). Chrystus jako człowiek zna siebie sa-
mego jako posłany Ojca. Jedynie w Nim świadomość utożsamia się z Jego 
powszechną misją trynitarną i jedynie w Nim osoba i misja współistnieją ze 
sobą, czy też utożsamiają się10. Jezus Chrystus jest, według Balthasara, „uoso-
bioną misją: (…) w swej zastępczej męce jest On zarazem kapłanem i ofiarą: 
urzędowo upoważniony Wykonawca i egzystencjalnie Znoszący ostateczne 
cierpienie”11. W tożsamości Jego władzy i misji jest On uosobioną misją tak 
bardzo, że „ostatecznie Tym, który dokonuje aktu oddania siebie, jest Ojcie-
c”12. Jego autorytet i bycie sługą wszystkich realizuje się na tyle, na ile jest On 
posłuszny Ojcu, aż do śmierci13. W tym sensie dla Balthasara osoba pojawia 
się właściwie dopiero wraz z Chrystusem, a w Nim wszystko staje się oso-
bowe. To w Chrystusie urzeczywistniło się raz jeden i doskonale prawdzi-
we i pełne posłannictwo. Dlatego określenie „osoba” wewnętrznie związane 
w koncepcji Balthasara z koncepcją posłannictwa można, poza Chrystusem, 
stosować tylko na podstawie odpowiednio ukształtowanego odniesienia do 
Niego i pochodzenia od Niego. W ślad za tym, to w Chrystusie otwarta jest 
możliwość wyniesienia duchowego podmiotu ponad jego przyrodzone ży-
cie do godności „nadprzyrodzonej” osoby. Ludzie, jako naturalne duchowe 
podmioty mają identyczną konstrukcję, dopiero wraz ze stawaniem się oso-
bami są niepowtarzalni14.

Powołując się na kategorie literackie, Balthasar mówi o obszarze gry 
otwartej przez Chrystusa, w której duchowe podmioty mogą się stawać part-
nerami gry w Boskim dramacie15. Wejście w obszar owej gry nie może się 
dokonać w oparciu o własne siły podmiotów, ani też polegać na przypisy-
waniu roli samemu sobie. Pojęcie osoby, Balthasar wypełnia przy tym ory-
ginalną treścią przez uwzględnienie idei Bożego posłannictwa czy też misji 

10 Por. H. U. von BALTHASAR, Teodramatyka II, Osoby dramatu, cz. 2, Osoby w Chry-
stusie, tłum W. SZYMONA, Kraków 2003, s. 255.

11 H.U. von BALTHASAR, Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego plurali-
zmu, tłum. I. BOKWA, Poznań 1998, s. 110.

12 Tamże, s. 114.
13 Por. H.U. von BALTHASAR, Prawda jest symfoniczna, dz. cyt., s. 115.
14 Por. H. U. von BALTHASAR, Duch chrześcijański, Kraków 2013, s. 24.
15 Kategorie dramatu, gry, teatru w ogólności stanowią typowe kategorie dla Bal-

thasara, a w literaturze szeroko podejmowane. Por. E. PIOTROWSKI, Teodramat. Drama-
tyczna soteriologia Hansa Ursa won Balthasara, Kraków 1999.
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(Sendung). Bóg posyła dany podmiot ku jej realizacji. Bycie osobą zespolone 
jest zatem treściowo z wyznaczonym przez Boga, ludzkiemu podmiotowi, 
posłannictwem. Bycie osobą, a raczej stawanie się osobą, jest zatem rezulta-
tem spotkania danego podmiotu z Osobą absolutną i dokonuje się w ramach 
owego spotkania. Podmiot staje się osobą właśnie jedynie wtedy, gdy po-
zwoli Chrystusowi zjednoczyć go z trójosobowym bytem Boga. Prawdziwe 
osobowości biorą początek od Chrystusa, każda osoba jest zatem chrystolo-
giczna, a misja nadawana przez Boga jest dla podmiotu personalizująca16.

Misja jest również „uspołeczniająca”, gdyż przyjęta i posłusznie peł-
niona deprywatyzuje „ja”. Owo ego tak powszechnie podkreślane i nadęte, 
skoncentrowane na sobie i zajęte sobą, odtąd przestaje być ukształtowane na 
wzór jakiejś monady. Przeciwnie, jako teologiczna osoba, w sposób owocny 
i pełen łaski, krąży, „promieniuje” i rozciąga się na całość mistycznego ciała 
Chrystusa. Razem z darem Jego światła, powołaniem i posłaniem jest jej po-
darowane również bycie-dla-innych. Jej osobowy i niepowtarzalny charakter 
nie rozmywa się przy tym, a zachowuje swą oryginalność w postaci charak-
terystycznych cech i kolorytu posłanej osoby. Sięga zaś tak daleko, jak daleko 
docierają jej powołanie i misja osoby.

Kiedy człowiek posłuszny wezwaniu do naśladowania, wypowia-
da swoje „tak” wiary, zostaje wyprowadzony ponad swoją ludzką słabość 
i ograniczenia i będąc niejako niesiony posłannictwem Chrystusa i Kościoła, 
kontynuuje powierzoną misję. Jej realizacja jest procesem „przekraczania sie-
bie”, które to określenie Balthasar wiąże z istotą miłości17. Owo przekraczanie 
wiąże się z ogołoceniem człowieka, z jego „wywłaszczeniem”. Wszystko po 
to, aby wreszcie mogło się dokonać właściwe odnalezienie siebie, spełnienie 
owego „ja”, które wyszło z „zakrzywienia na sobie” ku Temu, kto rzeczywi-
ście owo „ja” dopełnia i realizuje. 

Pojmować należy to, jako jeden z wielu paradoksów wiary i teologii. 
Spełnieniem zaś takiego podążania na naznaczonej przez Boga drodze jest 
stanie się kimś określanym jako anima ecclesiastica, czyli dusza kościelna. 
Balthasar dogłębnie zaznajomiony z Tradycją Ojców Kościoła chętnie posłu-
guje się tym terminem. Od czasów Ojców Kościoła, Orygenesa i Ambroże-
go w szczególności, określenie to oznacza duszę ukształtowaną kościelnie, 
przenikniętą świadomością naznaczonej przez Boga misji, które niezmiernie 
przewyższa prywatne „ja”. Zaangażowana w bezinteresowną służbę, na 

16 Por. H. U. von BALTHASAR, Teodramatyka, II/2, dz. cyt., s. 256.
17 Miłość jako przekraczanie siebie, to tytuł jednego z rozdziałów dzieła Balthasara 

zatytułowanego Antyrzymski resentyment. Papiestwo a Kościół, tłum. W. SZYMONA, Kra-
ków 2004.
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rzecz realizacji Bożego dzieła w Chrystusie i dla świata, nieustannie wielbią-
ca Boga, pozostaje ona w gotowości na konanie i śmierć. Sprawia to, że mimo 
swej dalekosiężności życie anima ecclesiastica tym bardziej będzie dostępne 
dla wszystkich. Co więcej, może wzrastać aż do wymiarów Kościoła, utożsa-
miając się z jego intencjami i zamierzeniami.

„JA” SPEŁNIONE W KOŚCIELE

Balthasar stwierdza, że „wierzący chrześcijanin ma w stosunku do 
człowieka niewierzącego tę niezrównaną przewagę, że w Kościele i jego for-
mach znajduje najwspanialsze ramy rozwijające osobowość”18. Czytelniko-
wi zdominowanemu przez to, co powyżej określiliśmy jako „zakrzywienie 
na sobie”, już samo brzmienie tych słów wyda się z pewnością trudne do 
zniesienia, albo i wręcz prowokacyjne. Owo, przywoływane przez Balthasa-
ra rozumienie kościelnych form jako „najwspanialszych ram” może dzisiaj 
wywoływać prawie nieodparty sprzeciw. To nic, że Balthasar, mówiąc o nich 
ma na myśli Pismo Święte, Tradycję i historię Kościoła oraz życie sakramen-
talne. Co zaś dopiero wtedy, gdy do owych „opresyjnych”, jak usłyszeliby-
śmy pewnie dzisiaj, form Bazylejczyk zaliczy: „reprezentację słowa Bożego 
i woli Bożej w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła oraz w całej hierarchii ko-
ścielnej, kształtującej także świat ludzi świeckich19? A tak Balthasar właśnie 
twierdzi. Jego wyliczenie dotyczy również i tych form stanu kościelnego 
i jego „praw”, którymi są „prawo małżeństwa jako forma przedstawienia 
Chrystusa i Kościoła w wymiarze płci, prawo kapłaństwa jako życie w służ-
bie Kościołowi i wspólnocie, prawo życia zakonnego jako przekształcające 
wszystko, jak nadnaturalne zanurzenie się osoby w doskonałe naśladowanie 
Chrystusa i Jego ofiarę odkupienia za pomocą reguły duchowej”20.

Gdyby jednak ktoś chciał sens tych słów podważyć z tej racji, że sfor-
mułowane są u samego początku twórczości Balthasara, warto zauważyć i te 
pisane już całkiem współcześnie. Otóż udzielając odpowiedzi na postawione 
mu pytanie: „Dlaczego pozostaję w Kościele?”21, w głębi jego argumentacji 
znajdujemy następujące stwierdzenie: pozostaję w Kościele, bo „jest on jedy-
ną szansą wyzbycia się siebie, tego przekleństwa własnej ważności, tej roli, 
jaką uważa się za jednoznaczną z własną osobą, tak że jeśli kocham moją rolę, 

18 H. U. von BALTHASAR, Pisma wybrane, t.1, dz. cyt., s. 115.
19 Por. H. U. von BALTHASAR, Pisma wybrane t.1, dz. cyt., s. 116.
20 Por. tamże.
21 H.U. von BALTHASAR, Duch chrześcijański, dz. cyt., s. 262–271.
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to wreszcie zakochuję się w samym sobie. Chodzi o to, by wyjść z tego, nie 
wyobcowując się od ludzi, ponieważ Bóg stał się człowiekiem nie w pustej 
przestrzeni, lecz w obrębie społeczności Kościoła”22. Życie w Kościele, po-
śród właśnie owych tak „uwierających” form, właściwie owo oderwanie od 
siebie, od własnego ego umożliwia, co więcej, wprost warunkuje.

Dzieje się tak ze wszystkimi ograniczeniami i słabościami tego życia. 
Balthasar nie czyni przecież w tym względzie jakichś zastrzeżeń. Być może 
dziś nie odważyłby się nikt powiedzieć, jak twierdził on: Kościół jest dobry 
taki, jaki jest23. Prawdę o takim Kościele Balthasar wydobywał i takiemu swą 
twórczością służył. W innym miejscu jakże dobitnie stwierdza: „Tylko ten, 
kto jest posłuszny Kościołowi, ma pewność, że w swoim posłuszeństwie wo-
bec Chrystusa nie idzie za swoją własną przemądrzałością24. Wszystkie te 
kościelne formy czy też prawa mają cel, którego określenie wychodzące spod 
pióra Balthasara również dzisiaj brzmi prawie obrazoburczo: otóż mają one 
„ostatecznie modelować i przekształcać poddanego im człowieka, aby uczy-
nić z niego przede wszystkim osobowość chrześcijańską w rozumieniu na-
śladowania Chrystusa”25. Posłuszeństwo Chrystusa (Gehorsam Jesu) stanowi, 
zdaniem Giovanniego Marchesi, jednego z badaczy chrystologii Hansa Ursa 
von Balthasara, punkt nadający jedność i organiczność często podkreślanej 
wielowymiarowości, jego teologicznego rozumowania26. Autor odrębnie 
traktuje „ucieczkę w posłuszeństwo” i przywołuje stanowisko George’a Ber-
nanosa przedstawiającego groźne niebezpieczeństwo dla dzisiejszego chrze-
ścijaństwa w postaci zastąpienia autentycznego posłuszeństwa fałszywym 
i giętkim, które w imię posłuszeństwa kościelnego „faworyzuje współczesną 
nieodpowiedzialność i wprowadza do Kościoła masowego człowieka (l’uomo 
di massa)27. Świadomy jest on również obecności zafałszowań ideologicznych 
w tym względzie.

Jest jeszcze w analizowanym tekście jedno stwierdzenie, w którym Bal-
thasar chyba się pomylił. Nie przewidział w tym względzie tego, co miało 
dopiero nadejść. Gdy bowiem stwierdza, że z tej racji, że owych form nie wy-
myślił ludzki umysł, dlatego też żadnej nie może obalić ludzka krytyka czy 
ludzkie słabości, a „natura człowieka nie może z obojętnością odwrócić się 

22 Tamże.
23 Por. H.U. von BALTHASAR, O moim dziele, tłum. M. URBAN, Kraków 2004, s. 97.
24 Por. H. U. von BALTHASAR, W pełni wiary. Wybór tekstów, red. W. LÖSER, przeł. 

J. FENRYCHOWA, Kraków 1991, s. 300.
25 H. U. von BALTHASAR, Pisma wybrane, t.1, dz. cyt., s. 116.
26 Por. G. MARCHESI, La cristologia di Hans Urs von Balthasar, Roma 1977, s. 247.
27 Por. H.U. von BALTHASAR, Sulla teologia degli istituti secolari, [w:] Sponsa Verbi. 

Saggi teologici 2, red. H.U. von BALTHASAR, Brescia 1969, s. 381.
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od tych form, albowiem natura tylko dzięki temu jest duchem, że jest otwarta 
i ma nadzieję na coś więcej niż to, co tylko naturalne”28, to pewna wątpliwość 
się nasuwa. Czyż bowiem nie jesteśmy świadkami znamion tego odwrotu 
i to obserwowanych globalnie. Nie chodzi, oczywiście o zwyczajne dostoso-
wanie form, o właściwe Kościołowi na każdym etapie jego drogi adekwatne 
aggiornamento, lecz zerwanie z formami kościelnymi jako takimi. To pytanie 
na inne rozważania.

W tym miejscu przywołajmy jeszcze i to, jak Bazylejczyk widzi postrze-
ganie form kościelnych przez ludzi niewierzących. Są one dla nich po prostu 
„zewnętrznymi pętami nałożonymi wolnej osobie”29. Trudno coś dodać. Tak 
jest w rzeczy samej. Na co dzień notujemy przejawy takiej właśnie percep-
cji tego, co „strukturalnymi prawami naśladowania Chrystusa” nazwą…. 
święci. Balthasar uczył się w szkole tychże mistrzów, wedle których moż-
na orientować swe życie, jak orientują swą drogę statki, wedle latarni mor-
skiej30. To w nich, zdaniem Szwajcara, leży jedyna wiarygodność założonego 
przez Chrystusa Kościoła i im oddaje głos, jako teologicznym autorytetom. 
Oni dostrzegą w tych formach życie Boga w Trójcy Jedynego. Dlatego święci 
za pośrednictwem tychże kościelnych form dosięgają tego wszystkiego, co 
uzdalnia ich do bycia wolnymi osobowościami, z których każda w sposób 
unikalny, odzwierciedla w świecie wyjątkowość i jedyność Pana Boga31. Stąd 
także solidaryzują się oni z Kościołem nie koniunkturalnie, ale na zawsze, po 
prostu wiedzą dobrze, że bez niego nie znaleźliby drogi do Boga. Nie pociąga 
ich przyjaźń z Bogiem „na własną rękę” i pozostawienie Kościoła Chrystusa 
„na boku”. Przedkładają nad tę pokusę przyjaźń z Bogiem, która realizuje 
się właśnie w skomplikowanych i bolesnych, lecz kościelnych realiach. „Ja” 
świętego wpisuje się zatem w Kościół i to również wtedy, gdy obraz Kościoła 
daleko odbiega od obrazu wiernej Oblubienicy Chrystusa, gdy tonie w zwy-
czajnej przeciętności, a nawet w grzechach.

Zatem drogą do świętości nie jest w żaden sposób jakaś samorealizacja, 
jakiekolwiek działania w oparciu o samowolę. Chodzi dokładnie o coś prze-
ciwnego. Balthasar znowu przywołuje tutaj passus z Ćwiczeń ignacjańskich: 
„stawiać siebie do dyspozycji, aby w każdym stanie czy sposobie życia, które 

28 H. U. von BALTHASAR, Pisma wybrane, t. 1, dz. cyt., s. 116.
29 Tamże.
30 Por. H. U. von BALTHASAR, Cordula albo o świadectwie chrześcijanina, tłum F. WY-

CISK, Kraków 2002, s. 123.
31 Por. P. PIELKA, Kościół świętych, czyli o wyjątkowości Kościoła w ujęciu Hansa Ursa 

von Balthasara, [w:] Wyjątkowość Kościoła katolickiego, red. A. NAPIÓRKOWSKI, Kraków 
2018, s. 131–144.
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Bóg i Pan Nasz daje nam do wyboru, dojść do doskonałości”32. Celem wspól-
noty Kościoła nie jest w istocie walka ze złem. Choć pozostaje do końca Eccle-
sia militans. Jezus bowiem zwyciężył wrogów i śmierć. Celem tejże wspólno-
ty nie jest również samo promieniowanie świętością, gdyż ono towarzyszy 
ich życiu, jako skutek towarzyszący, niejako uboczny ich życia i rozdawania 
siebie. Świętych cechuje zatem nieposiadanie własnych celów. Właśnie wy-
rzeczenie się ich, jako jedynie własnych, swoich, czyli tylko dla siebie. Dyspozy-
cyjność skierowana jest ku temu, aby zamiary Boga spełniły się przez Jemu 
oddanych. Ta dyspozycyjność najpełniej została zrealizowana w Maryi.

Święci, jak pisze Balthasar, to ci, „którzy zgromadzeni wokół niepoka-
lanego, a przez to bezgranicznego, dzięki łasce ukształtowanego na wzór 
Chrystusa maryjnego tak i przez nie uformowani, gotowi są pozwolić, aby 
Boża wola zbawienia działa się w nich samych i we wszystkich braciach”33. 
Posłuszni, albo na wszystko dla Boga gotowi, zdolni są do odpowiedzi na 
wzór: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Bowiem 
Bóg nie zbawił świata przez mówienie i czyny, a nawet cuda Jezusa, lecz 
przez Jego posłuszeństwo aż do śmierci34. Podobnie święci, śladem Mistrza, 
wędrują drogami posłuszeństwa, aby w ten sposób najpłodniej włączyć się 
w dzieło Jego zbawienia. Tak gloryfikowane zaś dziś działanie (dodajmy od 
razu działanie, które bierze początek z siebie, li tylko, aby nie wywołać wra-
żenia, że Balthasar nawołuje do jakiejś pasywności) ma być nim w istocie. 
Tyle jednak, że dokonywać będzie się ono radykalnie w ramach misji otrzy-
manej od Boga, a znaczy to w konkrecie, misji potwierdzonej przez Kościół. 
Gdy nasz zwyczajny aktywizm przywiązuje nas do „naszych” dzieł, w ślad 
za naszym szukaniem siebie i przywiązaniem raczej do tego, że życie pole-
ga koniecznie na robieniu czegoś, ich doskonałość rozwija się nie wokół ich 
własnego ja, lecz wyłącznie wokół ich Boga. Świętość nie będzie zatem, jak 
często chciałoby się uważać, pracą nad naszą doskonałością.

32 H.U. von BALTHASAR, W pełni wiary, dz. cyt., s. 529.
33 H.U. von BALTHASAR, O moim dziele, dz. cyt., s. 46.
34 Por. tamże, s. 106.
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L’ABSOLUTISATION CONTEMPORAINE DU « JE »  
DE L’ŒUVRE DE HANS URS VON BALTHASAR.

Face au phénomène d’absolutisation largement comprise de soi-même, l’auteur 
s’inspire de la pensée de Hans Urs von Balthasar (1902-1988). En indiquant les sources 
philosophiques de ses pensées, en présentant son concept original de la personne, on 
montre l’environnement de la formation d’une personne, ce qui est pour le théologien 
suisse l’Église. C’est dans ce don du Christ que le sujet humain trouve son accomplisse-
ment ultime en tant que personne. Cela se fait en acceptant généreusement la mission du 
Christ assignée à chacun.

tłum. Paweł Pielka
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W jednym z numerów kwartalnika „Pastores”, który jest poświęcony 
formacji kapłańskiej, psycholog A. Rosik zajmuje się motywacjami kandyda-
tów do seminariów i zakonów1. Wśród nich wymienia swego rodzaju zwień-
czenie ministranckiej „kariery”, po szczeblach której chłopak wspinał się 
latami i za każdym razem udowadniał, że jest najlepszy i wyróżniony oraz 
rezygnację z rodzinnego życia na skutek bardzo złych doświadczeń, których 
nie chce powielać2. Wśród motywów, autorka podaje także wybór serca, 
związany z gotowością porzucenia wszystkich życiowych planów z powodu 
doświadczenia Bożej miłości3. Ta ostatnia motywacja nie musi być rozbieżna 
z wyżej wymienionymi. Bowiem różne motywacje mogą na siebie nachodzić. 
W duszpasterstwie powołań chodzi przede wszystkim o to, aby umożliwić 
młodemu człowiekowi rozwijanie relacji z Bogiem, w jego życiowej sytu-

1 Por. A. ROSIK, Dlaczego i po co, czyli szkic o motywacjach księży, „Pastores” (2018) 
nr 81 (4), s. 38–48.

2 Por. tamże, s. 42–43.
3 Por. tamże, s. 44.
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acji. Autentycznym powołaniom do życia konsekrowanego i do kapłaństwa 
sprzyja wierny kontakt ze słowem Bożym4.

Niniejszy artykuł wchodzi w zakres materialnej katechetyki podejmu-
jącej zagadnienie doboru i porządkowania istotnych treści katechezy w pro-
gramach, podręcznikach i procesie dydaktycznym. Skierowany jest głównie 
do tych, którzy interesują się programowaniem katechezy i biblijną kateche-
zą oraz katechetów realizujących powołaniową tematykę. Jest kontynuacją 
tekstu o powołaniowej katechezie skierowanej do dziewcząt5, w którym zo-
stały zaproponowane różne teksty biblijne do realizacji w ramach rekolek-
cji i dni skupienia prowadzonych przez siostry zakonne. Uwaga wówczas 
skoncentrowana została na zagadnieniu ślubu czystości jako eschatologicz-
nego znaku, codziennej mszy św., kierownictwa duchowego, upodabniania 
się do Chrystusa oraz słuchania słowa Bożego i wprowadzania go w życie. 
Wiele z tych treści dotyczy również chłopców i ich odczytywania powoła-
nia do służby Bożej. W niniejszym artykule nie powtarzano już tych treści, 
natomiast skoncentrowano się na Kościele, jako wspólnocie uczniów Pana 
i podjęto zagadnienie powołania do życia kapłańskiego.

KOŚCIÓŁ JAKO COMMUNIO I EKKLĒSIA

Dla katolików Kościół jest przede wszystkim sakramentem zbawienia. 
Jednak w katechezie związanej z sakramentem bierzmowania i katechezie po-
wołaniowej Kościół powinien być ukazywany również jako wspólnota. Zwią-
zane są z tym dwa różne pojęcia. Jedno łacińskie: communio, drugie obecne 
w języku biblijnym, greckim: ekklēsia. Pojęcie wspólnoty (communio) w odnie-
sieniu do Kościoła jest centralną ideą w dokumentach Soboru Watykańskiego 
II6. Z pojęciem communio wiąże się postrzeganie wspólnoty Kościoła, jako za-
mierzonej przez Boga, zakorzenionej w Nim i prowadzącej do jedności z Bo-
giem7. Sobór odnowił pojęcie Kościoła, jako pielgrzymującego ludu Bożego, 

4 BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Ver-
bum Domini”(30.09.2010), Kraków 2010, 104.

5 Por. B. STYPUŁKOWSKA, Biblijna katecheza powołaniowa ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziewcząt, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 14 (2018/2019), s. 387–406.

6 Por. A. CZAJA, Traktat o Kościele, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. ADAMIAK, A. CZA-
JA, J. MAJEWSKI, Warszawa 2006, s. 396.

7 Por. A. CZAJA, Podstawowe elementy eklezjologii communio, „Teologia Praktyczna” 
3 (2002), s. 44.
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zwrócił uwagę na wspólnotowy wymiar – communio i zaakcentował, że Duch 
Święty jest początkiem jedności wspólnoty wierzących (por. KK 6)8. 

Kongregacja Nauki Wiary naucza, że pojęcie communio musi być rozumia-
ne w kontekście całego biblijnego nauczania i tradycji patrystycznej, gdzie 
komunia zakłada zawsze podwójne odniesienie: wertykalne (komunia z Bo-
giem) i horyzontalne (komunia między ludźmi)9. Communio wskazuje przede 
wszystkim na wspólnotę człowieka z Bogiem, a następnie z innymi ludźmi. 
Komunia Boga z człowiekiem urzeczywistnia się najpełniej w Chrystusie, 
który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Chrześcijanin 
wchodząc w relację z Chrystusem, wchodzi w jednocześnie w relację z Bo-
giem Trójjedynym, co jest możliwe tylko w Duchu Świętym10. Dlatego tak 
istotne w powołaniowej katechezie jest odwoływanie się do sakramentu 
bierzmowania, w którym w szczególny sposób zstępuje na bierzmowane-
go Duch Święty. Sakrament ten, poza tym uzdalnia wierzącego do podej-
mowania decyzji wiążących na całe życie. Budowanie relacji z Chrystusem, 
z której wynika podjęcie posługi kościelnej, wiąże się również z tworzeniem 
wspólnoty z innymi wierzącymi i podejmowaniem z nimi współpracy. Zjed-
noczenie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym jest Bożym 
darem. Osobista więź człowieka z Bogiem umacnia się przez słowo Boże i sa-
kramenty11. W spotkaniach z Chrystusem wierny jest obdarowany przez Du-
cha Świętego dla własnego uświęcenia (aby móc mieć udział we wspólnocie 
trynitarnej) i dla dobra innych chrześcijan (aby tworzyć z nimi wspólnotę)12. 

Duch Święty działający w Kościele umacnia jedność między człowie-
kiem, a Bogiem oraz jednoczy ludzi między sobą. Duch konstytuuje relacje 
międzyosobowe, które dotyczą również wspólnoty ze świętymi. Komunia ta 
rodzi duchową solidarność między członkami Kościoła, jako członkami tego 
samego Ciała (por. 1 Kor 12, 25–27 ; Ef 1, 22–23; 3, 3–6)13. Jest to zjednocze-

8 Por. J. BUCZEK, Pneumatologia eklezjologiczna czy eklezjologia pneumatologiczna, „Re-
sovia Sacra” 5(1998), s. 29.

9 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, List o niektórych aspektach Kościoła pojętego 
jako komunia (Communionis notio) (28.05.1992), 3, [w:] (Internet, 11.10. 2019), https://ekai.
pl/dokumenty/list-o-niektorych-aspektach-Kosciola-pojetego-jako-komunia (skrót: CN).  

10 Por. A. CZAJA, Wierzę w Ducha Ożywiciela – misterium zbawczego posłannictwa Du-
cha Świętego, „Roczniki Teologiczne 51 (2004) z. 2, s. 51; A. CZAJA, Kościół jako communio, 
„Pastores” (2001) nr 12 (3), s. 13–14; A. CZAJA, Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologicz-
na eklezjologia Herberta Mühlena, Opole 1997, s. 200–206.

11 Por. A. CZAJA, Traktat o Kościele, dz. cyt., s. 400; A. CZAJA, Podstawowe elementy 
eklezjologii communio, art. cyt., s. 45–48.

12 Por. A. CZAJA, Jedna Osoba w wielu osobach, dz. cyt., s. 206.
13 Por. F. BLACHNICKI, Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. Pneumatologicz-

ny wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne, „Znak” 28 (1976) nr 260 (2), s. 165.
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nie w modlitwie, inspirowanej przez Ducha Świętego, w której uczestniczy 
sam Chrystus i wszyscy święci. Bowiem nie tylko Chrystus wstawia się za 
członkami swojego ciała (por. Hbr 7, 25), ale czynią to również święci, zaś 
w specjalny sposób czyni to Maryja (por. KK 50; 66)14. W kontekście powoła-
niowej katechezy ważne jest ukazanie powołania człowieka w indywidual-
nym i wspólnotowym wymiarze. Chodzi o to, że Chrystus każdego powołuje 
osobiście, ale powołuje go również do wspólnoty i we wspólnocie Kościoła. 
Wspólnota uczniów Pana jest środowiskiem, w którym rodzi się, kształtuje, 
a następnie jest realizowana wiara chrześcijanina przez posługiwanie się róż-
nymi charyzmatami dla dobra ogółu.

Drugi termin ekklēsia, w świecie greckim oznaczało grupę obywateli 
„wywołanych”, aby zebrali się w celu omówienia politycznych spraw. W No-
wym Testamencie termin ekklēsia oznacza grupę wierzących w Jezusa, którzy 
zostali zwołani i tłumaczy się jako Kościół. W Septuagincie słowo ekklēsia jest 
używane zamiennie ze słowem synagogē, będącym hebrajskim określeniem 
zgromadzenia15. Św. Paweł w swoich listach regularnie stosuje określenia 
Kościół (ekklēsia), zwracając się do poszczególnych wspólnot wierzących (por. 
Rz 16, 1; 1 Kor 1, 2; 2 Kor 1, 1; 1 Tes 1, 1; 2 Tes 1, 1). Używa też liczby mnogiej 
mówiąc ogólnie o grupach (por. 1 Tes 2, 14; 1 Kor 14, 33). Paweł raczej nie 
stosował określenia ekklēsia w sensie instytucji o uniwersalnym zasięgu, lecz 
odnosił go do lokalnych zgromadzeń wierzących. W kilku jednak przypad-
kach Apostoł stosuje to określenie w sensie ogólniejszym (por. Ga 1, 3; 1 Kor 
15, 9; Flp 3, 6). W Ewangeliach, określenie ekklēsia pojawia się tylko trzy razy 
i tylko w Ewangelii św. Mateusza (por. Mt 16, 18; 18, 17)16. W jednym przy-
padku dotyczy roli lokalnej społeczności w rozstrzyganiu sporów między 
wierzącymi (por. Mt 18, 17). W drugim przypadku termin ekklēsia występuje 
przy wyznaniu wiary Piotra. Jezus mówi: „na tej Skale zbuduję Kościół mój” 
(Mt 16, 18). W tym przypadku słowo ekklēsia wydaje się określać instytucję 
o uniwersalnym zasięgu17. Ten sens powszechności zostaje rozwinięty w Li-
ście do Efezjan (por. Ef 1, 22; 5, 23) i w Liście do Kolosan (por. Kol 1, 18. 24)18. 
Kościół, który jest instytucją zakłada istnienie hierarchii. W powołaniowej 
katechezie powinna być o niej mowa, ponieważ w odniesieniu do mężczyzn, 

14 Por. CN 6.
15 Por. D. N. SCHOWALTER, Kościół, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. MET-

ZGER, M.D. COOGAN, konsultacja wyd. polskiego W. CHROSTOWSKI, Warszawa 1996, 
s. 318.

16 Por. Ekklēsia, [w:] Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami 
Popowskiego, red. J. STRONG, Warszawa 2015, s. 239.

17 Por. D.N. SCHOWALTER, Kościół, art. cyt., s. 318.
18 Por. tamże.
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mogą oni podejmować życiowe decyzje związane z rozeznawaniem powoła-
nia do życia kapłańskiego. Biblijna katecheza powołaniowa polega na czyta-
niu słowa Bożego we wspólnocie Kościoła. Dlatego tak ważne jest zwrócenie 
uwagi na budowanie dojrzałych relacji międzyludzkich, również miedzy ka-
techizowanymi, którzy są uczniami Chrystusa.

DWUNASTU

Wśród uczniów Jezusa można wyróżnić pojedyncze osoby (umiłowany 
uczeń, Józef z Arymatei, Nikodem, Maria z Betanii, Maria Magdalena) oraz 
grupy uczniów (Piotr, Jakub i Jan, Piotr i Jan, kobiety usługujące Jezusowi). 
Wśród grup uczniów na szczególną uwagę zasługują: Dwunastu oraz Sie-
demdziesięciu dwóch. Ze względu na powołaniową katechezę do kapłań-
stwa interesująca będzie ta pierwsza grupa. Dwunastu jest to wyodrębnio-
na grupa spośród uczniów Jezusa, którzy zostali powołani do wyjątkowej 
z Nim relacji (por. Mt 10, 1–4; Mk 3, 13–19; Łk 6, 12–16). Św. Mateusz podaje 
następującą kolejność dwunastu apostołów: Szymon zwany Piotrem i brat 
jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, 
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy 
i Judasz Iskariota ten, który Go zdradził (por. Mt 10, 2–4). Symbolizują oni 
dwanaście pokoleń Izraela (por. Mt 19, 28)19. Są oni wiernymi towarzyszami 
Jezusa, którzy obserwują Jego czyny i uczą się od Niego. Dwunastu jest sło-
wem, którego używają wszyscy Ewangeliści i św. Paweł (por. 1 Kor 15, 5) na 
oznaczenie bardziej ścisłego grona uczniów Jezusa20. Wszyscy wymienieni są 
po imieniu (por. Mt 10, 2–4; Mk 3, 16–19; Łk 6, 14–16; Dz 1, 13). Cieszyli się 
oni we wspólnocie uczniów Chrystusa szczególnym autorytetem (por. Dz 6, 
1–2). Synoptycy stosują do nich termin „apostoł” (por. Dz 1, 21–22; Mk 6, 30; 
Mt 10, 2). Termin ten oznacza wysłannika, pełnomocnika, delegata21 i odnosi 
się do posłańca Jezusa Chrystusa i zwiastuna Ewangelii22. Łukasz, a także 
inni synoptycy rezerwują ten termin dla określenia Dwunastu, a Paweł sto-
suje go nie tylko do Dwunastu (por. 1 Kor 15, 5. 7; Ga 1, 17. 19), ale również 
do innych głosicieli Ewangelii (por. 1 Kor 9, 5; 12, 28; 2 Kor 11, 13; Rz 16, 7). 

19 Por. C. BREUER, Uczniowie, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. GRABNER-
-HAIDER, przekł. i oprac. T. MIESZKOWSKI, P. PACHCIAREK, Warszawa 1994, k. 1352.

20 Por. J. A. OVERMAN, Dwunastu, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. X. LÉON-DU-
FOUR, przekł. K. ROMANIUK, Poznań 1990, s. 123.

21 Por. X. LÉON-DUFOUR, Apostołowie, [w:] Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 55.
22 Por. O. BETZ, Apostoł, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, dz. cyt., s. 27.
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Charakterystyczną cechą dla Dwunastu jest to, że Jezus ustanowił ich, 
aby Mu towarzyszyli, by mógł ich wysyłać do głoszenia nauki, i aby mieli 
władzę wypędzać złe duchy (por. Mk 3, 14–15). Jezus powierza Dwunastu 
określone zadania. Pierwszym z nich jest nauczanie. Zwłaszcza Ewangelia 
według św. Mateusza kładzie nacisk na posłanie uczniów23. Jezus wysyła ich 
po dwóch do miast i wsi Galilei i poleca im, aby głosili Dobrą Nowinę, wy-
zwalali ludzi od złych duchów, leczyli chorych (por. Mt 10, 1–4; Mk 6, 7–13; 
Łk 9, 1–6) oraz szkoli ich do dalszej misji24. Po Zmartwychwstaniu, posyła 
Dwunastu do wszystkich narodów (por. Mt 28, 18–20; Łk 24, 46–49; J 20, 21; 
Dz 1, 8), aby nauczali je i udzielali im chrztu. Zgromadzonym Dwunastu 
w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus zleca sprawowanie Eucharystii. Mówi 
do nich, aby to czynili na Jego pamiątkę (por. Łk 22, 19). A po Zmartwych-
wstaniu udziela im Ducha Świętego i przekazuje im misję odpuszczania 
grzechów: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23). Dwunastu jest jedyną grupą spośród 
uczniów, którzy otrzymali od Jezusa takie kompetencje, co wskazuje na to, 
iż byli przez Niego wybrani na tych, którzy będą prowadzić Kościół Boży. 
Jezus miał wielu uczniów i zwolenników, jednak ustanowił specjalną grupę 
osób, którym przekazał określone posłannictwo. 

