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Słowo wstępne
Ks. prof. B. Mierzwiński, Kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wskazuje na eklezjologiczny wymiar współczesnej teologii pastoralnej, która jest nauką o urzeczywistnianiu się Kościoła w teraźniejszości. Urzeczywistnianie się Kościoła przybiera postać codziennego wzrastania w mocy Ducha Świętego poprzez głoszenie słowa,
szafarstwo sakramentów i posługę miłości. Według definicji znajdującej się w Leksykonie Teologii Pastoralnej jest to nauka wypracowująca, w świetle Objawienia Bożego i analizy teraźniejszej sytuacji
Kościoła, zasady i dyrektywy pastoralne, według których Kościół
w aktualnej sytuacji realizuje misję pośrednictwa zbawczego. Nawiązuje ona do definicji ks. prof. W. Piwowarskiego, według której teologia pastoralna to nauka zmierzająca za pomocą teologiczno-socjologicznej analizy konkretnej teraźniejszej sytuacji Kościoła do wypracowania aktualnych modeli teologicznych oraz odpowiadających
im imperatywów i programów działania, według których Kościół
w tej konkretnej, teraźniejszej sytuacji aktualizuje własną istotę, wypełniając misję pośrednictwa zbawczego. Mimo różnych definicji teologia pastoralna pozostaje nauką teologiczną o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii. Teologia pastoralna nie jest tylko umiejętnością, zespołem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej,
ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła w historii. Wśród tych zasad i kryteriów szczególnie
ważne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska (Pastores dabo vobis, 57). Ta definicja Jana Pawła II stresz5
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cza główne przesłania referatów wygłoszonych na Sympozjum przygotowanym przez Sekcję Teologii Pastoralnej na UKSW. O organizacji tego sympozjum Czytelnicy dowiedzą się ze Słowa do uczestników sympozjum przygotowanego przez doktorantów: Ewę Skwarską, Monikę Sulej, o. Samuela Pacholskiego OSPPE. Zainteresowanie tematyką pastoralną przekłada się na nowe inicjatywy naukowe,
dlatego w przyszłym roku akademickim Sekcja Teologii Pastoralnej
przygotuje kolejne sympozjum poświęcone rozwojowi teologii pastoralnej na UKSW. Ta inicjatywa naukowa całego zespołu Sekcji ma
szansę przekształcić się w cykliczne spotkania naukowe pastoralistów i osób zainteresowanych tą problematyką.
Druga część kolejnego numeru Warszawskich Studiów Pastoralnych zawiera materiały naukowe, przygotowane przez profesorów
Wydziału Teologicznego UKSW: ks. Czesław Parzyszek SAC, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – wciąż aktualna propozycja pastoralna; bp Andrzej F. Dziuba, Ewangelizacja małżeństwa i rodziny;
ks. Kazimierz Matwiejuk, Pastoralny wymiar kultu Najświętszego
Serca Pana Jezusa; ks. Jan Przybyłowski, Organizm Kościoła Chrystusowego. Tematyka artykułów ukazuje szeroką panoramę działań
Kościoła, którego członkowie mogą korzystać zarówno z przygotowanych organizacyjnie i sformalizowanych sposobów wypełniania
misji pastoralnej, jak również mogą wykazać się własną inicjatywą
w realizowaniu praktyki eklezjalnej.
Na łamach Warszawskich Studiów Pastoralnych jest miejsce
dla nowych Autorów, zwłaszcza z ośrodków naukowych, w których
rodzą się nowe pomysły pastoralne i związane z nimi koncepcje prac
naukowych. Publikacje naszego czasopisma stanowią nie tylko kopalnię wiedzy teologicznopastoralnej, ale ich zadaniem jest także pobudzanie do dyskusji, koordynowanie wymiany naukowej, inspirowanie nowych kierunków badań, a także umożliwianie pastoralistom
polskim publikowania artykułów naukowych. Obecny, dziesiąty już
numer tego periodyku, pokazuje, że dotychczasowi Autorzy potrafili
wykorzystać możliwości naukowe związane z publikowaniem w tym
czasopiśmie. Czekamy na nowych Autorów i ciekawe prace naukowe.
ks. dr hab. Edmund Robek SAC
Przewodniczący zespołu redakcyjnego
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SYMPOZJUM

Ewa Skwarska, Monika Sulej,
Samuel Pacholski OSPPE

Słowo do Uczestników Sympozjum
1. Na dobry początek
Teologia Pastoralna na UKSW to pierwsze doktoranckie sympozjum naukowe Sekcji Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Innowacyjne wydarzenie 11
maja 2009 r. sprawiło, że uniwersytecka aula Jana Pawła II wypełniła
się po brzegi. Celem sympozjum było zaprezentowanie tematyki oraz
stanu badań naukowych Sekcji, a także promocję młodej kadry naukowej. Punktualnie o godzinie 10.00 uroczystego otwarcia sympozjum dokonał prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. Jan
Przybyłowski. Następnie oddał głos prowadzącym – mgr lic. Ewie
Skwarskiej i mgr lic. Monice Sulej.
2. Krótka historia pewnego szaleństwa
Całe sympozjum jak i niniejsza publikacja referatów obok strony formalnej słuchaczom i czytelnikom dostarcza także mniej oficjalnych informacji. Dlaczego właśnie tak? Czy to nie przeszkadza
w profesjonalnym odbiorze artykułów? Pozbawia formalnego charakteru sympozjum?
7