Przez apostolską sukcesję ta grupa osób ciągle w Kościele przewo-
dzi i nim kieruje. Biskup diecezjalny, następca Apostołów przez modlitwę 
i gest nałożenia rąk udziela sakramentu święceń wybranym mężczyznom, 
którzy wspierać go będą w apostolskim posługiwaniu. W odniesieniu do 
powołaniowej katechezy należy zwrócić uwagę na wyjątkowość tej grupy 
oraz na to, że Jezus wybrał do niej tych, których sam chciał (por. Mk 3, 13). 
Aby dzisiaj rozpoznać w sobie to powołanie, należy budować bliską relację 
z Chrystusem przez słowo Boże i sakramenty. Dla chłopców pomocne bę-
dzie uczestnictwo w Liturgicznej Służbie Ołtarza, w której, jako ministrant 
i lektor będzie wybrany spośród ludu Bożego do szczególnej służby przy 
ołtarzu i ambonie, co podkreślone jest również przez strój liturgiczny. W od-
niesieniu do powołaniowej katechezy należy zwrócić uwagę na wartość 
wspólnoty formacyjnej.

23 Por. M. J. WILKINS, Uczniowie i bycie uczniem, [w:] Słownik nauczania Jezusa oraz 
tematów czterech Ewangelii, red. J. B. GREEK, J. K. BROWN, N. PERRIN, Warszawa 2017, 
s. 835.

24 Por. E. J. SCHNABEL, Apostoł, [w:] Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech 
Ewangelii, dz. cyt., s. 27.
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POWOŁANIE DO ŻYCIA KAPŁAŃSKIEGO

Rozeznawanie swojego miejsca w Kościele polega na zastosowaniu 
trzech kroków: widzieć – oceniać – działać. Na początku należy dostrzec 
potrzeby i możliwość zaangażowania, ocenić swoją przydatność i predys-
pozycje oraz podjąć działanie. Na dalszym etapie należy podjąć modlitwę 
do Ducha Świętego o wzmocnienie charyzmatów25 oraz o umiejętność ich 
zastosowania26. Duch Święty obdarzy swoimi charyzmatami każdego, kto 
świadomie podejmuje posługę w Kościele27. 

W Izraelu kapłani pełnili dwie funkcje: sprawowali kult i pełnili po-
sługę słowa28. Jego główne zadanie polegało na składaniu ofiar. Jeden raz 
w roku, w Dzień Przebłagania, arcykapłan występował w roli najwyższego 
pośrednika między Bogiem a ludem, dokonując obrzędów mających na celu 
uproszenie przebaczenia wszystkich grzechów całego ludu (por. Kpł 16; Syr 
50, 5–21). Kapłani pełnili również posługę słowa mimo, iż słowo Boże w Izra-
elu docierało do ludu przez proroków. Kapłani są ministrami słowa (por. 
Wj 4, 14–16). W liturgii poszczególnych świąt kapłani odczytują wiernym 
teksty, które pogłębiają wiarę (por. Wj 1–15; Joz 2–6)29. Podczas odnawiania 
przymierza ogłaszają Prawo (por. Wj 24, 7; Pwt 27; Ne 8) i zazwyczaj je in-
terpretują, udzielając praktycznych wskazań (por. Pwt 33, 10 ; Jr 18, 18 ; Ez 
44, 23; Ag 2, 11–13). Kapłani czuwają też nad pisemnym zredagowaniem Pra-
wa w różnych kodeksach, jak np. w Kodeksie deuteronomistycznym30, Ko-

25 Zagadnienie charyzmatów zostało podjęte w artykule: B. STYPUŁKOWSKA, Ma-
teriał dydaktyczny związany z darami i owocami Ducha Świętego oraz charyzmatami w programie 
katechezy biblijnej dla kandydatów do bierzmowania, „Veritati et Caritati” (w druku).

26 Por. G. STRZELCZYK, A. KUBERSKA-BĘBAS, Wolność, wiara, Bóg. Rozmowy 
o chrześcijaństwie, Kraków 2018, s. 164.

27 Może to być posługa słowa, posługa liturgiczna i posługa miłosierdzia. Przy 
posłudze słowa chodzi o charyzmat nauczania oraz charyzmaty związane z liturgią sło-
wa – charyzmat lektora, charyzmat psałterzysty, charyzmat komentatora. Charyzmatem 
wspomagającym posługę słowa jest charyzmat wstawienniczej modlitwy. Przy liturgicz-
nej posłudze chodzi o inne charyzmaty związane z liturgią – charyzmat ministranta, cha-
ryzmat ceremoniarza, charyzmat akolity, charyzmat nadzwyczajnego szafarza Komunii 
św., charyzmaty śpiewu (charyzmat chórzysty, charyzmat kantora i dyrygenta chóru, 
charyzmat organisty), charyzmat zbierającego składkę, charyzmat zakrystianina oraz 
sprzątających i dekorujących Kościół (charyzmat usługiwania). Przy posłudze miłosier-
dzia chodzi o charyzmat okazywania miłosierdzia, charyzmat dawania, charyzmat niesie-
nia pomocy, charyzmat gościnności. Charyzmatami wspomagającymi posługę miłosier-
dzia są charyzmat wstawienniczej modlitwy i charyzmat administrowania.

28 Por. A. GEORGE, Kapłaństwo, [w:] Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 364.
29 Por. A. GEORGE, Kapłaństwo, art. cyt., s. 365.
30 Por. tamże.



346 Beata Stypułkowska

deksie Świętości (por. Kpł 17–26), Prawie Ezechiela (por. Ez 40–48), ustawo-
dawstwie kapłańskim (por. Wj, Kpł, Lb ) i ostatecznym układzie Pięcioksięgu 
(por. Ezd 7, 14–26; Ne 8). W ciągu wieków powstawały coraz liczniejsze sy-
nagogi i kapłańskie funkcje koncentrowały się na obrzędach. Równocześnie 
wzrastała powaga świeckich uczonych w Piśmie, którzy należeli do stronnic-
twa faryzeuszy. Za czasów Jezusa faryzeusze byli głównymi nauczycielami 
w Izraelu31.

Jezus nie nazywa siebie kapłanem, ale na określenie swego posłannic-
twa używa kapłańskiej terminologii. Dzieje się to szczególnie wtedy, gdy Je-
zus mówi o swojej śmierci. Śmierć dla Jezusa jest ofiarą, którą przedstawia 
za pomocą obrazów zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Przyrównuje ją 
do ofiary przebłagalnej Sługi Bożego (por. Mk 19, 45; 14, 24; Iz 53), bądź do 
ofiary złożonej przez Mojżesza u stóp góry Synaj z racji zawieranego wte-
dy przymierza (por. Mk 14, 24; Wj 24, 8). Krew, którą daje uczniom pod-
czas paschalnej wieczerzy, przypomina krew wielkanocnego baranka (por. 
Mk 14, 24; Wj 12, 7. 13. 22–23). Śmierć przyjmuje dobrowolnie. Ofiaruje siebie 
samego tak, jak kapłan składa w ofierze jakąś żertwę. Dlatego spodziewa się 
po tej ofierze ekspiacji za grzechy, zawarcia nowego przymierza i zbawienia 
dla swojego ludu32.

Św. Paweł podobnie przedstawia śmierć Jezusa jako ofiarę baranka pas-
chalnego (por. 1 Kor 5, 7), poniżenie Sługi (por. Flp 2, 6–11) i Dzień Przebła-
gania (por. Rz 3, 24–25. Ta interpretacja ofiarnicza pojawia się także w meta-
forze udziału we Krwi Chrystusa (por. 1 Kor 10, 16–22) i odkupienia przez 
tą Krew (por. Rz 5, 9; Kol 1, 20; Ef 1, 7; 2, 13). Podobnie inne pisma Nowego 
Testamentu przedstawiają śmierć Jezusa jako ofiarę Sługi (por. Dz 3, 13. 26; 
4, 27.30; 8, 32–33; 1 P 2, 22–23), ofiarę Baranka (por. 1 P 1, 19); mówią o Jego 
Krwi (por. 1 P 1, 2. 19; 1 J 1, 7). U Jana opis męki rozpoczyna się od modlitwy 
arcykapłańskiej (por. J 17), zaś w Apokalipsie św. Jana, Jezus przedstawiony 
jest w stroju arcykapłana (por. Ap 1, 13). List do Hebrajczyków wyraźnie 
mówi o kapłaństwie Chrystusa. Podejmuje on wcześniejsze tematy przedsta-
wiające krzyż, jako ofiarę przebłagania (por. Hbr 9, 1–14; por. Rz 3, 24–25), 
jako ofiarę przymierza (por. Hbr 9, 18–24; por. Mk 14, 24), jako ofiarę Sługi 
(por. Hbr 9, 28; por. Dz 3, 13. 26; 4, 27. 30; 8, 32–33; 1 P 2, 22–23), lecz całą uwa-
gę koncentruje autor na roli Chrystusa w składaniu tej ofiary. Jezus, podob-
nie jak Aaron jest powołany przez Boga, aby wstawiał się za ludzi i składał 
ofiary za grzechy (por. Hbr 5, 1–4). Jego kapłaństwo jest zapowiedziane w ka-

31 Por. tamże.
32 Por. tamże, s. 367.
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płaństwie Melchizedeka (por. Rdz 14, 18–20), zgodnie z proroctwem psalmu 
110: „Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Ps 110, 4).

 Kapłaństwo Chrystusa kładzie kres dawnemu kapłaństwu. Jezus jest je-
dynym i wiecznym Kapłanem, składa swoją ofiarę raz jeden na zawsze (por. 
Hbr 7, 27; 9, 12.25–28; 10, 10–14). Od tej pory wstawia się nieustannie za swo-
im ludem (por. Hbr 7, 24), będąc równocześnie pośrednikiem nowego Przy-
mierza (por. Hbr 8, 6–13; 10, 12–18)33. Kapłańska misja Chrystusa wyraziła 
się najpełniej w złożeniu zbawczej Ofiary na Krzyżu. Natomiast Kościół jest 
powołany do uobecniania tej Ofiary podczas każdej Eucharystii, aż do końca 
czasów oraz sprawowania sakramentów, przez które Chrystus udziela łaski 
swojemu ludowi. Przez sprawowanie sakramentów i Liturgię Godzin, Ko-
ściół oddaje Bogu należną cześć i dostępuje zbawienia. W kapłańskiej misji 
dostrzega się największą różnicę między wiernymi ze względu na to, że jest 
ona realizowana przez powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych i ka-
płaństwo urzędowe, czyli służebne, niektórych wyświęconych mężczyzn. 
Idea powszechnego kapłaństwa wiernych zawarta jest już w Starym Testa-
mencie34. 

Tekstem stwierdzającym, że lud Boży ma cechy kapłańskie jest frag-
ment z Księgi Wyjścia (por. Wj 19, 3–6), do którego później odwoła się św. 
Piotr w swoim liście (por. 1 P 2, 4–10). Lud Boży został określony, jako szcze-
gólna własność, królestwo kapłanów, lud święty (por. Wj 19, 6). Istnieje ana-
logia między misją Izraela wobec reszty ludzkości a pokoleniem Lewiego 
wobec Izraelitów (por. Wj 28–29, Kpł 6)35. W Pierwszym Liście św. Piotra 
występują dwa obrazy, które występują w kontekście wezwania do świę-
tości życia, uzależnionej od bliskości z Chrystusem. Jest to obraz duchowej 
świątyni (por. 1 P 2, 4–6) i świętego ludu Bożego (por. 1 P 2, 7–10). Jezus jest 
żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra-
nym i drogocennym (por. 1 P 2, 4; Iz 28, 16; Ps 118, 22). Wierzących łączy więź 
z Chrystusem przez to, że są również niby „żywe kamienie”. W dwóch wier-
szach występuje termin „kapłaństwo” na określenie chrześcijan (por. 1 P 2, 
5.9). Chrześcijanie niby „żywe kamienie” są budowniczymi duchowej świą-
tyni, aby stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przez 
Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2, 5), oraz są wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, 

33 Por. tamże, s. 368.
34 Por. A. JANKOWSKI, Wspólne kapłaństwo wiernych, [w:] Kapłaństwo w Piśmie Świę-

tym Nowego Testamentu, red. K. ROMANIUK, A. JANKOWSKI, Kraków–Tyniec 1994, 
s. 103.

35 Por. tamże, s. 105.
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aby ogłaszali chwalebne dzieła potęgi Boga (por. 1 P 2, 9). W Apokalipsie św. 
Jana występuje trzykrotne odwołanie się do fragmentu z Księgi Wyjścia (por. 
Ap 1, 5–6; 5, 10; 20, 6). We wszystkich tych tekstach Apokalipsy widać zwią-
zek między Odkupieniem, a udziałem wiernych w kapłańskiej i królewskiej 
godności Chrystusa36. Chrześcijańskie życie z jego wielorakimi przejawami, 
poczynając od modlitwy (por. Hbr 13, 15), przez dobroczynną działalność 
(por. Flp 4, 18; 2 Kor 9, 12; Hbr 13, 15) i apostolską (por. Flp 1, 29–30), a koń-
cząc na męczeństwie (por. Flp 2, 17) jest nieustanną liturgią37. Ofiary te są 
miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Pośrednikiem (por. 
1 Tm 2, 5). Kościelne dokumenty mówią o tym, że wszystkie uczynki świec-
kich: ich modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzin-
ne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, 
a nawet utrapienia życia, stają się duchowymi ofiarami, które składane są 
podczas celebrowania Eucharystii wraz z ofiarą Ciała Pańskiego i w ten spo-
sób świeccy uświęcają świat dla Boga (por. KK 34)38.

Urzędowe kapłaństwo ma swoje źródło w Chrystusie, który powołał 
Dwunastu, aby złożyć na nich odpowiedzialność za Kościół39. Przygoto-
wywał ich do posługiwania słowu i przekazał im część swojej władzy (por. 
Mt 10, 8.40; 18, 18), a w czasie Ostatniej Wieczerzy powierzył im sprawowa-
nie Eucharystii (por. Łk 22, 19). Apostołowie ustanawiają przełożonych po-
szczególnych gmin. Niektórzy spośród tych przełożonych nazywają się star-
szymi, skąd wywodzi się dzisiejsze określenie prezbiterzy (por. Dz 14, 23; 
20, 17; Tt 1, 5). Paweł nazywa ich szafarzami Bożych tajemnic (por. 1 Kor 4, 
1–2) i sługami Nowego Przymierza (por. 2 Kor 3, 6), a nauczanie apostołów 
określa posługiwaniem liturgicznym (por. Rz 1, 9; 15, 15). Urzędowe kapłań-
stwo nie umniejsza w niczym jedynego kapłaństwa Chrystusa i nie znajduje 
się w sprzeczności z powszechnym kapłaństwem wiernych. Pozostając na 
usługach jednego i drugiego jest ono jedną z tych form pośredniczenia, któ-
ra umożliwia posługiwanie ludowi Bożemu40. Kapłan kształci lud kapłański 
i nim kieruje, w osobie Chrystusa (in persona Christi), sprawuje Eucharystycz-
ną Ofiarę i składa ją Bogu w imieniu całego ludu. Udział w Liturgii jest wy-
konywaniem kapłańskiego urzędu Chrystusa (por. KL 7). Wierni współdzia-
łają w ofiarowaniu Eucharystii, przyjmują sakramenty, modlą się, prowadzą 

36 Por. tamże, s. 141.
37 Por. A. JANKOWSKI, Wspólne kapłaństwo wiernych, art. cyt., s. 119.
38 Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w kościele 

i w świecie „Christifideles laici” (30.12. 1988), Kraków 2000,14.
39 Por. A. GEORGE, Kapłaństwo, art. cyt., s. 370.
40 Por. tamże.
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święte życie, wyrzekają się siebie i żyją miłością (por. KK 10). Bierzmowani 
powinni czynnie angażować się w służbę liturgiczną. Chłopcy zwykle mają 
możliwość działania w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Warto również dziew-
czętom wskazywać możliwości ich służby w czasie Liturgii i wcale nie musi 
to być służba ministrancka, zwłaszcza, że nie we wszystkich diecezjach jest 
ona wprowadzona. Ruch Światło-Życie wypracował różne formy żeńskiej 
służby liturgicznej, z czego można skorzystać w parafialnej praktyce.

ZAKOŃCZENIE

Powołaniowa katecheza skierowana do chłopców na pierwszy plan wy-
suwa kwestię powołania do życia kapłańskiego. Jednak powołaniową kate-
chezę można rozumieć szerzej, a mianowicie, jako katechezę do podjęcia po-
sługi kościelnej. Wówczas nie chodzi tylko o posługę kapłańską, ale również 
misję głoszenia słowa Bożego i dzieła miłosierdzia. Taka katecheza winna 
koncentrować się na wskazywaniu młodym możliwości zaangażowania się 
w posługę słowa, posługę liturgiczną lub posługę miłosierdzia już w czasie 
nauki szkolnej. Doświadczenie radości i satysfakcji z pełnionej posługi ko-
ścielnej jest najlepszą płaszczyzną do decyzji wiążących na całe życie, takich 
jak wybór własnej życiowej drogi, w tym przypadku stanu kapłańskiego, czy 
decyzji znaczących w życiu, jak wybór zawodu katechety czy pracownika 
socjalnego.
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BIBLICAL VOCATIONAL CATECHESIS  
WITH PARTICULAR ATTENTION TO BOYS

The present paper falls within the scope of material catechetics, which deals with 
the problem of proper selection and arrangement of the essential content of catechesis in 
programs, course-books, and the didactic process. It is directed mainly towards religion 
teachers, especially those interested both in the programming of catechesis and in the 
biblical catechesis, as well as to those addressing the vocational issues.

It is focused on the Church as the community of the Lord’s disciples and undertakes 
the issue of the priestly vocation. 

tłum. Beata Stypułkowska

BIBLIOGRAFIA

BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Do-
mini” (30.09. 2010), Kraków 2010.

BETZ O., Apostoł, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. METZGER, M. D. COOGAN, kon-
sultacja wyd. polskiego W. CHROSTOWSKI, Warszawa 1996, s. 27–28.

BLACHNICKI F., Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. Pneumatologiczny wymiar 
Kościoła i jego konsekwencje pastoralne, „Znak” 28 (1976) nr 260 (2), s. 159–172.

BREUER C., Uczniowie, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. GRABNER-HAIDER, 
przekł. i oprac. T. MIESZKOWSKI, P. PACHCIAREK, Warszawa 1994, k. 1350–
1352.

BUCZEK J., Pneumatologia eklezjologiczna czy eklezjologia pneumatologiczna, „Resovia Sacra” 
5(1998), s. 25–57.

CZAJA A., Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Herberta Mühlena, 
Opole 1997.

CZAJA A., Kościół jako communio, „Pastores” (2001) nr 12 (3), s. 12–21.
CZAJA A., Podstawowe elementy eklezjologii communio, „Teologia Praktyczna” 3 (2002), 

s. 44–58.
CZAJA A., Traktat o Kościele, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. ADAMIAK, A. CZAJA, J. MA-

JEWSKI, Warszawa 2006, s. 291–543.
CZAJA A., Wierzę w Ducha Ożywiciela – misterium zbawczego posłannictwa Ducha Świętego, 

„Roczniki Teologiczne” 51 (2004) z. 2, s. 41–54.
GEORGE A., Kapłaństwo, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. LÉON-DUFOUR, przekł. 

K. ROMANIUK, Poznań 1990, s. 362–370.
JANKOWSKI A., Wspólne kapłaństwo wiernych, [w:] Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowe-

go Testamentu, red. K. ROMANIUK, A. JANKOWSKI, Kraków–Tyniec 1994, 
s. 101–144.



351Biblijna katecheza powołaniowa…

JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w kościele i w świecie „Chri-
stifideles laici”(30.12. 1988), Kraków 2000.

KONGREGACJA NAUKI WIARY, List o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia 
(Communionis notio) (28.05.1992),  [w:] (Internet, 11.10. 2019), 1992,  https://ekai.
pl/dokumenty/list-o-niektorych-aspektach-Kosciola-pojetego-jako-komunia. 

LÉON-DUFOUR X., Apostołowie, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. LÉON-DUFOUR, 
przekł. K. ROMANIUK, Poznań 1990, s. 54–58.

OVERMAN J. A., Dwunastu, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. naukowa B. M. METZGER, 
M. D. COOGAN, konsultacja wyd. polskiego W. CHROSTOWSKI, Warszawa 
1996, s. 123.

ROSIK A., Dlaczego i po co, czyli szkic o motywacjach księży, „Pastores” (2018) nr81 (4), s. 38–48.
SCHNABEL E. J., Apostoł, [w:] Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii, red. 

J. B. GREEK, J. K. BROWN, N. PERRIN, Warszawa 2017, s. 24–34.
SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.
STRONG J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, 

Warszawa 2015.
STRZELCZYK G., KUBERSKA-BĘBAS A., Wolność, wiara, Bóg. Rozmowy o chrześcijaństwie, 

Kraków 2018.
STYPUŁKOWSKA B., Biblijna katecheza powołaniowa ze szczególnym uwzględnieniem dziew-

cząt, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 14 (2018/2019), s. 387–406.
STYPUŁKOWSKA B., Materiał dydaktyczny związany z darami i owocami Ducha Świętego oraz 

charyzmatami w programie katechezy biblijnej dla kandydatów do bierzmowania, „Ve-
ritati et Caritati” (w druku).

WILKINS M.J., Uczniowie i bycie uczniem, [w:] Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czte-
rech Ewangelii, red. J. B. GREEK, J. K. BROWN, N. PERRIN, Warszawa 2017, 
s. 829–839.





STUDIA
SOSNOWIECKIE

TEOLOGICZNE

TOM  XV     

Rok  2021

Ks. Andrzej Żarkowski CSMA

KWALIFIKACJE I OBOWIĄZKI  
SZAFARZA SAKRAMENTU POKUTY

Słowa kluczowe: sakrament pokuty, spowiedź, szafarz sakramentu pokuty, spowied-
nik, penitent 

Key words: sacrament of penance, confession, minister of the sacrament of penance, 
confessor, penitent

Szafarz sakramentu pokuty i pojednania, jako przedstawiciel samego 
Jezusa Chrystusa, powinien sprawować tę posługę z pełną odpowiedzial-
nością, a jest to posługa ojca, lekarza, nauczyciela i sędziego. Szafarzami 
spowiedzi są biskupi i kapłani, którzy, jak podają Obrzędy pokuty, „głosząc 
słowo Boże, wzywają wiernych do nawrócenia oraz ogłaszają i udzielają 
im odpuszczenia grzechów w imieniu Chrystusa i mocą Ducha Świętego”1.  
Pierwszą zasadą, którą powinien kierować się każdy spowiednik, jest głębo-
ka świadomość, że,  jak naucza Dekret o posłudze i życiu prezbiterów, kapłani 
w „udzielaniu sakramentów łączą się z intencją  i miłością Chrystusa; czynią 
to w szczególny sposób wówczas, gdy okazują całkowitą i stałą gotowość 
sprawowania posługi sakramentu pokuty, ilekroć wierni zasadnie o to pro-
szą” (DP 13). Kapłani są po to, aby ludzie mogli dzięki nim przeżyć i do-
świadczyć, czego od nich chce Bóg i przekonać się, że On jest miłością. 

Papież Franciszek w jednej ze swoich katechez o spowiedzi zwraca 
uwagę, że „w sprawowaniu tego sakramentu kapłan nie reprezentuje jedy-
nie Boga, lecz całą wspólnotę, która rozpoznaje siebie w słabości każdego 
ze swych członków, która ze wzruszeniem wysłuchuje jego skruchy, która 

1 Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2014, 9.
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się z nim jedna oraz dodaje mu otuchy i towarzyszy na drodze nawrócenia 
a także dojrzewania ludzkiego i chrześcijańskiego”2. Przyznanie tak wielkiej 
roli spowiednikowi, jako przedstawicielowi całej wspólnoty kościelnej nie 
jest przecenieniem ludzkich wysiłków, ale wypływa z wiary, że we wspólno-
cie Kościoła obecny jest Duch Święty, który budzi w całej wspólnocie i w po-
szczególnych jej członkach świadomość grzechu i konieczność nawrócenia3. 
Jak naucza Kodeks Prawa Kanonicznego, „do ważnego odpuszczenia grzechów 
wymaga się, aby szafarz – oprócz władzy święceń – posiadał upoważnienie 
do jej wykonywania w odniesieniu do wiernych, którym udziela rozgrzesze-
nia”4. Poza koniecznością upoważnienia, ważną rolę odgrywają kwalifikacje 
szafarza. O. Józef Płatek rozróżnia intelektualne i osobowościowe kwalifika-
cje spowiednika5. Podobny podział podaje ks. Stanisław Witek6.

KWALIFIKACJE INTELEKTUALNE SPOWIEDNIKA

O kwalifikacjach intelektualnych naucza Ordo paenitentiae: „Aby spo-
wiednik mógł pełnić swój obowiązek poprawnie i wiernie (…), powinien 
zdobyć konieczną do tego wiedzę i roztropność przez wytrwałe studium 
pod przewodnictwem nauczycielskiego urzędu Kościoła, a przede wszyst-
kim przez modlitwę” (DP 10).

Mądrość
W sprawowaniu sakramentu pojednania nie chodzi o teoretyczną mą-

drość poznawczą, ale o praktyczną mądrość kierowania duszami7. Przy tym 
zagadnieniu mówimy o duchowej mądrości, która wypływa z dwóch źródeł. 
Pierwszym z nich jest Bóg. O tę mądrość spowiednik powinien się modlić 
przed każdym pójściem do konfesjonału, szczególnie przez nabożeństwo do 
Ducha Świętego. Drugie źródło stanowi ludzkie doświadczenie, szczególnie 
praktyka innych spowiedników w rozwiązywaniu pewnych trudności. Po-

2 FRANCISZEK, Katecheza o sakramencie pokuty i pojednania, „Anamnesis” 20 (2014) 
nr 2, s. 20.

3 Por. J. ORZESZYNA, Sakrament pojednania i pokuty, Kraków 1993, s. 99.
4 KPK kan. 966. 
5 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 2001, 

s. 333–349.
6 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, Poznań–Warszawa 1979, s. 107–108.
7 Por. tamże, s. 107.
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mocne jest także korzystanie z osobistych życiowych doświadczeń8. W teo-
logii mówi się też o nadprzyrodzonej mądrości, do której zdobycia, jak pisze 
S. Witek, „ważna jest znajomość dobrych traktatów o życiu wewnętrznym. 
Zwłaszcza stały kontakt z pismami wielkich świętych wyrabia u spowiednika 
bystrość w ujmowaniu różnych spraw ducha, możność postawienia dobrej 
diagnozy oraz umiejętność wyrażania się jasno, kompetentnie, ściśle, a nawet 
obrazowo. Do zrozumienia dzisiejszego człowieka pomaga znajomość now-
szych osiągnięć w zakresie duchowości i praw życia psychicznego”9.

Wiedza
Spowiednik powinien być człowiekiem wiedzy, która ma być pomocna 

w rozstrzyganiu zwyczajnych przypadków i pozwala odłożyć rozstrzygnię-
cie trudniejszych problemów na przyszłość. Potrzebne jest systematyczne 
i ustawiczne studium teologiczne, poznawanie postanowień Stolicy Apo-
stolskiej, czytanie dzieł mistrzów życia wewnętrznego i rady doświadczo-
nych spowiedników10. Jan Paweł II w Reconciliatio et paenitentia pisze, że „do 
szafarstwa sakramentalnej pokuty każdy kapłan winien przygotować się już 
od lat seminaryjnych przez studiowanie teologii dogmatycznej, moralnej, 
ascetycznej i pastoralnej (…), a także nauk o człowieku, metodologii dialo-
gu, a szczególnie rozmowy duszpasterskiej. (…) Musi zawsze dbać o własne 
udoskonalenie i odnowę poprzez stałe dokształcanie się”11.

Ojciec Święty w przemówieniu do Penitencjarii Apostolskiej, do dzie-
dzin, które kapłan – spowiednik powinien objąć dodaje prawo kanoniczne, 
które razem z teologią moralną ma poznać w zakresie obejmującym przy-
padki postępowania ludzi w zwykłych sytuacjach, uwzględniając przyjęty 
społeczny etos12. Studium fachowej literatury z różnych dziedzin nauko-
wych traktujących o człowieku, jego duchowym i psychicznym życiu, jest 
pomocne spowiednikowi przy wypełnianiu posługi oraz przyczynia się do 
trafnego postawienia diagnozy i udzielenia konkretnej pomocy13. 

8 Por. tamże.
9 Tamże, s. 107–108.
10 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 333–334.
11 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłan-

nictwie Kościoła „Reconciliatio et paenitentia” (2.12.1984), [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana 
Pawła II, t. 1, Kraków 1996, 29.

12 Por. JAN PAWEŁ II, Posługa kapłańska w sakramencie pojednania, „L’Osserwatore 
Romano” (wyd. pol.) 14 (1993) nr 5–6 (153), s. 44.

13 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 336.
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Jak zauważa S. Witek, „do pełnienia wzniosłej i trudnej funkcji spo-
wiednika potrzebna jest kapłanowi wiedza specjalna, przynajmniej w stop-
niu wystarczającym. Kto bez takiej wiedzy podejmuje się udzielać sakramen-
tu pojednania, a więc zasiada do konfesjonału, ryzykuje popełnienie wielkich 
błędów, szkodliwych zarówno dla szacunku wobec tego sakramentu, jak 
i dla dobra duchowego penitenta i ogólnego dobra społeczności kościelnej”14. 
Kapłan odznaczający się prawdziwą wiedzą uniknie narażania penitentów 
na szkodę i duchowe konflikty, zaś samą spowiedź ustrzeże przed niebez-
pieczeństwem nieważności15. Spowiednik, który przez dłuższy czas zanie-
dbuje studium i dokształcanie w tym względzie, będąc świadomym o braku 
należytej wiedzy, obciąża się moralną winą, nawet gdyby podejmował sakra-
mentalną posługę spowiedzi z tytułu miłości. Alumni seminarium duchow-
nego również zaciągają winę, gdy podczas przygotowania do kapłaństwa 
nie starają się przyswoić sobie potrzebnej wiedzy z dziedziny spowiednic-
twa16. Należy jednak zaznaczyć, że intelektualne braki kapłana, na co zwraca 
uwagę S. Witek, szkodzą „nie tyle ważności sakramentu, co jego integralno-
ści albo owocnemu udzielaniu absolucji”17. Szafarz sakramentu pokuty po-
winien posiadać wiedzę w trzech aspektach: 

• sakramentu – znać istotę, skutki oraz warunki ważności i godziwości 
jego udzielania i przyjmowania18.

• materii – rozróżniać grzech śmiertelny od powszedniego i rozezna-
wać okoliczności dla lepszej oceny moralnej19.

• uprawnień – znać zasady restytucji dóbr materialnych i duchowych 
oraz prawo kościelne w zakresie przeszkód, cenzur, kar i dyspens20. 

Roztropność 
Roztropność jest cnotą kardynalną, która pomaga znajdować najlepsze 

rozwiązania. Jest także pewną bystrością umysłu, która nie pozwala się zwieść 
pozorom. U spowiednika polega ona na zręcznym i taktownym stosowaniu 
zasad ogólnych do konkretnych przypadków21. Kodeks Prawa Kanonicznego na-
ucza, że „kapłan w stawianiu pytań powinien postępować roztropnie i dys-

14 S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 109.
15 Por. J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, Kraków 1993, s. 90.
16 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 109.
17 Tamże, s. 110.
18 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 111.
19 Por. tamże, s. 112.
20 Por. tamże.
21 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 336.
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kretnie, uwzględniając wiek penitenta oraz powstrzymywać się od pytania 
o nazwisko wspólnika w grzechu”22. Kapłańska roztropność najczęściej wią-
że się z doświadczeniem. Z przeżytych sytuacji wyprowadza się praktyczną 
wiedzę o ludzkich duszach i sposobie ich traktowania23. W szczególnych sytu-
acjach, gdy spowiednik nie wie jak postąpić, roztropność połączona z pokorą 
podpowie mu odesłanie penitenta do innego kapłana24. Ks. Płatek poucza, że 
„roztropny spowiednik unika w swej posłudze dwóch skrajnych przypad-
ków: zbytniego pobłażania i nadmiernej surowości. Przebaczenie zbyt łatwe 
i tanie zachęca penitenta do dalszego grzeszenia, natomiast nadmiernie ry-
gorystyczna postawa spowiednika może rodzić w penitencie zniechęcenie 
i osłabić w nim chęć przezwyciężenia swych grzechów”25.

Spowiednik kierujący się roztropnością będzie unikał niepotrzebnych 
spotkań i kontaktów z penitentem poza konfesjonałem. Gdyby takie spotka-
nia okazały się jednak konieczne, to mają być naprawdę kapłańskie26. Roztrop-
ność u spowiednika potrzebna jest także przy wydawaniu moralnych sądów 
o danym czynie, przy nakładaniu pokuty, przy udzielaniu, odraczaniu bądź 
odmowie rozgrzeszenia27. Co do omawianej intelektualnej kwalifikacji w tym 
zakresie, ks. Stanisław Witek pisze, że „nie można się nauczyć, bo nikt nie po-
trafi z góry wskazać właściwych rozwiązań we wszystkich okolicznościach, 
jakie mogą się przydarzyć w konfesjonale. Zdobywa się ją powoli przez do-
świadczenie własne oraz przez korzystanie z doświadczenia cudzego”28.

KWALIFIKACJE OSOBOWOŚCIOWE SPOWIEDNIKA

Stan łaski uświęcającej i osobista świętość
Ważność sakramentu pokuty nie jest uzależniona od moralnego i ducho-

wego stanu szafarza, ponieważ spowiednik działa mocą samego Chrystusa, 
a nie własną wartością. Trwanie jednak szafarza w łasce uświęcającej uzdalnia 
go do otrzymania szczególnych łask, potrzebnych do sakramentalnej posługi. 
Wymaga się zatem od spowiednika stanu łaski uświęcającej i osobistej świę-
tości, ponieważ gdyby sam był obezwładniony grzechem, trudno byłoby mu 

22 KPK kan. 979.
23 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 111.
24 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 337.
25 Tamże, s. 337.
26 Por. tamże, s. 338.
27 Por. tamże, 338–339.
28 S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 112.
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pomagać w tym względzie innym29. Spowiednik, który popełnił ciężki grzech, 
powinien się wyspowiadać przed kolejnym podjęciem kapłańskiej posługi 
w sakramencie pokuty i pojednania. Gdyby niemożliwe było skorzystanie 
z sakramentalnej spowiedzi, powinien wzbudzić w sobie akt żalu doskonałe-
go i usłużyć potrzebującemu spowiedzi. Powinien jednak jak najszybciej, gdy 
tylko będzie taka możliwość, sam skorzystać z sakramentu pokuty30. Kiedy 
kapłan rozgrzesza penitentów, będąc świadomym własnego grzechu śmier-
telnego, popełnia grzech świętokradztwa. Przy wyznaniu tego grzechu po-
winien wyznać, ile  razy zasiadał w konfesjonale stanie grzechu śmiertelnego 
i określić przynajmniej w przybliżeniu liczbę udzielonych sakramentalnych 
absolucji31. Od spowiednika wymaga się także tzw. pozytywnej świętości, 
która polega na świadectwie życia. Penitenci, wsparci łaską Ducha Świętego, 
czerpią z dobrego przykładu i pouczeń spowiednika32. Rodzaj i zasięg tego 
wpływu spowiednika na penitenta jest empirycznie nie do określenia, ale 
może być empirycznie uchwytny ze względu na to, że człowiek wyciska swo-
im postępowaniem właściwe sobie piętno na drugim człowieku33.

Rozważa się też świętość spowiednika w aspekcie negatywnym. Jak pi-
sze S. Witek, „polega ona na dwóch sprawach: pierwszą z nich jest to, aby 
nie być w stanie grzechu śmiertelnego, drugą zaś, aby unikać grzechów 
przydarzających się w sprawowaniu sakramentu pojednania. Są nimi: nie-
wyrozumiałość i twardość serca, niecierpliwość i gwałtowność, familiarność 
w traktowaniu penitenta, okazywanie względu na osoby, próżność i dbałość 
o własną popularność. Im więcej spowiednik jest obezwładniony przez te 
grzechy, tym bardziej będzie niezdolny do leczenia ich u innych”34.

Miłość i pozytywne ludzkie cechy 
Przed spowiedzią miłość spowiednika do penitenta wyraża się w życz-

liwym przyjęciu go, niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, 
zamożności itp. W trakcie sakramentu polega ona na przyjęciu wyznania 
grzechów ze spokojem i zrozumieniem duchowej sytuacji. Natomiast na za-
kończenie sakramentalnej posługi spowiednik ma działać z miłosierdziem35. 
Miłość spowiednika wyraża się w wielkiej trosce o prawdziwe duchowe do-

29 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 339–340.
30 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 121–122.
31 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 338–339.
32 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 120.
33 Por. J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, dz. cyt., s. 91.
34 S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 121.
35 Por. tamże, s. 116–117.
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bro penitenta oraz  jego zbawienie, co owocuje świadomą pomocą. Posługa 
kapłana w konfesjonale jest najwspanialszym czynem miłości oraz pokutą 
i formą zadośćuczynienia Bogu za grzechy własne i penitentów36.

Spowiednik powinien cechować się naturalną ludzką dobrocią. W ze-
wnętrznym aspekcie jest to „dżentelmeństwo chrześcijańskie”, czyli szczera 
chęć spowiadania, usłużność, kultura osobista, punktualność i życzliwość. 
Zaś w wewnętrznym aspekcie jest to takt i delikatność w podejściu do cu-
dzego sumienia, unikanie ludzkiej ciekawości, która może się zrodzić u spo-
wiednika oraz dobroć charakteru, intensywne życie wewnętrzne, dające 
pewne ciepło i skuteczność działania, a płynące ze zjednoczenia z Sercem 
Chrystusowym i Matką Kościoła na wzór różnych świętych spowiedników37. 
Szafarz sakramentu pojednania powinien odznaczać się także jasnym religij-
nym poglądem na świat oraz silnymi przekonaniami moralnymi.

Cierpliwość
Na wzór Chrystusa szafarz spowiedzi powinien okazać życzliwość i mi-

łosierdzie. Pytania, pouczenia i upomnienia mają być przepełnione cierpliwą 
miłością38. Spowiednik odznaczający się chrześcijańską cnotą cierpliwości 
wzbudza u penitenta zaufanie, które pozwala na odkrycie przed nim tajników 
swej duszy. Penitent musi wyczuć u spowiednika gotowość do zrozumienia 
i chęć pomocy39. Podczas spowiadania różne sytuacje mogą nadwyrężyć cier-
pliwość spowiednika. Gdyby ten poczuł się wewnętrznie zbyt rozdrażniony, 
zdenerwowany lub zmęczony powinien choćby na chwilę przerwać posługę, 
aby uniknąć znużenia, porywów gniewu czy zdziwienia40.

Odwaga
Wyżej opisana cierpliwość może zmienić się w duchową słabość u spo-

wiednika. Aby do tego nie dopuścić, potrzebne są męstwo i odwaga kapłań-
ska. Wyrozumiałość nie może stać się małodusznym zważaniem na ludz-
kie względy. Koniecznym jest wierność własnemu powołaniu oraz Bożemu 
i kościelnemu prawu, szczególnie przy spowiedzi osób, z którymi jest się 
w pewnych zależnościach41. Dlatego czasami spowiednik powinien użyć 

36 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 341.
37 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 115–116.
38 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 346.
39 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 118.
40 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 346.
41 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 119.



360 Ks. Andrzej Żarkowski CSMA

słów poważnych czy mocnych, aby uświadomić niebezpieczny stan peni-
tenta. Trzeba zajmować jasne stanowisko, aby powiedzieć czasami trudną 
prawdę dla spowiadającego się. Ma jednak to czynić z troską, życzliwością, 
chęcią pomocy, subtelnością i duchową kulturą tak, by nie dać penitentowi 
odczuć jakiegoś upokorzenia czy znęcania się42.

Podsumowując, spowiednik powinien być człowiekiem ugruntowanej 
wiary, który trwa w łasce uświęcającej. Ponadto powinien odznaczać się 
rozmodleniem, gorliwością o zbawienie dusz oraz cechować się duchem sa-
mozaparcia i wyrzeczenia. Każdy kapłan jest powołany, aby przez jednanie 
grzeszników doświadczał jedyności i nieodzowności swej posługi, co pozwo-
li mu ustrzec się przed problemami własnej tożsamości przez świadomość 
niezasłużonego Bożego powołania do sprawowania Eucharystii i udzielania 
ludziom rozgrzeszenia43.

OBOWIĄZKI SZAFARZA WZGLĘDEM PENITENTA

Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kursu dla spowied-
ników wyznaczył podstawowe zadania spowiedników. Zdaniem papieża, 
„trzeba powrócić do konfesjonału, jako miejsca sprawowania sakramentu 
pojednania, ale także jako miejsca, w którym należy przebywać częściej, aby 
wierny mógł znaleźć miłosierdzie, radę i umocnienie, by mógł poczuć się 
kochany i zrozumiany przez Boga oraz doświadczać obecności miłosierdzia 
Bożego obok rzeczywistej Obecności w Eucharystii”44.

Obowiązki szafarza możemy podzielić na trzy grupy w zależności od 
czasu, kiedy mają być wykonane. Rozróżnia się obowiązki spowiednika 
przed spowiedzią, podczas spowiedzi i po spowiedzi.

Obowiązki szafarza przed spowiedzią
Pierwszym obowiązkiem kapłana przed spowiedzią jest nabycie upo-

ważnienia do rozgrzeszania wiernych, czego wymaga się do ważnego i go-
dziwego sprawowania tego sakramentu45. Takie upoważnienie kapłan może 
uzyskać mocą samego prawa, albo może mu być udzielone przez kompetent-

42 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 346.
43 Por. M. PIACENZA, Prezentacja i wprowadzenie do dokumentu „Kapłan Szafarz Miło-

sierdzia Bożego”, „Anamnesis” (2011) nr 4 (17), s. 26.
44 BENEDYKT XVI, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowa-

nego przez Penitencjarię Apostolską, „Anamnesis” (2011) nr 4 (17), s. 26–28.
45 Por. KPK kan. 966.
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ną władzę. Na mocy samego prawa, pozwolenie na spowiadanie wiernych 
na całym świecie otrzymują papież, kardynałowie i biskupi oraz ci, który 
otrzymali habitualne upoważnienie. Kompetentnym do udzielenia pozwo-
lenia na spowiadanie jest tylko ordynariusz miejsca46. Kodeks Prawa Kano-
nicznego poucza, że „upoważnienia do spowiadania należy udzielać tylko 
tym kapłanom, których odpowiedniość stwierdzi się przez egzamin lub 
skądinąd o tym wiadomo”47.

Kapłan jest także zobowiązany do przyjmowania spowiedzi wiernych. 
„Spowiednik powinien okazywać gotowość do słuchania spowiedzi zawsze, 
ilekroć wierni słusznie o to proszą”, o czym przypominają Obrzędy pokuty48. 
Zdaniem M. Piacenza, gotowość ta jest „rzeczywistą miarą miłości duszpa-
sterskiej kapłana i wraz z nią świadczy o radosnym i zdecydowanym akcep-
towaniu swojej tożsamości określonej przez sakrament święceń i nigdy nie 
sprowadzającej się do samej funkcji”49. Zatem potrzeba spowiedzi u wier-
nych staje się podstawą tego kapłańskiego obowiązku, który należy przyjąć 
i wypełnić z tytułu sprawiedliwości i miłości50.

Z tytułu sprawiedliwości obowiązek słuchania spowiedzi wiernych po-
wierzonych ich pieczy mają proboszczowie i ich wikariusze oraz kapelani. 
Mogą go spełniać osobiście lub posługując się czyjąś pomocą51. Kapłani, któ-
rzy z urzędu mają obowiązek spowiadania powierzonych sobie wiernych, 
dopuszczają się poważnego wykroczenia, jeżeli ograniczają się do służenia 
w tym zakresie rzadko, tylko w niektóre dni52. Kapłan powinien czekać na 
grzeszników w konfesjonale w klimacie modlitwy tak, by oni nie musieli cze-
kać na spowiednika lub go poszukiwać53. Gdyby ktoś, w sposób nierozumny, 
prosił o spowiedź, można jej odmówić, gdy wiąże się to z trudnościami dla 
spowiednika, albo istnieje zagrożenie, że przyniesie duchową szkodę peni-
tentowi. Obowiązek słuchania spowiedzi z tytułu miłości jest nieco szerszy, 
co do kapłanów i głębszy, co do potrzeb penitenta niż obowiązek słuchania 

46 Por. tamże.
47 Tamże, kan. 970.
48 Obrzędy pokuty, dok. cyt., 10b.
49 M. PIACENZA, Prezentacja i wprowadzenie do dokumentu „Kapłan Szafarz Miłosier-

dzia Bożego”, dz. cyt., s. 26.
50 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 351.
51 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 142–143.
52 Por. J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, dz. cyt., s. 101.
53 Por. I. DEC, Refleksje o sakramencie pokuty i pojednania w życiu kapłana, [w:] Kościół 

jako miejsce nawrócenia i pojednania, Sakramenty uzdrowienia, Program duszpasterski na rok 
1995/96, Katowice 1995, s. 149.
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spowiedzi z tytułu sprawiedliwości54. Każdy kapłan posiadający upoważnie-
nie do spowiadania, nie będący nawet właściwym duszpasterzem proszą-
cego, jest zobowiązany – z tytułu miłości – wypełnić posługę sakramentu 
pojednania wobec wiernych znajdujących się nawet w zwykłej potrzebie55.

Ważna jest postawa czysto ludzka spowiednika. Jak zauważa J. Płatek, 
„okazywanie złego humoru lub rozdrażnienia proszącym o spowiedź, było-
by poważnym naruszeniem obowiązku duszpasterskiego. (…) Duszpasterz 
obciąża się winą moralną, gdy bez uzasadnionych racji odmawia wiernym 
wysłuchania ich spowiedzi, choćby się to nawet łączyło z jakąś dla niego 
niedogodnością. W przypadku konieczności duchowej umierającego zobo-
wiązany jest on służyć mu nawet z narażeniem swego życia”56.

Obowiązek słuchania spowiedzi kapłan wypełnia w sposób zewnętrzny 
i wewnętrzny. Do zewnętrznych obowiązków należy między innymi ustale-
nie godzin spowiadania z uwzględnieniem możliwości i potrzeb parafian. 
Ponadto, do konfesjonału kapłan powinien ubrać się w komżę i stułę koloru 
fioletowego. Może też ewentualnie włożyć biret na głowę. Zgodnie z przyję-
tym zwyczajem, zakonnicy mogą pozostać w habicie lub sutannie. Zaleca się, 
aby spowiednik, idąc do konfesjonału uklęknął chwilę przed Najświętszym 
Sakramentem, by prosić o łaskę Ducha Świętego dla owocnego posługiwania 
wiernym. W konfesjonale kapłan powinien przybrać postawę godną miej-
sca. Jeśli nie ma penitentów może odmawiać różaniec, brewiarz bądź czytać 
jakąś duchową lekturę57. W konfesjonale kapłan nie powinien zajmować się 
sprawami pozasakramentalnymi. Nie wypada przyjmować np. stypendiów 
mszalnych. W celu załatwienia innych spraw niż spowiedź należy udać się 
w inne miejsce, np. do zakrystii58. 

Wewnętrzny obowiązek dotyczący słuchania spowiedzi polega na tym, 
że kapłan powinien sobie uświadomić, że sam jest grzeszny i potrzebuje łaski 
Bożej. S. Witek przypomina, że ma być on „świadomy obecności Bożej, bła-
gać o pomoc dla siebie i penitenta oraz okazywać mu zrozumienie i współod-
czuwanie. Ma się zawsze starać, aby każda spowiedź odbywała się w atmos-
ferze spokojnej i modlitewnej; następuje tu bowiem jakby oddawanie chwały 
Bogu przez Chrystusa i w Chrystusie”59.

54 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 143.
55 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 352.
56 Tamże, s. 351–352.
57 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 144–145.
58 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 353.
59 S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 146.
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Obowiązki szafarza podczas spowiedzi
Kiedy już nastąpi wyznanie grzechów przez penitenta, spowiednik 

ma za zadanie właściwie ocenić jego dyspozycję, co do otrzymania rozgrze-
szenia. Za pomocą pytań powinien uzupełnić integralność wyznania, jeżeli 
miałby co do tego wątpliwość. Nie powinno się rozgrzeszać penitenta, jeśli 
nie wyzna wszystkich ciężkich grzechów co do liczby i rodzaju. Zaleca się 
pytać szczególnie tych, którzy rzadko korzystają z sakramentu spowiedzi, 
albo czynią to niedbale i powierzchownie. Konieczność zadawania pytań za-
leży od potrzeb i stanu ducha penitenta60. Stawianie pytań, oprócz uzyskania 
integralności wyznania, zmierza także do zapewnienia ważności sakramen-
tu i do duchowego dobra penitenta. Jeżeli penitent spowiada się precyzyjnie, 
określając grzechy, albo sam przedmiot nie pozwala na bliższe wnikanie, 
pytania spowiednika są zbyteczne, a nawet niewskazane czy niewłaściwe61.

 J. Płatek przypomina, że „obowiązek stawiania pytań przez spowied-
nika jest mniejszy niż obowiązek dokładnej spowiedzi u penitenta. Spowied-
nik popełnia jednak winę, gdyby ze zwykłej obojętności lub lekceważenia, 
bez dostatecznej racji, zaniedbał postawienie koniecznych pytań”62. For-
mułowane przez spowiednika pytania powinny być proste, jasne, krótkie 
i jednowątkowe. Należy stawiać pytanie w sensie pozytywnym, a nie nega-
tywnym63. Ponadto pytania powinny cechować się dyskrecją i rozsądnością 
oraz stosownością64. Gdyby jednak kapłan nie miał szczególnego powodu 
do stawiania pytań, powinien wygłosić nie prywatne kazanie, którego peni-
tent zmuszony byłby słuchać, ale krótkie upomnienie i pouczenie, w którym 
zwróci uwagę na istotny punkt wyznania grzechów. Może wystarczyć frag-
ment Pisma Świętego i krótkie wyjaśnienie. Ponadto ma pouczyć penitenta 
i po bratersku upomnieć. Upomnienie powinno dotyczyć tego wszystkiego, 
czego aktualnie wymaga się do godnego i należytego przyjęcia sakramentu, 
aby ważnie mogła zostać udzielona absolucja. Czasami zdarza się, że należy 
pouczyć penitenta o podstawowych prawdach wiary w celu usunięcia nie-
wiedzy. Całość zabiegów spowiednika w tym względzie prowadzi do kory-
gowania i formowania sumienia65. Ważne jest, aby spowiednik nie zapomi-
nał, że konfesjonał, to nie trybunał sędziowski, ale tron miłosierdzia, łaski 

60 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 356–357.
61 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 201.
62 J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 359.
63 Por. tamże.
64 Por. J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, dz. cyt., s. 93.
65 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 356–361.
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i pojednania66. Rozmowa podczas spowiedzi z penitentem nie może zostać 
zniszczona przez zbytni formalizm, by nie zatracił się sens sakramentu, jako 
danej przez Boga łaski. 

Gdyby spowiednik udzielił rozgrzeszenia penitentowi niedysponowa-
nemu, dopuszcza się poważnego wykroczenia i naraża sakrament na nie-
ważność. Zdaniem, J. Kasztelana, „na złe usposobienie wskazuje brak żalu, 
postanowienia poprawy, odmowa przyjęcia zadanej pokuty lub jej odpra-
wienia. Wątpliwe usposobienie posiadają ci, co do których istnieje poważna 
wątpliwość, choć z drugiej strony istnieje pewne prawdopodobieństwo, że 
są dysponowani. Do należycie usposobionych należą penitenci, który są do-
brze przygotowani; do spowiedzi przystępują dobrowolnie dla uzyskania 
odpuszczenia grzechów oraz łaski uświęcającej. Ich sposób oskarżania się 
wskazuje na obecność żalu i wolę niegrzeszenia na przyszłość”67. Jeżeli spo-
wiednik uzna, że penitent jest należycie dysponowany do przyjęcia absolucji, 
nie może mu jej odmawiać ani odkładać68. Jest to prawo spowiadającego się 
i obowiązek szafarza wypływający ze sprawiedliwości. Udzielenie rozgrze-
szenia, to najważniejszy akt szafarza przy sprawowaniu tego sakramentu69. 
Kapłan szafuje Bożymi tajemnicami, dlatego musi robić to odpowiedzialnie. 
„Ma on obowiązek strzec się zarówno lekkomyślnego udzielania rozgrzesze-
nia, gdyż to pobudza wiernych na przyszłość do łatwiejszego decydowania 
się na grzech, jak i pochopnego odmawiania rozgrzeszenia spowiadającemu 
się, bo to łatwo odstręcza od sakramentów świętych i powoduje trwałe urazy 
wewnętrzne”70.

Kodeks Prawa Kanonicznego naucza, że po udzieleniu rozgrzeszenia ka-
płan ma obowiązek nałożyć na penitenta pokutę sakramentalną, „powinien 
nałożyć zbawienne i odpowiednie zadośćuczynienie, stosownie do rodzaju 
i liczby grzechów, z uwzględnieniem jednak sytuacji penitenta”71. Kapłan 
nakłada pokutę, jako szafarz sakramentu, który ma się troszczyć o jego inte-
gralność, a pokuta stanowi integralną część tego sakramentu. Ponadto obo-
wiązek ten wypływa z roli sędziego, jako zadośćuczynienie obrażonej Bożej 
sprawiedliwości oraz z roli lekarza, jako środek na uleczenie ran po grzechu. 
Spowiednik, jako ojciec pomaga swoim dzieciom, aby kary, które ciążą na 
nich po odpuszczeniu grzechowej winy, zostały choć częściowo odkupione 

66 Por. J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, dz. cyt., s. 94.
67 J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, dz. cyt., s. 95.
68 Por. KPK kan. 890.
69 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 195–163.
70 Tamże, s. 160–161.
71 KPK kan. 981.
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przez próby naprawienia popełnionego zła72. Pokutę nakłada się w formie 
ścisłego nakazu lub jako radę. Gdyby penitent przypomniał sobie jakieś grze-
chy ciężkie już po rozgrzeszeniu i zadaniu pokuty, pokutę należy zmienić, 
jeśli grzechy byłyby ciężkie lub ilościowo większe73.

Obowiązki szafarza po spowiedzi
Podczas spowiedzi sam spowiednik może popełnić jakieś błędy. Jego 

obowiązkiem jest jak najszybsze naprawienie ich. „Wielkość obowiązku na-
prawienia tej szkody zależy od winy moralnej spowiednika w tej sprawie. 
Należy przy tym uwzględnić również wielkość wyrządzonej szkody. (…) 
Spowiednik jest zobowiązany do naprawienia popełnionych braków zarów-
no na mocy sprawiedliwości, jak i na mocy przykazania miłości”, o czym 
przypomina J. Płatek74. W aspekcie sakramentu, błędem ze strony spowied-
nika, jest brak upoważnienia do spowiadania, zastosowanie nieważnej lub 
wątpliwej formuły, zapomnienie udzielenia rozgrzeszenia, udzielenie abso-
lucji penitentowi niedysponowanemu, itd.75. Jeżeli błąd dotyczy grzechów 
lekkich lub szkodzie zaradzono inaczej i duchowa szkoda nie jest wielka 
oraz w przypadku wielkiej niedogodności dla spowiednika, nie musi jej na-
prawiać. Wystarczy, aby spowiednik wzbudził żal za grzechy i ta szkoda 
przestaje ciążyć na nim w sumieniu76. Gdyby z winy spowiednika udzielo-
no rozgrzeszenia, które byłoby nieważne, spowiednik ma obowiązek, na-
wet gdy istnieje wielka niedogodność, odszukać penitenta, poinformować 
o zaistniałej sytuacji i nakłonić do spowiedzi. Jeżeli szafarz szybko zorientuje 
się o zaistniałej sytuacji i ma penitenta jeszcze w zasięgu wzroku, może go 
rozgrzeszyć bez specjalnych znaków zewnętrznych77. W sytuacji gdy nie da 
się naprawić wyrządzonej szkody w żaden sposób, „spowiednik powinien 
penitenta polecać Bożemu miłosierdziu, a z wyrządzonej mu szkody wyspo-
wiadać się”78.

Błąd spowiednika przeciw integralności spowiedzi polega na narusze-
niu elementów sakramentu, między innymi na opuszczeniu koniecznego py-
tania o liczbę, rodzaj czy okoliczności ciężkiego grzechu oraz na nienałożeniu 

72 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 152.
73 Por. J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, dz. cyt., s. 78.
74 J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 373.
75 Por. tamże.
76 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 179.
77 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 374.
78 Tamże, s. 375.
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pokuty79. Jeżeli szafarz uczynił to bezpośrednio i ze swojej winy, ma obowią-
zek naprawić duchową szkodę nawet przy dużej niedogodności. Spowiedź 
pozostaje jednak ważna80. Spowiednik może tez popełnić błąd dotyczący na-
łożenia obowiązków penitentowi. Gdyby szafarz zapomniał pouczyć peni-
tenta o obowiązku restytucji, powinien to uczynić, jeżeli nie zachodzi wielka 
niedogodność. Nie ma wtedy obowiązku uczynienia tego za penitenta. Gdy-
by jednak uczynił to z własnej winy, wprowadzając penitenta w błąd, powi-
nien pouczyć o tym penitenta nawet przy wielkiej niedogodności81.

Jednym z najpoważniejszych obowiązków spowiednika wobec peni-
tenta jest zachowanie sakramentalnej tajemnicy. Jest to absolutny obowią-
zek, który zakazuje korzystać i wyjawiać w jakikolwiek sposób informacje 
uzyskane podczas spowiedzi82. Jak naucza Kodeks Prawa Kanonicznego, „ta-
jemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiedniko-
wi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny 
w czymkolwiek zdradzić penitenta”83. „Tajemnica ta, która nie dopuszcza 
żadnych wyjątków, nazywa się pieczęcią sakramentalną, ponieważ to, co pe-
nitent wyznał kapłanowi, zostaje zapieczętowane przez sakrament”, o czym 
naucza Katechizm Kościoła Katolickiego84. Obowiązek ten obejmuje wszystkie 
śmiertelne i powszednie grzechy oraz ich wyjaśnienia wyznane na spowie-
dzi. Powyższe normy obowiązują szafarza nawet po śmierci penitenta85 lub 
gdyby spowiedź okazała się nieważna, albo odłożono lub odmówiono roz-
grzeszenia86. 

Kapłan działa w imieniu Chrystusa oraz w imieniu Kościoła i jako taki, 
przez sakramentalne znaki, sam jest znakiem sprawiedliwości i ułaskawienia 
w Chrystusie, zaś spowiedź jest sądem łaskawości. Dlatego każdy szafarz sa-
kramentu pokuty i pojednania, powinien być dla penitenta ojcem, lekarzem, 
nauczycielem i sędzią87. Ojcem, do którego przychodzi grzesznik, by z ufno-
ścią otworzyć swoje serce. Ojcostwo kapłańskie jest reprezentacją ojcostwa 
samego Boga. Jako lekarz dusz spowiednik ma poznać i zrozumieć penitenta 

79 Por. S. WITEK, Sakrament pojednania, dz. cyt., s. 181.
80 Por. J. S. PŁATEK, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 375–376.
81 Por. J. KASZTELAN, Sprawowanie sakramentu pokuty, dz. cyt., s. 95.
82 Por. A. DROŻDŻ, Sakrament pojednania z Bogiem i Kościołem, Teologia Moralna szcze-

gółowa, cz. IV, Tarnów 2002, s. 116.
83 KPK kan. 983.
84 KKK 1467.
85 Por. R. MARCHIORO, Spowiedź Sakramentalna. Praktyczny przewodnik dla peniten-

tów i spowiedników, Kraków 2010s. 127–130.
86 Por. A. MARCOL, Pokuta i sakrament pokuty, Opole 1992, s. 126.
87 Por. KKK 1461–1466.
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oraz doradzić mu odpowiednie ludzkie i nadprzyrodzone środki, aby ten 
więcej nie popadał w grzech. Ma przekazać nauczanie Chrystusa i Kościoła 
i w tym świetle roztropnie osądzić stan penitenta88. 

ZAKOŃCZENIE

Poza władzą święceń i jurysdykcją do sprawowania sakramentu poku-
ty, ważną rolę odgrywają kwalifikacje intelektualne i osobowościowe spo-
wiednika. O tych pierwszych kwalifikacjach decyduje mądrość wypływają-
ca z bliskiej relacji z Bogiem i ludzkie doświadczenie, wiedza teologiczna, 
prawna i humanistyczna, a także cnota roztropności. Z kolei wśród kwali-
fikacji osobowościowych spowiednika wymagany jest stan łaski uświęcają-
cej i osobista świętość, prócz tego bezinteresowna życzliwość do penitenta 
wspomagana przez wypracowane pozytywne ludzkie cechy i tzw. anielska 
cierpliwość.

Wśród podstawowych powinności spowiednika należy wskazać na, 
wynikający ze sprawiedliwości i z miłości bliźniego, obowiązek zasiadania 
w konfesjonale. Natomiast podczas spowiedzi obowiązkiem szafarza jest 
troska o integralność spowiedzi, dysponowanie penitenta do otrzymania 
rozgrzeszenia i nałożenie sakramentalnej pokuty. Na tym jego rola jako sza-
farza sakramentu się nie kończy, jest bowiem zobowiązany do zachowania 
tajemnicy spowiedzi i modlitewnego wspierania penitenta w procesie jego 
nawracania się.

88 Por. R. MARCHIORO, Spowiedź Sakramentalna. Praktyczny przewodnik dla peniten-
tów i spowiedników, dz. cyt., s. 115–127.
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QUALIFIKATIONEN UND PFLICHTEN DES SPENDERS DES BUSSSAKRAMENTS

Die Spender des Bußsakraments sind Bischöfe und Priester. Sie verrichten ihren 
Dienst als Vater, Arzt, Lehrer und Richter. Sie rufen zur Bekehrung auf und erteilen den 
Gläubigen Verzeihung ihrer Sünden im Namen Christi und in der Kraft des Heiligen 
Geistes. Der Beichtvater soll über angemessene intellektuelle Qualifikationen verfügen, 
darunter: Weisheit, Wissen und Umsicht, sowie Persönlichkeitsqualifikationen, dazu 
gehören: der Zustand der heiligmachenden Gnade und der persönlichen Heiligkeit, Liebe 
und positive menschliche Eigenschaften, Geduld und Mut. 

Die Verpflichtungen des Spenders dem Pönitenten gegenüber teilen sich aufgrund 
der Zeit auf, in der sie vorgenommen werden. Vor der Beichte muss der Beichtvater 
eine Befugnis zur Entgegennahme von Beichten erhalten und immer bereit sein, das 
Sündenbekenntnis zu hören, wenn die Gläubigen ihn darum bitten. Während der Beichte 
kümmert sich der Spender um die Integrität des Bekenntnisses und wenn er von der 
richtigen Bußfertigkeit des Pönitenten überzeugt ist, gewährt er ihm die Absolution und 
legt eine Buße auf. Nach dem Bekenntnis hat der Priester die Pflicht, das Beichtgeheimnis 
zu wahren und Fehler zu korrigieren, falls er welche begangen hatte. Der Priester handelt 
im Namen Christi und im Namen der Kirche und als solcher ist er durch sakramentale 
Zeichen selbst ein Zeichen der Gerechtigkeit und Begnadigung in Christus, und die 
Beichte ist ein Gnadengericht.

tłum. Andrzej Żarkowski
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W kontekście eklezjologii szwajcarskiej mistyczki Adrienne von Speyr 
(1902–1967), konwertytki z kalwinizmu, szczególnie interesujące jest wza-
jemne odniesienie Maryi i apostoła Jana, na które św. Jan Paweł II zwrócił 
uwagę w 1985 r. podczas rzymskiego sympozjum poświęconego von Speyr 
i jej kościelnej misji1. Aby scharakteryzować ten wymiar eklezjologii i jego 
kluczowe znaczenie w myśli Szwajcarki, najpierw przybliżona zostanie po-
stać autorki oraz rola, jaką odegrała w życiu i twórczości Hansa Ursa von 
Balthasara (1905–1988). Następnie podjęta będzie analiza komentarza do 
Ewangelii św. Jana, w tym zwłaszcza dziewiętnastego rozdziału. W analizie 
tej ukazane zostaną wymiary relacji Maryi i „umiłowanego ucznia” oraz ich 
znaczenie dla rozumienia Nowego Przymierza, jakie Syn Boży zawarł z czło-
wiekiem na Krzyżu. 

* Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu pt. Wybrane elementy eklezjologii św. 
Jana na podstawie mistycznych komentarzy Adrienne von Speyr zostały sfinansowane z dotacji 
celowej na naukę przyznanej przez MNiSW w 2019 r.

1 Por. Adrienne von Speyr und ihre kirchliche Sendung. Akten des römischen Symposi-
ums (27–29 September 1985), red. H. U. von BALTHASAR, G. CHANTRAINE, A. SCO-
LA, Einsiedeln 1986.
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W przypadku recepcji jednego z najwybitniejszych teologów XX wieku, 
Hansa Ursa von Balthasara, zachodzi warte odnotowania zjawisko. W jego 
teologicznej twórczości nie przyznaje się adekwatnego miejsca, a czasem 
wręcz oddziela2 jego dzieło od dzieła osoby, którą jednoznacznie wskazywał 
jako mającą decydujący wpływ na kierunek swojej myśli3. Mowa tu właśnie 
o Adrienne von Speyr, świeckiej lekarce, mistyczce i stygmatyczce. Losy tych 
dwóch, wyróżniających się postaci, splotły się ze sobą w 1940 r. i aż do końca 
pozostawały w ścisłej relacji. To o ich wspólnym, wielowymiarowym dziele, 
teolog powiedział w jednym z wywiadów: „Centrum mojego życia stano-
wi Johannesgemeinschaft4 (Wspólnota Świętego Jana – M.Ż.), stworzona razem 
z Adrienne von Speyr. (…) Na drugim miejscu znajduje się moje wydawnic-
two. Ma się w nim wyrażać duch Johannesgemeinschaft. Publikowana jest 
w nim przede wszystkim ogromna spuścizna Adrienne von Speyr. Te prawie 
50 tomów to być może moje największe dzieło życia. (…) Myślę, że jest w nich 
duchowa strawa dla całych pokoleń. (…) Dopiero potem, na trzecim miejscu 
umieściłbym moją własną twórczość jako pomoc także dla naszej Wspólnoty 
i ludzi zainteresowanych jej duchem. (…) Moje prace prawdopodobnie do-
piero wtedy zostaną rzeczywiście zrozumiane, kiedy poważnie przeanalizu-
je się Adrienne von Speyr”5.

Wydaje się, że pomimo tak jednoznacznych wypowiedzi nadal nie prze-
analizowano (a nawet nie uwzględniono) w wystarczającym stopniu Adrien-

2 Por. M. L. SUTTON, Hans Urs von Balthasar and Adrienne von Speyr’s Ecclesial Rela-
tionship, “New Blackfriars. The Dominican Council”, vol. 94, Issue 1049, s. 50-63. W tekście 
tym opisane zostały podejmowane przez teologów różne próby patrzenia na rolę von 
Speyr w życiu i twórczości von Balthasara, w tym jawne lekceważenie jej znaczenia. Au-
tor podaje tam również własną interpretację tej kościelnej relacji. Wśród różnych darów 
udzielanych przez Ducha Świętego „dla wspólnego dobra”, które wymienia św. Paweł, 
są charyzmaty dane jednemu człowiekowi, ale również takie zadane dwojgu ludzi: „[…] 
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków” (1 Kor 12, 10b). Zda-
niem Suttona, dar języków otrzymuje mistyk, zaś teolog dar tłumaczenia tego języka Ko-
ściołowi, co stanowi misję o podwójnym charyzmacie. Dwoje Szwajcarów wpisywałoby 
się w długą tradycję Kościoła, zaś ich poprzednikami na tej drodze byliby m.in. św. Teresa 
z Ávila i św. Jan od Krzyża, św. s. Faustyna i bł. ks. Michał Sopoćko.

3 Od czasów spotkania w 1940 r., wcześniej rzeczywiście można uważać go za teo-
loga ufundowanego na myśli Ojców Kościoła. 

4 Jest to wspólnota założona w Szwajcarii 8 grudnia 1944 roku przez von Speyr 
i von Balthasara i istniejąca do dziś m.in. w Bazylei, Paryżu i Nowym Jorku na prawach 
instytutu życia konsekrowanego. Por. H.U. von BALTHASAR, L’Institut Saint-Jean. Genèse 
et principes, tłum. P. CARTY, J. SERVAIS, Paris 1984.

5 H.U. von BALTHASAR, O moim dziele, przeł. M. URBAN, Kraków 2004, s. 85–86.
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ne von Speyr6, a jeśli tak jest, to również – idąc za myślą samego von Baltha-
sara – nie odczytano w pełni jego teologii. W Polsce w zasadzie nie istnieje 
recepcja jej pism7. Luka ta domaga się wypełnienia, a praca, która zostałaby 
podjęta w tym obszarze, ze względu na swą rozległość oczekująca właściwie 
na cały zastęp badaczy, byłaby cennym wkładem w pogłębienie katolickiej 
teologii.