EWA SKWARSKA, MONIKA SULEJ, SAMUEL PACHOLSKI OSPPE

Każde środowisko naukowe tworzą ludzie; doświadczeni pracownicy naukowi i początkujący doktoranci – „młodziki”. My też, jak
przystało na środowisko pasjonujące się pewnym wycinkiem rzeczywistości, wymieniamy myśli. Może czasem zbyt gwałtownie i intensywnie spieramy się, ale i wspieramy. Różnice temperamentów, poglądów, wybrane drogi realizowania własnego człowieczeństwa przekładają się na zainteresowania naukowe, tropy badawcze i rozumienie teologii pastoralnej. Dlatego też, tak ważne stały się dla nas sylwetki ludzi tworzących środowisko – Sekcję Teologii Pastoralnej,
ich życiorysy nie tylko naukowe, a przedstawione pół żartem – pół
serio, na żywo 11 maja 2009 r.
Na szaleństwo zorganizowania sympozjum doktoranckiego
ktoś jednak musiał przystać, co więcej pomóc, wspierać i wziąć
w nim udział. Znaleźli się tacy śmiałkowie (ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, ks. prof. UKSW Jan Przybyłowski, ks. prof. UKSW
Edmund Robek SAC, ks. dr Tomasz Falak, ks. dr Tomasz Wielebski). Trud podjęli także słuchacze, trud niebywały – nie dość, że odważyli się przyjść, wysłuchać, to próbowali zaprezentowane naukowe szaleństwa zrozumieć. Im także dedykowana jest niniejsza publikacja w Warszawskich Studiach Pastoralnych.
3. W kilku słowach o pewnym zdenerwowaniu
Naszego sympozjum nie byłoby jednak, gdyby nie Sekcja Teologii Pastoralnej na UKSW. Same początki Sekcji, jak wszystkie
początki, były trudne. Zwłaszcza, że ks. prof. Mierzwiński kiedyś
martwił się i denerwował okrutnie… Dlaczego?
Ponieważ nie było w ogóle Sekcji Teologii Pastoralnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Aż wreszcie w latach dziewięćdziesiątych po kilku wystąpieniach ks. prof. Mierzwińskiego na
Radach Wydziału Akademii dziekan ks. prof. dr hab. Roman Murawski (chcąc także ukoić nerwy ks. Mierzwińskiego i nie tylko), odpowiedział na apel i powierzył Mu przygotowanie projektu utworzenia Sekcji. Następnie po dyskusjach nad propozycją ks. Mierzwińskiego, po naniesionych poprawkach, Rada Wydziału Teologicznego
ATK przyjęła propozycję i podjęła uchwałę o utworzeniu Sekcji
Teologii Pastoralnej. Na wniosek dziekana ks. prof. dr hab. Romana
8
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Murawskiego, Senat ATK powołał do istnienia Sekcję Teologii Pastoralnej. Na pełniącego obowiązki kierownika Sekcji został mianowany ks. Mierzwiński. Podczas Jego urlopu naukowego, na tym stanowisku pracował ks. prof. Jerzy Lewandowski. Po przejściu z Instytutu Studiów nad Rodziną do Wydziału Teologicznego ks. B. Mierzwiński został już formalnym kierownikiem Sekcji oraz kierownikiem
Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej.
W kolejnych latach Sekcja Teologii Pastoralnej uzyskała nowych pracowników: ks. prof. UKSW dr hab. Jan Przybyłowski, obecny prodziekan Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Teologii
Pastoralnej Fundamentalnej, ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek,
kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa, ks. dr Tomasz Wielebski, adiunkt Katedry Organizacji Duszpasterstwa, ks. dr Tomasz
Falak i ks. dr Stanisław Gasiński.
4. Nasz dzień
Pierwszy sympozjalny referat wygłosił ks. prof. Bronisław
Mierzwiński. Ksiądz profesor wyjaśnił czym jest i czym zajmuje się
teologia pastoralna, ponadto ukazał słuchaczom ściśle naukowy charakter badań teologii praktycznej oraz potrzebę współpracy pastoralistów z duszpasterzami i przedstawicielami nauk empirycznych. Następny prelegent ojciec mgr lic. Samuel Pacholski OSPPE zaprezentował problem lustracji w Kościele w Polsce. Mgr lic. Mateusz Tutak
podjął temat przenikania obszaru badań socjologii religii oraz teologii pastoralnej, zwrócił uwagę na potrzebę większego wykorzystania osiągnięć socjologii w studiach pastoralnych. Kolejny doktorant
Sekcji Teologii Pastoralnej – mgr lic. Błażej Szostek – wystąpił z postulatem większego otwarcia się na psychologię pastoralną w duszpasterstwie. Siostra mgr lic. Gabriela Wistuba, ze Zgromadzenia Sióstr
Dominikanek Misjonarek, ukazała sylwetkę i pastoralne dzieło wielkiego pedagoga i teologa, Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego.
Pierwszą sesję wystąpień zakończył ks. mgr lic. Marian Chalecki SDB.
W oparciu o przeprowadzoną ankietę wskazał cechy i postawy, jakimi powinien wyróżniać się współczesny kapłan, by stać się autorytetem dla młodych ludzi.
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Drugą sesję sympozjum rozpoczął ks. prof. UKSW Edmund
Robek – wieloletni proboszcz parafii pallotyńskiej przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Profesor podkreślił konieczność wzajemnej
współpracy pastoralistów i duszpasterzy w dziele organizowania nowoczesnego duszpasterstwa na miarę oczekiwań i potrzeb współczesnego człowieka. Na kolejną, konieczną płaszczyznę współpracy
wskazał ks. mgr lic. Jarosław Grzegorczyk. Zdaniem prelegenta zarysowuje się ona na styku duszpasterstwa zwyczajnego i charyzmatu
zakonnego, który może wnieść wiele twórczych inspiracji dla duszpasterskiej misji całego Kościoła.
Innym tropem poszukiwań poszedł mgr Tomasz Janus, najmłodszy doktorant, zapalony kibic drużyny piłkarskiej Legii Warszawa i działacz sportowy. W sferze profanum, w której mieści się bez
wątpienia sport, prelegent wskazał punkty graniczne z sacrum, i w nich
odkrył liczne możliwości dla realizowania strategii duszpasterstwa
we współczesnym świecie. O różnicach innowacyjnych metod
w działalności duszpasterskiej opowiedziała mgr lic. Ewa Skwarska.
W narzędziach marketingu religijnego i reklamy społecznej doktorantka dostrzegła skuteczne sposoby prowadzenia preewangelizacji.
Ostatni referat o dziecku skrzywdzonym w mass mediach, zaprezentowała mgr lic. Marlena Grzelak. Sympozjum zakończyła ożywiona
dyskusja, którą poprowadził ks. dr Tomasz Wielebski, a z widowni
moderował ks. dr Tomasz Falak.
5. Na zakończenie i dobry początek
Sympozjum choć zorganizowane po raz pierwszy, stało się ważnym punktem także w życiu Uniwersytetu. Ma szansę przekształcić
się w wydarzenie cykliczne, i na stałe zająć miejsce w kalendarzu
akademickim. Pokazało, że przy wsparciu doświadczonych pracowników naukowych mogą rozwijać się następne pokolenia umysłów,
a teologia pastoralna bogacić o kolejnych badaczy i słuchaczy. Sympozjum Teologia Pastoralna na UKSW wreszcie było wyzwaniem
dla organizatorów, bo choć doktoranci pomysłów mają wiele, to bez
wsparcia wykładowców zdziałaliby niewiele. Za to zaufanie wobec
szaleństw dziękujemy.

10

ks. Bronisław Mierzwiński*

Teologia pastoralna na ATK-UKSW2
1. Współczesna koncepcja teologii pastoralnej
Koncepcja eklezjologiczna
Nie wchodząc w szczegóły ewolucji teologii pastoralnej w kierunku koncepcji eklezjologicznej, warto jedynie przypomnieć, że podwaliny dla tej koncepcji dał wybitny pastoralista niemiecki Konstanty Noppel. Ujmował on duszpasterstwo w aspekcie budowy mistycznego ciała Chrystusa. Jego fundamentalne dzieło: Aedificatio Corporis Christi. Zarys teologii pastoralnej3 miało niewątpliwy wpływ na
nauczanie Piusa XII, zawarte w encyklice Mystici Corporis Christi
z 1943 r.
Dla teologii pastoralnej używa się współcześnie określenia
teologia praktyczna. Pochodzi ona od słynnego teologa z Tybingi,
Antona Grafa (1811–1867).4 Nazwa teologia praktyczna powraca
* Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej Szczegółowej oraz Sekcją Teologii Pastoralnej na UKSW. Jego obszerny dorobek naukowy
obejmuje takie kierunki badań, jak: współczesna koncepcja teologii pastoralnej, teologia pastoralna szczegółowa, teologia znaków czasu, duszpasterstwo rodzin, mężczyzna jako mąż i ojciec, analiza teologiczno-pastoralna współczesnej sytuacji rodziny
polskiej, problematyka bezrobocia.
2
Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [podac date] Akademia Teologii
Katolickiej w Warszawie zostala przeksztalcona w Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
3
Zob, Aedificatio Corporis Christi. Aufriss der Pastoral, Freiburg i. Br. 1936.
4
Zob. Kritische Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der praktischen Theologie, Tübingen 1841.
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w podręczniku niemieckim Handbuch der Pastoraltheologie.5 Pełny
tytuł podręcznika i zawarta w nim treść są znakiem tworzenia się nowej koncepcji teologii pastoralnej, koncepcji eklezjologicznej, w której istotą jest refleksja naukowa nad Selbstvollzug der Kirche in ihrer
Gegenwart – „urzeczywistnianie się Kościoła w teraźniejszości”. Już
we wstępie do pierwszego tomu redaktorzy podkreślają: Dojrzał już
czas dla teologii praktycznej. Nie może ona już dłużej pokrywać się
z tą teologią pastoralną, która jako instrukcja o posłudze pasterskiej
zwykłego duszpasterza jest podawana początkującym teologom w Seminariach duchownych. Teologia praktyczna musi mieć za przedmiot
refleksji aktualną rzeczywistość Kościoła; musi wyczuwać teraźniejszość Kościoła, interpretować ją w sposób teologiczny, musi wyjść od
eklezjologii dogmatycznej i ją (a także pozostałe istotne dyscypliny
teologiczne) przekroczyć w imię rozstrzygającego i podsumowującego pytania: Co Kościół musi zrobić dzisiaj?6 To fundamentalne twierdzenie uzasadnia obszernie Heinz Schuster w pierwszym tomie podręcznika, w rozdziale zatytułowanym: Istota i zadania teologii pastoralnej jako teologii praktycznej.7
Nazwa i definicja
Trzeba najpierw zaznaczyć, że w aktualnej refleksji teologicznej powszechnie jest przyjmowana koncepcja eklezjologiczna teologii pastoralnej w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego.
Jest rzeczą znamienną, że dokumenty oficjalne Kościoła, także
współczesne, posługują się głównie określeniem: teologia pastoralna. Zwłaszcza jest to widoczne w Ratio studiorum, przeznaczonym
dla Seminariów. Jednakże Jan Paweł II w kluczowym dokumencie
dotyczącym formacji kapłańskiej, jaką jest adhortacja posynodalna
Pastores dabo vobis (1992) zestawia ze sobą oba określenia: Konieczne jest zatem studium określonej dyscypliny teologicznej – teologii pastoralnej, czyli praktycznej (PDV 57). Podkreślając koniecz5

Zob. F. X. Arnold, F. Klostermann, K. Rahner, V. Schurr, L. M. Weberł, Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, t. I,
II/1, II/2, III, IV, Freiburg im Breisgau 1964–1969; t. V: Lexikon der Pastoraltheologie, Freiburg im Breisgau 1972 (dalej skrót: HPT).
6
HPT I, s. 5.
7
Tamże, s. 93–117.
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ność wykładów z tej dyscypliny w formacji duszpasterskiej kandydatów do kapłaństwa, Papież równocześnie proponuje jej opisową definicję, która dotyczy przecież nie tylko zakresu studiów seminaryjnych. Według Jana Pawła II teologia pastoralna (praktyczna) stanowi
refleksję naukową o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii; a więc o Kościele jako „powszechnym sakramencie zbawienia” (por. LG 48), jako znaku i żywym
narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa, działającym przez słowo, sakramenty i posługę miłości (PDV 57). Sformułowanie papieskie czyni bardziej zrozumiałą podstawową definicję teologii praktycznej jako nauki o urzeczywistnianiu się Kościoła w teraźniejszości. Urzeczywistnianie się Kościoła przybiera postać codziennego wzrastania
w mocy Ducha Świętego poprzez głoszenie słowa, szafarstwo sakramentów i posługę miłości. Teraźniejszość natomiast staje ewangelicznym rozeznaniem sytuacji społecznej, kulturowej i eklezjalnej, w której dokonuje się owo wzrastanie Kościoła poprzez działalność duszpasterską. Ważnym jest stwierdzenie Jana Pawła II, że tak pojęta teologia pastoralna (praktyczna) nie jest tylko umiejętnością, zespołem
wskazań, doświadczeń i metod [inaczej mówiąc swoistą „techniką
duszpasterzowania” – przyp. B.M.] lecz pełnoprawną dyscypliną teologiczną (PDV 57). Refleksje papieskie w tym fragmencie kończy
zalecenie, by wiedzę zdobytą w czasie studium teologii pastoralnej
wykorzystać w działalności duszpasterskiej. Jakże cenny to postulat
dla teologii i dla duszpasterstwa. Teologia praktyczna czerpie swój
najgłębszy sens z refleksji nad zbawczą misją Kościoła, ale równocześnie ma prawo oczekiwać, że jej wysiłki i dorobek zostaną dostrzeżone i wykorzystane przez odpowiednie struktury kościelne.
W kręgu języka niemieckiego używa się prawie wyłącznie
określenia praktische Thelogie – „teologia praktyczna”. Wystarczy
spojrzeć na zestawienia bibliograficzne. Zaskakującym wyjątkiem
jest czterotomowy podręcznik znanego w Polsce pastoralisty, Paula
Zulehnera. Ten teolog, przy ciekawym, nowoczesnym ujęciu koncepcyjnym, dał mu tradycyjny tytuł: Teologia pastoralna.8
W teologii francuskiej przez wiele lat dominowało określenie
teologia pastoralna – théologie pastorale. Potem pod wpływem teo8

Zob. Pastoraltheologie, t. I–IV, Düsseldorf 1989–1990.
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logów niemieckich także Francuzi przyjęli w większości nazwę: teologia praktyczna – théologie pratique. Podobnie postąpili teologowie
– pastoraliści języka włoskiego.9
Sytuacja polska10
Pod wpływem Vaticanum II i rozwoju eklezjologii w Polsce,
nastąpiło wyraźne przejście od koncepcji teologii pastoralnej jako
nauki o obowiązkach i zadaniach księdza do koncepcji eklezjologicznej: refleksja naukowa nad urzeczywistnianiem się Kościoła w teraźniejszości. Ubogacającym pojęciem jest utworzony przez Jana Pawła II
termin nowa ewangelizacja, pod warunkiem jej precyzyjnego definiowania. Jeśli chodzi o nazwę, w polskiej teologii zdecydowanie dominuje tradycyjne określenie teologia pastoralna. Przeglądając zestaw
polskich podręczników z tej dziedziny, dostrzegłem tylko jeden, który już w swoim tytule miał określenie teologia praktyczna. Jest to
podręcznik tragicznie zmarłego ks. prof. Andrzeja Zuberbiera z ATK:
Materiały do teorii teologii praktycznej, Warszawa 1974.
Tego samego określenia używa i w pełni je uzasadnia ks. abp
Kazimierz Majdański11 w dwóch zeszytach Ateneum Kapłańskiego,
którym nadał wymowny tytuł: Teologia jest praktyczna12. Warto przytoczyć niektóre fragmenty tego obszernego uzasadnienia. Samo słowne znaczenie przymiotnika „praktyczny” jest do ustalenia sprawą niełatwą. W języku polskim (i podobnie w innych językach europejskich,
które zapożyczyły źródłosłów z języka greckiego) określenie to i inne,
spokrewnione ze słowem „praktyka”, zawierają szereg odcieni znaczeniowych – od „praktycyzmu”, izolującego się od wszelkich związków z „teorią”, do nowszego, filozoficznego terminu "prakseologia",
nawiązującego wprost do greckiego praksis i logos.
9

Pogłębiającej lektury na temat może dostarczyć publikacja książkowa M. Midali,
Teologia pastorale o pratica: camino storico di una riflessione fondante e scientifica, 2 ed. Roma: Libreria Ateneo Salesiano 1991.
10
Dzieje teologii pastoralnej w Polsce omawia W. Przygoda, Teologia pastoralna
w Polsce, w: Teologia pastoralna, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Lub- lin
2000, s. 100–116.
11
Zmarły 29 IV 2007 r., założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach
k. Warszawy.
12
„Ateneum Kapłańskie” 390 i 391 z 1974 r.
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Otóż należy wyraźnie się zastrzec: używany na oznaczenie określonego kierunku czy działu teologii, przymiotnik „praktyczna” nie
może sprowadzić teologii do praktycyzmu i do praktycystycznej techniki duszpasterzowania (choć taka tendencja istniała); „teologia
praktyczna” jest po prostu teologią.13
Ks. Arcybiskup w dalszym ciągu analizuje przyczyny oporu
niektórych teologów wobec nazwy „teologia praktyczna”: W praktyce jednak wprowadzenie terminu „teologia praktyczna”, powszechnie proponowanego, nie odbywa się ani za granicą, ani u nas, łatwo.
Pochodzić to może zarówno stąd, że z przyjętych ustaleń rezygnować
nie jest łatwo (...), jak i z oporów, które budzi określenie „teologia
praktyczna” poprzez skojarzenie z nienaukowym i nieteologicznym
praktycyzmem.14
Jako pastoraliści wyczuwamy ten opór niemalże na co dzień ze
strony naszych kolegów dogmatyków, biblistów, moralistów czy innych. Dla niektórych z nich, zwłaszcza ze starszej generacji, określenie teologia praktyczna graniczy z absurdem. A przecież, teologia
praktyczna jest teologicznym spojrzeniem na aktualne zadania Kościoła wobec świata i wobec samego siebie – w świecie.15
Ks. prof. Ryszard Kamiński, w najnowszym polskim podręczniku z teologii pastoralnej umieszcza wymowną refleksję: Współcześnie ucichły spory nad samodzielnością teologii pastoralnej oraz
nad jej naukowym i teologicznym charakterem, nadal jednak nie ma
jednomyślności co do nazwy (teologia pastoralna czy teologia praktyczna?).16 Wydaje się rzeczą wątpliwą, czy kiedyś teologia polska
dojdzie do takiej jednomyślności. Tego nie można zadekretować.17
Chociaż autor niniejszego artykułu uważa, że lepsze jest określenie teologia praktyczna, to jednak nie będzie mankamentem używanie nazwy teologia pastoralna, pod warunkiem, że tej tradycyjnej
13

„Atenuem Kapłańskie” 390(1974), s. 5.
Tamże, s. 9.
15
Tamże, s. 10.
16
Teologia pastoralna, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000 s. 11.
17
Na jednym ze spotkań ogólnopolskich teologów – pastoralistów przewodniczący
Sekcji Pastoralistów Polskich poddał pod głosowanie kwestię nazewnictwa. Większość obecnych opowiedziała się za tradycyjną nazwą teologia pastoralna.
14
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nazwie przypiszemy w sposób jasny i konsekwentny właściwą koncepcję tego przedmiotu i zaadresujemy go do całego Ludu Bożego,
a nie tylko do księży.
Metodologia teologii pastoralnej
Problemy związane ze znalezieniem adekwatnej nazwy, definicji, z przyjęciem właściwej koncepcji teologii pastoralnej łączyły
się ściśle z brakiem jasno określonej metody tej dyscypliny. W wielu
rozprawach doktorskich a nawet habilitacyjnych z teologii pastoralnej nie znajdziemy ani słowa na temat zastosowanej metody.
Metoda, którą winna posługiwać się teologia praktyczna (pastoralna) ma specyficzny charakter.18 Z jednej strony opiera się na
analizie Objawienia Bożego i nauczania Magisterium Kościoła, co
stanowi podstawę całej teologii, z drugiej sięga do dorobku nauk empirycznych, zwłaszcza do socjologii. Ten drugi aspekt jest konieczny
dla poznania rzeczywistości, w której Kościół ma spełniać swoją misję. Teologia pastoralna winna korzystać z dorobku socjologii w sposób właściwy, to jest respektujący autonomię tej dyscypliny, ale równocześnie w sposób krytyczny, zdając sobie sprawę z faktu, że ulega
ona gruntownym przemianom i opiera się na hipotezach zweryfikowanych w różnym stopniu i zakresie. Analizując stan polskiej teologii H. Juros postuluje: Teologia ciągle musi pytać o to, co jest dzisiaj
godne wsparcia dla dobra społeczeństwa i Kościoła, co powinno być
zmienione, a co należy zachować, aby unowocześnić kraj i dać siłę
duchową ludziom żyjącym w społeczeństwie, które ewoluuje w kierunku pluralizmu.19 Tak określona misja dotyczy przede wszystkim
teologii pastoralnej.
18