SPECYFIKA MISTYKI SZWAJCARKI

Wśród wszystkich pism pozostawionych przez mistyczkę, von Balthasar 
biblijne komentarze cenił najbardziej i uważał je za jądro całego dzieła. Warto 
pokreślić, że nie były one owocem studium teologii ani znajomości egzegezy 
Pisma Świętego. Z teologiczną literaturą von Speyr nie miała do czynienia, 
czytała tylko duchowe lektury, zwłaszcza św. Ignacego Loyolę i św. Teresę 
z Lisieux8 oraz analizowała wnikliwie zakonne reguły. Była także miłośnicz-
ką powieści o tematyce marynistycznej i kryminałów. Zdolność głębokiej 
interpretacji Pisma Świętego i pozostawione przez nią biblijne komentarze, 
jak również inne łaski będące jej udziałem, można rozpatrywać jako chary-
zmat udzielony przez nią całemu Kościołowi. Hans Urs von Balthasar, pisał: 
„Jednakże, co często podkreślałem, czegokolwiek Adrienne doświadczyła 
subiektywnie, miało przynosić obiektywne, teologiczne i duchowe owoce 
Kościołowi jako całości. Wszystkie aspekty jej charyzmatu koncentrują się na 
głębszej interpretacji Objawienia”9.

6 O jej wpływie na własną twórczość Szwajcar pisał: „Generalnie otrzymałem od 
niej, w teologicznym sensie, o wiele więcej niż ona ode mnie, choć oczywiście dokładne 
proporcje nigdy nie mogą zostać wyliczone”. H.U. von BALTHASAR, First Glance at Adri-
enne von Speyr, przeł. A. LAWRY, S. S. EMGLUND, San Francisco 1968, s. 13.

7 Sytuacja na świecie jest nieco inna, do badaczy zajmujących się jej myślą w sposób 
systematyczny należą m. in. Jacques Servais SJ (Rzym, Włochy) i Michele M. Schumacher 
(Fryburg, Szwajcaria). Na temat jej mistycznej teologii powstało dotąd sześć dysertacji 
(cztery na rzymskich uczelniach, jedna w Aberdeen w Wielkiej Brytanii i jedna Milwau-
kee w Stanach Zjednoczonych). Całą literaturę przedmiotu, wśród której niestety brak 
polskich publikacji, zebrał amerykański badacz, dr M.L. Sutton z St. John’s University 
w Nowym Jorku. Pojawia się tam 38 autorów, którzy opublikowali jakiekolwiek naukowe 
prace (również pojedyncze) poświęcone Adrienne von Speyr. [w:] (Internet, 1.12.2019) 
http://adriennevonspeyr.net /secondarybibliography

8 Von Balthasar pisze, że nigdy nie głosił dla niej wykładów z teologii, słuchała za to 
jego kazań oraz duchowych wskazówek dawanych wspólnocie. H.U. von BALTHASAR, 
Our Task. A Report and a Plan, przeł. J. SAWARD, San Francisco 1994, s. 58–59. Adrienne 
von Speyr przetłumaczyła także na język niemiecki Dzieje duszy Świętej z Lisieux. 

9 H.U. von BALTHASAR, Our Task, dz. cyt., 1994, s. 9.
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Dla von Speyr powołanie mistyka było konkretną, obiektywną misją słu-
żebną w Kościele, która może być pełniona jedynie w zapomnieniu o sobie10 
i otwartości na Słowo Boga na wzór Maryi Dziewicy11. Mistyk, w szczególny 
sposób obdarowany, dzieli się swoimi darami, pomagając innym w jak naj-
głębszym rozumieniu Objawienia. Hans Urs von Balthasar towarzyszył po-
wstawaniu jej biblijnych komentarzy przez blisko trzydzieści lat. Opisywał 
ten proces w sposób następujący: „Komentarze do Pisma Świętego i inne już 
wydane dzieła były dyktowane. Tego swoistego „dyktanda” nie poprzedzało 
żadne inne specjalne przygotowanie, poza ogólną modlitwą. Otóż można było 
zaproponować Adrienne zasadniczo dowolne teksty Pisma, nie uprzedzając 
jej o tym; mówiła wtedy o nich z takim samym spokojem i pewnością (niemal 
jakby wprost do druku), jak i na temat wersetu, na który trafiała przy komen-
towaniu kolejnych rozdziałów danej księgi Biblii. Że jako lekarka ani w swych 
młodych latach, ani później nie była czytelniczką Pisma, można będzie się do-
wiedzieć z obydwu jej biografii. Co ważne, dyktowała szybko (tak, że trudno 
było nadążyć ze stenografowaniem, i często musiałem ją prosić o zatrzymanie 
na chwilę, żebym mógł dokończyć zdanie), przeciętnie około dwudziestu mi-
nut w ciągu dnia”12. Można w tym momencie zadać pytanie: skoro teksty były 
spisywane przez von Balthasara, skąd wiadomo, że ostatecznie nie pochodzą 
od niego? Sam rozwiewa te wątpliwości, pisząc, że von Speyr była całkowicie 
wolna w otrzymywaniu i przekazywaniu przy pomocy ludzkiej mowy tego, 
co było jej udzielane. Jego rola ograniczała się do uwolnienia jej od wszelkiej 
autorefleksji i umożliwienia kontynuacji całego procesu dyktowania w atmos-
ferze zaufania i posłuszeństwa Kościołowi, który reprezentował13. 

Zdarzało się jednak, że Adrienne prosiła, aby przez dłuższą chwilę po-
słuchać, a dopiero potem zapisać całość, stąd możliwe jest wyczuwanie „sty-
lu” Balthasara, co dotyczy tylko formy, ale nie treści14. Zaznacza on jednak, 
że jej teologia w żadnym razie nie jest zależna od jakichkolwiek jego sugestii, 
a wręcz przeciwnie – zdarzało się, że to ona korygowała jego poglądy15. Choć 
miała świadomość limitów teologicznego języka to, zdaniem von Balthasara, 
precyzja jej wypowiedzi odróżnia ją wyraźnie od wielu mistyków, którzy 
uważali, że człowiek może tylko „dukać” coś o Bogu16.

10 Jedno z jej ulubionych słów to francuskie effacement – „usunięcie”, „skreślenie”.
11 Por. H.U. von BALTHASAR, First Glance, dz. cyt., s. 39.
12 H.U. von BALTHASAR, Wstęp, [w:] Jak się modlą święci?, red. A. von SPEYR, przeł. 

W. SZYMONA, Warszawa 2017, s. 7. 
13 H.U. von BALTHASAR, Our Task, dz. cyt., 1994, s. 60.
14 Por. tamże, s. 62.
15 Por. tamże, s. 63.
16 Por. tamże.
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Obok łaski głębokiego wniknięcia w Słowo i biblijnych dyktand, Szwaj-
carka doświadczała także innych mistycznych darów. Pisze o tym J. Neu-
man: „Przez wszystkie lata Adrienne von Speyr miała zdolność przemiesz-
czania się w czasie i przestrzeni. O tych bilokacjach możemy poczytać w jej 
dziennikach. Podczas drugiej wojny światowej odwiedzała pola walki, obo-
zy koncentracyjne, miejsca tortur oraz klasztory, aby, jak to tylko możliwe, 
pocieszać cierpiących i pomagać prześladowanym, wśród nich wielu kapła-
nom torturowanym aż po śmierć. Widziała tysiące kobiet gwałconych, często 
w obecności ich własnych dzieci. Widziała, jak niemieckie oddziały przed 
opuszczeniem Charkowa zgładziły siedemdziesiąt tysięcy Żydów. Nierzad-
ko nad ranem była zupełnie wycieńczona po przeżyciu tych straszliwych 
scen. Odczuwała wewnętrzne stany masakrowanych, ale także tych, którzy 
się nad nimi znęcali. Podczas tych przeżyć przez cały czas Adrienne groziło 
zatrzymanie akcji serca. W nocy 18 września 1942 r. wniknęła w bezdenną 
przepaść, ujrzała wnętrze Hitlera, całe w mocy szatana, jakby całkiem odczło-
wieczonego młodego mężczyznę w jego otoczeniu, beznadziejnego, twarde-
go, gotowego na wszystko, a dzień później sama miała pokusy samobójstwa. 
Czuła, jak łaska Boża usiłowała dotrzeć do Churchilla i Roosevelta, ale oni 
odrzucili ją. Stalina oglądała jako mroczną tajemnicę, zupełnie obcą łasce. 
Z góry znała ważne wydarzenia, które miały nastąpić w przebiegu wojny”17.

Osobną kartę jej mistycznego życia stanowi wieloletnie przeżywanie 
Triduum Paschalnego18. Zaczęło się ono kilka miesięcy po konwersji do 
Kościoła katolickiego, wiosną 1941 r., kiedy to anioł ukazujący się nocą po-
wiedział: „Wkrótce się zacznie”. Od tamtego wydarzenia każdej wiosny aż 
do 1965 r. mistyczka przeżywała wraz z Chrystusem zbawcze misterium, 
przede wszystkim Wielkiej Soboty. Von Speyr została również obdarzona 
stygmatami Męki Pana19. 

Św. Jan Paweł II, na sympozjum poświęconym eklezjalnej misji Adrien-
ne von Speyr dostrzegł głęboko Janowy charakter jej dzieła i skomentował to 
następująco: „Adrienne wniknęła w głębię komunii wiary i serca pomiędzy 
Matką Jezusa i jedynym Apostołem, który trwał z Nią u stóp krzyża. Wi-
działa tu jakby dziewiczy początek Kościoła, tego Kościoła, który miał zostać 

17 J. S. NEUMAN, Mężczyzna i kobieta w Bożym Królestwie. Wprowadzenie do życia 
i dzieł Adrienne von Speyr i Hansa Ursa von Balthasara, przeł. J. IWASZKIEWICZ, Kielce 
2006, s. 28–29.

18 Doświadczenia te spisane zostały przez von Balthasara i wydane jako dwuto-
mowe dzieło pt. Krzyż i piekło. Por. A. von SPEYR, Kreuz und Hölle I: Die Passionen, Johan-
nesverlag, Einsiedeln 1966. Tejże, Kreuz und Hölle II: Die Auftragshöllen, Johannesverlag, 
Einsiedeln 1972.

19 Por. H.U. von BALTHASAR, First Glance, dz. cyt., s. 34–35
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powierzony Piotrowi”20. Słowa te świadczą o pogłębionym poznaniu dzieła 
mistyczki, jakie miał papież Polak. Samo sympozjum zwołane zostało z jego 
wyraźnym błogosławieństwem, którym objął również wydanie pośmiert-
nych dzieł21.

ŚWIĘTY JAN

Istotnie, komentarze do pism Janowych, to rdzeń teologii Adrienne von 
Speyr22. Jan jest tym, jak pisze von Balthasar, który rozpoznał „Boga w Przy-
jacielu i Przyjaciela w Bogu”23. Dlatego też Pan wykorzystał tę przyjaźń, aby 
otworzyć Jana tak bardzo, jak to tylko możliwe i przekazać mu najgłębsze 
wejrzenie w Bożą miłość, jakie kiedykolwiek otrzymał człowiek24. W komen-
tarzu do Ewangelii Jana (por. J 19, 27) mistyczka pisze, że Pan chciał uczy-
nić swego umiłowanego ucznia jak najbardziej podobnym do siebie, dlatego 
też, sam będąc dziewiczym pragnął, aby Jego przyjaciel i sługa również taki 
pozostał. Chciał, aby tak jak On hojnie siebie udziela Bogu i Jan nauczył się 
podobnego ofiarowywania się Bogu w skończonych, ludzkich granicach. 
Mistrz wprowadził go w swoje najgłębsze tajemnice. Sam posiadł pełną wi-
zję Ojca, dlatego mógł przekazać Janowi tyle, ile uważał za stosowne25.  

Ponadto we wstępie do podyktowanego przez von Speyr komentarza 
do Ewangelii św. Jana, von Balthasar zauważa istotną różnicę między Janem 
a synoptykami, która została ukazana mistyczce. Dla Jana najważniejsze jest 
posłuszeństwo, jako realny wyraz i kształt miłości. Synoptycy zaś go wła-
ściwie nie rozumieją, ponieważ nie byli aż tak blisko z Jezusem i nie byli aż 
tak „osobiście zaangażowani”. Jan, ponieważ był najbliżej, najlepiej rozumie 

20 Słowa te skierował do uczestników sympozjum. Por. przypis 2.
21 Por. H.U. von BALTHASAR, Our Task, dz. cyt., 1994, s. 9.
22 Już jako sześcioletnia dziewczynka, w Boże Narodzenie 1908r. Adrienne von 

Speyr spotkała „promieniującego ubóstwem Ignacego Loyolę”. Potem okazało się, że 
Ignacy ma przyjaciela, Jana, którego przyśle do Adrienne w celu wyjaśnienia jej swojej 
Ewangelii. Św. Ignacy miał także powiedzieć do Adrienne, że „zrozumiał i pokochał Jana 
dopiero w niebie” oraz, że gdyby „ponownie miał żyć na ziemi i założyć jeszcze raz swój 
zakon, nadałby mu znacznie bardziej Janowy charakter”. Por. H.U. von BALTHASAR, 
Our Task, dz. cyt., 1994, s. 21–22.

23 H.U. von BALTHASAR, Introduction, [w:] John I. The Word becomes Flesh. Medi-
tations on John 1–5, red. A. von SPEYR, przeł. L WIDENHÖVER, A. DRU, San Francisco 
1994, s. 7.

24 Por. tamże. 
25 Por. A. von SPEYR, John IV. The Birth of the Church. Mediations on John 18–21, przeł. 

D. KIPP, San Francisco 1991, s. 125.
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związek między osobą i misją, między życiem i akcją. Dla niego posłuszeń-
stwo nie jest tylko jednym z wielu sposobów bycia, ale koniecznym jego wa-
runkiem, a także koniecznym warunkiem pisania. Jednocześnie posłuszeń-
stwo nie czyni go inną osobą, ale uzdalnia do zapisania każdego słowa oraz 
kontemplowania prawd, które są mu objawione i powierzone26.

JAN I MARYJA POD KRZYŻEM.  
POCZĄTEK WSPÓLNOTY NOWEGO PRZYMIERZA

Najważniejszą sceną opisującą relację Maryi i Jana oraz Boży zamysł co 
do nich jest przekazanie testamentu z Krzyża: „Kiedy więc Jezus ujrzał Mat-
kę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, 
oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26–27)27. Szwajcarka pisze, że w jednym mo-
mencie, tym samym spojrzeniem Pan ogarnia swą Matkę i razem z nią umiło-
wanego ucznia. Choć zwraca się konkretnie do nich, to Jego słowa nigdy nie 
są skierowane wyłącznie do poszczególnych osób. „Gdy [Jezus] mówi coś do 
kogoś, równie dobrze można to odnieść do innych”28. Kiedy więc powierza 
Matce ucznia, oczywiście wskazuje na Jana, ale słowa te ogarniają wszyst-
kich ludzi i mają zasadnicze znaczenie dla rozumienia miejsca i roli Maryi 
we wspólnocie Kościoła. W tym momencie rodzi się dziewicza, pierwotna 
cząstka Kościoła, stan, który odtąd będzie charakterystyczny dla Nowego 
Przymierza. Jest to, jak mówi A. von Speyr, „stan całkowicie otwarty na Je-
zusa. W tym przypadku otwarcie ma (…) swe źródło w otwarciu rany boku, 
w rozsadzającym działaniu cierpienia na Krzyżu”29. Koniec ziemskiego życia 
Jezusa, Jego męka i Krzyż jest dla Matki i umiłowanego ucznia stanięciem na 
skraju przepaści, ale jednocześnie początkiem czegoś większego w Bogu. Mi-
styczka pisze, że ten nowy związek „nie opiera się na naturalnych formach 
wydawania owoców, jego skutek nie jest owocem widzialnym. Podłożem 
jest tu wyłącznie udział w Krzyżu – w tak wielu wymiarach, że nie da się 
ich ogarnąć, podobnie jak nie da się uchwycić zmysłami jego niewidzialnego 
owocu”30. Jest to novum, wspólnota, która nie przypomina znanych dotąd 
form życia.

26 Por. H.U. von BALTHASAR, Introduction, [w:] A. von SPEYR, John IV, dz. cyt., s. 12.
27 Wszystkie cytaty pochodzą z: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, opr. Zespół Biblistów Pol-

skich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2007.
28 A. von SPEYR,  John IV, dz. cyt., s. 120.
29 A. von SPEYR, Służebnica Pańska, przeł. J. KOŹBIAŁ, Warszawa 2017, s. 162.
30 Tamże, s. 163–164.
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OFIARNICZY WYMIAR NOWEJ WSPÓLNOTY

Analiza komentarza do testamentu z Krzyża ukazuje, na czym polega, 
zdaniem mistyczki, chrześcijańska ofiara. Jej istota tkwi w dobrowolnej rezy-
gnacji z możliwości oglądania owoców, a szerzej – ujrzenia sytuacji w całym 
jej horyzoncie, co należy tylko do Boga. Choć Maryja była przygotowana na 
tę godzinę, nie jest ona przez to ani trochę dla Niej mniej bolesna. Oddaje 
swego Syna Bogu i czyni to w całkowitej ciemności. A. von Speyr pisze, że 
„kiedy Syn traci swój kontakt z Ojcem, Matka również traci swój ogląd Jego 
drogi”31. Jeśli jakiś człowiek rezygnuje z jednej rzeczy na korzyść innej, jest to 
jedynie wybór dobra jawiącego się akurat jako większe. Kiedy jednak oddaje 
się coś, by Bóg mógł otrzymać to, czego On sam pragnie, jest to rzeczywista 
ofiara, ponieważ człowiek nie wie, jaką formę Bóg nada temu, co jest ofiaro-
wywane. Na Golgocie ofiarę czynią oboje - Syn i Matka. 

Maryi, która jest tak bardzo matką, że nie może ani na moment porzucić 
swej macierzyńskiej misji, pod Krzyżem zostaje powierzony Jan. Choć dotąd 
była Matką Boga, którego urodziła, wykarmiła i wychowała, nagle traci Go 
i otrzymuje w zamian jednego z uczniów. Może dostrzegać w tym coś okrut-
nego, jednak właśnie przez ten fakt jej ofiara się dopełnia. Oboje – Maryja 
i Jan – doświadczyli w szczególny sposób miłości Pana. Jej istota polega na 
tym, że pragnie się udzielać i być przekazywana dalej. Jest to obraz odmien-
ny od tego, który ukazuje nam ludzka oblubieńcza miłość. To, co przeżywają 
kobieta i mężczyzna, dzieje się tylko między nimi, w prywatności i intymno-
ści, pisze Szwajcarka32. Wierność i wyłączność małżeńskiej miłości jest chcia-
na przez Boga (por. Mk 10, 6–12, Mt 5, 27–32,  Mt 19, 1–9 i inne). Gdyby żona 
napotkanemu wielbicielowi przekazywała te same formy miłości i czułości, 
które otrzymała od swojego męża, ten czułby się boleśnie dotknięty niewier-
nością poślubionej sobie kobiety. „Miłość Boga jest nie mniej osobista, ale 
wszystko jest w niej otwarte, zaś jedyną odpowiedzią, jakiej Pan od nas ocze-
kuje, jest niezamykanie jej tylko i wyłącznie w sobie samych”, jak zauważa A. 
von Speyr 33. Istotnie jest tak, że również to, co najbardziej intymne w więzi 
człowieka z Bogiem, ma być przekazywane dalej i trafiać do innych ludzi. 
Tak więc pod Krzyżem osobista i wyłączna relacja, która łączyła zarówno 
Matkę z Synem, jak i ucznia z Panem, zostaje przekształcona w mającą rozle-
wać się dalej chrześcijańską miłość.

31 A. von SPEYR,  John IV, dz. cyt., s. 120.
32 Por. tamże, s. 121.
33 Tamże.
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Pan wybrał „umiłowanego ucznia”, aby przekazać go Matce. Chciał 
w ten sposób uczynić jej ofiarę możliwą do zniesienia34. Nie przekazał Jej 
w tamtym momencie jednego z łotrów, którego również obejmie jej duchowe 
macierzyństwo, ale właśnie swego przyjaciela, tego, który zawsze był naj-
bliżej i najlepiej Go rozumiał. Oddzielając się od Niej, postawił na swoim 
miejscu właśnie Jana. Jak czytamy u von Speyr, „jest on pierwszym przed-
stawicielem Pana, następnie uczniów, następnie Kościoła, a wreszcie całe-
go rodzaju ludzkiego, dlatego też macierzyństwo Maryi, które początkowo 
wydawało się być ograniczone tylko do Syna, w ten sposób nabywa swego 
pierwotnego charakteru jako macierzyństwo w ogólności”35. 

Maryi brakowało Syna, co jest, jak wspomniano, jej bolesną ofiarą, jed-
nak z miłości do Niego rodzi się właśnie, jak pisze mistyczka, „rzeczywista 
macierzyńska relacja w stosunku do całej ludzkości”36. Przejęcie to możliwe 
jest dzięki łaskom płynącym z Krzyża i dzieje się dokładnie wtedy, kiedy 
Syn umierając, kładzie kres jej macierzyństwu w stosunku tylko do Niego 
samego, a wkraczając w „nieskończony blask swej boskości”37, ofiarowuje jej 
macierzyńskiej opiece wszystkich ludzi. „Teraz jest Ona matką we wszech-
stronnym, katolickim sensie”38. 

Mistyczka zwraca uwagę na fakt, że Pan powierza Jana Maryi dokładnie 
w czasie konania na Krzyżu, kiedy oblicze Ojca jest przed Nim zakryte. Dla 
Matki również jest to czas ciemności, jednak, podobnie jak Syn, wypełnia do 
końca dzieło odkupienia i wytrwa jako Matka wszystkich ludzi w tej bolesnej 
godzinie. Oboje w ten sposób składają swoją ofiarę do końca39. Po raz kolejny 
widać tu związek między ofiarą i duchowym macierzyństwem, które rodzi 
się właśnie w godzinie Krzyża, w przeżytej wiernie godzinie ciemności.

DZIEWICZY WYMIAR NOWEJ WSPÓLNOTY

Fizyczne macierzyństwo Maryi jest dziewicze, ponieważ jest ono, po-
dobnie jak samo dziewictwo, zamknięte w relacji z jej boskim Synem. Po-
dobny charakter ma jej powszechne macierzyństwo. Dlatego też w Kościele 
dziewictwo jest owocne tylko wtedy, gdy jest, jako wyraz miłości do Boga, 
oddaniem Mu siebie i pozostawieniem prawa do rozporządzania całym ży-

34 Por. tamże, s. 122.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 123.
38 Tamże.
39 Por. tamże, s. 124.
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ciem, całą osobą wraz z jej cielesnością40. Jest ono zawsze ofiarą, a do jej isto-
ty należy, rezygnacja z oglądania owoców. Pan powierzył Matce nie tylko 
ucznia, ale także Matkę swemu umiłowanemu uczniowi. Zawiązana przez 
Niego relacja wyraźnie ma być więc wzajemna. „I od tej pory uczeń wziął ją 
do siebie” (J 19, 27b), jest to „akt doskonałej miłości, a zatem akt nie znający 
końca, który natychmiast zostaje przeniesiony w sferę nieskończoności”41. Je-
zus dzieli się swą Matką z Janem: „dziewiczy Pan daje swą dziewiczą Matkę 
dziewiczemu uczniowi”42. Jest to wydarzenie związane z tajemnicą dziewic-
twa jako takiego. Dokonany przez Jezusa akt miłości, który „nie będzie miał 
końca na tym świecie”43, czerpie swą substancję z poza tego świata. „Dzie-
wictwo jest w pełni i całkowicie tajemnicą niebiańską”44. Mistyczka zauważa, 
że „na tym świecie nic z jego istoty nie jest widoczne oprócz wyrzeczenia 
i braku, jednakowoż ten brak jest uczestnictwem w pełni rzeczywistości nie-
biańskiej: uczestnictwem w tajemnicy płodności Osób Boskich”45. Na świe-
cie zaś nic nie jest bardziej płodne niż relacja Ojca z Synem. Oboje, Matka 
i uczeń, uczestniczą w tej płodności.

Jak pisze Szwajcarka, „duchowa owocność w Panu i Jego Matce jest 
zawsze nadmiarem. Jest zawsze bogatsza niż ktokolwiek mógłby kiedykol-
wiek podejrzewać, ponieważ czerpie z łaski Krzyża”46. Dzieje się tak dlatego, 
że człowiek, ofiarowując siebie do wyłącznej dyspozycji Bogu, zostaje wraz 
ze wszystkimi swoimi ograniczeniami przyjęty przez Syna, ofiarowującego 
siebie, bez żadnych granic, Wszechmogącemu Ojcu. Skończoność człowieka 
niejako pomnożona zostaje przez samego Boga i zyskuje nową miarę, która 
nie jest już miarą ludzką, ale boską, ponieważ teraz Bóg rozporządza powie-
rzoną sobie w wolny sposób naturą człowieka. 

Mistyczka znów dla lepszego wyjaśnienia tej rzeczywistości ukazuje ją 
na tle ludzkiej miłości oblubieńczej. W akcie małżeńskim jeden skończony 
człowiek ofiarowuje siebie drugiemu, co czyni ich płodność z natury ogra-
niczoną, zawężoną do konkretnych, widzialnych wymiarów. Nawet jeśli 
posiada się potomstwo, to w ograniczonej liczbie, zaś człowiek zobowiąza-
ny jest do jego doglądania. Płodność w Bogu zakłada rezygnację ze smako-
wania, a nawet jakiegokolwiek oglądu jej owoców to On staje się jedynym 

40 Por. tamże, s 123.
41 Tamże, s. 125.
42 Tamże.
43 Tamże.
44 Tamże.
45 Tamże.
46 Tamże, s. 127.
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posiadającym „superwizję”47, któremu, zdaniem A. von Speyr, powierza się 
wszystko: „Bóg może czasem pokazać dziewiczej osobie coś z jej duchowego 
ojcostwa lub macierzyństwa, ale ten, kto zostanie w ten sposób obdarowany, 
natychmiast odda to misterium Bogu jako jedynemu Ojcu. Nikt, kto wie co-
kolwiek o łasce Boga, nie będzie pretendował do opisania siebie jako ducho-
wego ojca innego chrześcijanina”48. 

Zabranie przez umiłowanego ucznia Maryi do siebie jest zupełnie no-
wym początkiem, jest nowością wspólnego życia w dziewictwie. To pierwsza 
taka sytuacja, kiedy kobieta i mężczyzna są aktywni wspólnie w tej formie 
owocności. Pozostawienie ich razem stanowi wyraz miłości Pana do obojga, 
jest także pozwoleniem im na uczestnictwo w swojej własnej miłości do Ojca. 
Oczywiście, Maryja i Jan żyją ze sobą nie jak mężczyzna i kobieta, ale jak 
matka i syn, co wynika również z ich wieku. Początkowo Maryją opiekował 
się Józef, teraz ma to czynić Jan. A. von Speyr wyraźnie rozróżnia te dwa 
etapy życia Maryi i dwie formy życia, kiedy pisze, że „małżeństwo św. Józefa 
– jako potencjalny stan zakonny w małżeństwie – należy odróżnić od podej-
mowanych czasem w Kościele prób urzeczywistnienia małżeństwa św. Jana 
polegającego na wspólnym życiu w obrębie życia zakonnego dziewiczych 
mężczyzn i kobiet. Małżeństwo św. Józefa, które jest prawdziwym małżeń-
stwem, można pod pewnymi warunkami naśladować; nie należy tego jednak 
czynić z własnego wyboru bez wyraźnego znaku Bożego (…).  Nie jest nato-
miast możliwe potencjalne małżeństwo w ramach stanu zakonnego. Maryja 
i św. Jan wiodą wspólne życie w łasce krzyża, dla owocności tej nakazanej 
przez Pana wspólnoty niepotrzebna jest w Kościele cielesna bliskość i wspól-
nota. Świeci Franciszek i Klara żyją osobno w swoich klasztorach”49.

Mistyczka, która jako współzałożycielka instytutu życia konsekrowane-
go poświęciła wiele czasu na analizę historii rozmaitych zgromadzeń, za-
konów i kongregacji, wyraźnie zaznacza, że jeśli komuś została powierzona 
w Kościele misja, nie może szukać dopełnienia w płci przeciwnej. Naślado-
wanie Maryi i Jana może zostać powierzone jako specjalna misja w mocy 
Krzyża, ale nie jest ono ogólnie dostępną chrześcijańską „drogą doskonało-
ści”50. Ta nowa, rodząca się pod Krzyżem dziewicza komórka jest niezbędna, 
gdyż, w opinii Szwajcarki, „aby jakaś misja w Kościele wydała owoce, za 
każdym razem potrzebna jest nowa wspólnota”51. Początkowo był to stan 

47 Tamże, s. 128.
48 A. von SPEYR,  John IV, dz. cyt., 1991,  s. 127.
49 A. von SPEYR, Służebnica Pańska, dz. cyt.,  s. 78–79.
50 Tamże, s. 79.
51 Tamże, s. 158.
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małżeński, teraz zaś mamy do czynienia z wybraniem i przeznaczeniem 
do szczególnego naśladowania Chrystusa – zaczątkiem stanu zakonnego. 
Nie jest to prosta kontynuacja, lecz całkowita zmiana formy życia. Jak pisze 
A. von Speyr, „Maryja żyła w obu stanach i oba te stany pospołu z Panem 
ufundowała; Pan wprowadził ją w [nie] (…), czyniąc to za każdym razem 
w obrębie ściśle określonej, przewidzianej przez siebie formy życia wspól-
notowego”52. Chrześcijańskie życie jest więc zawsze byciem dla innych, ze 
swej natury pozostaje ukierunkowane na bliźniego, a tajemnica płodności 
nie spoczywa w pojedynczym człowieku, ale zostaje powierzona wspólnocie 
wierzących.

Szwajcarka pisze, że „powołanie do życia stanu zakonnego pod Krzy-
żem jest jakby pierwszym owocem Męki, zanim pojawi się powszechny wiel-
kanocny owoc odkupienia i spowiedzi”53. Matka i umiłowany uczeń, uczest-
nicząc w cierpieniu Krzyża Chrystusa, zostają wprowadzeni w nową formę 
wspólnoty charakterystyczną dla Nowego Przymierza. Właśnie owa dziewi-
cza i duchowa płodność w Bogu stanowi jeden z kluczowych jego wymia-
rów. Von Speyr sądzi, że Żydzi być może wyobrażali sobie, iż Mesjasz będzie 
posiadał potomstwo w fizycznym sensie i przekaże mu urzędy w swoim 
Kościele54. Zapoczątkowana przez Jezusa i jego żonę, oczywiście Żydów-
kę, dynastia rodzinna, trwając przez wieki, ograniczałaby jednak wolny 
ogląd Boga. Tymczasem Pan wybiera niespokrewnionych55 ze sobą uczniów 
i stawia ich na swoim własnym miejscu. Ponadto Maryi nie pozostawia za 
sobą, ale umieszcza obok na zaszczytnym miejscu jako Oblubienicę, a więc 
i duchową matkę swoich własnych, również duchowych dzieci. Dlatego też 
chrześcijanie, którzy spoglądają na Apostołów, jednocześnie widzą Pana 
i Jego Matkę, a przez Nich bezpośrednio Ojca, a że „to jest w ogóle możliwe, 
jest tajemnicą dziewictwa”, jak pisze A. von Speyr 56. Nie więzy krwi, nie 
bycie członkiem Narodu Wybranego, ani nie płodność w doczesnym wymia-
rze decydują o tym, kto przynależy do Boga i przyniesie upragnione przez 
Niego owoce. Decyduje o tym włączenie się w ofiarę Krzyża, przyjęcie łask 
z niego płynących oraz zgoda na to, aby On sam rozporządzał powierzającą 
Mu się osobą. Oto istota duchowego charakteru Nowego Przymierza.

52 Tamże.
53 Tamże, s. 167.
54 Por. A. von SPEYR, John IV, dz. cyt., s. 128.
55 Chodzi o relacje ojcowsko-synowskie. 
56 A. von SPEYR, John IV, dz. cyt.,  s. 128.
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POSŁUSZEŃSTWO OBIEKTYWIZACJĄ ODDANIA

Przez słowa wypowiedziane z Krzyża Pan ćwiczy w posłuszeństwie 
zarówno Matkę, jak i ucznia. A. von Speyr pisze, że „nie pyta ich tak, jak 
wówczas, na początku, gdy pytał Maryję o zgodę oraz szukał u uczniów 
woli zostania Jego następcami. Teraz ćwiczy ich w posłuszeństwie, ponie-
waż, poprzez ich dziewictwo w Nim, są już Jego własnością i dlatego też 
pozostają do Jego dyspozycji. Dziewictwo w Panu jest zawsze ufundowane 
na posłuszeństwie, które z kolei ufundowane jest na miłości. Dlatego praw-
dziwe dziewictwo nie zaistnieje, dopóki nie osiągnie formy obowiązku i po-
słuszeństwa”57. 

Dziewictwo, aby stało się owocne dla zbawienia świata, musi przyjąć 
obiektywną formę służby. Jeśli Pan domaga się od dziewic wyrzeczenia się 
ziemskiej miłości, to dlatego, że w ten właśnie sposób włącza je w swoją ta-
jemnicę. Każde ludzkie wyrzeczenie zostaje przekazane Bogu, nigdy nie po-
zostaje samo dla siebie. Zdaniem Szwajcarki, „z każdego naszego nie wypo-
wiedzianego ziemskiemu porządkowi czyni On tak wypowiedziane swojej 
prawdzie. Jedność tych dwóch – ziemskiego nie i niebiańskiego tak – jest Jego 
Krzyżem”58. Nowa rzeczywistość domaga się jednak obiektywizacji, która 
realizowana jest w ramach kościelnego posłuszeństwa. A. von Speyr pisze, 
że „posłuszeństwo jest obecne już w momencie ustanowienia nowej wspól-
noty na Krzyżu: Matka ze swym wlanym posłuszeństwem dopasowuje się 
do apostoła i jego nabytego, wyuczonego posłuszeństwa. Jest to właśnie pier-
wiastek klasztorny w ich relacji; dla Maryi Jan jest ucieleśnieniem urzędu. 
Tak jak dla Jana urzędem jest Piotr, któremu ustępuje pierwszeństwa, któ-
remu odstępuje nawet swój największy przywilej – większej miłości Pana 
– i z miłości zatraca się w urzędzie Piotrowym, tak teraz Matka przymierza 
się do urzędu Jana, stanowiącego szczególną jedność urzędu i miłości. Tym 
samym Maryja staje się wzorem dla świętych w Kościele”59.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że mistyczka przedstawia posłuszeństwo 
jako paradygmat miłości świętych. Jest ono obecne od początku między 
przedstawicielami nowej wspólnoty, Maryją i Janem, tak jak jest obecne od 
momentu rozpoczęcia życia zakonnego. Gdy osoba wstępująca do klasztoru 

57 Tamże, s. 129.
58 Tamże, s. 130.
59 Ostatecznie prym wiedzie Piotr i to jemu należy się posłuszeństwo. Jan reprezen-

tuje pod krzyżem „kapłaństwo miłości”, będące reprezentacją nieobecnego Piotra. Wkrót-
ce potem, podczas przekazania prymatu, Jan odda swe pierwszeństwo temu, który z na-
kazu Pana będzie miał paść Jego baranki (por. J 21, 15–19). Por.  A. von SPEYR, Służebnica 
Pańska, dz. cyt., s. 165–166.
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poddaje się obiektywnej regule, która „stanowi trwały ośrodek ucieleśnia-
jący Tradycję”60, czyni to w posłuszeństwie. Jest to warunkiem wstępnym 
nowego życia.