Cenne uwagi na temat specyfiki metodologicznej tej dyscypliny podaje R. Kamiński, Metody teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000 s. 21–26. Por. także: J. Majka, Metodologia
nauk teologicznych, Wrocław 1981, s. 284–312 [Problem metod teologii praktycznej]. Szczegółowe uzasadnienie metodologii teologii pastoralnej przedstawia- ją
G. Biemer, P. Siller, Grundfragen der praktischen Theologie, Mainz 1971. Najbardziej zwartą syntezę metodologii teologii pastoralnej zawiera arykul W. Przygody oddany do druku w periodyku poznanskim „Teologia praktyczna”.
19
H. Juros, Kościół, Kultura, Europa. Katolicka nauka społeczna wobec współczesności. Lublin, Warszawa 1997, s. 116–117.
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Metoda teologii praktycznej (pastoralnej) znajduje swoje korzenie w klasycznej triadzie, wypracowanej przez J. Cardijna (1882–
–1967), twórcę francuskiego JOC: voir – juger – agir (dostrzec –
ocenić – działać). Teologia pastoralna, która stanowi refleksję naukową nad działaniem Kościoła, powinna zawierać te trzy elementy: element kairologiczny, element kryteriologiczny oraz kluczowy dla teologii pastoralnej element prakseologiczny. Stąd według metody teologii pastoralnej trzeba najpierw rozpoznać poprawnie zjawisko,
o którym się mówi (kairologia), następnie dokonać oceny tego zjawiska w świetle kryteriów teologicznych (Revelatio et Magisterium),
aby wreszcie wyprowadzić z tej konfrontacji wnioski i postulaty pastoralne dla działalności Kościoła (aspekt prakseologiczny). To właśnie element kairologiczny zobowiązuje teologię pastoralną do sięgnięcia do nauk empirycznych, aby prawidłowo i w obiektywny sposób rozpoznać zjawisko, o którym się mówi. Ten proces został określony przez II Sobór Watykański odczytywaniem znaków czasu (GS 4).20
2. Kronika powstania i rozwoju sekcji teologii pastoralnej
ATK/UKSW
Zajęcia dydaktyczne z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej przez wiele lat prowadzili
m.in.: ks. prof. Franciszek Macharski, późniejszy kardynał Krakowa,
ks. prof. Andrzej Zuberbier, ks. abp Kazimierz Majdański, założyciel
Zakładu Teologii Praktycznej, przekształconego w Instytut Studiów
nad Rodziną, ks. prof. Antoni Lewek, ks. prof. Bronisław Mierzwiński. Ks. A. Zuberbier przygotował pionierski podręcznik z tej dyscypliny, Materiały do teorii teologii praktycznej (Warszawa 1974).
W latach dziewięćdziesiątych, ks. Bronisław Mierzwiński na
posiedzeniach Rady Wydziału Teologicznego Akademii Teologii
Katolickiej wielokrotnie zwracał uwagę na brak odrębnej sekcji poświęconej szeroko pojętej dziedzinie teologii pastoralnej. Ówczesny
20

W tym duchu Sobór stawia wyraźny postulat: „W duszpasterstwie należy uznać
i stosować w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii, tak aby prowadzić wiernych do czystszego i dojrzalszego życia wiary” (GS 62). Jeśli w duszpasterstwie, to tym bardziej
w teologii pastoralnej, która jest refleksją naukową nad tym duszpasterstwem.
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dziekan Wydziału Teologicznego, ks. prof. dr hab. Roman Murawski
dostrzega potrzebę stworzenia takiej sekcji i powierza ks. B. Mierzwińskiemu przygotowanie propozycji w tej dziedzinie.
Rok akademicki 1996/97
Po obfitej dyskusji nad propozycją ks. B. Mierzwińskiego, po
naniesionych poprawkach, Rada Wydziału Teologicznego ATK
przyjmuje te propozycje i podejmuje uchwałę o utworzeniu Sekcji
Teologii Pastoralnej. Na wniosek dziekana ks. prof. dr. hab. Romana
Murawskiego, Senat ATK powołuje do istnienia Sekcję Teologii
Pastoralnej. Na pełniącego obowiązki kierownika tej Sekcji zostaje
mianowany ks. B. Mierzwiński. Podczas jego urlopu naukowego, na
tym stanowisku zastępował go ks. prof. Jerzy Lewandowski. Po przejściu z Instytutu Studiów nad Rodziną do Wydziału Teologicznego
ks. B. Mierzwiński zostaje formalnym kierownikiem Sekcji oraz kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej.
W kolejnych latach Sekcja Teologii Pastoralnej uzyskała nowych pracowników etatowych: ks. prof. Jan Przybyłowski, obecny
prodziekan Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Teologii
Pastoralnej Fundamentalnej, ks. prof. Edmund Robek, kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa, ks. dr Tomasz Wielebski, adiunkt
Katedry Organizacji Duszpasterstwa.
Zusammenfassung
Praktische Theologie ist einerseits ein Sammelname für eine Gruppe
praxisorientierter Einzeldisziplinen wie Pastoraltheologie, Kerygmatik, Religionspädagogik, Katechetik, Liturgik, Caritaswissenschaft usw. Andererseits ist Praktische Theologie eine eigenständige Form theologischen Fragens und Forschens. Im Sinne der Reich-Gottes-Verheißung befragt und
analysiert sie die menschliche Praxis in Kirche und Welt auf ihre heilsgeschichtliche sowie soteriologische Relevanz hin, um zu ihrer Weiterentwicklung beizutragen.

tłm. Bogusław Spurgjasz
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Lustracja w Kościele jako problem pastoralny
1. Terminologia
Etymologicznie (łac.) lustratio – oznacza „przegląd”, „wgląd”.
W sensie najogólniejszym pod tym wyrażeniem rozumie się procedurę przeglądu i weryfikacji przeprowadzaną w urzędach, stowarzyszeniach, partiach politycznych, przez prywatnych przedsiębiorców. Jest
to forma kontroli sprawowana przez organ nadzorujący.2 Lustrację
przeprowadza się w oparciu o wyznaczone kryteria.
W przestrzeni polskiego życia społeczno-politycznego, lustracja jest procedurą prawną, w oparciu o którą bada się zgodność
z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990,
przez osoby pełniące funkcje publiczne czy też kandydujące do pełnienia tych funkcji.
2. Prawo lustracyjne w Polsce
Początki lustracji w Polsce związane są z uchwałą sejmową,
zgłoszoną na wniosek posła Janusza Korwina-Mikke dnia 28 maja
1992 roku, na mocy której Minister Spraw Wewnętrznych Antoni
Macierewicz przesłał do Sejmu 4 czerwca 1992 r. informację o 64
domniemanych współpracownikach tajnych służb PRL, z grona obecnych parlamentarzystów i członków rządu. Na liście znalazł się także
* Samuel Paweł Pacholski – paulin. Absolwent PAT w Krakowie i UKSW w Warszawie – studia doktoranckie w Sekcji Teologii Pastoralnej. Przygotowuje doktorat na
temat inwigilacji Jasnej Góry w okresie PRL.
2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lustracja – pobrano 29.04.2009.
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prezydent RP – Lech Wałęsa. Wydarzenie to wywołało polityczną
burzę, która zakończyła się następnego dnia dymisją rządu Jana Olszewskiego. 19 czerwca 1992 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł3,
że działania ministra Macierewicza nie były zgodne z porządkiem
prawnym w Polsce. Od początku ta decyzja spotykała się z krytyką
wielu środowisk, gdyż zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzyganie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych wydawanych przez prezydenta oraz naczelne i centralne organy administracji
państwowej. W przypadku ministra Macierewicza – jak uzasadniano
– Trybunał orzekał w sprawie aktu wykonawczego.
Pierwszym umocowaniem prawnym dla lustracji była ustawa
sejmowa uchwalona 11 kwietnia 1997.4 Na mocy tego aktu powołany
został organ zwany Sądem Lustracyjnym. Do jego naczelnych zadań
należało badanie zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych. Niezbędnych do orzekania materiałów mieli dostarczać Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej.
Znowelizowana ustawa z 21 lipca 2006 roku likwidowała Sąd
Lustracyjny, a kompetencje do orzekania w sprawie zgodności
z prawdą oświadczeń lustracyjnych przekazywała pionowi Instytutu
Pamięci Narodowej, zwanemu Biurem Lustracyjnym. Niektóre zapisy tej ustawy zakwestionował i uznał za niezgodne z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny (11 maja 2007). Po koniecznej nowelizacji
poprawiona ustawa została podpisana 14 września 2007 r. przez Prezydenta RP.
Preambuła5 tej ustawy brzmi: Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego lub pomoc
udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji, polegające
na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do
wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności,
własności i bezpieczeństwa obywateli, była trwale związana z łama3

„Votum separatum” do tej decyzji zgłosił prof. Wojciech Łączkowski.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lustracja_os%C3%B3b_pe%C5%82ni%C4%85-cych_funkcje_publiczne – pobrano 29.04.2009.
5
Ustawa z dnia 18 X 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
4
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niem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju
totalitarnego. Mając na względzie powyższe, a także konieczność zapewnienia obsady funkcji, stanowisk i zawodów wymagających zaufania publicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postępowaniem dają i dawały w przeszłości gwarancje uczciwości, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości oraz ze względu na konstytucyjne gwarancje zapewniające obywatelom prawo do informacji o osobach pełniących takie funkcje, zajmujących takie stanowiska i wykonujących takie zawody, stanowi się, co następuje: (…).6
Z treści preambuły wynika, iż partie polityczne popierające ten
zapis zgodziły się uznać PRL za państwo totalitarne, w którym łamano prawa człowieka. Osiągnięty konsensus zawiera też przekonania, że państwo demokratyczne dla własnego dobra musi zadbać
o obsadę najważniejszych urzędów przez osoby, które dają gwarancję uczciwości. Co więcej – w myśl zapisów konstytucyjnych – przyznaje on obywatelom równy dostęp do informacji (także w odniesieniu do najważniejszych osób w państwie).
3. Lustracja w Kościele
Gdyby ściśle trzymać się terminologii prawnej, zapisanej w kolejnych ustawach, to w Kościele w Polsce lustracja nigdy nie zaistniała. W porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej istnieje
rozdział Kościoła od państwa. Kościół pozostaje instytucją autonomiczną i rządzi się swoimi prawami, a relacje pomiędzy nim a rządem Rzeczypospolitej Polskiej reguluje konkordat.7 Stąd żadna z kolejnych ustaw lustracyjnych nie obejmowała duchowieństwa obowiązkiem składania oświadczenia lustracyjnego.8 Możemy więc mówić o lustracji w Kościele tylko w sensie analogicznym, kiedy mamy
6

Treść preambuły – z braku dekomunizacji – wypełnia aksjologiczną próżnię. Bez
tego trudno byłoby uzasadnić wprowadzenie w życie ustawy lustracyjnej. Niepodobna bowiem uznać za szkodliwą współpracę z legalnymi instytucjami państwa bez
konstatacji, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem totalitarnym, gwałcącym podstawowe prawa człowieka.
7
Został on zawarty pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Stolicą Apostolską 28 lipca
1993 r.
8
Obowiązująca ustawa też tego nie czyni.
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na myśli złożony proces badania jego powojennej historii, w tym
form i zasięgu współpracy duchownych z aparatem bezpieczeństwa.
Niemniej uzasadnienia dla używania terminu „lustracja” dostarcza
Memoriał Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2006 roku, który posługuje
się tym pojęciem.9 Nie zmienia to faktu, że bliższy rzeczywistości
wydaje się (będący w użyciu) zwrot oczyszczanie pamięci, który nie
wikła działań kościelnych w procedury ustawowej lustracji. Ponieważ jednak termin lustracja (z uwagi na podmiot i przedmiot lepiej
mówić autolustracja) wszedł do obiegu nie tylko w mediach, ale
i nauce, jego stosowanie należy przyjąć za uprawnione.
Memoriał Episkopatu Polski na temat lustracji
Odzwierciedleniem tego, że w temacie kościelnej lustracji chodzi o tryb ujawniania treści archiwów, a nie składanie czegoś w rodzaju oświadczenia lustracyjnego (biskupi przyjęli w diecezjach rozmaite rozwiązania), jest wspomniany Memoriał Episkopatu, który
dokonuje opisu sytuacji związanych z ujawnianiem przypadków
współpracy duchownych ze Służbą Bezpieczeństwa.
Najobszerniejszą cześć tego dokumentu stanowi ocena religijno-moralna rozmaitych form współpracy z tajnymi służbami PRL
oraz wskazówki dotyczące możliwej naprawy wyrządzonych przez
konfidentów szkód. Oznacza to, że hierarchowie odnieśli się w tym
dokumencie nie tyle do idei lustracji10, co do moralnej oceny współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Memoriał podkreśla także, że bolesne karty najnowszej historii Kościoła w Polsce nie są prywatną
sprawą osób, które dopuściły się grzechu donosicielstwa (jego przedmiot zawsze jest zły, choć na ocenę wpływają także intencja i okoliczności, które wskazują też na stopień wyrządzonego zła11), ale sprawą całej wspólnoty: duchownych i świeckich.
Czytając ten dokument wielokrotnie, poszukiwałem odpowiedzi na zasadnicze dla mnie – jako badacza archiwów po byłej SB –
9
Por. Memoriał Episkopatu Polski w sprawie współpracy niektórych duchownych z
organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989 (Jasna Góra, 25.08.2006).
10
Biskupi stwierdzają jedynie, że ma się ona rządzić jasnymi zasadami.
11
Zob. Memoriał Episkopatu Polski w sprawie współpracy niektórych duchownych
z organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989, dz. cyt., Zasady ogólne.
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pytanie. Czy badania naukowe w oparciu o archiwa zgromadzone
w IPN i publikacja wyników tych badań jest rzeczą właściwą, moralnie podejrzaną czy wprost niemoralną i niezgodną z nauką Kościoła? W punkcie 4. biskupi wskazują na odpowiedzialność pracowników mediów (nie wymienia się naukowców) przed Bogiem i sumieniem za przekazywane informacje oraz niszczycielską siłę pomówienia. Dodają zarazem, że oskarżeni mają prawo do obrony i mogą
z niego korzystać, ale mogą też wybrać drogę milczącego przyjęcia
niesprawiedliwych (ich zdaniem – przyp. S.P.) zarzutów, na wzór Jezusa Chrystusa. Hierarchowie trzeźwo też stwierdzają, iż niepodobna
uniknąć zgorszenia (Mt 18, 7), wobec czego trzeba wypracowywać
u siebie i wiernych taką postawę, by zgorszeniu nie ulec.
Skoro tak, trudno doprawdy zrozumieć dlaczego przy ujawnianiu kolejnych przypadków współpracy pojawiały się sugestie, że archiwa po dawnej SB, to rodzaj „bezpieczniackiej pornografii”, „luźne kartki” i już samo zajmowanie się nimi jest czymś niegodnym.
Przecież nawet średnio rozgarnięty historyk wie, że każda wiedza
zdobyta w oparciu o jeden typ archiwaliów domaga się konfrontacji
z innymi źródłami. Wszakże nawet takie, które trudniej jest poddać
wszechstronnej krytyce, stanowią istotne źródło poznania i obiektywny badacz nie może ich pominąć. W przypadku archiwów po byłej SB dodatkową okoliczność stanowi brak karencji i tym samym
niewielka odległość czasowa, jaka dzieli nas od czasu ich wytworzenia. To zaś oznacza, że żyje jeszcze wielu świadków tamtych wydarzeń, co z kolei gwałtownie podnosi emocjonalną temperaturę publicznego dyskursu, który z historycznego staje się wybitnie politycznym sporem. Do tego dochodzi postawa niektórych mediów, wyraźnie nieprzychylnych Kościołowi. Biorąc to wszystko pod uwagę,
jako okoliczności utrudniające merytoryczny dialog, nie sposób jednak zrozumieć braku minimalnej chociaż spójności pomiędzy treścią
Memoriału a innymi wypowiedziami, dochodzącymi z kręgów „koloratkowej arystokracji”.
4. Kontrowersje wobec ujawnianych faktów współpracy
Niepodobna w tym miejscu odnieść się i krótko zaprezentować
wszystkie kontrowersje, jakie pojawiały się w związku z ujawniany23
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mi przykładami współpracy duchownych z wywiadem cywilnym PRL.
Przywołam jedynie dwie opinie. Obydwie pochodzą od osób, które
dość często zabierały głos w dyskusji o lustracji. Pierwsza jest autorstwa ks. Józefa Augustyna SJ, druga ks. Jacka Prusaka SJ. Obie zostały zmieszczone w książce zatytułowanej O lustracji księży12 wydanej w 2006 roku. W wyborze tym kierowałem się z jednej strony autorytetem jakim cieszą się obydwaj kapłani, z drugiej pewną pokrętnością prezentowanej argumentacji.
O. Augustyn pisze m.in.: Lustracja musi być aktem osobowym,
a nie zimną procedurą urzędniczą, która nie liczy się z człowiekiem
(...), a ks. Prusak dodaje: dlatego znaczenia informacji zawartych
w teczkach duchownych nie można rozpatrywać w oderwaniu od psychologicznych uwarunkowań człowieka i środowiska, które na niego
wpływa. W pełni zgadzam się z tymi stwierdzeniami, ale pozwolę sobie wnieść pewne zastrzeżenie. Otóż, jak już wspomniałem, główny
cel lustracji w zamierzeniu twórców ustawy polega na przecięciu
możliwych szantaży lub korumpowania niektórych wysokich urzędników państwowych, przez posiadaczy dotąd ekskluzywnej wiedzy
o ich agenturalnej przeszłości. Aby to uczynić, konieczne jest ujawnienie agenturalnej przeszłości tajnego współpracownika (dekonspiracja zawsze kończy działalność agenturalną). Dla autorów przywołanych opinii taki akt oznacza jednak dziką i niecywilizowaną lustrację. Aby to zmienić należy uczynić ją – jak pisze ks. Augustyn – aktem osobowym. Co to miałoby znaczyć tłumaczy dalej ks. Prusak,
podkreślając rolę szeroko rozumianych uwarunkowań psychologicznych i realiów tamtego czasu. To prawda, że takie rozumowanie przesuwa punkt ciężkości z zachowań ludzkich na osobę, podkreślając jej
godność, przekraczającą jakiekolwiek postawy i zachowania. Tyle
tylko, że zadaniem instytucji dokonującej lustracji nie jest pełne rozpoznanie motywacji i szeroko pojętych uwarunkowań tajnej współpracy. Próbując temu sprostać każda instytucja musiałaby utonąć
w powodzi szlachetnych wątpliwości. Pracę taką (włączając się w stosownym czasie) winni wykonać psycholodzy, socjolodzy, etycy oraz
12