ZAKOŃCZENIE

Analiza mistycznego komentarza Adrienne von Speyr do Ewangelii św. 
Jana, w tym zwłaszcza sceny przekazania testamentu z Krzyża (por. J 19, 
25–27), ukazuje relację Maryi i apostoła Jana, których konający Jezus powie-
rzył sobie wzajemnie. Relacja ta została zawiązana pod Krzyżem, z niego 
wyrasta i posiada ofiarniczy charakter. Dziewicza Matka została wówczas 
przekazana dziewiczemu uczniowi przez dziewiczego Pana – kluczowym 
jej wymiarem jest więc dziewictwo, które rodzi nieograniczone, ponieważ 
posiadające odtąd boską miarę, duchowe owoce. Obiektywizacją tak zaryso-
wanej płodności jest z kolei posłuszeństwo, wymagane od wszystkich pra-
gnących podążać w Kościele tą drogą.

Adrienne von Speyr wraz z Hansem Ursem von Balthasarem postrze-
gali instytuty życia konsekrowanego, jako szczególnie ważną w naszych 
czasach drogę realizacji dziewictwa. Wspólnie założyli Johannesgemein-
schaft – Wspólnotę Świętego Jana, posiadającą gałąź żeńską, męską i kapłańską. 
Balthasar uważał, że „jeśli tylko będą powstawały wspólnoty takie jak ta, 
będzie można  w poważny sposób pomóc dzisiejszemu Kościołowi”61. Inte-
resujące wydaje się pogłębienie w dalszych badaniach zagadnienia instytu-
tów świeckich, którym dwoje Szwajcarów przypisywało tak duże znaczenie, 
a także duchowości samej Wspólnoty Świętego Jana jako konkretnej realizacji 
duchowej i dziewiczej owocności. 

60 Tamże, s. 166.
61 H.U. von BALTHASAR, O moim dziele, dz. cyt., s. 85–86.
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MARY AND JOHN – THE ORIGINAL CELL OF THE VIRGINAL CHURCH.  
ELEMENST OF ADRIENNE VON SPEYR’S ECCLESIOLOGY ON THE BASIS OF  

THE COMMENTARY TO THE GOSPEL OF ST. JOHN

Adrienne von Speyr was born September 20, 1902 in Switzerland. She is was a lay-
woman, wife, medical doctor, spiritual writer, Catholic mystic and stigmatic. Originally 
a Calvinist, she converted to Catholicism on the Feast of All Saints, 1940 under the spiritu-
al direction of the famous Jesuit theologian, Hans Urs von Balthasar. After her conversion, 
von Speyr began to have many mystical experiences. While in a state of contemplative, 
mystical prayer, she dictated to von Balthasar almost 70 books, including commentaries 
on the Bible and various theological topics. 

Her most important commentary applies to St. John’s Gospel, which was noticed by 
pope John Paul II on September 1985 in Rome during symposium “Adrienne von Speyr 
and her Ecclesial Mission”. Her mystical experiences grew in frequency until her death 
in Basel, Switzerland on September 17, 1967. With von Balthasar, she also co-founded 
a secular institute, Johannesgemeinschaft (Community of St. John). It my article I analyze her 
commentary on St. John’s Gospel and show three main aspects of relation between Virgin 
Mary and Saint John: sacrificial, virginal and spiritual. 

tłum. Magdalena Żyła 
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Pismo „Sosnowieckie Studia Teologiczne” jest wydawane przez So-
snowieckie Seminarium Duchowne. Pierwszy numer został opublikowany 
w 1993 z okazji 1. rocznicy powołania do istnienia diecezji sosnowieckiej. 
Czasopismo wydawane jest w cyklu dwuletnim.

Pierwszym redaktorem naczelnym „Sosnowieckich Studiów Teologicz-
nych” był ks. Tadeusz Borutka, ówczesny rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego Diecezji Sosnowieckiej. Od tomu 2 (1995) aż do dnia dzisiejszego 
funkcję redaktora naczelnego pełni ks. Jan Orzeszyna. Aktualna struktura 
pisma obejmuje 3 działy. W pierwszym znajdują się rozprawy związane z te-
matem danego numeru, w drugim zamieszczane są artykuły o tematyce teo-
logicznej, filozoficznej, historycznej, prawnej i psychologicznej, a trzeci dział 
poświęcony jest przeszłości i współczesności diecezji sosnowieckiej. W tomie 
1 znajdują się artykuły związane z powstaniem diecezji sosnowieckiej. Nu-
mer 2 nie miał bloku tematycznego. Tematy kolejnych tomów są następujące: 
tom 3 – Młodzież przyszłością Kościoła i świata, tom 4 – Zaangażowanie świeckich 
w Kościele, tom 5 – Na progu trzeciego tysiąclecia, tom 6 – Chrześcijanin we współ-
czesnym świecie, tom 7 – Na kanwie nauczania Jana Pawła II, tom 8 – Wybrane 
zagadnienia z bioetyki, tom 9 – W trosce o rodzinę, tom 10 – Przemoc w rodzinie, 
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tom 11 – W trosce o życie społeczne, tom 12 – Wokół adhortacji „Evangelii gau-
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„Humanae vitae. 
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jest samo dostrzeżenie konieczności wieloletniego i organicznego planowa-
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Przydatne jest zapoznanie się z doświadczeniami strategów wojskowych 
i planowaniem strategicznym w przedsiębiorstwie. Z kolei konieczne jest 
głębokie przemyślenie Bożego planu zbawienia. Tu pomocne stają się teo-
logiczne koncepcje J. Ratzingera na temat rozwoju objawienia i historii do-
gmatów Kościoła. Pozwalają one głębiej zrozumieć, że Duch Święty nadal 
działa w Kościele i podpowiada, jakie duszpasterskie działania mogą być 
owocne w danej epoce Kościoła. Równie ważne jest uświadomienie ko-
nieczności wspólnotowego namysłu nad znakami czasu przed podjęciem 
duszpasterskich działań, powiązane z praktyką duchowego rozeznania. 
Niezwykle przydatną pomocą, wręcz kluczem do tworzenia wieloletnich 
planów duszpasterskich, okazują się Obrzędy chrześcijańskiego wtajemni-
czenia dorosłych.

Analizy przeprowadzone w niniejszej rozprawie pozwoliły nie tylko dać 
pozytywną odpowiedź na pytanie o konieczność planowania duszpaster-
stwa w parafii, ale uświadomiły prawdę, że duszpasterskie programowanie 
jest działaniem w pewien sposób teologicznym i duchowym. Jest w nim za-
warta szczególna „duchowość działania”, a doświadczenia świeckich nauk 
są jedynie pomocą i korzystanie z nich jest ściśle powiązane z zasadami obo-
wiązującymi w teologicznych naukach, szczególnie teologii pastoralnej. 

Ks. Marcin LECH, Maryja, łaska i nadzieja w Chrystusie. Wstawiennictwo i po-
średnictwo Maryi w dialogu ekumenicznym anglikańsko-katolickim według dekla-
racji z Seattle (María, gracia y esperanza en Cristo. Intercesión y mediación de 
María según la Declaración de Seattle). Praca została napisana i oddana do 
publikacji w języku angielskim: Mary, Grace and Hope in Christ. Intercession 
and Mediation of Mary according to the Seattle Statement.
Praca została obroniona na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry 
w Pampelunie (Hiszpania). Obrona odbyła się w języku hiszpańskim i była 
transmitowana za pośrednictwem platformy ZOOM – 7 czerwca 2021 r.

Promotor: ks. dr (teol.) dr (filoz.) PABLO BLANCO

Recenzenci:
ks. dr MIGUEL BRUGAROLAS BRUFAU (prof. Uniwersytetu Nawarry 
w Pampelunie)
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ks. dr ROMAN SOL RODRÍGUEZ (prof. Uniwersytetu Nawarry w Pampe-
lunie)
ks. dr PEDRO ANTONIO BENITEZ MESTRE (prof. Uniwersytetu Navarry 
w Pampelunie)
ks. dr JUAN ALONSO GARCÍA (prof. Uniwersytetu Navarry w Pampelu-
nie)
ks. dr hab. MAREK GILSKI (UPJPII w Krakowie).

Doktorat przedstawia badania nad problematyką katolickiej koncepcji po-
średnictwa i wstawiennictwa Maryi oraz dyskusję na ten temat w dialogu 
katolicko-anglikańskim. Pracę otwiera część wstępna, w której wyjaśnia się 
zarówno związek między pośrednictwem a wstawiennictwem, jak i zależ-
ność roli Maryi od jedynego pośrednictwa Chrystusa.

Ze względu na to, że zasadą ekumenicznego dialogu jest zgoda dwóch 
Kościołów lub chrześcijańskich wspólnot w zakresie teologii i moralności, 
autor początkowo przewidział dwa rozdziały przedstawiające stanowisko 
Kościoła rzymskokatolickiego i Wspólnoty Anglikańskiej wobec pośrednic-
twa i wstawiennictwa Maryi. 

W pierwszej kolejności przedstawiono historię rozwoju teorii wstawien-
nictwa i pośrednictwa Maryi w teologii katolickiej oraz jej rozumienie (pierw-
szy rozdział). Później przeprowadzono studia nad źródłami anglikańskimi, 
aby przeanalizować i opisać stanowisko teologii anglikańskiej na temat tej 
roli Maryi (drugi rozdział). Znając stanowisko obu Kościołów, autor skupił 
się następnie na dialogu między nimi w sprawie pośrednictwa i wstawien-
nictwa Maryi, a owoce tego dialogu zostały zawarte w dokumencie Maryja, 
łaska i nadzieja w Chrystusie, znanym również jako Oświadczenie z Seattle 
(2005). Trzeci rozdział doktoratu przedstawia zarówno historię redakcyjną 
wspomnianego dokumentu, wypowiedzi zawarte w deklaracji, jak i teolo-
giczną reakcję na opublikowane wyniki dialogu. Doktorat zamyka zakończe-
nie z najważniejszymi wnioskami.
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Ks. dr Karol NĘDZA, In Defense of Values. Recovering the Original Meaning in 
a Modern Context (W obronie wartości. Odtwarzanie pierwotnego znaczenia warto-
ści w kontekście współczesności), obroniona dnia 28 kwietnia 2021 r. na Pontifi-
cal John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family at The Catholic 
University of America in Washington D.C. 

Promotor: dr DAVID. C. SCHINDLER (Pontifical John Paul II Institute for 
Studies on Marriage and Family)

Recenzenci:
dr JOSEPH C. ATKINSON (Pontifical John Paul II Institute for Studies on 
Marriage and Family)
ks. dr hab. MAREK GILSKI (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Rozprawa dotyka kwestii obrony pojęcia „wartość” w jego rzeczywistym 
(formalnym) znaczeniu przez odwołanie się, z jednej strony, do filozofii grec-
kiej, Pisma Świętego i nauczania Kościoła zaś z drugiej, do katolickiej feno-
menologii XX wieku, zwłaszcza do twórczości Józefa Tischnera. 
Pierwszy rozdział przedstawia krytykę pojęcia wartości oraz „języka warto-
ści” opartą przede wszystkim na twórczości Iaina Bensona, który odwołuje 
się także do wielu innych współczesnych myślicieli. Odpowiadając na jego 
krytykę rozprawa bada istnienie wartości, ich obiektywność, hierarchiczny 
porządek oraz sposób ich poznania. 

Drugi rozdział analizuje język wartości, który został przyswojony przez 
Kościół przez badanie dokumentów Soboru oraz nauczania Jana Pawła II. 
Papież używa tego języka, aby opisać misję Chrystusa, a także wyrazić wiel-
kość człowieka, szczególnie w jego „personalistycznej” czy „moralnej” war-
tości. Ponadto papież bardzo często wzywa do powrotu do wartości. 

Trzeci rozdział zawiera podsumowanie teorii wartości ks. Józefa Tischne-
ra, który rozwinął fenomenologiczny powrót do natury rzeczy, co pozwala-
ło dostrzec ich wewnętrzną i obiektywną wartość. Taka metoda odpowiada 
starożytnemu używaniu terminu „wartość”. Dlatego też, Tischner nie odnosi 
się po prostu do „języka wartości”, jako nowoczesnego pojęcia (z wypaczo-
nym znaczeniem), ale próbuje raczej odzyskać pierwotne rozumienie tego 
pojęcia, zastosować je do naszego postrzegania rzeczy, świata i człowieka. 
Ostatnia część rozdziału traktuje przejście Tischnera do języka agatologii, 
jako uzupełnienie jego aksjologii, co skutkuje ukazaniem wartości wpisa-
nych w dobra. 
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Ks. Rafał PIETRUSZKA, Psychospołeczne uwarunkowania zmagań religijnych 
osób należących do grup religijnych na przykładzie Odnowy w Duchu Świętym 
i Drogi Neokatechumenalnej, praca została obroniona na Wydziale Nauk Spo-
łecznych w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Lublinie – dnia 14.04.2021 r.

Promotor: dr hab. JACEK ŚLIWAK, prof. KUL 

Recenzenci:
dr hab. GRAŻYNA KWIATKOWSKA, prof. UMCS
dr hab. WANDA ZAGÓRSKA, prof. UKSW

Religijność jest dla wielu osób źródłem osobistego dobrostanu, czynnikiem 
wzmacniającym zasoby czy motywatorem dokonywanych życiowych i oso-
bistych zmian oraz społecznych działań. Staje się ona także sposobem ra-
dzenia sobie z różnymi trudnościami codziennego życia czy też nagłymi 
sytuacjami granicznymi. Takie przeżywanie własnej religijności pretenduje 
do mówienia o jej psychospołecznych uwarunkowaniach, które odgrywają 
ważną rolę w osobistym i społecznym funkcjonowaniu człowieka religijne-
go. Psychospołeczne uwarunkowania religijności pozwalają w szerszy spo-
sób spojrzeć na przeżywaną religijność. Staje się ona także kontekstem prze-
żywanych napięć, trudności i zmagań, jakich doświadcza osoba religijna. 
Zrozumienie takiego aspektu religijności poszerza spektrum patrzenia na to 
zjawisko. Prekursorem takiej koncepcji religijności stała się J. J. Exline, która 
przedstawiła religijność, jako obszar doświadczanych zmagań i religijnego 
komfortu możliwego do przeżywania przez osoby religijne. Zmagania i reli-
gijny komfort posiada także swoje psychospołeczne uwarunkowania. 

Prezentowana praca traktuje o zmaganiach religijnych widzianych i ro-
zumianych nie tylko z religijnej perspektywy, ale przede wszystkim warun-
kowanych psychospołecznymi odniesieniami. Owe psychospołeczne od-
niesienia w przeżywaniu religijnych zmagań w szczególny sposób zostały 
odniesione do osobistych cech i potrzeb, jakie może realizować człowiek oraz 
doświadczeń wychowawczych zapodmiotowanych w grupach odniesienia - 
rodzina i inne znaczące osoby.

W przedstawionej dysertacji ukazane zostały psychospołeczne uwarun-
kowania zmagań w obszarze religijności doświadczane w kontekście przy-
należności do danej grupy religijnej. Przynależność do grupy religijnej jest 
kontekstem mogącym modyfikować doświadczenie własnej religijności. 
Modyfikująca funkcja odnosi się do specyficznego i bardziej intensywnego 
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religijnego kultu, różnej ekspresji religijnej czy znaczenia grupowych więzi. 
Grupami analizowanymi są Odnowa w Duchu Świętym i Droga Neokatechu-
menalna. Całość badanej grupy liczyła N = 347 osób, w podziale na grupy 
religijne odpowiednio, n = 160 i n = 187.

Wykorzystano następujące kwestionariuszowe metody: Lista Przymiot-
nikowa (ACL) Harrison G. Gougha, Alfred B. Heilbrun (Martowska, 2012), 
Skala Pocieszenia i Napięcia religijnego (RCSS) autorstwa J. J Exline w adaptacji 
Zarzyckiej (2014), Skala Emocji do Boga (EtG) autorstwa S. Hubera w adaptacji 
B. Zarzyckiej i R. Bartczuka (2011), Skala Atrybucji Religijnych (AtG).

Z przeprowadzonych analiz wynika, że religijność osób należących do 
grup religijnych jest obszarem doświadczanych zmagań, które w różny spo-
sób warunkowane są psychospołecznymi czynnikami. Prezentowane wy-
niki badań wyróżniają ważne i różnicujące czynniki, które są realizowane 
przez przeżywaną religijność. Różnicującymi czynnikami są potrzeby lub 
doświadczenia pochodzące z pierwotnych grup.

Niniejsza dysertacja jest eksploracyjną analizą zmagań w obszarze prze-
żywanej religijności w jej psychospołecznych uwarunkowaniach widzianych 
z perspektywy przynależności do wybranych katolickich grup religijnych.

Ks. Paweł SPRONCEL, Kultura tymczasowości jako wyzwanie dla duszpasterstwa 
Kościoła w świetle nauczania papieża Franciszka. Studium teologicznopastoralne, 
praca została obroniona na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – 27 września 2021 r.

Promotor: o. dr hab. MAREK FIAŁKOWSKI OFMConv, prof. KUL

Recenzenci:
prof. dr hab. EUGENIUSZ SAKOWICZ (UKSW Warszawa)
bp dr hab. WIESŁAW ŚMIGIEL (UMK Toruń)

Problem badawczy pracy zawiera się w pytaniu:  jak, w świetle nauczania 
papieża Franciszka, kultura tymczasowości wpływa na działalność dusz-
pasterską Kościoła? Implikuje ono kolejne szczegółowe kwestie: Jak kultura 
tymczasowości przejawia się w religijnym życiu katolików oraz, jakie przy-
nosi konsekwencje? W jaki sposób wpływa ona na życie małżonków, osób 
konsekrowanych oraz posługę zbawczą duszpasterzy? Z jakimi problemami 
mierzy się współczesny człowiek żyjący w kulturze tymczasowości, który 
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jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem duszpasterstwa? Wreszcie, jakie 
wskazania dla duszpasterstwa prowadzonego w uwarunkowaniach kultury 
tymczasowości są zawarte w nauczaniu papieża Franciszka?

W pierwszym rozdziale dysertacji zostało przybliżone pojęcie kultury 
tymczasowości w rozumieniu papieża Franciszka oraz nakreślono jej przeja-
wy i konsekwencje dla życia społecznego i religijnego w zachodnim świecie. 
Ostatni paragraf pierwszego rozdziału ukazuje środki religijne, jakie papież 
Franciszek proponuje jako przeciwdziałanie zagrożeniom prowizorycznej 
kultury. Analiza jego wypowiedzi wykazała, że uznanie Boga za Stworzy-
ciela człowieka i świata jest fundamentem dla podjęcia dalszych kroków 
w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z kultury tymczasowości. 
W oparciu o ten fundament można budować międzyludzkie braterstwo, 
uznając niezbywalną godność każdej osoby ludzkiej.

W drugim rozdziale została przedstawiona analiza dostępnych badań 
opinii społecznej na temat religijności. Analiza ta pozwoliła uwidocznić se-
lektywność przekonań religijno-moralnych, indyferentyzm religijny, relaty-
wizm w podejściu do zasad moralnych, nomadyzm religijny oraz nieznajo-
mość prawd wiary, nauczanych przez Kościół katolicki oraz fenomen tzw. 
nowej duchowości.

W trzecim rozdziale rozprawy autor prezentuje wpływ kultury tymcza-
sowości na życie i apostolską działalność małżeństw i rodzin. Szczególną 
uwagę zwraca na kwestię budowania relacji międzyludzkich, a zwłaszcza 
rodzinnych.

Natomiast w ostatnim rozdziale rozprawy zwraca uwagę na wpływ 
prowizorycznej kultury na życie i apostolską działalność osób konsekrowa-
nych i duszpasterzy. Przeprowadzona analiza wskazuje na zewnętrzne i we-
wnętrzne przyczyny porzucenia kapłańskiego lub konsekrowanego życia. 
Wskazania, jakich udziela papież Franciszek, mają wspólnotowy i relacyjny 
wymiar.

Rozprawa ma interdyscyplinarny charakter i wpisuje się w charaktery-
styczne dla teologii pastoralnej badania, służące duszpasterskiemu odczyty-
waniu „znaków czasu”.
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ROZPRAWA HABILITACYJNA

Ks. dr hab. Krystian KUCHARCZYK, Elementy definiujące instytucję małżeń-
stwa i rodziny w aktualnej katolickiej i ewangelicko-augsburskiej doktrynie teologicz-
no-prawnej z uwzględnieniem optyki prawa polskiego. Kolokwium habilitacyjne 
29.10.2019 r. na Greckokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Preszowskiego w Preszowie.

Recenzenci: 
ks. dr hab. PAWEŁ MACIASZEK (Ignatianum Kraków) 
ks. prof. PaedDr. ThDr. JOZEF JURKO, PhD. (TF KU Košice) 
ks. prof. PhDr. PAVOL DANCÁK, PhD. (GTF PU Prešov)

„Rodzina pozostaje pierwszą drogą Kościoła. Rodzina jest centrum i sercem 
cywilizacji miłości. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego na-
rodu” – słowa Jana Pawła II, jakie zawarł w Liście do Rodzin „Gratissimam 
sane”, we współczesnym świecie nabierają bardzo nowego, głębokiego sen-
su, stają się wyzwaniem oraz zadaniem dla współczesnej rodziny.

Zdaniem autora, daleko posunięty rozwój społeczeństwa, nowe trendy, 
tendencje, technologie i proces globalizacji sprawiają, że dokonuje się sze-
roko rozumiany proces amalgamacji kultur. W tak kształtowanej kulturze 
społeczno-politycznej, która często zmierza w kierunku cywilizacji zagłady 
(śmierci) mówi się, że współczesna rodzina i małżeństwo przeżywają kryzys. 
Świat i społeczeństwo stale podlegają różnym zmianom, podobnie jest z in-
stytucją małżeństwa i rodziny. We współczesnej kulturze europejskiej coraz 
częściej podnosi się głosy domagające się redefinicji tych dwóch instytucji 
kształtujących i tworzących społeczeństwo. 

Obecnie rodzina i małżeństwo, często tracą swój sakralny charakter 
na rzecz uznania nowych, innych rodzajów i typów małżeństwa i  rodzi-
ny. Dzisiejsza rodzina musi się zmagać z wieloma przeciwnościami, przede 
wszystkim z relatywizmem w obrębie systemu wartości oraz źle rozumia-
nym liberalizmem. Próby redefinicji rodziny i małżeństwa, to próby włącze-
nia, w wyrastający z porządku naturalnego, system wartości, innych typów 
małżeństw takich jak: małżeństwa jednopłciowe, związki bigamiczne czy 
związki partnerskie.

Takie tło społeczno-kulturowe, w którym głośno mówi się o kryzysie in-
stytucji małżeństwa i rodziny stało się inspiracją do opracowania niniejszego 
zagadnienia, które ukazuje wielkość, powagę i ważność małżeństwa i rodzi-
ny. Instytucje te w  istotny sposób wpływają na kształtowanie społeczeństwa, 
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systemu wartości i kultury oraz na rozwój i relacyjność osób je tworzących, 
jak również stają się rzeczywistością współistnienia tych osób.

Naukowe refleksje podjęte w habilitacyjnej rozprawie dotyczą instytu-
cji małżeństwa i rodziny ukazanych w optyce trzech systemów doktrynal-
no-prawnych: Kościoła katolickiego, Konfesji Ewangelicko-Augsburskiej 
i prawa polskiego. Z obszaru badań autor wyłączył historyczne spojrzenie 
na kształtowanie się rozumienia tych instytucji ograniczając się do analizy 
aktualnej doktryny. W zakreślonym obszarze naukowych dociekań materiał 
obejmuje, co do zasady, ukazanie optyki teologiczno-prawnej oraz obowią-
zującej prawnej doktryny prawa polskiego. Na doktrynalny materiał składają 
się teksty źródłowe oraz komentarze, artykuły i opracowania monograficzne 
(z zastrzeżeniem, że wśród tych ostatnich brak obecnie monografii obejmu-
jącej kompleksową analizę właśnie owej problematyki zestawionej w trzech 
systemach doktrynalno-normatywnych).

Dysertacja ukazuje konstytutywne elementy definiujące instytucje mał-
żeństwa i rodziny, zestawia je i porównuje. Ma to za cel pokazanie, że wśród 
tych trzech, jakże różnych porządków, występują elementy definiujące te in-
stytucje własne dla każdego porządku, jak również elementy spójne 

 Zdaniem ks. K. Kucharczyka ważnym i dość koniecznym zabiegiem sta-
ło się zastawienie i porównanie tych elementów, które są fundamentalnymi, 
i na których opiera się właściwe rozumienie instytucji małżeństwa i rodzi-
ny. Zatem wyodrębnił on z aktualnej katolickiej i ewangelicko-augsburskiej 
doktryny teologiczno-prawnej oraz z polskiej doktryny prawnej, te elemen-
ty, które definiują i konstytuują małżeństwo i rodzinę. Stąd praca ma za cel 
pokazanie, że każdy z tych porządków, na własny sposób, definiuje małżeń-
stwo i rodzinę, pozostając niezależnym. Ponadto przez porównawczą anali-
zę wyodrębnione zostają wspólne elementy występujące na poziomie każ-
dego z tych systemów, co prowadzi do uniwersalności definicyjnej instytucji 
małżeństwa i rodziny oraz jej ponadczasowości. 

W ramach struktury rozprawy autor wydzielił cztery rozdziały. W pierw-
szym z nich analizuje zagadnienia wprowadzające oraz definiuje instytucję 
małżeństwa i rodziny w interdyscyplinarnym ujęciu. Charakterystyce pod-
daje naturę i pochodzenie małżeństwa, które pozwolą zbudować definicje in-
stytucji małżeństwa i rodziny. Podejmuje próbę ukazania instytucji rodziny 
w przedmiotowym i pragmatycznym wymiarze, wskazując na funkcje i za-
dania tych ważnych instytucji oraz ich realizacje. Przedmiotem rozważań są 
także  kwestie związane z zachodzącymi przemianami w obrębie instytucji 
małżeństwa i rodziny oraz problemy, z jakimi muszą się z mierzyć.



419Kronika działalności naukowej w diecezji sosnowieckiej…

 Drugi rozdział dotyczy zagadnienia aktualnej doktryny teologiczno-
-prawnej Kościoła katolickiego. Ukazuje główne linie myśli Kościoła katolic-
kiego o małżeństwie i rodzinie, takie, jak: wspólnota osób, sakramentalność 
małżeństwa, wspólnota całego życia, przymierze nierozerwalne i jedyne. 
Z kolei w trzecim rozdziale prezentuje doktrynalny porządek Konfesji Ewan-
gelicko-Augsburskiej czyli, jak jest rozumiane małżeństwa i rodzina w opty-
ce ewangelicko-augsburskiej. Omawia między innymi cele i dobra małżeń-
skie i rodzinne 

Wreszcie czwarty ostatni rozdział ukazuje doktrynę normującą instytu-
cje małżeństwa i rodziny w polskim prawie. Autor przeprowadza syntezę 
porównawczą. Prawo Rzeczypospolitej Polskiej bardzo szeroko traktuje 
obie instytucje, gwarantem prawnego zabezpieczenia staje się najwyższy 
akt prawny – ustawa zasadnicza, jaką jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z roku 1998, czyli obecnie obowiązująca oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Oba te dokumenty stanowią fundament dla ukazania elementów definiują-
cych te instytucje. W tymże rozdziale autor zestawia synoptycznie obowią-
zujące akty prawne trzech rożnych porządków doktrynalno-prawnych: pol-
skiego, katolickiego i ewangelicko-augsburskiego prawa, w celu wydobycia 
wspólnych elementów definiujących małżeństwo i rodzinę. 

Takie ukształtowanie struktury rozprawy uzasadnione jest po pierwsze, 
koniecznością wprowadzenia odbiorcy do tematyki rozważań a następnie 
przeprowadzenie go po niezależnych od siebie trzech różnych systemach 
doktrynalno-prawnych. Zabieg ten jest nieodzowny celem przedstawienia 
i scharakteryzowania elementów definiujących te instytucje. Taka struktura 
pacy zapewnia przejrzystość wywodu. 

Autor zastosował w rozprawie metodę porównawczą, metodę krytycznej 
analizy tekstów źródłowych oraz naukową syntezę. Taka metoda opracowa-
nia materiału badawczego wydaje się najbardziej właściwa do zastosowania, 
mając na uwadze bogactwo literatury przedmiotu, którą należy opracować 
i syntetycznie zaprezentować, aby ostatecznie dać właściwy i poprawny ob-
raz stanu rzeczy traktującego o instytucjach małżeństwa i rodziny. Metoda 
porównawcza pozwala na ukazanie ponadczasowości, uniwersalności ele-
mentów definiujących małżeństwo i rodzinę, które to elementy winny wpi-
sywać się w szeroko rozumianą aksjologię.

W finalnej części dysertacji dokonano podsumowania oraz przedstawio-
no wnioski, a także przedstawiono usystematyzowane zestawienie biblio-
grafii. W podsumowaniu autor stwierdza, że dwie fundamentalne instytucje, 
jakimi są małżeństwo i rodzina, były, są i będą przedmiotem wielkiej troski, 
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zarówno Kościoła katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, jak i Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Ks. dr hab. Krystian Kucharczyk wyjaśnia, że w trakcie opracowania 
materiału napotkał na wiele zbieżnych zagadnień z podejmowanym w ni-
niejszej dysertacji tematem. Sugeruje też konieczność podjęcia w kolejnych 
naukowych badaniach i opracowaniach problemu kanoniczno-prawnej 
ochrony małżeństwa, a także kwestii związanej z prawnymi regulacjami, 
która zabezpieczą dobra małżeńskie, a zwłaszcza bonum prolis (dobro po-
tomstwa). Można też jego zdaniem, pokusić się o stwierdzenie istnienia aksjo-
logii małżeństwa i rodziny, w której to konstytutywnymi elementami stają 
się: monogamiczny i różnopłciowy charakter tych instytucji, trwałość, które 
w teologiczno-prawnym systemie Kościoła katolickiego przyjmują znamię 
jedności i nierozerwalność, a przez samego Chrystusa zostają wyniesione do 
rangi sakramentu. Podobnie, choć nie można w teologiczno-prawnej doktry-
nie konfesji ewangelicko-augsburskiej mówić o sakramencie, to małżeństwo 
i rodzina przyjmuje również charakter wyłączności i nierozerwalności oraz 
trwałości stając się dla podmiotów je tworzących stanem świętości. Taka wi-
zja małżeństwa i rodziny staje się prawdziwym foedus – przymierzem – con-
sortium totius vitae, które swoje zabezpieczanie i ochronę odnajduje na grun-
cie systemu prawa w tym prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
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Pamięć o zmarłych jest szczególnym zadaniem dla nas – ludzi wierzą-
cych. Z jednej strony, jest ona wyrazem oczywistego szacunku wobec zmar-
łych, z drugiej, pełni jakże ważną rolę czynnika budującego naszą tożsamość. 
Zachowanie pamięci o przodkach pomaga określić siebie w kontekście wiel-
kiego dziedzictwa, którego jesteśmy spadkobiercami i które powinniśmy 
przekazywać następnym pokoleniom. Wspominanie poprzedników sprzyja 
umacnianiu naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiej.

Z życia tych wszystkich, o których pamiętamy, czerpiemy też często in-
spiracje, nabieramy wiary we własne siły i czujemy, że ktoś przed nami już 
przetarł szlak. Rozmyślając o ich życiu, dowiadujemy się czegoś ważnego 
także o sobie. Świadomość przynależności do wspólnoty ludzi, którzy radzili 
sobie w niezwykle trudnych czasach lub spotykali się z sytuacjami granicz-



422 Ks. Tadeusz Borutka

nymi, sprzyja budowaniu wiary w siebie, poczuciu skuteczności i konstato-
waniu z nadzieją: „Ja też sobie poradzę”.

W takim też duchu spróbujmy spojrzeć na ciekawe życie ks. Zdzisława 
Hopciasia, człowieka niezwykle mądrego i pobożnego, oddanego człowie-
kowi i Bogu, będącego w służbie innych. Jest to niezwykle potrzebne, gdyż 
uciekający czas zaciera pamięć, a on zasługuje na to, abyśmy go dobrze zapa-
miętali. W ten sposób pragnę spłacić także mój osobisty dług wdzięczności 
zaciągnięty wobec niego.   

DOM RODZINNY, PARAFIA I SZKOŁA

Zdzisław Hopciaś urodził się 20 marca 1947 roku w Toporzysku w Be-
skidzie Orawsko-Podhalańskim, w dolinie Dzialskiego Potoku (dopływ Ska-
wy), w rodzinie Stanisława i Rozalii. Rodzice żyli skromnie, zresztą podobnie 
jak wszyscy inni, zajęci byli pracą w małym gospodarstwie, a ojciec pracował 
dorywczo jako domowy malarz, dzięki temu mogli zapewnić godziwe wa-
runki życia dla swoich dzieci. Warunki te, jak na tamten czas, były trudne, 
ale niczym nie odbiegały od materialnej sytuacji ówczesnych rodzin.

Zdzisław był ich najmłodszym synem, najstarszy był Stefan, drugi z ko-
lei Edward, a trzeci był Leszek. Ich rodzice byli ludźmi skromnymi i nie-
zwykle pobożnymi. Można śmiało powiedzieć, że wraz z dziećmi wydeptali 
drogę z domu do miejscowego kościoła. Przy tym byli wielkimi patriotami, 
kochającymi swoją Ojczyznę i pozostającymi w jej służbie wedle swoich moż-
liwości. Wartości te przekazywali poprzez wychowanie swoim dzieciom. 
Uczyli ich prawdziwej polskiej historii, przywiązania do tradycji i zwycza-
jów, w których sami przed laty wzrastali. Można powiedzieć, że oddziałując 
na swoje dzieci pięknym przykładem życia, byli dla nich autentycznymi au-
torytetami. Wzbudzali miłość, szacunek oraz wdzięczność.   

Dali swoim synom dobre wykształcenie: Stefan był nauczycielem, 
Edward poszedł w ślady swojego ojca i był domowym malarzem, a Leszek 
pracował fizycznie. Wszyscy założyli rodziny i wychowywali swoje dzieci. 
Warto wspomnieć, że w rodzinie Stefana jest dwóch księży: Roland i Robert, 
a córka Jolanta została siostrą zakonną. Można śmiało powiedzieć, że rodzi-
na ta stała się szkołą powołań kapłańskich i zakonnych. 

Zdzisław przyszedł na świat dwa lata po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. Czas ten nie należał do łatwych. Wymagał wielkiego poświęcenia 
od żyjących wówczas ludzi, którzy starali się zaleczyć rany wojny, odbu-
dować życie duchowe i materialne, zapewnić dobrą przyszłość swoim dzie-
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ciom. Ten czas wymagał wielu wyrzeczeń i obfitował w liczne ograniczenia. 
Uczył prostoty i wdzięczności wobec innych. Zobowiązywał do solidarnego 
dzielenia trosk i obowiązków, wymagał pracowitości i poświęcenia.  