J. Prusak, Ludzkie oblicze krzywdy– Boskie oblicze przebaczenia, s. 105–119, w:
O lustracji księży, red. J. Augustyn, S. Grygiel, J. Prusak, W. Zagrodzki, Kraków 2006,
s. 9 (Cytat pochodzi z noty od wydawcy).
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inni specjaliści, i z tej perspektywy uwagi obydwu jezuitów uważam
za ważny i cenny wkład w dyskusję o lustracji. Ustawowy obowiązek ciążący na instytucji dokonującej lustracji – przypomnijmy – polega na uznaniu (bądź nie uznaniu) zgodności oświadczenia lustracyjnego ze stanem faktycznym. O. Prusak sugeruje jednak, że bez
poznania wszystkich uwarunkowań, niegodne jest ujawnienie faktu
zarejestrowania kogoś jako TW i ujawnienie ocalałych zapisów o formach i zasięgu współpracy.
W tym momencie nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że postępując za logiką ks. Prusaka, musiałbym także odmówić policjantowi prawa do odczytania wskazania alkomatu, w który dmuchał kierowca, zanim nie pozna on dobrze (wpierw, równocześnie?) złożonych uwarunkowań życiowych delikwenta. A jeśli nawet funkcjonariusz „drogówki” skonstatuje, że dopuszczalne normy zostały przekroczone, to i tak powinien nabrać pewności vel wątpliwości co do
osobistej winy prowadzącego, zagłębiając się w złożoność sytuacji.
Bo jeśli dajmy na to ktoś czegoś dolał do herbaty? A jeśli nawet nie
dolał, to może żona zdradziła, więc jak się nie napić i nie uciekać
z domu jak najszybciej? I tak z krótkiej już pogawędki można się wywiedzieć, że wskazanie bezdusznego, nieludzkiego i zdehumanizowanego narzędzia było błędne. Wiadomo – maszyna nie człowiek,
może się pomylić. Ks. Prusak to inteligentny i gruntownie wykształcony człowiek. Na pewno zdaje sobie sprawę z konsekwencji własnych pomysłów na lustrację. Gilbert K. Chesterton mawiał: Co zrobi
mądry człowiek, żeby ukryć liść? Zaniesie go do lasu. A co zrobi,
kiedy nie ma lasu? Zasadzi las. W ten sposób idea lustracji raz ośmieszona, innym razem doprowadzona do absurdu ze wskazaniem,
że nie ma ludzi niewinnych, ciągle niemożliwa jest do przeprowadzenia.
We wspomnianej już książce (O lustracji księży) w nocie od
wydawcy13 pada też inne pytanie: Czy mamy (...) prawo ujawniać nazwisko księdza, który szantażowany i złamany psychicznie przez Służbę Bezpieczeństwa podpisał deklarację o współpracy, ale później jej
nie kontynuował? Na pytanie odpowiadam pytaniem. Dlaczego miałbym odstąpić od podania takiej wiadomości? Po pierwsze są to fakty
13

Tamże.
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i dopiero po zapoznaniu się z nimi można szukać interpretacji zdarzeń i budować płaszczyznę dialogu w ewentualnym sporze. Po drugie, informują one o przestępczej – nawet w świetle Konstytucji PRL
– działalności SB, a z księdza czynią ostatecznie bohatera, bo przecież potrafił się zerwać z esbeckiej smyczy.
5. Wnioski pastoralne
W ustawie lustracyjnej penalizacji podlega „kłamstwo lustracyjne”, a nie fakt współpracy. Przyjęcie tej procedury nie jest podyktowane – jak widać – chęcią odwetu i zemsty za poniesione krzywdy,
zaspokojeniem niezdrowej ciekawości, czy szukaniem tzw. sprawiedliwości społecznej, ani nawet szlachetnym skądinąd dążeniem
do poznania prawdy. Fundamentalnym dobrem, które uzasadnia procedurę lustracyjną jest uniknięcie ryzyka szantażu wobec wysokich
urzędników państwowych oraz jawność życia publicznego, będąca
koniecznym warunkiem demokracji. Ostatecznie nikt nie musi kandydować na prezydenta, premiera, posła czy senatora. Jeśli się na to
decyduje, to ponosi ryzyko niedogodności, że ludzie znając jego agenturalną przeszłość na dane stanowisko go nie wybiorą. Nikt tez nie musi być biskupem i choć papieżowi się nie odmawia, Benedykt XVI
pokazał, że potrafi ze zrozumieniem przyjąć czyjąś rezygnację.
Kościół posiadając strukturę hierarchiczną urzeczywistnia się
w określonych sytuacjach historyczno-społecznych. Realizując swoją
misję w społeczeństwie demokratycznym, nie powinien – wyjąwszy
naprawdę szczególne sytuacje – rezygnować z całkowitej jawności
swych działań.14 Istnieje jednak jeszcze inna odsłona rzeczywistości
agenturalnego uwikłania. Stanowi ją ryzyko wywierania nieformalnego, ale jak najbardziej realnego wpływu na tych, którzy sprawują
w Kościele władzę, a w przeszłości uwikłali się we współpracę z wywiadem PRL i do dnia dzisiejszego nie zostali zdekonspirowani. Jak
trafnie zauważa publicysta Stanisław Michalkiewicz z agenta ujaw14

Za taką szczególną sytuację można uznać chęć stworzenia najlepszych warunków
do nawrócenia i pojednania tych, którzy dopuścili się współpracy z SB. Jest to prawdziwie ewangeliczne rozwiązanie, ukazujące postawę Kościoła wobec nawracającego się grzesznika. O tym jest także mowa w Memoriale. Należy jednak pamiętać, że
dotyczy to zasadniczo forum internum.
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nionego nie ma już pożytku, podczas gdy nieujawnionego można eksploatować aż do śmierci.15 Bo kto da gwarancję, że materiały, których nie ma w IPN – choć powinny się tam znajdować – w ogóle nie
istnieją? Może są w posiadaniu dawnych oficerów prowadzących,
którzy nadal „prowadzą”? Wprawdzie biskupi napisali, że Memoriał
zajmuje się wymiarem religijno-pastoralnym współpracy duchownych
z władzami niszczącymi Kościół, dlatego nie rozważa się sytuacji,
kiedy komuś z duchownych zabraknie odwagi do przyznania się do
grzechu, ale dodają zaraz, że przy braku odwagi winno być zastosowane prawo kanoniczne, które należy do dyscyplinarnej władzy przełożonego kościelnego.16
Wobec powyższego wspólnota wierzących w Chrystusa nie
staje w obliczu alternatywy: przebaczyć czy nie przebaczyć (niektórzy przewrotnie dopatrują się braku przebaczenia w fakcie ujawniania faktu współpracy). We wprowadzeniu do Memoriału czytamy, że
sama ocena faktów nie jest wydawaniem na nikogo wyroku, lecz wezwaniem do wejścia na drogę nawrócenia. Jednakże bez tej oceny rozwiązanie trudnych problemów jest niemożliwe.17 Każdy grzech domaga się wyznania, a za grzechem publicznym, powinno pójść publiczne naprawienie szkód.18 Do wyznania grzechu nie można nikogo
zmusić, tym bardziej do nawrócenia. Istnieją jednak takie grzechy,
które równocześnie stanowią przestępstwo, zbrodnię i takie należy
ujawniać nawet bez zgody krzywdziciela. To stanowi fundament każdego ładu społecznego.
6. Lustracja warunkiem wiarygodnej misji Kościoła
W tym miejscu mam na myśli lustrację w jej potocznym rozumieniu, jako swobodę prowadzenia badań naukowych dotyczących
powojennej historii Kościoła w Polsce i możliwość publikowania ich
wyników. Taka działalność służyłaby nie tyle opinii społecznej – która za pośrednictwem mediów lubi się lustracji w Kościele w sposób
15