Od zarania swoich dziejów wieś Toporzysko należała do parafii w Łę-
towni. Dopiero 18 czerwca 1856 roku biskup tarnowski Józef Alojzy Pukal-
ski erygował w Jordanowie samodzielną parafię, do której wieś ta została 
włączona. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Jan Nowak. Ery-
gowanie parafii w Toporzysku pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła miało miejsce dopiero 24 kwietnia 1983 roku. Starania o jej 
ustanowienie trwały wiele lat i wiązały się z wieloma trudnościami.

Z polecenia ks. kard. Karola Wojtyły 15 czerwca 1975 roku wikariusz jor-
danowski ks. Józef Kęsek podjął trud organizowania duszpasterstwa w To-
porzysku. Dzięki jego pracy już 30 maja 1977 roku był obchodzony pierwszy 
odpust parafialny ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z udzia-
łem ks. kard. Karola Wojtyły. W 1979 roku zostaje założony cmentarz, zaś 
w roku 1982 otrzymano wstępne zezwolenie na budowę nowego kościoła 
i plebanii. Z kolei 9 czerwca 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w Tarnowie 
poświęcił kamień węgielny, który 29 czerwca tegoż roku uroczyście wmuro-
wał ks. bp Kazimierz Górny. Konsekracja kościoła miała miejsce 9 września 
2000 roku, a dokonał jej ks. kard. Franciszek Macharski. 

Dzieciństwo i młodość Zdzisława były związane najpierw z parafią 
Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie. Ogromny wpływ na jego wychowa-
nie miał kult do Matki Bożej w Jordanowie, nazwanej Matką Bożą Trudnego 
Zawierzenia – Panią Jordanowską. Warto wspomnieć, że pierwsza wzmian-
ka historyczna o tym cudownym obrazie pochodzi z roku 1618. Przed tym 
cudownym obrazem działy się na przestrzeni wieków cudowne wydarze-
nia, takie jak wiele uzdrowień, które znajdują swoje potwierdzenia w doku-
mentach parafialnych. Potwierdzenia uzyskały także liczne otrzymane przez 
wiernych łaski duchowe i nawrócenia. 

Nic dziwnego, że 25 września 1994 roku ks. Franciszek kardynał Ma-
charski w obecności sześciu biskupów, licznie zgromadzonych księży i wier-
nych ukoronował biskupimi koronami obraz Matki Bożej, nadając Jej tytuł 
Matki Bożej Trudnego Zawierzenia. Natomiast 9 października 2010 roku 
ks. Stanisław kardynał Dziwisz ukoronował ten cudowny wizerunek Matki 
Bożej Trudnego Zawierzenia Pani Jordanowskiej koronami papieskimi. Nie-
mały też wpływ na rozwój duchowy młodego Zdzisława miał kult błogosła-
wionych rodaków: bł. ks. Piotra Dańkowskiego i bł. ks. Stanisława Pyrtka 
– wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku 
w Warszawie. 
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Od lat najwcześniejszych Zdzisław chętnie uczestniczył w życiu wspól-
noty parafialnej, angażował się jako ministrant i lektor. Brał udział w na-
bożeństwach i modlitwach, w miarę swoich możliwości wspomagał swoich 
duszpasterzy. Dał się poznać jako człowiek rozmodlony i uczynny. W tym 
czasie proboszczami byli ks. Henryk Mróz (1948–1961) oraz ks. Franciszek 
Gryga (1961–1980). Zwłaszcza ten drugi miał decydujący wpływ na rozwój 
duchowy nie tylko Zdzisława, ale także innych chłopców, którzy odkrywali 
swoje powołanie kapłańskie. W tym czasie do kapłaństwa przygotowywali 
się ks. Stanisław Krupa (wyświęcony w 1962 roku), Ludwik Antolak i Józef 
Dańkowski (wyświęceni w 1964 roku) oraz Jan Bednarczyk, Władysław Dań-
kowski, Eugeniusz Hopciaś, Zdzisław Hopciaś (wyświęceni w 1971 roku). 
Rzadko się zdarza, aby w tak krótkim czasie i z tak niewielkiego obszaru aż 
tylu młodych ludzi wybrało drogę kapłańską. Niemała w tym też zasługa 
księży wikariuszy pracujących gorliwie w tym okresie w Jordanowie. 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE I POSŁUGA DUSZPASTERSKA

Nauczanie Zdzisław pobierał najpierw w szkole podstawowej w Topo-
rzysku (1954–1961), a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Jordano-
wie. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 
studiował w latach 1966–1971.  

W czerwcu 1970 roku otrzymał święcenia diakonatu, a 4 kwietnia1971 
roku święcenia prezbiteratu, które przyjął z rąk ks. kard. Karola Wojtyły, ar-
cybiskupa metropolity krakowskiego w Jordanowie wraz z rodakami Janem 
Bednarczykiem i Władysławem Dańkowskim. W tym samym dniu, tylko 
wcześniej, święcenia przyjęli w Katedrze na Wawelu jego rocznikowi koledzy: 
Józef Batkiewicz, Władysław Bogdanik, Wojciech Cebulski, Jan Dwornik, Eu-
geniusz Dziedzic, Jan Gacek, Władysław Gałat, Stanisław Gąsiorek, Ryszard 
Gołuch, Jan Gwizdoń, Stanisław Janicki, Stanisław Koziana, Jan Krawczyk, 
Zbigniew Książkiewicz, Józef Macioł,  Józef Obyrtacz, Antoni Płaczek,  Józef 
Pochopień, Jan Rabiański, Roman Rożdżeński, Roman Sasuła, Stanisław Sła-
boń, Stanisław Świętek, Bolesław Wawak, Jan Zając i Marian Zając.

Po święceniach ks. Zygmunt odprawił swoje prymicje w parafialnym 
kościele przy udziale najbliższej rodziny, kapłanów, znajomych i licznie 
obecnych parafian. Wtedy dziękował Panu Bogu za powołanie kapłańskie, 
który uznawał za dar i tajemnicę. Wyrażał publicznie wolę ofiarnej służby na 
rzecz nowej ewangelizacji.   
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Po święceniach pracował jako katecheta i duszpasterz: w parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Regulicach (1971–1973); w parafii pw. św. Marcina w Pisa-
rzowicach (1973–1975); w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzo-
wicach (1975–1978); w parafii pw. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie 
(1978–1981). Potem pracował w Archidiecezjalnym Domu Charytatywnym 
w Polance Wielkiej jako rektor (od 11.08.1981 do 11.08.1986). Następnie zo-
stał proboszczem w parafii pw. NSPJ w Jaworznie-Byczynie (od 15.11.1986 
do 31.12.1992). Wcześniej zabiegał o powstanie kościoła w sąsiednich Je-
ziorkach. Od 25 marca 1992 roku parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Jaworznie-Byczynie należy do nowo utworzonej diecezji, której stolicą jest 
Sosnowiec.

Praca duszpasterska ks. Zdzisława Hopciasia zamyka się w latach 1971–
1992. Trwała dwadzieścia jeden lat i owocowała niezwykłą troską o wier-
nych. We wspomnieniach wiernych pozostał jako gorliwy kapłan, kapłan na 
miarę naszych czasów, kapłan będący w nieustannym dialogu z drugim czło-
wiekiem. Dał się poznać jako życzliwy i dobry człowiek szukający każdego 
człowieka i prowadzący go do Chrystusa. Miał szczególną łatwość nawiązy-
waniu kontaktu z dziećmi i młodzieżą. W tym okresie lekcje religii odbywały 
się w pomieszczeniach parafialnych, a więc wymagały dodatkowego trudu 
ze strony uczniów, aby w nich uczestniczyć. Frekwencja na lekcjach religii 
prowadzonych przez ks. Zdzisława była imponująca. Podobnie rozwijały się 
wspólnoty ministranckie, lektorskie i inne wspólnoty apostolskie zrzeszające 
dzieci i młodzież. 

Wśród priorytetów duszpasterskich młodego kapłana znajdowała się 
nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą, ale także służba na rzecz ludzi chorych 
i potrzebujących. Chętnie odwiedzał chorych w domach, niosąc im pomoc 
duchową i materialną. Jego proboszczowie doceniali i podziwiali w nim na-
turalną życzliwość, uprzejmość i dobroć. Był kapłanem spolegliwym, niosą-
cym radość i ułatwiającym wspólne życie. Przy tym miał poczucie humoru 
i chętnie uśmiechał się do drugich. Nie był zarozumiały i zbyt pewny siebie. 
Był przyjacielski i towarzyski, dlatego często odwiedzali go nie tylko kapłani.       

NOWE OBOWIĄZKI W NOWEJ DIECEZJI

Pierwszy biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB powołał 4 czerwca 
1992 roku do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowiec-
kiej w Częstochowie, którego pierwszym rektorem ustanowiony został ks. 
dr Tadeusz Borutka (9 czerwca 1992). To on został zobowiązany do przejęcia 
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budynku dotychczasowego Częstochowskiego Wyższego Seminarium Du-
chownego i zorganizowania w nim uczelni kształcącej kapłanów. Budynek 
16 czerwca 1992 roku użyczył bezpłatnie i bezterminowo, jako „wiano od 
diecezji matki”, na potrzeby seminarium diecezji sosnowieckiej, arcybiskup 
Stanisław Nowak – pierwszy metropolita częstochowski. 

Gmach ten, mieszczący się przy ulicy Bernardyńskiej w Krakowie został 
wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku na polecenie biskupa często-
chowskiego, Teodora Kubiny. W czasie drugiej wojny światowej budynek 
został przywłaszczony przez Niemców. Po wojnie powrócił jako własność 
diecezji częstochowskiej i stanowił siedzibę seminarium Diecezji Częstochow-
skiej w Krakowie do czasu przeniesienia go do Częstochowy w roku 1991.

Na pierwszego dyrektora ekonomicznego został wytypowany ks. Zdzi-
sław Hopciaś, z którym, w imieniu Biskupa Sosnowieckiego, przeprowadzi-
łem rozmowę. Pamiętam to spotkanie na plebanii w Byczynie. Ks. proboszcz 
Zdzisław był rozmiłowany w pracy duszpasterskiej i niechętnie odnosił się 
do wspomnianej propozycji. Tłumaczył się brakiem doświadczenia w pracy 
tego rodzaju placówki. Jednakże po pewnym czasie wyraził zgodę. Po latach 
myślę, że tego nie żałował, gdyż zamieszkanie pod Wawelem było dla niego 
niezwykłą nagrodą. On kochał Kraków i czuł się w nim wspaniale. 

Dał się poznać jako bardzo dobry organizator, miał dobre rozeznanie 
w środowisku budowlanym, znał wielu fachowców. Od samego początku 
prowadził prace remontowe budynku, który był nieco zaniedbany. Trze-
ba było wymienić kanalizację, należało przebudować łazienki, wymalować 
wszystkie pomieszczenia, przygotować mieszkania dla studentów i pracow-
ników, sale wykładowe, bibliotekę, biura oraz wyposażyć je w potrzebne 
meble. Należało także odnowić kaplicę i aulę. Należało także uporządkować 
plac przed budynkiem. Przedsięwzięcie było ogromne i obejmowało dużo 
szczegółowych zagadnień remontowych, a czasu było niewiele. Prace trwa-
ły nieustannie aż do ostatnich dni września. Co nie oznacza, że wtedy się 
skończyły. Można powiedzieć, że absolutnie nie, gdyż trwały aż do czasu 
przeniesienia kleryków do Częstochowy.  

Był ks. Zdzisław uduchowionym kapłanem, ale zarazem przyjacie-
lem i opiekunem, który nie bał się zakasać rękawów także do pracy fizycz-
nej. To był wspaniały człowiek, wyjątkowo wyrozumiały, a ludzie lgnęli do 
niego, bo czuli się dobrze w jego obecności. Lubił z nami przebywać, rozma-
wiać, cieszyć się. Dla każdego miał czas, każdego wysłuchał, pocieszał. Był 
osobą ze wszech miar wyjątkową, z jednej strony, charakteryzującą się du-
żym poczuciem humoru, a z drugiej, wielką pobożnością. Potrafił przyciągać 
do siebie rzesze ludzi oraz sprawiać, że wszyscy wyjątkowo dobrze czuli się 
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w jego towarzystwie. Łączył w sobie wiele różnych cech, miał prawdziwe 
powołanie do służby Bogu i ludziom, posiadał charyzmę oraz chęć do dzia-
łania i pracy.

WSPANIAŁY ZARZĄDCA I WYCHOWAWCA

Należy podkreślić wielką pracowitość ks. Zdzisława i umiejętność do-
brej współpracy z innymi. Warto zauważyć, że w początkowym okresie 
rektorem był ks. Tadeusz Borutka, wicerektorem ks. Jan Orzeszyna, a ojcem 
duchownym ks. Janusz Chwast. Potem następowały zmiany przełożonych, 
a rektorami byli: ks. Włodzimierz Skoczny i ks. Mariusz Trąba.  

Zarówno wychowawcy, jak i klerycy oraz inni współpracownicy darzy-
li szacunkiem  ks. Hopciasia i chętnie z nim współpracowali. Cechowała go 
bowiem ogromna skromność i szczególna uczciwość. Był lojalny i prosto-
linijny. Nigdy nie narzekał, ale starał się umiejętnie pokonywać trudności, 
by nie robić problemów innym. Jako wychowawca czuł się odpowiedzial-
ny i starał się swoim przykładem życia wpływać na innych. Był otwarty na 
kontakt z drugimi, każdego darzył szacunkiem i w miarę możliwości starał 
się odpowiedzialnie rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze. 
Klerycy nie stronili od niego, wręcz przeciwnie – szukali z nim kontaktu. 
Swoją modlitwą i umiłowaniem kaplicy dawał im nieskazitelny przykład. 
Chętnie też już po zakończeniu studiów utrzymywali z nim kontakt. 

Na tym trudnym i odpowiedzialnym stanowisku pozostał aż do 30 
września 2013 roku; po przeniesieniu kleryków do Częstochowy aż do 10 
listopada 2019 roku, czyli do śmierci, mieszkał nadal w Krakowie i był pra-
cownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W tym cza-
sie pełnił także funkcję skarbnika w Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi 
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA

Największym wyróżnieniem dla kapłanów jest ludzka wdzięczność. Ks. 
Zdzisław Hopciaś zaskarbił sobie ludzkie serca, o czym świadczy serdeczne 
wspominanie jego osoby w parafiach, w których pracował. Ludzie pamiętają 
go do dziś, modlą się za niego i zamawiają msze św. w jego intencji. Wspo-
minają go jako kapłana rozmodlonego i otwartego na ludzkie problemy. Miał 
serce i myśli skupione na Chrystusie. Potrafił swoim życiem dawać o Nim 
świadectwo.   



428 Ks. Tadeusz Borutka

Hierarchia Kościoła, wiedząc o tym, starała się również wyróżniać go 
i odznaczać. Został mianowany kanonikiem honorowym (7 sierpnia1985), 
a nieco później kanonikiem gremialnym nowo utworzonej Kapituły Kole-
giackiej Świętego Wojciecha w Jaworznie (25 marca 1997). Wielkim dla nie-
go wyróżnieniem było mianowanie go Kapelanem Jego Świątobliwości (16 
stycznia1992). Warto także zauważyć, że w 2014 roku został mianowany 
członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Sosnowieckiej.

CHOROBA I ŚMIERĆ

Można powiedzieć, że ks. Zdzisław Hopciaś był człowiekiem cieszą-
cym się dobrym zdrowiem. Starał się także w miarę swoich możliwości dbać 
o swoje zdrowie. Dbał o higienę życia, choć należy zauważyć, że raczej stro-
nił od kontaktów ze światem medycznym. 

W październiku 2019 roku poważnie zachorował. Okazało się, że to 
nowotwór, który szybko się rozwijał i niszczył w ogromnym tempie jego 
dotychczasowe zdrowie. Stan ten trwał zaledwie kilkanaście dni. Ks. prałat 
Zdzisław Hopciaś odszedł do domu Ojca 10 listopada 2019 roku o godz. 7.45, 
w 72. roku życia i 48. roku kapłaństwa. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę, 13 listopada 2019 roku 
w rodzinnym kościele Zmarłego pw. NMP Matki Kościoła w Toporzysku 
k. Jordanowa, gdzie o godz. 12.00 odprawiona została msza św. sprawowana 
pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka. Na pogrzebie dziękował 
mu za wierną posługę ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Po mszy św. trumna z ciałem zmarłego została złożona na cmentarzu 
parafialnym. W kondukcie pogrzebowym szła jego rodzina, sąsiedzi, znajo-
mi oraz kapłani, absolwenci i studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie.  
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KSIĄDZ STEFAN WYPORSKI (1954–2020).  
KAPŁAN O SERCU WRAŻLIWYM NA BOGA I LUDZI

Żyjemy w czasach, gdy na ogół pisze się i mówi źle o kapłanach. Natar-
czywie poszukuje się w ich życiorysach negatywnych elementów, wydobywa 
się je na światło dzienne po to, aby osłabiać religijną wrażliwość wiernych. 
Zapomina się o tych kapłanach, którzy oddali swoje życie bezinteresownie 
na służbę Bogu i ludziom. Każdy spotkał w swoim życiu takich właśnie ka-
płanów. Im nie buduje się pomników ani nie publikuje się ich życiorysów. 
A szkoda! Ich piękne biografie, pokryte nieraz pyłem historii, mogłyby stać 
się dla wielu inspiracją do lepszego życia.

Jednym z takich kapłanów, o którym zdecydowanie warto zachować 
pamięć, jest ks. Stefan Wyporski, kapłan o wspaniałej osobowości, głębokiej 
wierze i nadziei. Całe swoje stosunkowo krótkie życie poświęcił Chrystuso-
wi. Wszystkie swoje zdolności i siły oddał Kościołowi, który kochał całym 
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sercem. Był wiernym sługą Chrystusa i sprzymierzeńcem wielu ludzi dobrej 
woli. Był człowiekiem o wielu talentach. Potrafił je znakomicie wykorzysty-
wać, jednak nie dla siebie, nie do osiągania własnych korzyści, ale zawsze dla 
drugiego człowieka. 

Potrafił doskonale jednoczyć ludzi – wierzących i niewierzących, sta-
rych i młodych, biednych i  bogatych, i każdemu pokazywał Jezusa. Trzeba 
także wspomnieć o jego umiejętnościach gospodarczych – wybudował ko-
ściół w Dąbrowie Górniczej-Mydlicach, odbudował spaloną plebanię w pa-
rafii św. Barbary w Sosnowcu. Zorganizował od podstaw Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej z całą infrastrukturą1.  

Był blisko ludzkich spraw – ich radości i  problemów. Nigdy, nikomu nie 
odmawiał swojej pomocy. Miał dar zjednywania sobie ludzi. W jego słowach 
przebijała ogromna miłość do Boga i wiara w to, czego nauczał. Z pasterską 
miłością towarzyszył wszystkim parafialnym wspólnotom, które dzięki jego 
pomocy prężnie się rozwijały – po prostu był dobrym człowiekiem i wspa-
niałym kapłanem. 

RODZINA I SZKOŁA2

Ks. Stefan Wyporski urodził się 21 lipca 1954 r. w Żarkach, jako syn Izy-
dora i Marii z domu Gawęda. Jego ojciec Izydor Stanisław urodził się 4 kwiet-
nia 1922 r., a zmarł 13 września 1989 r. Pracował jako robotnik w Myszkow-
skich Zakładach Metalurgicznych, a także zajmował się wyrobem obuwia. 
Jego matka Maria Stanisława urodziła się 8 maja 1931 r., a zmarła 19 marca 
1992 r. Zajmowała się prowadzeniem domu oraz pracowała w Myszkow-
skich Zakładach Papierniczych, przez jakiś czas była sprzedawcą w RSW 
„Ruch” w Żarkach, a także trudniła się sprzedawaniem obuwia na targach. 
Stefan miał młodszego brata Mariana, który urodził się 27 września 1956 
i mieszka obecnie w domu rodzinnym w Żarkach. 

Wraz z bratem wychowywał się w dobrej, pobożnej atmosferze rodzin-
nej. Jego rodzice byli zapobiegliwi i pracowici, szanowani przez rodzinę i są-
siadów. Oboje pracowali na utrzymanie swoje i swoich dzieci. W tym trud-
nym – nie tylko pod względem ekonomicznym – czasie zdołali wybudować 
dom i zabezpieczyć godne warunki swoim dzieciom. 

1 Odszedł pasterz nasz, [w:] (Internet, 11.08.2021), https://www.niedziela.pl/arty-
kul/150824/nd/Odszedl-pasterz-nasz. 

2 Dziękuję Marianowi Wyporskiemu, bratu śp. ks. Stefana, za udzielenie informacji 
dotyczących jego biografii. 
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Jego rodzinny dom znajdował się w pobliżu kościoła parafialnego pw. 
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach Mieście. W tym 
kościele Stefan został ochrzczony 3 października 1954 r. W dniu 24 maja 1964 
r. przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, do której przygotował go ks. Sta-
nisław Majchrzak, ówczesny wikariusz, wyświęcony na kapłana 17 marca 
1958 r. w Częstochowie. 4 czerwca 1969 r. przyjął z rąk ks. bpa Tadeusza 
Szwagrzyka, biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej, sakrament 
bierzmowania. Od szóstej klasy szkoły podstawowej aż do matury Stefan 
pełnił w tym kościele funkcję ministranta i lektora. Angażował się w rozwój 
życia parafialnego uczestnicząc aktywnie w działalności parafialnej.

Warto wspomnieć, że początkowo – jeszcze w Średniowieczu – Żarki 
należały prawdopodobnie do parafii w Leśniowie, która istniała już w 1325 r. 
Parafia w Żarkach powstała pomiędzy 1325 a 1382 r. W 1518 r. właściciel 
Żarek Marcin Myszkowski, krakowski stolnik, rozpoczął starania o utworze-
nie w jego dobrach prepozytury. W wyniku tych starań biskup krakowski 
Jan Konarski 8 kwietnia 1523 r. erygował w Żarkach prepozyturę uposażo-
ną przez Marcina Myszkowskiego, równocześnie likwidując dotychczasowe 
proste parafie w Leśniowie i Żarkach, a ich tereny wcielił do prepozytury. 
W latach 1716–1864 r. parafię w Żarkach administrowali paulini z klasztoru 
w Leśniowie, aż do kasaty tegoż klasztoru po Powstaniu Styczniowym. Od 
1864 r. w parafii pracują księża diecezjalni3.

Pierwszy kościół w Żarkach, chociaż pochodził z XIV w., był już muro-
wany, p.w. św. Stanisława BM został wspomniany w dokumentach z 1382 r. 
Stał poza miastem, prawdopodobnie w miejscu dawnej wsi Żarki i pierwot-
nego miasta, które miało inną lokalizację niż obecne. W połowie XIX w. zawa-
lił się jego gontowy dach i pozostały po nim tylko kamienne mury. Obecny 
kościół zbudowany został w latach 1518–1522 kosztem i staraniem Marcina 
Myszkowskiego, kasztelana wieluńskiego. Został konsekrowany 2 grudnia 
1746 r. przez biskupa sufragana krakowskiego Michała Kunickiego4.

W okresie życia Stefana w parafii proboszczami byli: ks. Zygmunt Fli-
sowski (1952–1970), ks. Marceli Dewudzki (1970–1980), ks. Jan Krawiec 
(1980–1987), ks. Leon Wódka (1987–1998), ks. Zenon Gajda (1998–2004), ks. 
Jan Wajs (2004–2018 ) i  ks. Stanisław Kotyl (od 2018)5. Szczególny wpływ 
na jego wychowanie miał ks. Zygmunt Flisowski oraz ks. Marcel Dewudzki. 

3 Por. Rys historyczny, [w:] (Internet, 11.08.2021), http://www.parafiazarki.pl/in-
dex.php/o-parafii/5-rys-parafii. 

4 Tamże. 
5 Proboszczowie parafii, [w:] (Internet, 11.08.2021), http://www.parafiazarki.pl/in-

dex.php/o-parafii/6-ksieza-z-parafii 
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Ten drugi był także jego wykładowcą w Częstochowskim Seminarium Du-
chownym w Krakowie.  

Z tej parafii pochodzi wielu kapłanów, a są nimi: Ludwik Roch Gie-
tyngier (1927), Eugeniusz Maślankiewicz (1928), Stefan Kruszyński (1939), 
Franciszek Januszewski (1943), Tarsycjusz Edward Nocoń OSPPE (1957), 
Ireneusz Pompa OSPPE (1973), Ireneusz Kajdas (1977), Eugeniusz Sikorski 
(1978), Roman Szecówka (1978), Marian Szczepański (1981), Stefan Wypor-
ski (1981), Marek Maślankiewicz (1992), Krzysztof Krulik (2001) i Damian 
Kwiatkowski (2009)6.

Stefan Wyporski kochał swój rodzinny kościół i swoje miasto. Czuł 
się dobrze jako jego mieszkaniec, szczycił się jego bogatą i piękną historią. 
Lubił chodzić po starych ulicach i rozmawiać z mieszkańcami, którzy znali 
jego historię. W tym mieście najpierw uczęszczał od 1960 r. do przedszko-
la, następnie pobierał naukę w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera 
(1961–1969), wreszcie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościusz-
ki (1969–1973). Był dobrym uczniem podziwianym przez swoich nauczycieli 
i lubianym przez swoje koleżanki i kolegów. Nie tylko się uczył, ale także 
uprawiał różne sporty, lubił grę w piłkę i jazdę na rowerze. Jako uczeń szkoły 
średniej należał do Związku Harcerstwa Polskiego oraz do Szkolnego Koła 
Recytatorskiego, za swoją recytatorską działalność otrzymał kilka nagród 
i wyróżnień. Dbał o uczestniczenie w lekcjach religii, które wówczas odby-
wały się w budynkach kościelnych.  

STUDIA TEOLOGICZNE W KRAKOWIE

Po maturze w 1973 r. wstąpił do Częstochowskiego Wyższego Semina-
rium Duchownego w Krakowie. Do seminarium przyjmował go ks. rektor 
Adam Skrzypiec (1916–1984), który na tym stanowisku pozostawał od 1968 
roku do 1974. Jego następcą został  ks. dr Miłosław Kołodziejczyk (1928–1994), 
który od 14 sierpnia 1974 r. sprawował ten urząd, a 5 grudnia 1978 został 
mianowany biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej i biskupem ty-
tularnym Avissy. Jego miejsce na urzędzie rektora zajął ówczesny wicerektor 
Jan Kowalski (1930–2018), który był przez rok pełniącym obowiązki rektora. 
W 1979 r. jego obowiązki przejął ks. Zenon Uchnast urodzony w Myszkowie 
20 grudnia 1939 r. Obowiązki rektora pełnił do 1984 r.

6 Kapłani pochodzący z parafii, [w:] (Internet, 11.08.2021), http://www.parafiazarki.
pl/index.php/o-parafii/6-ksieza-z-parafii. 
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Stefan Wyporski był dobrym studentem, bardzo zdolnym i gorliwym, 
lubianym przez kolegów. Z tej też racji był nawet przez cztery lata duktorem 
na swoim roczniku. Jego kolegami rocznikowymi byli: Adam Bachowski, 
Krzysztof Bełkot, Zbigniew Biedroń, Bogdan Blajer, Jerzy Dębski, Zygmunt 
Furgoł, Andrzej Kacperczyk, Józef Kaczmarek, Henryk Kowalski, Marek 
Kundzicz, Ryszard Marciniak, Marek Otręba, Dariusz Podsadniak, Grzegorz 
Rozpończyk, Włodzimierz Skoczny, Stanisław Straż, Marian Szczepański, 
Leszek Walaszczyk. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia praktykę 
dziekańską odbywał w Gorzkowicach.  

Na seminarium z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dra Jana Ko-
walskiego napisał pracę magisterską na temat: „Odpowiedzialność moralna 
twórców i odbiorców za treści środków masowego przekazu na podstawie 
Nauczycielskiego Urzędu Kościoła”, którą obronił na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie w 1981 r., do której to Częstochowskie Wyższe Se-
minarium Duchowne było wówczas afiliowane. 

Święcenia diakonatu przyjął 29 czerwca 1980 r., zaś święcenia prezbite-
ratu przyjął w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 7 czerwca 1981 r. w kate-
drze częstochowskiej z rąk ks. bpa Stefana Bareły. Swoje prymicje odprawił 
14 czerwca 1981 r. w kościele parafialnym w Żarkach Miasto, a na pamiąt-
kowym obrazku prymicyjnym umieścił motto swej kapłańskiej służby: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Nie zabrakło też 
prymicyjnej modlitwy umieszczonej na wspomnianym pamiątkowym ob-
razku: „Panie, błogosław Rodzicom, Bratu i tym, do których mnie poślesz”.    

POSŁUGA DUSZPASTERSKA

Po święceniach kapłańskich został skierowany w charakterze wikariu-
sza kolejno do następujących parafii: Kruszyna (1981–1983), Dąbrowa Górni-
cza Strzemieszyce – parafia pw. NSPJ (1983–1983), Dąbrowa Górnicza Gołonóg 
– parafia pw. bł. Rafała Kalinowskiego (1983–1988), Był również pierwszym 
proboszczem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Gór-
niczej w latach 1989–2006.

Należy nadmienić, że w 1987 r. poważnie zachorował i poddał się ope-
racji serca. W dniu 27 kwietnia tegoż roku została mu wszczepiona zastawka 
serca. Po operacji przebywał na rekonwalescencji w Szpitalu Uzdrowisko-
wym w Rabce (od 14 maja do 6 czerwca 1987 r.). 

Jako wikariusz pracował bardzo gorliwie szczególnie z dziećmi i mło-
dzieżą. Należy zauważyć, że większość swojego wikariuszowskiego okresu 
spędził w Zagłębiu, w środowisku dość wymagającym pod względem dusz-
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pasterskim. Wzorowo realizował swoje kapłańskie obowiązki, poświęcając 
większość czasu na katechizację dzieci i młodzieży. Były to trudne czasy dla 
Kościoła w Polsce. Wtedy lekcje religii odbywały się w budynkach parafial-
nych, najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

Miał bardzo dobry kontakt zarówno z katechizowanymi, jak i ich ro-
dzicami. Dbał o ich religijny i moralny rozwój. Angażował ich i pociągał 
swoim przykładem do bezinteresownej służby w parafii. Prowadził zespoły 
ministranckie i lektorskie, które cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci 
i młodzieży. Jednoczył młodzież w scholi przyparafialnej, która upiększała 
liturgię niedzielną i świąteczną. Organizował i prowadził dla swoich pod-
opiecznych pielgrzymki i wycieczki.

Dość wcześnie, bo po ośmiu latach kapłaństwa, został proboszczem 
w Dąbrowie Górniczej – w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa (1989–2006), gdzie wybudował kościół. Były to trudne czasy dla budow-
niczych nowych świątyń, wymagały ogromnej pracowitości i poświęcenia. 
Można powiedzieć, że jako budowniczy wpisał się na trwałe w historię tej 
parafii. 

Parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górni-
czej została ustanowiona 28 kwietnia 1989 r. przez biskupa częstochowskie-
go Stanisława Nowaka. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła 
– jak już wspominano - został ks. Stefan Wyporski.

Z inicjatywy biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka 17 sierp-
nia 1986 r. powołany został do istnienia wikariat terenowy parafii pw. NMP 
Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, który swym zasięgiem obejmował dą-
browskie osiedle „Mydlice Północ”. Początkowo, przez pierwszy rok istnie-
nia wikariatu terenowego, do sprawowania kultu służyła kaplica urządzona 
w prywatnym domu przy ul. Szpitalnej, na terenie parafii pw. św. Barbary. 
Następnie, do czasu wybudowania kościoła, posługę duszpasterską sprawo-
wano w tymczasowej kaplicy przy ul. Moniuszki. 

Została ona pobłogosławiona 24 grudnia 1989 r. przez biskupa często-
chowskiego. Po uzyskaniu pozwolenia od władz miasta na budowę kościoła 
wraz z plebanią – według projektu Zygmunta Fagasa i Krystiana Błaszczoka 
– rozpoczęto prace w 1991 r. Jego uroczystego poświęcenia (konsekracji) 18 
września 2005 r. dokonał biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB7.

Następnie ks. Wyporski został proboszczem w Sosnowcu – w parafii 
pw. św. Barbary (2006–2012) oraz w parafii pw. św. Floriana (od 15.06.2012 r. 
do 2020 r.). Jeśli chodzi o parafię pw. św. Barbary w Sosnowcu, to należy 

7 Rys historyczny, [w:] (Internet, 11.08.2021), http://diecezja.sosnowiec.pl/124,d-
abrowa-gornicza,-parafia-pw.-najswietszego-ciala-i-krwi-chrystusa. 
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wspomnieć, że parafia ta została erygowana na początku ubiegłego stule-
cia. Na sku tek usilnych zabiegów, popartych faktem wybudowania świąty-
ni, mieszkań ców Sielca administrator diecezji kieleckiej ks. Franciszek Bru-
dzyński ery gował tutaj parafię 19.08.1908 r., wydzielając ją w całości z parafii 
Zagórze. Kościół parafialny murowany, budowany już w latach 1906–1907 
przez mieszkań ców Starego Sielca, jeszcze przed erekcją parafii, poświęcony 
został 15.08.1907 r.8 

Jeśli chodzi o parafię pw. św. Floriana w Sosnowcu, to  jej początki sięgają 
1981 r., kiedy to zostało powołane do życia „Duszpasterstwo Osiedli PPR 
i Wasilewskiej w Sosnowcu”. Za to duszpasterstwo był odpowiedzialny ks. 
Tadeusz Kamiński wikariusz parafii św. Joachima (ur. 10 sierpnia 1937 r. we 
wsi Bobrowa, w powiecie wieluńskim; zm. 30 maja 2020 r. w Domu św. Jó-
zefa w Będzinie). We wspomnienie św. Floriana męczennika, 4 maja 1982 r., 
biskup częstochowski Stefan Bareła w baraku, przy którym mieszkał już ks. 
Tadeusz Kamiński, erygował kaplicę publiczną, której patronował opiekun 
hutników i strażaków. Następnie, dekretem z dnia 26 maja 1982 r., biskup 
częstochowski powołał do życia wikariat terenowy św. Floriana, a jego sie-
dzibą był budynek przy ówczesnej ulicy Pekin 2/19.

Finalizacją procesu powstawania parafii był dekret biskupa Stefana Ba-
reły wydany 29 września 1982 r. Na wiosnę, w kwietniu 1983 r. rozpoczęto 
budowę kościoła. W 1984 r. rozpoczyna się budowa plebanii i sal kateche-
tycznych. Kościół  św. Floriana poświęcił 4 maja 1997 roku pierwszy biskup 
sosnowiecki Adam Śmigielski SDB.

Z dniem 1 lipca 2012 nowym proboszczem parafii zostaje ks. Stefan 
Wyporski. W latach 2012–2015 modernizuje on plebanię i budynki kateche-
tyczne. Założone zostaje nowe ogrzewanie, remont przechodzi kuchnia oraz 
wnętrze plebanii i budynków kościelnych. W 2018 r. przeprowadzona zo-
staje modernizacja i wygospodarowanie dwóch sal: jednej w podziemiach 
kościoła i drugiej – jako salki katechetycznej, przeznaczonej do działalności 
duszpasterskiej.

Ks. Stefan Wyporski był też kapelanem straży pożarnej i społecznikiem, 
współpracował z młodzieżowym ruchem oazowym i Klubem „Gazety Pol-
skiej” w Sosnowcu. Nie można nie wspomnieć o wakacyjnych wyjazdach ks. 
Wyporskiego do Wielkiej Brytanii z posługą duszpasterską, gdzie zastępo-
wał proboszczów podczas ich wakacyjnych wyjazdów. 

8 Historia parafii, [w:] (Internet, 11.08.2021), http://swbarbara.sosnowiec.pl/pl/696 
/0/historia-parafii.html. 

9 Historia parafii, [w:] (Internet, 11.08.2021), http://www.florian.sosnowiec.pl/in-
dex.php/o-parafii/19-historia-powstania-parafii 
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POSŁUGA W CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Warto zauważyć i docenić fakt, że przez dwadzieścia lat ks. Stefan Wy-
porski pełnił funkcję Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej (od 12 czerwca 
1992 r. do 30 czerwca 2012 r.). Diecezja sosnowiecka powstała 25 marca 1992 
r. W dniu 12 czerwca 1992 r. bp Adam Śmigielski SDB mianował ks. Stefana 
Wyporskiego dyrektorem Caritas. 

Pierwszym jego dziełem było powołanie do istnienia Domu dla Bezdom-
nych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Komuny Paryskiej10. W okresie później-
szym placówka ta została przeniesiona do nowego budynku w Dąbrowie 
Górniczej Ząbkowicach przy Alei Zwycięstwa 6. W 1992 r. w Będzinie Ła-
giszy przy ul. Energetycznej 10 przy współudziale władz miasta Będzina 
powstał następny Dom dla Bezdomnych, oferujący 40 miejsc noclegowych11. 
W listopadzie 1999 r., po wizycie w Sosnowcu Jana Pawła II, powstała nocle-
gownia w Dąbrowie Górniczej przy ul. Komuny Paryskiej 3a. Dwa lata póź-
niej powstała noclegownia w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej. Po trzech latach 
miasto wybudowało nowy budynek przy ul. Łącznej 31. W sumie Caritas 
dysponowało wówczas około 200 miejscami w domach i noclegowniach.

W diecezji powstały dwie stacje – Stacja Opieki Caritas w Sosnowcu przy 
ul. Naftowej 35, otwarta w sierpniu 1996 r. w porozumieniu z Urzędem Mia-
sta w Sosnowcu. Obecnie stacja ma nowe pomieszczenia w budynku Caritas 
przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu. Przy Stacji Opieki Caritas w Sosnowcu po-
stał gabinet promocji zdrowia. Stacja prowadzi program Seniorzy pokolenie 
aktywne oraz wypożycza sprzęt rehabilitacyjny. Przy Stacji Opieki Caritas, 
mieszczącej się jeszcze przy ul. Naftowej, swoją działalność rozpoczęło także 
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Tomasza Ap. Także w 1996 r. powstała Stacja 
Opieki Caritas w Wolbromiu, jednak po paru latach władze miasta wycofały 
się ze współfinansowania i dlatego stacja ta została zamknięta12. 

Caritas prowadziła wiele akcji charytatywnych. W 1998 r. Caritas so-
snowiecka nawiązała współpracę z środowiskami polonijnymi na Wscho-
dzie. W lutym 1998 r. zebrane dary zostały przekazane dla Domu Dziecka 
w Wilnie. W latach 2000–2004 wyruszały systematycznie kolejne konwoje 
organizowane przez Caritas sosnowiecką, a kierowane do Polaków z diecezji 
Kamieńsko-Podolskiej na Ukrainie oraz rodaków w miejscowości Kaczyce 

10 Przy opisywaniu działalności ks. Stefana Wyporskiego jako dyrektora Caritas 
Diecezji Sosnowieckiej korzystam z artykułu: S. WYPORSKI, Posługa charytatywna w Ko-
ściele Sosnowieckim, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 11 (2013), s. 383–394.

11 Tamże, s. 388. 
12 Tamże, s. 389. 
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w Bukowinie w Rumunii (nieopodal Suczawy). Wcześniej Caritas wraz z Ak-
cją Katolicką zorganizowały pomoc dla Trawnika, miasteczka w byłej Jugo-
sławii, ogarniętego w tym czasie wojną domową13. 

Od 2005 r. dzieci z Ukrainy systematycznie uczestniczyły w koloniach 
organizowanych przez Caritas. Przeważnie było to w Zakopanem na Haren-
dzie, ale także nad morzem – w Gdyni czy Sarbinowie (woj. koszalińskie). 
Akcja ta obejmowała ok. 200 dzieci, głównie ze Sławuty i Winnicy oraz Ka-
mieńca Podolskiego. Dzieci z miejscowości Kaczyce w Rumunii najczęściej 
wypoczywały w Wolbromiu. Łącznie około 1000 dzieci wypoczywało z Ca-
ritasem w czasie wakacji w Zakopanem, Szczawie, okolicach Tymbarku (Do-
bra), w Limanowej (Zalesie), Gdyni, Sarbinowie14. 

Wakacyjne akcje nie byłyby możliwe bez pracy i pomocy wolontariuszy, 
nauczycieli, studentów i kleryków naszego Wyższego Sosnowieckiego Semi-
narium Duchownego w Krakowie. Z wolontariatem wiąże się praca w Caritas 
w parafialnych Zespołach Caritas i świetlicach przyparafialnych. Program Nad-
wyżek Żywności w Unii Europejskiej, który był kierowany do najbiedniejszych 
członków jej wspólnoty, objął także Polskę. Program ten wymagał dobrej 
współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas. O skali problemu i pracy z nim 
związanej niech świadczy fakt, że – w najtrudniejszym okresie – w ciągu mie-
siąca z pomocy korzystało aż 14 tysięcy osób z diecezji sosnowieckiej15.

W tym czasie powstały też powstały świetlice Caritas, noszące nazwę 
Tlen, m.in. w parafii Wojkowice Komorne. Kolejną świetlicą jest Dzieciniec 
Miłości przy parafii katedralnej w Sosnowcu. Inne świetlice działały przy pa-
rafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu na Środuli, przy parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, w Wolbromiu oraz przy parafii 
Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie Szczakowej16. 

Sosnowiecka Caritas wzięła udział także w programie pod nazwą Skrzy-
dła. Programem tym objętych było ponad 200 dzieci. Diecezja angażowała się 
również w program noszący nazwę Wyprowadzić na Prostą. Celem projektu 
było wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści na otwartym rynku pracy17. 

Oprócz projektów kierowanych do różnych grup społecznych cieka-
wym i pożytecznym przedsięwzięciem Caritas było powołanie w wielu pa-
rafiach Parafialnych Zespołów Caritas działających samodzielnie lub w ra-

13 Tamże, s. 390. 
14 Tamże, s. 391. 
15 Tamże. 
16 Tamże, s. 392. 
17 Por. W. PRZYGODA, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lubin 2004, s. 282–283.
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mach Akcji Katolickiej. Caritas przeprowadziła wiele akcji, wśród których na 
uznanie zasługują: Wigilijna Świeca, Paschaliki, Chlebki Miłości. Z młodzieżą 
przeprowadzona została zbiórka produktów w sklepach wielkopowierzch-
niowych, gromadząca środki na rehabilitację, leczenie, operacje, na udzie-
lanie finansowej pomocy na zakup leków, ogrzewanie. Zorganizowano też 
zbiórki dla osób, które w danej chwili znajdowały się w trudnej życiowej 
sytuacji, np. dla ofiar katastrofy w hali wystawowej w Katowicach, ofiar wy-
buchu gazu w bloku w Dąbrowie Górniczej, poszkodowanych przez tsunami 
czy też trzęsienie ziemi na Haiti itp.18. 

Jednym z ostatnich przedsięwzięć było wybudowanie dużej jadłodajni 
w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16. Najnowszym przedsięwzięciem było utwo-
rzenie przedszkola pod nazwą „Radosna Wyspa” mieszczącego się w pięknie 
przygotowanym budynku Caritas w Sosnowcu przy ul. Korczaka 519. 

Ustępujący ze stanowiska szefa Caritas ks. prał. Stefan Wyporski o swo-
jej nowej funkcji proboszcza parafii św. Floriana w Sosnowcu mówił, że jest 
to „nominacja w jesieni życia”. Jako proboszcz miał wówczas wieloletnie do-
świadczenie, osiemnaście lat przewodniczył parafii w Dąbrowie Górniczej, 
a przez trzy lata wspólnocie św. Barbary w Sosnowcu. Jednocześnie w tym 
czasie kierował diecezjalną Caritas, dlatego i w jednym, i w drugim czuł się 
jak ryba w wodzie. „Zostawiam Caritas w dobrej kondycji finansowej. 300 
tys. zł na koncie, a w placówkach Caritas i nieruchomościach – 8 mln zł. Od 
2005 r., kiedy Caritas stała się organizacją użytku publicznego, do dyspozycji 
mieliśmy 16 mln zł, każdego roku realizowaliśmy od 30 do 38 projektów 
pomocowych. W tym czasie wydaliśmy 1 mln 300 tys. zł na szeroko pojęte 
akcje pomocowe” – zaznaczał ks. Wyporski. Zdawał sobie sprawę z tego, 
że teraz przyjdzie mu się zmierzyć z zupełnie inną, choć dobrze znaną for-
mą kapłańskiej posługi. „Myślę, że caritasowskie doświadczenia na pewno 
wykorzystam do szczytnych celów w sosnowieckiej wspólnocie. Chylę czoło 
przed swoim poprzednikiem, ks. Tadeuszem Kamińskim, który włożył całe 
swoje serce, aby parafia tak wspaniale się prezentowała. Od podstaw stwo-
rzył tu piękne dzieła, rozwinął wspólnoty i grupy modlitewne. Jako nowy 
duszpasterz chciałbym kontynuować to dzieło, a także zainicjować powsta-
nie nowych organizacji parafialnych. Myślę np. o powołaniu do życia Sto-
warzyszenia św. Floriana czy Straży św. Floriana. Zauważyłem, że w naszej 
diecezji nie ma funkcji kapelana strażaków. Poza tym myślę o stworzeniu na 

18 S. WYPORSKI, Posługa charytatywna w Kościele Sosnowieckim, art. cyt., s. 392. 
19 Tamże, s. 393. 
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terenie parafii w Zagórzu przedszkola” – pisał20. Jego pragnieniem było, aby 
z szerokim sercem i troską wyjść w stronę wiernych. Nie bał się pracy ani 
wyzwań, które z pewnością natychmiast należało podjąć w liczącej ponad 
dziesięć tysięcy wspólnocie parafialnej.

INNE POSŁUGI I WYRÓŻNIENIA

Dekretem z dnia 25.03.1997 r. ks. Stefan Wyporski został wyróżniony 
tytułem Kanonika honorowego nowo utworzonej przez Stolicę Apostolską 
Sosnowieckiej Kapituły Katedralnej. Natomiast dekretem z dnia 24.06.2002 
r. został mianowany dziekanem dekanatu NMP Anielskiej w Dąbrowie Gór-
niczej. Funkcję tę pełnił przez cztery lata. Z kolei dekretem z dnia 14.08.2006 
r. został mianowany dziekanem dekanatu św. Barbary w Sosnowcu. Funkcję 
tę pełnił przez sześć lat. Wreszcie dekretem z dnia 19.06.2012 r. został miano-
wany dziekanem dekanatu św. Jadwigi w Sosnowcu. Funkcję tę pełnił przez 
osiem lat. Kolejnym dekretem z dnia 15.06.2012 r. został mianowany Asysten-
tem Kościelnym Wspólnoty Świętego Józefa Societas Sancti Iosephi. Ponadto 
dekretem z dnia 11.07.2012 r. został mianowany Diecezjalnym Kapelanem 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Diecezji Sosnowieckiej. Później dekretem 
z dnia 16 czerwca 2017 r. został mianowany Kapelanem Sosnowieckiej Orkie-
stry Dętej21. W dowód uznania za ofiarną służbę Kościołowi w czerwcu 2008 
r. z rąk księdza biskupa Adama Śmigielskiego otrzymał tytuł prałata.

CHOROBA, ŚMIERĆ I POGRZEB

Ks. prałat Stefan Wyporski doświadczył bolesnej choroby nowotworo-
wej, która znacznie utrudniała mu normalne funkcjonowanie. Dodatkowo 
w sierpniu 2020 r. przeszedł ciężki udar i przebywał w szpitalu. Mimo lecze-
nia pozostawał jednak na stanowisku proboszcza parafii św. Floriana w So-
snowcu. Ostatnie tygodnie choroby spędził w hospicjum im. Św. Tomasza 
Ap. w Sosnowcu. Z powodu pandemii kontakt z nim był ograniczony, co 
było dla niego dodatkowym cierpieniem. Zmarł 31 października  2020 r.  

Pogrzeb księdza Wyporskiego odbył się we wtorek 3 listopada w ko-
ściele św. Floriana. O godz. 9 nastąpiło wprowadzenie ciała zmarłego i mo-

20 Taka jest kolej życia, [w:] (Internet, 11.08.2021), https://www.niedziela.pl/arty-
kul/62738/nd/Taka-jest-kolej-rzeczy. 

21 „Okólnik Duszpastersko-Informacyjny” 4 (2020), L. dz. 1520/2020, Sosnowiec, 
dnia 30 grudzień 2020 r., s. 56.
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dlitwa różańcowa w kościele. O godz. 10 zmarłego żegnali parafianie i inne 
grupy. Msza św. pogrzebowa odbyła się o godz. 10.30, przewodniczył jej bi-
skup Grzegorz Kaszak, a homilię wygłosił ks. dr Mariusz Karaś, kanclerz 
Kurii Sosnowieckiej.

„Żegnamy dziś kogoś, kogo kochaliśmy i szanowaliśmy. Kogoś, kto – 
po ludzku sądząc – mógł jeszcze cieszyć się życiem. Gromadzi nas tutaj, 
jak to wiele razy w tym kościele czynił, ks. Stefan. To już jedenasty kapłan 
diecezji sosnowieckiej, który w tym roku zakończył na ziemi swą kapłańską 
służbę” – podkreślił kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ks. Mariusz 
Karaś w swojej homilii podczas mszy żałobnej sprawowanej w intencji śp. ks. 
Stefana Wyporskiego w kościele św. Floriana w Sosnowcu. „Wiedzieliśmy, 
że jego stan jest poważny. Wiedzieliśmy, że walczy z ciężką chorobą otoczo-
ny życzliwą i dobrą opieką w sosnowieckim hospicjum, odwiedzany przez 
swojego brata, pana Mariana, który czuwał, by niczego mu nie brakowało. 
Bóg jednak zdecydował, że wystarczy cierpienia. Zdecydował w ten ostatni 
październikowy piątek, że wystarczy dźwigania krzyża choroby. Wystarczy! 
I choć pewnie my się smucimy, to wasz proboszcz się cieszy. Jak wierzymy, 
jest tam, gdzie nie ma już choroby, nie ma już cierpienia” – przypomniał 
w homilii ks. Karaś. 

Parafianka Ewa Klimczyk w swoim słowie pożegnalnym powiedziała: 
„Księże Stefanie, w trudnych momentach mojego życia ująłeś mnie swoją 
życzliwością i troską, gdy wielokrotnie pytałeś czy wszystko dobrze, czy chcę 
porozmawiać albo, czy trzeba w czymś pomóc. Dbałeś o codzienną modli-
twę. Niejednokrotnie w czasie wyjazdów odchodziłeś na bok z brewiarzem 
w ręku, aby w spokoju się pomodlić. Z wielkim skupieniem sprawowałeś 
codzienną Eucharystię. Byłeś otwarty na nowe inicjatywy. Cieszyło Cię, gdy 
w parafii wiele się działo. Wielokrotnie wspomagałeś finansowo ministranc-
kie i oazowe wyjazdy. Sam także bardzo lubiłeś wyjeżdżać. Chętnie przyjmo-
wałeś zaproszenia w odwiedziny, a także przewodzenie naszym pielgrzym-
kom. W moim sercu pozostawiłeś po sobie obraz dobrego kapłana”22.

W kolejnym pożegnaniu uczestniczący w uroczystościach usłyszeli, że: 
„Odszedł od nas ktoś bliski, skromny człowiek i żarliwy kapłan, na którego 
przyjaźń zawsze można było liczyć. Przyjaciel każdego, kto był w potrzebie, 
człowiek wrażliwy i wielkiego serca. Zawsze otwarty, zawsze blisko ludz-
kich spraw, również tych trudnych. Tej opieki doświadczyliśmy również 
jako Klub „Gazety Polskiej”, gdyż nasze spotkania odbywały się w salce ka-
techetycznej na plebanii. Na pewno będzie Go nam brakować, jego optymi-

22 Pożegnanie śp. ks. Stefana Wyporskiego, [w:] (Internet, 11.08.2021), https://niezale-
zna.pl/363330-pozegnanie-sp-ks-stefana-wyporskiego 
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zmu, uśmiechu i wiary” – mówi Piotr Dudała, wiceprzewodniczący Klubu 
„Gazety Polskiej” w Sosnowcu23.  

W imieniu rodziny, brata Mariana i przyjaciół, ks. Stefana Wyporskiego 
pożegnał st. bryg. Andrzej Płóciniczak – zastępca komendanta miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. „Ksiądz Stefan był zaan-
gażowany, aktywny, nie bał się żadnej pracy, sam dawał przykład i sygnał 
do działania. Był człowiekiem szczerym, prawdziwym, otwartym na dru-
giego człowieka, pogodnym, uśmiechniętym, zarażał optymizmem. Zawsze 
potrafił znaleźć czas dla ludzi, bez względu na to, czy były to osoby niepo-
radne życiowo, bezdomne, czy też był to burmistrz, prezydent, czy poseł. 
Znał bardzo dużo osób. Łączył zróżnicowane środowiska, ludzi i inicjaty-
wy, które ostatecznie bardzo często przynosiły dobry owoc potrzebującym. 
O wszystkich pamiętał, chorych odwiedzał, zawsze dobrze mówił o innych. 
Był przyjacielem rodzin. Ks. Stefan był kapłanem z powołania. Kochał Boga, 
Kościół, kochał Polskę – był prawdziwym patriotą. Szanował maluczkich, 
którzy na co dzień byli blisko Pana Boga, jak też potrafił rozmawiać i prze-
kazywać wiarę tym, którzy Boga nie znali, ale byli otwarci na słowo tego 
kapłana. Ciepło i życzliwie wspominają go ludzie, którzy go poznali, nawet 
ci, którzy byli daleko od Boga. Był inicjatorem pielgrzymek, wyjazdów i wy-
praw, w trakcie których można było poznawać świat oraz obserwować mi-
łość Boga do człowieka”24.

Następnie miały miejsce uroczystości pogrzebowe w Żarkach. Tam 
o godz. 13.30 odbyła się msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bisku-
pa Antoniego Długosza z Częstochowy. Trumna z ciałem zmarłego została 
złożona w grobie na cmentarzu parafialnym w Żarkach obok jego rodziców.

POST SCRIPTUM:  
WYBRANE ŚWIADECTWA

Po pogrzebie w Internecie na stronie internetowej parafii pw. Św. Floria-
na w Sosnowcu zostały umieszczone wspomnienia o ks. Stefanie Wyporskim. 
Przywołuję niektóre z nich, gdyż dobrze one charakteryzują ks. Stefana: 

„Ks. Stefanie, byłeś przyjacielem Michała, Twojego kolegi z Żarek – Ty 
wspierałeś go duchowo, gdy odchodził do Domu Ojca. Byłeś wspaniałym 
kolegą i przyjacielem. O Twoim odejściu dowiedziałam się 4.11.2020 r. Za-

23 Tamże. 
24 Odszedł pasterz nasz, [w:] (Internet, 11.08.2021), https://www.niedziela.pl/arty-

kul/150824/nd/Odszedl-pasterz-nasz. 



442 Ks. Tadeusz Borutka

wsze zostaną w mojej pamięci nasze spotkania, Twoja uśmiechnięta i życzli-
wa twarz. Byłeś naprawdę dobrym człowiekiem. Pan Bóg wynagradza ludzi 
za taką dobroć, szczerze w to wierzę – niech Pan da Ci radość wieczną, zasłu-
żyłeś na to całym swoim życiem” – Halina Szuster25.



„Drogi Ks. Stefanie! Miałeś niespotykany, niezwykły dar kaznodziej-
ski na każdą okoliczność, szczęśliwą jak ślub czy chrzest św. i smutną jak 
pogrzeb. Mądre i pocieszające słowa, które wygłosiłeś na pogrzebie mojego 
męża brzmią mi w uszach do dzisiaj już pięć lat. Będę Cię zawsze wspominać 
w moich modlitwach. Odpoczywaj w Pokoju!” – Regina26. 



„Wielki Nasz Przyjaciel! Do zobaczenia Nasz Kochany ks. Stefanie. 
Niech Jezus, Najwyższy Kapłan przytuli Cię do Swego serca i obdarzy Cię 
życiem wiecznym, za Twoją kapłańską posługę. Odpoczywaj w Pokoju” – 
Zbigniew Kaminski. Polonia z Bath, Wielka Brytania27.



„Odszedł od nas wielki skromny Kapłan – nasz Proboszcz, pieczołowi-
cie dbający o naszą Parafię św. Floriana w Sosnowcu. Przyjaciel każdego, kto 
tylko na Jego przyjaźń się otworzył. Człowiek bardzo wrażliwy i wielkiego 
serca. Zawsze z podniesioną głową i przyjaznym obliczem. Wychodząc na 
Mszę świętą, a także po jej odprawieniu «łapał» z nami wzrokowy radosny 
i przyjazny kontakt. Nie przeszedł obojętnie obok, nie przystanąwszy i nie 
zagadnąwszy. Wnosił pokój i ukojenie. Długo jeszcze będziemy Go widzieli 
oczyma duszy, jak wychodzi z zakrystii, jak sprawuje Eucharystię, jak z ła-
twością i kunsztem głosi kazania, jak się modli, jak dogląda nawet najdrob-
niejszych prac, jak bez wahania i z ufnością podchodzi do nas. Księże Stefa-
nie! Powiedzieć, że będzie nam Ciebie brakowało, to o wiele za mało! Niech 
Pan Jezus, któremu wiernie służyłeś, przytuli Cię do swojego Serca” – Piotr 
i Lucyna Zimnalowie28.

25 Zmarł ks. proboszcz Stefan Wyporski, [w:] (Internet, 11.08.2021), http://www.florian.
sosnowiec.pl/index.php/50-witamy/2020/6792-zmarl-ks-proboszcz-stefan-wyporski. 

26 Tamże. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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Ryszard FICEK, Christians in Socio-political life: An Applied Analysis 
of the Theological Anthropology of Cardinal Stefan Wyszyński, Primate 

of Poland, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 406,  
ISBN 978-83-8180-235-2. 

Kościół katolicki w Polsce już od czasów przyjęcia chrześcijaństwa 
przez Mieszka I i jego dwór stał się szczególnym znakiem państwowej i poli-
tycznej jedności. Oczywiście, pierwszoplanowa była jednak jedność religijna 
i wyznaniowa. Ona stanowiła ważny element tożsamości rodzącej się nowej 
społeczności na międzynarodowej mapie Europy X wieku. Wydaje się, że 
szczególnie dobitnie tę rolę czy funkcję pokazały czasy znaczone niewolą, 
brakiem suwerenności i państwowej niepodległości czy terrorem oraz prze-
śladowaniami. Zapewne nie ulega wątpliwości, że w drugiej połowie XX w. 
szczególna, tak wielopłaszczyznowa rola, przypadła kard. Stefanowi Wy-
szyńskiemu, Prymasowi Polski. Jego posługa przypadła na wyjątkowy okres 
w dziejach Polski i Kościoła w Polsce. Prymas Tysiąclecia wszedł odważnie 
i niezwykle konsekwentnie w to dzieło, po krótkich doświadczeniach bisku-
piej posługi w Lublinie.

Autor prezentowanej książki doktoryzował się w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz wykładał teologię moralną i katolicką 
naukę społeczną w Salvatorian Institute of Philosophy and Theology w Mo-
rogoro (Tanzania), a obecnie jest kapłanem posługującym w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej i przynależy już kanonicznie do tamtejszego 
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duchowieństwa. Jest autorem książek, artykułów i szkiców, m.in. Primate of 
the Millennium. Cardinal Stefan Wyszyński Life and Legacy, Zaangażowanie chrze-
ścijan w życie społeczne. W kontekście nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Polski.

Nie mniej pozostały w nim zainteresowania zrodzone w trakcie pisania 
doktorskiej rozprawy z teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim w Lublinie. Już wówczas interesował się naukowo życiem, posługą 
i nauczaniem Prymasa Tysiąclecia.

Książkę otwiera spis treści (s. 3-5) i wykaz skrótów (s. 7–8) i wprowa-
dzenie (s. 9–19). Natomiast całość studium podzielono na cztery zwarte roz-
działy, a te z kolei na paragrafy i jeszcze mniejsze jednostki organizacyjne. 

Pierwszy rozdział nosi tytuł: Baza antropologiczna i teologiczna życia spo-
łecznopolitycznego (s. 21–101). Wskazano w nim na prymat osoby ludzkiej, 
z którym łączy się prawda, iż osoba jest jednoczenie „persona socialis”. Z tym 
związane są prawa i obowiązki.

Irracjonalna racjonalność kapitalizmu, albo przeciwstawienie logiki socjalizmu, 
to tematyka podjęta w drugim rozdziale (s. 103–197). Ukazano w nim liberal-
ny kapitalizm, w jego dynamice przekształceń i rozwoju. Przywołano pryma-
sowską analizę „Homo Economicus” oraz poszukiwania „innej drogi”. Na-
tomiast ukazując socjalizm, już w tytule, zawarto określenie „niebezpieczna 
iluzja”. Ostatecznie żaden z tych dwóch systemów nie służy poszanowaniu 
godności człowieka. Ważna jest bowiem solidarność, współpraca i spełnienie 
osoby ludzkiej. Wreszcie trzeba także pamiętać o zbawczym wymiarze ludz-
kiego zaangażowania w rzeczywistości ziemskie.

Kolejny rozdział książki R. Ficka nosi tytuł: Naród i Kościół wobec Państwa 
(s. 199–294). Autor zestawia trzy terminy: Naród, Naród-Państwo i Państwo. 
Występowało także zderzenie polityki transformacji. To polska droga do so-
cjalizmu. Wskazano na demokratyzację życia społeczno-politycznego. Waż-
ne są podstawowe zasady funkcjonalności państwa. To pytania o podstawy 
koncepcji porządku społeczno-politycznego. Ważnym jest legalność władzy 
oraz cywilna odpowiedzialność. Tutaj ukazano także kwestię: Państwo-Ko-
ściół: Między przyjaciółmi i wrogami. Ten czas to ewolucja samej koncepcji. 
Były czasy: Państwo przeciw Kościołowi: Kształt i „zaangażowanie”. Wresz-
cie pokazano rys bliższej współpracy.

Czwarty rozdział nosi tytuł: Chrześcijańskie zaangażowanie w życie publicz-
ne: Mandat i odpowiedzialność (s. 295–358). Dobrze, że ukazano kontekst spo-
łeczno-moralny. Zatem posługę „Deo et Patriae”, a więc faktor patriotyczny. 
Wskazano na niebezpieczeństwa związane z życiem społeczno-politycznym. 
Przeanalizowano działania na rzecz „dobra wspólnego” pojętego, jako kry-
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terium politycznego zaangażowania. Oczywiście, najpierw ważne jest samo 
rozumienie kategorii „dobra wspólnego”. Należy pamiętać o normatywnym 
charakterze „dobra wspólnego”. Wskazano także na warunki niezbędne dla 
wprowadzania „dobra wspólnego”, a więc podstawowe principia życia spo-
łecznego. W końcowych analizach wskazano także na bezstronność chrześci-
jańskiej działalności społeczno-politycznej. Przybliżono miłość, caritas, spra-
wiedliwość społeczną, prawdę i służbę na rzecz pokoju, pokój, jako wynik 
personalizmu społeczno-politycznego.

Treściowo książkę zamyka podsumowanie (s. 359-367) oraz zestawienie 
bibliografii (s. 369–406). Została ona podzielona na: 1. Dokumenty papieży; 
2. Dokumenty soborowe; 3. Prace kard. Stefana Wyszyńskiego; 4. Monogra-
fie, publikacje, artykuły tematyczne. 

Prezentowane opracowanie podejmuje ważny i interesujący temat, 
zwłaszcza w kontekście beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskie-
go, Prymasa Polski. Istnieje bowiem, tak teoretyczna jak i praktyczna, potrze-
ba przybliżenia jego życia, działalności oraz szerokiego nauczania. Trzeba 
mieć bowiem świadomości, iż nie jest postacią zbyt dobrze znaną, zwłaszcza 
młodszym pokoleniom. 

Dobrze, że autor podejmuje zagadnienie określone w szczegółowy spo-
sób w tytule książki. Dwa wskazane aspekty: teologiczny i antropologiczny 
wybrzmiewają w twórczej harmonii, takie bowiem było całe nauczanie i pa-
sterska posługa kard. Stefana Wyszyńskiego. Ważne są także elementy z za-
kresu nauk politycznych oraz szeroko pojętej kościelnej i świeckiej historii. 
Dobrze, że w podtytule znalazło się określenie Prymas Polski, gdyż jest ono 
szczególnie nośne wśród Polonii świata i rodaków żyjących poza granicami. 

Przybliżona przez ks. dr R. Ficka problematyka jest ważnym wycinkiem 
z ogromnego bogactwa nauczania Prymasa Tysiąclecia, także niezwykle ak-
tualna współcześnie. Pokazuje ona, iż nauczanie prymasa Wyszyńskiego jest 
ciągle twórcze mimo, że kierowane było w konkretych okolicznościach i do 
określonych adresatów. Wynika to m.in. z faktu, iż było ono oparte na uni-
wersalnym orędziu Ewangelii oraz nauce społecznej Kościoła. To zaś prze-
słanie, w swej zasadniczej treści, jest niezmienne. Tę posługę ułatwiało mu 
gruntowne prawnicze wykształcenie, jak również z zakresu nauki społecznej 
Kościoła oraz szerokie publicystyczne doświadczenie.

Propozycja kard. Stefana Wyszyńskiego w wielu szczegółach przy-
stawała do tamtych społeczno-politycznych warunków. Dlatego pewne jej 
elementy wymagałyby dziś znacznych korekt i dostosowań do hic et nunc 
posługi Kościoła. Jednak same założenia są słuszne i do dzisiaj aktualne. Co 
więcej, mają one uniwersalny charakter.
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Autor słusznie zauważa, że cała myśl kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 
jej konstrukcje mają tomistyczne znamiona (s. 366). Prymas zawsze dotyka 
ziemskich rzeczywistości, a w nich szczególnie człowieka. Zatem mówić o to-
mizmie nie należy tego postrzegać w kategorii negatywnej uwagi. Ów antro-
pologiczny nurt przepowiadania Prymasa Tysiąclecia dobrze wybrzmiewa 
w studium ks. dr. Ryszarda Ficka. Faktycznie zawsze „człowiek jest drogą 
Kościoła”. Taka właśnie swoista „strategia” działalności wydała znaczące 
owoce. Oczywiście, chodzi o człowieka jako osobę ludzką w jej bogactwie 
relacyjności do Boga, innych ludzi, świata i siebie samego. Wszystkie te ele-
menty winny współistnieć, co więcej być realnie obecne i żywe. 

Książka pokazuje także profetyczne zmagania Prymasa Tysiąclecia, któ-
ry przez tyle lat był konsekwentny w swej trosce o Kościół i Ojczyznę. Stał się 
w tym wręcz pewnym przykładem. Jego linia działania i postępowania oka-
zała się słuszna, choćby porównując ją z sytuacjami Kościoła w ościennych 
krajach komunistycznych, np. Czechosłowacji czy na Węgrzech.      

Interesująca jest baza źródłowa i bibliograficzna książki. Stanowi ona 
wystarczającą podstawę do prowadzonych badań i naukowych analiz, a na-
stępnie do stawiania badawczych wniosków. Można byłoby ją nieco uak-
tualnić o nowsze publikacje, także w obcych językach, ale tych nie ma zbyt 
wiele. Szkoda, że autor nie sięgnął do kolejnych tomów cennego zbioru: 
Dzieła zbiorowe kard. Stefana Wyszyńskiego, a ukazał się już dwudziesty tom 
obejmujący drugą część roku 1967 (Warszawa 2019).  Ważnym materiałem 
są także prace P. Raina Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski”, t. 1–3 (Lon-
dyn 1979–1988). W książce przywołuje tylko pierwszy tom, zresztą podając 
błędny tytuł (s. 401). Cennym materiałem jest zbiór tego samego autora pt. 
Kardynał Wyszyński, t. 1–14 (Warszawa 1998–2006).

Niestety cały bibliograficzny aparat wraz ze skrótami i przypisami ma 
wiele braków i niedoskonałości. Warto choćby podać kilka przykładów. 
W książce występują skróty, których brak w wykazie (s. 231, 299, 301). Często 
w opisach nie wykorzystywano zaproponowanych skrótów, a może wynika 
to po prostu z błędów (s. 37, 71, 90, 287, 396). Brak w bibliografii niektórych 
dokumentów Soboru Watykańskiego II (s. 7, 290, 371). Pytanie, dlaczego nie-
które teksty papieży zamieszczono w literaturze, może ze względu na ich 
charakter (s. 389, 394). Można napotykać dość liczne pozycje bibliograficzne 
występujące w przypisach, a których brak w zestawieniu bibliograficznym 
(s. 104, 251, 292, 298, 327). Pytania o podane wydawnictwa (s. 343, 399). Gene-
ralnie można odnieść wrażenie, że redakcja książki nie zadała sobie trudno, 
który winna wykonać. 
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Zastosowana metoda prowadzonych analiz źródeł i literatury jest po-
prawna i w miarę konsekwentnie stosowana. To dzięki takim zabiegom 
proponowane wnioski czy opinie są zasadniczo w pełni umotywowane. 
W niektórych miejscach potrzebne są pewne językowe korekty, aby tekst był 
bardziej jasny oraz, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyj-
nych. Zresztą nie jest łatwo przełożyć język homiletyczny i kaznodziejski, 
którym posługiwał się Prymas Polski. Niesie on w sobie wiele językowych 
figur, które tylko w momencie ich wypowiadania, co więcej w danym kon-
tekście, były całkowicie jasne i zrozumiałe. 

Studia ks. dr. Ryszarda Ficka dobrze wpisują się we współczesne bada-
nia nad doktryną społeczno-polityczną Prymasa Tysiąclecia, nie tylko w Pol-
sce, ale i poza granicami. Jest to ciekawa próba syntezy dotychczasowych 
badań i ich interesująca systematyzacja. Autor wnosi także pewne nowe ele-
menty, które są ciekawą próbą własnego rozeznania. 

bp Andrzej F. Dziuba

Bp Andrzej F. DZIUBA, Morenita z Guadalupe,  
wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2019, ss. 252,  

ISBN 978-83-7766-188-8

Zrozumiałym jest szerokie zainteresowanie człowieka ludźmi i otacza-
jącym światem, tak żywym, jak i martwym, a zwłaszcza dziełami kultury. 
Stosunkowo często dostęp do literatury przedmiotu jest już bardzo ułatwio-
ny, zwłaszcza dzięki współczesnym środkom przekazu.