Zob. Protector traditorum, Warszawa 2007, s. 179.
Zob. Memoriał Episkopatu Polski w sprawie współpracy niektórych duchownych
z organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989, dz. cyt., Droga naprawy.
17
Tamże, Wprowadzenie.
18
Tamże, Droga naprawy.
16

27

SAMUEL P. PACHOLSKI OSPPE

dalece nieproporcjonalny w zestawieniu z innymi środowiskami domagać – co samej wspólnocie wierzących. Ponieważ jest to wspólnota grzeszników, raz po raz poszczególni jej członkowie ulegają rozmaitym wewnętrznym i zewnętrznym szantażom, naciskom i presjom. Stąd dla zachowania jej eklezjalnego charakteru potrzebny jest
mechanizm wewnętrznego samooczyszczania (nawracania się), by
mogła skutecznie realizować swoją misję wobec świata.
7. Czy Memoriał spełnił swoje zadanie?
Dotychczasowe ujawnianie epizodów współpracy dokonywało
się – niestety niemal zawsze – pod presją mediów i tzw. opinii publicznej. Wobec powyższego oświadczenie Episkopatu Polski z 11
marca tego roku przynosi rozstrzygnięcie tyleż zaskakujące, co naiwne. Czytamy w nim m.in., że biskupi uznają sprawę lustracji za
zamkniętą i pragną skupić się na misji duszpasterskiej, zaś na przyszłość Konferencja Episkopatu Polski nie zamierza zajmować stanowiska wobec tego rodzaju materiałów.19 Co się kryje za tym oświadczeniem? Beztroska, niefrasobliwość, strach? Nie dopuszczam myśli,
że świadoma zgoda na infiltrowanie Kościoła przez służby wywiadowcze rozmaitych państw, mafii, koterii i grup interesu.
Co gorsza, w wywiadzie udzielonym Gościowi Niedzielnemu
na pytanie dotyczące dalszych losów lustracji w Kościele, wybrany
na kolejną kadencję Przewodniczącego KEP abp Józef Michalik odpowiada: Trzeba powiedzieć jasno: sprawę lustracji na tym etapie
uważam za temat zastępczy i należy ją uznać za zamkniętą. Owszem,
jeśli wystrzeli bomba wodorowa zamiast atomowej, będziemy budować inne schrony.20 No właśnie. A chodziłoby już nie o ciągłe życie
w zagrożeniu kolejnym bombardowaniem, ale o rozbrojenie wszelkich „teczkowych bomb”, zanim znów ktoś sięgnie po kolejną. Nie
mówiąc już o tym, że na budowanie jakichkolwiek schronów w momencie bombardowania jest cokolwiek za późno.

19

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski po zapoznaniu się z listem Stolicy
Apostolskiej nt. dokumentów Kościelnej Komisji Historycznej z 11.03.2009 r.
20
Zob. Niech nas szczypią. Rozmowa ks. Marka Gancarczyka z abp. Józefem Michalikiem, „Gość Niedzielny” 12/2009 (22.03.2009), wydanie internetowe.
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Podsumowując – moim skromnym zdaniem – Kościół w Polsce przy okazji lustracji został postawiony przed zasadniczym wyborem: pozostać do końca wiernym każdej prawdzie i odważnie ją głosić, a przez to ujawniać ewangeliczną otwartość wobec świata, który
potrzebuje zbawienia (przymiot powszechności), czy też zwierać szeregi w celu obrony własnych praw, jak gdyby od ich posiadania zależała trwałość Kościoła, w obliczu powracających w naszych czasach
antychrześcijańskich fobii. Jest to w gruncie rzeczy pytanie o zaufanie Jezusowi Chrystusowi.
Resume
La lustration c’est une procédure juridique qui permet d’enquêter et
de vérifier la conformité des déclarations de la collaboration ou du service
dans les institutions du pouvoir du régime communiste dans les années 1944–
–1990 par les personnes qui exercent des fonctions publiques ou veulent les
exercer. Dans l’espace de la vie socio-politique polonaise, la lustration, après
la chute du régime communiste (1990), a connu dans le milieu des hommes
politiques moultes discordes. Malgré que, dans la société, les partisans de la
lustration étaient en majorité par rapport à ceux qui n’en voulaient aucune
forme, les suivantes propositions juridiques et les compromis apparentés ne
contentaient pas les adversaires.
L’Eglise catholique et les autres organisations religieuses n’étaient
pas obligées à se soumettre à la procédure de la lustration en vigueur
d’aucune loi parlementaire. Mais les dossiers de l’ancien Service Secret,
trouvés et divulgués par l’IPN (L’Institut de Mémoire Nationale), suscitaient
des discussions sur le besoin de la lustration dans les rangs du clergé.
Cet article est une présentation des principaux axes de la dispute autour du processus de la lustration dans l’Eglise. C’est évident que la qualite
de la mission pastorale de l’Eglise ainsi que sa fiabilité en tant que sujet de
cette mission vont dépendre des solutions qui seront entreprises dans ce domaine.
A cette étape, l’auteur de l’article ne voit pas une possiblite de mener
une sérieuse lustration dans l’Eglise en indiquant en même temps beaucoup
d’inconvénients à cette situation. Il constate que pour construire une autorité
morale et prophétique de l’Eglise en Pologne il faut continuer d’une façon
libre les études sur son histoire contemporaine en s’appuyant sur la publication complète des travaux des Commissions Historiques Ecclesiales.

tłum. Albert K. Oksiędzki OSPPE
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Relacje między teologią pastoralną a socjologią religii
Wstęp
Od wielu lat słyszymy w mediach o kolejnych badaniach opisujących polską religijność: zaufanie do instytucji kościelnych, autorytety religijne, uczestnictwo w praktykach religijnych czy częstotliwość modlitwy.2 Coraz częściej przeprowadza się także badania międzynarodowe i długoterminowe. Zajmują się tym nie tylko instytucje
kościelne, takie jak Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, ale
przede wszystkim państwowe bądź prywatne ośrodki badawcze. Gdy
więc dostajemy gotowy wydruk słupków i wykresów opisujących polską wiarę stajemy przed dylematem: jak to się ma do rzeczywistości,
którą ja znam, którą ja obserwuję? W jaki sposób te wykresy mogą
cokolwiek zmienić w mojej pracy? Czy są one dla mnie wartościowe? Co mi chce zaproponować socjolog, statystyk, który prezentuje
mi takie społeczeństwo? A właściwie, co mi mówi moje najbliższe
* Mateusz J. Tutak (ur. 1980) – doktorant w Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału
Teologicznego UKSW w Warszawie. Jest także magistrem socjologii Wydziału Nauk
Historycznych i Społecznych UKSW. Prowadzi zajęcia z teorii społecznych życia religijnego. Na co dzień pracuje z młodzieżą w Bursie Salezjańskiej w Warszawie oraz
współpracuje z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym w Różanymstoku. Także
w działalności naukowej zajmuje się młodzieżą i jej socjalizacją religijną oraz zagadnieniami z socjologii religii i wychowania.
2
Choćby w tym roku przeprowadzono następujące badania dotyczące polskiej religijności: „Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych”, CBOS, marzec 2009; „Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian”, CBOS, marzec 2009; „Święci polscy w naszym życiu”, OBOP, luty 2009. Poza tym każdego roku są publikowane dane na temat wyznań religijnych (GUS)
i uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i przyjmowania Komunii św. (ISKK SAC).
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otoczenie o sobie: jacy są ludzie, z którymi pracuję? Jak opisują siebie ludzie, jako zbiorowość? Nie indywidualne jednostki, ale zbiorowość, do której idę, którą poznaję i wreszcie z którą pracuję?
Tymi pytaniami dotykamy istotnej relacji między nauką społeczną (o liczbach, relacjach, strukturach, zbiorowościach) a nauką
teologiczną (o Bogu, o wierze, o moralności i dogmatach). Te dwie
nauki: socjologia i teologia, w badaniach religijności są reprezentowane przez szczegółowe ich gałęzie, mianowicie przez socjologię religii i teologię pastoralną. Rozpatrywanie powiązań między obiema
naukami wymaga zwrócenia uwagi na różnice, podobieństwa oraz obszary ich współpracy. Ta analiza pomoże dostrzec, jak mogą one
współpracować w działalności pastoralnej i duszpasterskiej.
1. Aspekt kryteriologiczny definicje
Teologia pastoralna jest definiowana jako nauka teologiczna
o realizacji zbawczej misji Jezusa Chrystusa przez założony przez
Niego Kościół w teraźniejszości – tu i teraz. Prezentywizm tej definicji podkreśla rzeczywistość hic et nunc, która według Pastores dabo
Vobis wymaga ewangelicznego rozeznania sytuacji społeczno-kulturowej i kościelnej, gdzie prowadzona jest działalność duszpasterska.3
Dzięki temu kształtuje się naukowa refleksja Kościoła nad samym sobą, by wypracowywać skuteczne modele teologiczne.4 Oby dwa obszary temporalne: badana teraźniejszość i projektowana wizja przyszłości wymagają współpracy z naukami społecznymi, o co dopominał się prof. Piwowarski: Teologia pastoralna jest nauką zmierzającą
za pomocą teologiczno-socjologicznej analizy konkretnej, teraźniejszej sytuacji Kościoła do wypracowania aktualnych modeli teologicznych oraz odpowiadających im imperatywów i programów działania,
według których Kościół w tej konkretnej, teraźniejszej sytuacji aktualizuje własną istotę, wypełniając misję pośrednictwa zbawczego.5