Szeroka sfera zainteresowań nadal odnosi się do religii, chociaż wydaje 
się, iż wiele osób publiczne od niej się dystansuje. Ze zrozumiałych wzglę-
dów zainteresowanie bardzo często dotyczy chrześcijaństwa. Wśród wielu 
jego fenomenów także zagadkowy obraz Matki Bożej z Guadalupe w Mek-
syku oraz jego powstanie i licząca niemal pięć wieków historia. Także w pol-
skim języku pojawiło się, w ostatnich latach, kilka książek.

Autorem jeden z nich jest Andrzej F. Dziuba, biskup łowicki i profesor 
teologii moralnej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Jest autorem wielu artykułów, szkiców, prezentacji i recenzji, a w tym 
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ok. 50 książek. Już wcześniej pisał o fenomenie z Guadalupe w artykułach 
oraz w książce Matka Boża z Guadalupe (Katowice 1995, 2005). 

Prezentowaną książkę otwiera wstęp (s. 5–7). Następnie proponowane 
treści podzielono na 14 punktów. Wskazano najpierw w na szerokie środo-
wisko, z którym spotkali się europejscy przybysze: 1. Aztekowie i inne ludy 
(s. 9–28); 2. Aztekowie i dotykanie kultury (s. 29–45). W ten kontekst wpisuje się 
3. Konkwista (s. 47–64 i z tym niemal natychmiast związana 4. Walka o prawa 
Indian (s. 65–83).

Na tym wielowątkowym tle staje meksykański fenomen. Najpierw sam 
początek: 4. Madonna objawia się na Tepeyac (s. 85–113). Z tym z czasem zwią-
zane są dalsze dzieje i odkrycia: 5. Tajemnica naukowa (s. 115–129). Szczególnie 
fascynujące są 6. Tajemnicze oczy” (s. 131–144). Jednak niemal od początku od-
krycia nowych ziem rusza 7. Ewangelizacja Nowego Świata (s. 145–160). W tym 
ciągu zainteresowań sytuuję się 8. Dalsze badania i odkrycia (s. 161–185).

W kolejnym punkcie autor pyta: 9. Co mówi Kościół? (s. 187–204). W ko-
lejnych, bardziej współczesnych wypowiedziach Kościoła, wskazuje kolejno 
na ostatnich papieży: 10. Jan Paweł II (s. 205–220); 11. Benedykt XVI (s. 221–
227); 13. Franciszek (s. 229–236). Treściwo opracowanie kończy podsumowa-
nie: 14. Przyszłość i nadzieja (s. 237–239). 

Dodano jeszcze dwa teksty dewocyjne: Litania do Matki Bożej z Guadalupe 
(s. 241–243) i Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe (s. 245–246). Książkę zamy-
ka: Literatura (wybór) (s. 247–250) i Spis treści (s. 251–252).

Książka bp. Andrzej F. Dziuba zawiera trzy wielkie bloki tematyczne: na-
potkana rzeczywistość Nowego Świata, fenomen objawień Tilmy Juana Diego, 
badania nad nimi oraz głos Kościoła na temat objawień. Zagadnienia te w wie-
lu miejscach wewnętrznie się przenikają, wyjaśniają i interpretują. Jednak na-
dal pozostają w znacznym stopniu tajemnicą, chociaż ciągle otwartą. 

Sam autor zaznacza we wstępie: „Prezentowane opracowanie podej-
muje próbę przybliżenia niektórych treści związanych z objawieniami Matki 
Bożej z Guadalupe (…). Może warto prześledzić niektóre szczegóły tej pasjo-
nującej drogi, czytając poszczególne kartki poniższego opracowania” (s. 6). 
Faktycznie jest to pasjonująca historia, którą w schematycznym sensie poka-
zuje już sam spis treści.

Oto po ostatecznej rekonkwiście Andaluzji, a zwłaszcza Grenady i Santa 
Fe (nazwa nadana przez Izabelę) w 1492 r. i podjętych decyzjach politycz-
nych Ferdynanda i Izabeli Hiszpania wkroczyła w nowe czasy i rozwojowe 
możliwości. Autor bardzo dobrze wprowadza w rozpoczęty w tym kontek-
ście dynamiczny fenomen odkrycia, spotkania, konkwisty czy ewangelizacji 
Nowego Świata, już nie afrykańskiego czy najbliższych wysp na Atlantyku, 
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ale za wielką wodą. Odtąd wspomniany rok 1492 oraz tzw. odkrycie Amery-
ki przez Krzysztofa Kolumba stał się w historiografii swoistą datą graniczną. 
Ona będzie wyznaczać wielkie odkrycia geograficzne.

Bp Andrzej F. Dziuba umiejętnie oddaje dynamikę zastanej kultury i re-
ligii, które wobec Hiszpanów były zaskakujące, zwłaszcza w kontekście reli-
gii biblijnej i chrześcijańskiej tradycji. To doświadczenie wywoływało różno-
rodne uczucia; fascynacji, strachu i obaw, woli poznania, grozy i przerażenia. 
Jednocześnie także i głębsze uczucia woli pomocy i wskazania dróg prze-
miany czy przyjęcia nowych propozycji urządzania osobistego, rodzinnego 
i społecznego życia.

Dobrze, że w prezentowanym obrazie autor dostrzega fenomen kon-
kwisty. Często bowiem omawiając objawienia w Guadalupe i ich przesła-
nie nie zwraca się uwagi na ten kontekst. Jednocześnie podniesiono także 
problem walki o prawa Indian. Tutaj stają takie postacie tamtej epoki, jak 
Bartolome de Las Casa z Chapas, Montesinos z Santo Domingo czy Franci-
szek de Vittoria z Uniwersytetu w Salamance. To wielkie filary ówczesnych, 
teoretycznych i praktycznych zmagań, nie tylko o prawa Indian w Nowym 
Świecie, ale w ogóle o prawa człowieka, tak w Kościele jak i w życiu między-
narodowym oraz państwowym i społecznym. Oczywiście, zestawienie tych 
dwóch działań nie jest próbą usprawiedliwienia nadużyć konkwisty i całego 
jej dramatu.

W słowie końcowym słusznie bp Andrzej F. Dziuba zauważa, że „Gu-
adalupe, to nie tylko czekający pełnego rozszyfrowania ukryty kod. To nie 
tylko sekrety. To nie tylko wyzwanie dla nauki, tajemnicza tęczówka czy nie-
zniszczalne płótno. To dar nieba, to objawienie orędzia Bożego, które niesie 
przesłanie dla życia” (s. 259). Lektura prezentowanej książki budzi nadzieję 
i zaspokaja oczekiwania rozumu i serca. 

W książce łowickiego autora uderza duża akuratność w licznie przywo-
ływanych nazwiskach, datach i miejscowościach. Generalnie autor wybrał 
jednolity sposób pisowni, która w literaturze jest dość zróżnicowana. Cieka-
wym dodatkiem są dość liczne ilustracje, które pozwalają na ciekawe spo-
tkanie. Szkoda, iż ich edycja jest w tak ciemnych barwach, przecież orędzie 
z Guadalupe jest tak pełne światła i radosne! Warto jeszcze zauważyć załą-
czony wybór bibliograficzny. Pozwala on na sięgnięcie do literatury polsko 
- i obcojęzycznej. Z drugiej strony ukazuje on także szerokie zainteresowanie 
fenomenem objawień i samą Cudowną Ikoną na tilmie Juana Diego.

Dobrze, że autor książki choć sygnalnie przybliża postać Juana Diego, 
bohatera słynnej rozmowy z Madonną na Tepeyac i zwiastuna objawień 
wobec biskupa Juana de Zumarraga. To ważne, bowiem nawet w środowi-
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sku benedyktyńskiej wspólnoty opiekującej się sanktuarium w Guadalpe, 
w pewnym okresie, sygnalizowane były publicznie  wątpliwości odnośnie 
do historyczności tej postaci. Dziś jego beatyfikacja, a następnie kanonizacja 
rozwiewają wszelkie wątpliwości, a to m.in. wielka zasługa ks. prał. prof. 
dr. J. L. Guerrero Rosado, wybitnego znawcy problematyki objawień w Gu-
adalupe. Jest on wybitnym znawcą pierwotnego języka Azteków nahuatl, 
którym nadal posługuje się pewna część współczesnych mieszkańców po-
łudniowego Meksyku. Cenne są jego liczne badania i publikacje, z których 
dwie książkowe wskazano w załączonej bibliografii (s. 249).

Słusznie bp Andrzej F. Dziuba stwierdza w podsumowaniu: „Dynamika 
dziejów współczesnych zawsze powinna sięgać, i to obficie, do przeszłości. 
Przecież historia jest nauczycielką życia. To jest prawda, nawet jeśli współ-
cześnie jest wręcz pogardzana. Taki jest realizm życia. Taka dynamika stawia 
jednocześnie bogactwo wymagań na przyszłość. Ta perspektywa powinna 
być zawsze twórczo obecna” (s. 238). Wydaje się, że prezentowana książka 
może być żywo pomocna w takim duchu refleksji, nie tylko dla objawienia-
mi, Ikoną Juana Diego i całym fenomenem Guadalupe, ale także w bardziej 
odpowiedzialnym spojrzeniu i przeżywaniu spraw wiary oraz codzienności 
życia.

ks. Jerzy Lewandowski

Bp Wojciech OSIAL, Chcę być bliżej Boga. Kilka myśli o tym, co naj-
ważniejsze, wyd. Jedność, Kielce 2020, s. 179,  

ISBN 978-83-8144-461-3

Analizy chrześcijańskiego życia, jego praktycznych realizacji na drogach 
ziemskiego pielgrzymowania zawsze musza mieć szczegółowe odniesienie 
do Boga. To On jest przecież Stwórcą i dawcą indywidualnego powołania. 
W tym zakresie to niezwykłe bogactwo dróg, ale jednocześnie i zaoferowa-
nych łask.

W tym, co pomaga na tej drodze, są rzeczy najważniejsze i mniej ważne, 
ale ostatecznie wszystkie, w Bogu znanych proporcjach, są istotne. Często 
pomocnymi są narzędzia rozeznawania istotnych formacyjnych priorytetów 



453Recenzje

dla konkretnego człowieka. Takie swoiste podpowiedzi są zazwyczaj cieka-
wymi propozycjami.

Autor omawianej książki jest biskupem pomocniczym diecezji łowic-
kiej. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie 
(UPS). Doktorem habilitowanym teologii w zakresie katechetyki. Prowadzi 
zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu oraz 
w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego w Ołtarzewie i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów, szkic 
i rozpraw oraz książki: Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Ko-
ściele Katolickim od I do XVI wieku. Bp Wojciech Osial jest także przewodniczą-
cym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Książkę otwiera wstęp (s. 5–9). Następnie całość proponowanych analiz 
podzielona została na trzy podstawowe rozdziały. Te z kolei podzielono na 
szczegółowe paragrafy. 

Pierwszy rozdział nosi tytuł: Powołanie człowieka do życia z Bogiem (s. 11–
40). Wskazano na negatywne zjawiska, jakimi są utracenie przyjaźni z Bo-
giem oraz choroba egoizmu. W drodze wiary trzeba zauważać dar Bożej 
łaski i podążać za nim w posłuszeństwie Bogu. Konieczne jest wzrastanie 
w jedności z Kościołem. Autor wskazuje na naukę miłości, dążenie ku pełnej 
świętości oraz obietnicę życia wiecznego.

Wyruszyć w stronę Boga, to tytuł drugiego rozdziału rozważań bp. 
W. Osiala (s. 41–80). Droga wewnętrznego życia wymaga zauważenia wła-
snego grzechu i aktów skruchy oraz przeżycia nawrócenia. To winno dopro-
wadzić do nowych narodzin, a jednocześnie do wyrzeczenia się siebie same-
go. Tutaj szczególnie ważna jest cnota pokory. Podejmowany w tej prawdzie 
duchowy wysiłek łączy się z walką ze złem. Ważnym jest budowanie tej dro-
gi na Bożym słowie. Tutaj swoje twórcze zadanie ma cisza, milczenie i asceza. 
To wszystko wymaga konkretów i nie budowania jedynie na emocjach.

Trzeci, najobszerniejszy, bo zawierający 36 paragrafów, rozdział pre-
zentowanych rozważań zatytułowano: Znaki bliskości z Bogiem (s. 81–173). 
Najpierw wskazano na mszę św., bowiem jest to spotkanie z żywym Bogiem, 
lekarstwo dla grzecznego człowieka, lekcja posłuszeństwa woli Bożej  oraz 
wezwanie do miłości bliźniego. W sakramencie spowiedzi św. wskazano na 
potrzebę jej regularności, widząc w niej także wyrwanie z sideł złego ducha. 
W tym kontekście Autor wyjaśnia także zagadnienie odprawianie pokuty, 
kwestia odpustów i codziennego rachunku sumienia.

W dalszych paragrafach tego rozdziału najpierw wskazano na modli-
twę, która jest bardzo potrzebna w zbliżaniu się i bliskości Boga. Ona jest 
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przecież dialogiem z Bogiem i słuchaniem Bożego słowa. Współcześnie „lec-
tio divina” pozostaje ciągle drogą wciąż do odkrycia. Ważnym wyrazem tej 
bliskości z Bogiem są modlitwy błagalne i wstawiennicze. 

Autor wskazał także na niektóre szczegółowe modlitwy: adoracja, Ko-
ronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwy do Matki Bożej, Różaniec święty, 
akty strzeliste, modlitwa ze świętymi. Zwrócono także uwagę na poszukiwa-
nie odpowiedniego modlitewnika, modlitwę na kolanach oraz ranną i wie-
czorną modlitwę. Ważnym jest także nawiedzanie kościoła w ciągu dnia.

Kolejne uwagi dotyczą dalszych form bliskości z Bogiem, a więc drogi 
przykazań, uczynków miłosierdzia, postów, wyrzeczenia dla wyproszenia 
łaski, rekolekcji – duchowych ćwiczeń i lektur, duchowego czytania Pisma 
Świętego, błogosławieństwa, pielgrzymki do miejsc świętych, duchowego 
kierownictwa i przynależności do grup modlitewnych.

W końcowych partiach dodano jeszcze, w formie swoistego aneksu: Li-
tanię pokory autorstwa św. Tomasz à Kempis (s. 174) oraz To są też smutki Jezu-
sowe pochodzące z XV-wiecznego kościoła Wszystkich Świętych w Bliznem 
na Podkarpaciu (s. 175). Wreszcie całość książki zamyka schematyczny spis 
treści (s. 177–179). 

Schematyczny przegląd treściowy wskazuje na podjęcie znaczącego bo-
gactwa tematyki odnoszącej się do chrześcijańskiego życia. Faktycznie, za-
gadnienia te dotyczą każdego chrześcijanina, oczywiście z uwzględnieniem 
specyfik poszczególnych dróg indywidualnego powołania. Zatem jest to 
uniwersalne przesłanie dla osób duchownych, życia konsekrowanego i apo-
stolskiego oraz dla wszystkich ochrzczonych. Wszyscy przecież zdążają do 
bliskości z Bogiem.

W lekturze proponowanych rozważań ważnym jest przywołanie uwagi 
ze wstępu: „przekazywana książka to propozycja pośród tysiąca innych jej 
podobnych. Dalekie jest Autorowi przekonanie, że tylko on sam ma rację 
i nie ma innej drogi do Boga. Podejmowane refleksje to zatem próba naszki-
cowania pewnych treści, które uważa się za ważne. Autor staje w wielkiej 
pokorze i bez intencji narzucania czegokolwiek. Poszukuje, dzieli się prze-
myśleniami i zaprasza do refleksji” (s. 9).

Dobrze, że w proponowanych refleksach wybrzmiały osobiste uwagi 
i odniesienia. Nadaje to im jeszcze większego autentyzmu. To także swoista 
identyfikacja autora z czytelnikami. Choć jednocześnie „autor prosi o wy-
baczenie, że bardzo często zwraca się do Czcigodnego Czytelnika bezpo-
średnio w drugiej osobie. W żadnej mierze nie wynika to z braku szacunku. 
Przyjęta forma bezpośredniego zwracania się jest podyktowana nadzieją, że 
takim  sposobem będzie łatwiej trafić do serca Czytelnika” (s. 9).



455Recenzje

W analizach bp. W. Osiala widoczny jest nurt pedagogiczno-kateche-
tyczny. Dotyczy to zarówno treści, jak i samego stylu i toku narracji. Zatem 
jest to przekaz znaczony ważną komunikatywnością, która czyni treści bar-
dziej przystającymi do życia czytelników. Dochodzi także do głosu ewan-
gelizacyjna narracja, w znacznym stopniu w duchu nowej ewangelizacji św. 
Jana Pawła II.

Niektóre partie prezentowanej książki mają ekumeniczny charakter. 
Wynika to zapewne z wiernego polegania na Słowie objawionym, które 
najdoskonalej spełniło się w Jezusie Chrystusie. Wydaje się, że treści biblij-
ne mogą być szczególnym darem dla ochrzczonych. Bowiem Syn Boży jest 
szczególnie wiążącym znamieniem w całym ekumenicznym dziele, a to wy-
brzmiewa z książki bp. W. Osiala.

Książka jest bardzo bliska życiu wiary i jednocześnie wyrazista w swym 
podstawowym przesłaniu. Poruszane tematy zdają się być wycinkami z dro-
gi pielgrzymiej chrześcijanina. Ostatecznie jednak mają utworzyć piękną 
mozaikę i praktycznie wszystkie te elementy są bardzo potrzebne, wręcz 
niezbędne dla pełni kompozycji, jaką jest życie blisko Boga. A w dalszej per-
spektywie także blisko człowieka i świata. Zresztą tych komponentów nie 
można rozdzielić, one wręcz siebie wymagają, w poprawnie pojętej filozo-
ficznej i teologicznej antropologii. 

Bp Wojciech Osial już wskazuje we wstępie: „Chodzi jednak o coś wię-
cej niż proste powiedzenie, że wierzę w Boga. Musisz dołożyć starań, aby 
głębiej poznać Boga i jego plan wobec Ciebie. (…) Musisz zobaczyć żywego 
Boga we własnym życiu. (…) Musisz otworzyć oczy i zauważyć Jego obec-
ność. (…) Objawiając się światu, Bóg wykonał pierwszy krok ku Tobie. Teraz 
kolej na Ciebie! Pamiętaj, Bóg naprawdę jest u progu domu Twojego życia!” 
(s. 6–7). To postawienie znaczącego i bardzo konkretnego wymagania egzy-
stencjalnego.

W tym wielkim dziele człowieka wobec Boga omawiana książka może 
być cenną pomocą. Daje ona bowiem interesujące drogowskazy, ale nie do 
końca wypełnia je treścią, pozostawiając inicjatywę konkretnemu czytelniko-
wi. Zatem jest on traktowany osobowo i bardzo odpowiedzialnie.

Żywa narracja, wręcz często rozważanie czy medytacja wskazują, że 
w przywołanych bibliograficznych odniesieniach „najważniejszymi z nich są 
fragmenty z Pisma Świętego oraz z dokumentów nauczania Kościoła” (s. 9). 
W dalszej kolejności autor wskazuje, że „w rozważaniach odnajdziemy rów-
nież wiele ciekawych sentencji czy myśli pochodzących od ludzi świętych 
i różnych myślicieli” (s. 9). Ważnym jest, że znalazły się te biblijne odniesie-
nia czy przywołania różnych autorów. Dzięki temu wpisują się one w szero-
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ką świadomość wiary oraz nauczanie Kościoła. W osobistej lekturze, w po-
głębieniu treści można sięgnąć do wskazywanych pozycji bibliograficznych.

Zaproponowane w książce bp. Wojciech Osiala myśli, jak sam pisze 
w tytule, „o tym, co najważniejsze”, są cennym owocem wielopłaszczyzno-
wej pracy oraz badawczej i życiowej refleksji. To zachęta do bardzo osobi-
stego zbliżania się do Boga, aby być bliżej Niego i podążać realizując swo-
je ludzkie oraz chrześcijańskie powołanie. Oby to pragnienie, tak ze strony 
Boga, jak i człowieka wiary nieustannie się spełniało. Nie mniej pozostaje 
ono ciągle dynamiczną rzeczywistością i w drodze eschatologicznego ziem-
skiego pielgrzymowania. Zawsze jednak we wspólnocie Ludu Bożego No-
wego Przymierza, a więc Kościoła. 

bp Andrzej F. Dziuba
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i recenzent około trzystu prac naukowych. Założyciel i wieloletni redaktor 
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naczelny „Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych”. Współzałożyciel pi-
sma naukowego „Świat i Słowo”. Członek Rady Fundacji im. Św. Jadwigi 
przy UPJPII w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Stowarzy-
szenia Familiologów w Polsce.

Adam CHRAPUSTA – mgr lic. teologii, doktorant III roku studiów na Wy-
dziale Teologicznym  UJPII w Krakowie; redaktor działu tematycznego 
w czasopiśmie „Traditio”; członek zarządu Koła Naukowego ,,Traditio” 
UPJP2; współorganizator cyklu konferencji „Człowiek w relacji do…”.

Tomasz Maria DĄBEK OSB – prof. zw. dr hab. teologii (teologia biblijna), 
ur. w 1952 r. w Będzinie. Kierownik Katedry Teologii Biblijnej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykła-
da egzegezę Nowego Testamentu i teologię biblijną. Opublikował ponad 400 
opracowań naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 50 książek. 

Teresa DŁUGOSZ – mgr lic. teologii; doktorantka na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; absolwentka filo-
logii polskiej i filologii niemieckiej; nauczycielka języka polskiego i języka 
niemieckiego.

Bp. Andrzej F. DZIUBA – prof. zw. dr hab., dr h.c., biskup diecezjalny łowic-
ki; profesor nauk teologicznych; kierownik Katedry Teologii Moralnej Fun-
damentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie; członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją 
Episkopatu Francji; przewodniczący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego Ko-
ścielnej Komisji Konkordatowej; przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów 
Naukowych i Językowych; delegat Konferencji Episkopatu Polski na Mię-
dzynarodowe Kongresy Eucharystyczne; naczelny kapelan Związku Pol-
skich Kawalerów Maltańskich; patron Fundacji im. Kardynała Józefa Glem-
pa w Londynie.

Ks. Mateusz HOSAJA – mgr lic. teologii; kapłan archidiecezji krakowskiej; 
kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie; prezes Centrum „Nie 
lękajcie się”; członek Rady Kapłańskiej; kanonik Krakowskiej Kapituły Ka-
tedralnej .

Ks. Jan KALNIUK MS – dr hab. prof. UPJPII (teologia moralna); ur. 1956 
r. w Trzciance k. Piły; kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów; 
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wykładowca teologii moralnej szczegółowej i teologii życia rodzinnego na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie; aktualnie posługuje również w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej 
w Krakowie.

Klaudia KARPIEL – mgr lic. teologii, ur. w 1992 r. w Nowym Sączu. Dok-
torant Wydziału Teologicznego UPJPII (teologia moralna). Redaktor działu 
Teologia w czasopiśmie „Traditio - Przestrzeń cywilizacji łacińskiej”. Sekre-
tarz koła naukowego Myśli Personalistycznej Jana Pawła II – Traditio. Na-
uczycielka religii w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Nowym 
Sączu. 

Małgorzata KRÓLCZYK – dr hab. teologii (teologia moralna), ur. w 1971 r. 
w Ochotnicy Dolnej. Wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicz-
nym UPJPII w Krakowie oraz w Instytucie Teologicznym im. św. Józefa Bil-
czewskiego we Lwowie. Katechetka i nauczycielka wychowania do życia 
w rodzinie w Szkole Podstawowej w Klikuszowej i w Morawczynie. Członek 
Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz Towarzystwa Teologicznego na 
Ukrainie.  

Ks. Wojciech MISZTAL – prof. zw. dr hab. (teologia duchowości), kapłan 
diecezji kieleckiej; kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecz-
nych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. Adam NACKOWSKI – mgr lic. teologii; kapłan diecezji sosnowieckiej; 
doktorant Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. 

O. Andrzej NAPIÓRKOWSKI OSPPE – prof. zw. dr hab., paulin. Kierownik 
Katedry Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię in-
tegralną, chrystologię fundamentalną, zagadnienia ekumeniczne, kwestię 
usprawiedliwienia, mariologię. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Pol-
skiej Akademii Nauk. W latach 2002–2008 pełnił funkcję rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeora klasz-
toru Na Skałce. 

Ks. Jan ORZESZYNA – prof. zw. dr hab. teologii (teologia moralna); ur. 
1954 r. w Wieluniu. Kierownik Katedry Teologii Moralnej na Wydziale Teo-
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logicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek 
Stowarzyszenia Teologów Moralistów i Polskiego Towarzystwa Teologicz-
nego. Redaktor naczelny „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”.

Ks. Paweł PIELKA – dr teologii (teologia fundamentalna); kapłan diecezji 
sosnowieckiej; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach; wykładowca teologii fundamentalnej w Katedrze 
Eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. Łukasz PIÓRKOWSKI – mgr lic. teologii, ur. w 1977 r. w Makowie 
Podhalańskim. Kapłan archidiecezji krakowskiej. Coach i konsultant prowa-
dzący szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz 
efektywności osobistej.

Ks. Tadeusz REROŃ – prof. nadzw. dr hab. teologii (teologia moralna). Ka-
płan archidiecezji wrocławskiej. Wykładowca teologii moralnej i bioetyki 
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Członek Stowarzysze-
nia Teologów Moralistów, Stowarzyszenia Bioethics in Central Europe (BCE) 
i Stowarzyszenia European Society for Catholic Theology (ET). 

Ireneusz SKOCZEŃ – mgr lic. teologii; doktorant na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (teologia ducho-
wości); pracuje w katechizacji; redaktor działu tematycznego w czasopiśmie 
„Traditio”; prowadzi konferencje dla młodzieży przygotowującej się do sa-
kramentu bierzmowania.

Beata STYPUŁKOWSKA – dr teologii (katechetyka); wykładowca kateche-
tyki w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Marii Panny Sto-
licy Mądrości w Częstochowie.

Ks. Andrzej SZAFULSKI – dr hab. teologii (teologia moralna), kapłan archi-
diecezji wrocławskiej; pracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu; kierownik Katedry Teologii Moralnej. 

Ks. Ariel SZYMICZEK – mgr lic. teologii; kapłan diecezji kieleckiej, duszpa-
sterz i katecheta; interesuje się m.in. praktycznym wykorzystaniem współ-
czesnych środków komunikacji społecznej w duszpasterstwie.
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Ks. Jan WAL – prof. zw. dr hab. teologii (teologia pastoralna). Kapłan archi-
diecezji krakowskiej, ur. 1942 r. w Przeczycy. Członek wielu gremiów nauko-
wych, uczestnik Synodu Krakowskiego (1971 r.), II Polskiego Synodu Plenar-
nego (1991–1999), wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego 
w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej PAT i Pody-
plomowego Studium Dziennikarskiego przy PAT w Krakowie. Działalność 
w Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski wpłynęła na rozwój odrodzonej 
„Caritas” Polskiej. Autor wielu publikacji i artykułów naukowych, haseł en-
cyklopedycznych, recenzji naukowych oraz wierszy i rozważań. Zajmuje się 
tematyką dialogu.

Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ – dr hab. teologii (teologia moralna), ur. 
w 1968. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Moralnej Fundamental-
nej i Ekumenicznej Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Główne obszary badań: 
moralność życia religijnego; współczesny kontekst życia religijno-moralne-
go; biblijne oraz kulturowe przesłanki moralności; rola wzorów osobowych 
w chrześcijańskim życiu moralnym.

Ks. Andrzej ŻARKOWSKI CSMA – mgr lic. teologii; doktorant na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w zgro-
madzeniu zakonnym: referent do spraw Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Magdalena ŻYŁA – mgr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; dok-
torantka w Katedrze Eklezjologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie. 
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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 postanowienia. 

2. Po wstępnej akceptacji tekstów przez członków komitetu redakcyj-
nego tekst bez wskazania jego autora przesyłany jest do komitetu recenzyj-
nego 1-go stopnia. Pierwszy etap recenzji przeprowadzany jest przez dwóch 
członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wskazanych przez przewod-
niczącego tego komitetu recenzyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Po pozytywnej ocenie tekstu przez obu wybranych członków ko-
mitetu recenzyjnego 1-go stopnia na powyżej wskazanym etapie, jest on 
przesyłany do recenzji do dwóch członków komitetu recenzyjnego 2-go 
stopnia (wskazanych przez działających łącznie - redaktora naczelnego  
i przewodniczącego komitetu recenzyjnego 1-go stopnia). 

4. Po uzyskaniu obu pozytywnych ocen, z zastrzeżeniem par. 6, tekst 
kierowany jest przez redakcję do korekty językowej i umieszczany w najbliż-
szym numerze czasopisma.

5. W przypadku numerów specjalnych wyłanianie recenzentów na 1 i 2 
poziomie wymaga akceptacji redaktora numeru specjalnego. 
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6. W sytuacjach szczególnych, na wniosek członka komitetu redakcyj-
nego 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 redak-
cyjnego lub będąca sekretarzem redakcji lub redaktorem numeru specjalnego 
składa swój tekst do czasopisma, procedura  double-blind review process obej-
muje ją w takim samym zakresie jak innych autorów. W takim przypadku za 
zachowanie tej procedury odpowiedzialni są pozostali członkowie komitetu 
redakcyjnego. 

8. W przypadkach, gdy komitet redakcyjny uzna niecelowość stosowa-
nia procedury double-blind review process w związku ze sposobem narracji lub 
samocytowaniem przyjętym w tekście, który ewidentnie wskazuje osobę au-
tora lub też specyficzną tematyką, którą w kraju wyłącznie zajmuje się autor, 
komitet redakcyjny podejmuje decyzję o odstąpieniu od procedury double-
-blind review process i jednocześnie prosi recenzentów o załączenie wraz z re-
cenzją pisemnego oświadczenia, iż nie występuje konflikt interesów, za który 
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje 
osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości za-
wodowej, 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 re-
cenzji recenzent ma prawo, jeszcze przed drukiem tekstu, uzyskania infor-
macji o tożsamości autora tekstu, który recenzował. W przypadku recenzji 
negatywnej informacja ta nie jest ujawniana przez redakcję.

10. Recenzja na każdym etapie recenzowania musi mieć formę pisemną, 
być podpisana i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia 
artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie istotne 
dla niego merytoryczne fragmenty recenzji, bez jakichkolwiek elementów, 
które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie jedynie, że recenzenci są oso-
bami  z listy recenzentów. 

11. Recenzent w swoich rozważaniach recenzyjnych powinien skupiać się 
na wartości merytorycznej recenzowanych tekstów oraz zdolności do stawia-
nia problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu. 

12. Lista recenzentów 1 i 2 stopnia jest umieszczona na stronie interne-
towej „Sosnowieckich Studiów Teologicznych” oraz w poszczególnych nu-
merach. 
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II. ZAPOBIEGANIE ZJAWISKOM „GHOSTWRITING”  
I „GUEST AUTHORSHIP”

1. Zwalczanie procedur ghostwriting i guest authorship stanowić powi-
nien istotny cel redakcji czasopism naukowych. MNiSW w swoich wyjaśnie-
niach dotyczących ghostwriting sprecyzowało, co warte jest cytowania poni-
żej in extenso:

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. 
Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzy-
sty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, 
czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjali-
zowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej po-
stawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych 
powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do po-
wstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest 
przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzial-
ności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship. Z gho-
stwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w po-
wstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub 
bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publika-
cji. 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 gho-
stwriting, guest authorship redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpo-
wiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny 
nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

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, założeń, metod, 
protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy 
czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja powinna wyjaśnić w Instrukcjach dla autorów, że ghostwriting, 
guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich 
podmiotów. 

Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publi-
kacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych pod-
miotów (financial disclosure).
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Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności 
naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących 
w nauce”1.

2. Tym samym, choć negatywne zjawiska opisane w ust. 1 powyżej raczej 
stanowią wyjątkową rzadkość w naukach humanistycznych, to komitet re-
dakcyjny „SST” wymaga od autorów, aby w przypadku tekstów pisanych we 
współautorstwie wyraźnie określili udział procentowy pracy poszczególnych 
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 
przypadki 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 zależ-
ności od charakteru i zakresu naruszenia podejmie natychmiast stosowne 
środki. W szczególności będą one polegać na natychmiastowym poinformo-
waniu o tym fakcie jednostki naukowej zatrudniającej osobę naruszającą pra-
wa autorskie, towarzystw naukowych, do których, wedle ustalenia, należy 
i innych wydawców czasopism. 

2. W szczególnych przypadkach zostaną o tym fakcie poinformowane 
organy ścigania. 

IV. ORGANY REDAKCYJNE, SELEKCYJNE I PROGRAMOWE – 
UPRAWNIENIA I WYŁANIANIE

1. Komitet redakcyjny, sekretarze redakcji, redaktorzy specjalni
Komitet redakcyjny obraduje i podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą 

większością głosów (w razie równowagi głosów za i przeciw rozstrzyga głos 
redaktora naczelnego). 

Redaktor naczelny powołuje i odwołuje, działając samodzielnie: sekre-
tarzy redakcji (w liczbie od 1 do 3), redaktorów numerów specjalnych (spo-
śród członków komitetu selekcyjnego), redaktorów językowych i redakto-
rów tematycznych. Spośród członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia 
redaktor naczelny powołuje przewodniczącego tego komitetu. 

1  http://www.europeistyka.uj.edu.pl/regulamin-wydawniczy-i-recenzyjny.
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2. Komitet recenzyjny 1-go i 2-go stopnia
W skład komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wchodzą osoby, które po-

siadają co najmniej stopień naukowy doktora i na zaproszenie komitetu re-
dakcyjnego zgodziły się pełnić tę funkcję.

W skład komitetu recenzyjnego 2-go stopnia wchodzą osoby, które po-
siadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, które przyjęły 
zaproszenie komitetu redakcyjnego i zgodziły się pełnić tę funkcję.

Komitet recenzyjny 2-go 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.  

4. Sugerowany skrócony sposób cytowania to: „SST”, tom kolejny cyfra-
mi arabskimi (kolejny rok cyframi arabskimi) np. „SST” tom 10 (2011).   

5. Tekst drukowany stanowi pierwotną i jedyną rozstrzygającą wersję 
zapisu (deklaracja o wersji pierwotnej). „SST” ukazują się w nakładzie 500 + 
30 sztuk i są dostępne w sprzedaży księgarnianej, którą zapewnia wydaw-
nictwo Scriptum. Istnieje również możliwość nabycia kolejnych tomów „SST” 
w siedzibie redakcji czasopisma. 

6. Po wydaniu danego tomu pełne wersje tekstowe umieszczane są on-
-line (w formacie pdf na stronie internetowej „SST”).

7. Redakcja „SST” nie ogranicza w jakikolwiek sposób dalszego rozpo-
wszechniania przez autorów ich tekstów, bądź ich ponownego druku w in-
nym publikatorze, jednakże za wskazaniem „SST” jako źródła pierwotnego 
druku.

8. Autor składający tekst do druku w „SST” zgadza się na umieszczenie 
na stronie internetowej „SST” pełnego tekstu swojego artykułu. 

wersja 19.03. 2013 r.
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