3

Por. Pastores dabo vobis, nr 57.
Por. K. Święs, Socjologia religii a teologia pastoralna, w: Wprowadzenie do teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Kraków 2001, s. 45–57.
5
Por. W. Piwowarski, Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna
w duszpasterstwie, w: „Chrześcijanin w Świecie” 26/6 1973, s. 30.
4
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Dlaczego potrzebne są do tego nauki społeczne? Bo one, tak jak
i Kościół dotykają zbiorowości i społeczeństw różnych rozmiarów:
grup religijnych, parafii, narodów, regionów, kategorii społecznych,
czy instytucji. Pierwszą zaś nauką, która zajmuje się społeczeństwem,
a przede wszystkim człowiekiem jako istotą społeczną, jest socjologia. To z nią teologia pastoralna szuka dróg współpracy i rozwoju.
Prócz różnych typów zbiorowości socjologia interesuje się konkretnymi zjawiskami społecznymi (dlatego istnieje socjologia rodziny, socjologia wsi i miasta, socjologia wojska, socjologia kultury, socjologia prawa, socjologia wychowania, socjologia moralności czy
socjologia religii). Wszystkie te subdyscypliny łączą pojęcia, metody
badań i teorie wypracowane na terenie socjologii ogólnej. Pośród nich,
dla teologii pastoralnej szczególnie ważne jest powiązanie z socjologią religii. Zajmuje się ona badaniem zjawisk religijnych, o ile mają
one charakter społeczny, czyli są zbiorowe, ogólne i powtarzalne. Bada więc struktury, funkcje i procesy, to jest elementy charakterystyczne dla socjologii, ale w społeczności, jaką jest Kościół. Zajmuje
się więc obserwowalnymi zachowaniami ludzkimi, które odnoszą się
do zjawisk religijnych i da się je opisać jako zachowania społeczne.6
Ów społeczny charakter religii widoczny jest w trzech konstytuujących ją – a wyróżnionych przez faktycznego twórcę socjologii
religii Emila Durkheima – elementach: wierzenia (doktryna), czyli
wyznania, praktyki (kult), czyli postawy ludzkie i Kościół (organizacja), czyli instytucje religijne. Mimo pewnej komplementarności
tych płaszczyzn, należy wyraźnie podkreślić, że socjologiczne badanie zjawisk religijnych nie wyczerpuje bogactwa fenomenu religii,
a zwłaszcza nie dotyka wprost jej charakteru nadprzyrodzonego. Tego właśnie dotyczyły kiedyś najpoważniejsze obawy wobec socjologicznych badań. Lękano się, że zapoznając nadprzyrodzony wymiar
religii, zredukuje się ją do faktu wyłącznie społecznego, który dodatkowo może być badany paradygmatem przeróżnych systemów filozoficznych, jakim ulega socjologia. Zastrzeżenia te były w zasadzie
bezpodstawne, bo socjologowie są świadomi aspektowego charakteru własnych badań i ograniczonych możliwości orzekania o rzeczywistości w sposób pełny i jednoznaczny. Socjologia bowiem ukazuje
6

Por. G. Kehrer, Wprowadzenie do socjologii religii, Kraków 1996, s. 17.
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doświadczenia religijne tylko w części związanej z życiem społecznym.7 Przedmiotem socjologii nie mogą być wartości pozaempiryczne. Socjologii religii nie interesuje Bóg i jego działanie na człowiek
przez łaskę, gdyż nie można ich badać empirycznie.8 Dlatego zajmuje się wyobrażeniami i postawami ludzi wobec Boga i prawd wiary,
skutkami, jakie wiara wywiera na religijne i świeckie dziedziny życia.9
2. Różnice
Dostrzeżenie różnic między obiema naukami pozwoli zauważyć pewną komplementarność, którą one tworzą. Obie nauki różni język, pojęcia i metoda. O ile socjologia opisuje rzeczywistość, porównuje ją i klasyfikuje, więc nie może sobie pozwolić na ocenianie, o tyle teolog, posługując się pojęciami normatywnymi, może wartościować. Różnice dotyczą także kwestii interpretacji faktów: gdy socjolog przygląda się im w świetle hipotez i empirii, teolog patrzy na nie
w perspektywie zbawienia. Tym samym, przed socjologiem staje
ważny dylemat. Skoro przedmiot jego badań dotyka rzeczywistości
nadprzyrodzonej, to czy może sprowadzić wiarę religijną do faktu
kulturowego? Bo wtedy będzie musiał podporządkować zachowania
religijne zachowaniom społecznym i tak je interpretować. W takiej
sytuacji socjolog religii może uznać rzeczywistość religijną jako sui
generis. W ten sposób zakłada, że istnieje pewien zakres, charakterystyczny wyłącznie dla zachowań religijnych. Wiarę religijną uzna
za kategorię założoną, osobliwą i niesprowadzalną do żadnej innej.
Przyzna, że związek człowieka z sacrum wykracza poza relacje społeczne i ten horyzontalny wymiar egzystencji ludzkiej nie jest sprowadzalny do wymiaru społeczno-kulturowego. Dlatego też socjologiczna interpretacja wiary będzie świadomie ograniczona jedynie do
społecznych i kulturowych przejawów zachowań religijnych.10 TrzePor. K. Święs, Socjologia religii a teologia pastoralna, art. cyt., s. 47.
Zob. W. Piwowarski, Teoretyczne i metodologiczne założenia badań nad religijnością, w: Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały, red. W. Piwowarski,
W. Zdaniewicz, Poznań–Warszawa 1986, s. 57–72.
9
Por. K. Święs, Socjologia religii a teologia pastoralna, art. cyt., s. 47; W. Piwowarski, Religijność wiejska w warunkach urbanizacji, Warszawa 1971, s. 16.
10
Por. E. Ciupak, Stefan Czarnowski jako socjolog religii, w: Oblicza religii i religijności, red. I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktór, Kraków 2008,
7
8
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ba o tych ograniczeniach pamiętać zawsze, gdy się korzysta z pomocy socjologii religii.
By pomóc zdezorientowanym socjologom badającym zjawisko
wiary Stefan Czarnowski dał kilka wskazówek. Przede wszystkim
nie należy oceniać ważności i znaczenia dogmatów, reguł, zasad wiary. Trzeba więc wyeliminować pytania o obiektywną zasadność wierzeń i abstrahować od poszukiwania genezy wiary. W takiej sytuacji,
wiarę religijną należy traktować jako fakt empiryczny, czyli doświadczany i przeżywany.11 Przestrzegając tych postulatów będzie można
uniknąć pułapki filozofowania o naturze religii oraz kontrowersji ideologicznych o tym, czy zjawiska religijne w ogóle istnieją.12
Socjolog religii musi więc pamiętać o rzeczywistości teologicznej, by móc określić metodologiczne granice swych koncepcji.
To, czego empiria nie jest w stanie zbadać, jest analizowane w perspektywie teologicznej. I to, wydaje się, jest najistotniejsze rozróżnienie ale i płaszczyzna współpracy obiema naukami. Jak powiedział
LeBras francuski pionier badań religijności, socjologia religii jest sojusznikiem duszpasterstwa, któremu rozświetla ona pole działania
i toruje drogi postępu.13 To jest najogólniejsze pole współpracy między obiema naukami. Dalej ta perspektywa będzie jeszcze rozjaśniona, by zarówno socjologowie religii jak i teologowie pastoralni mogli
zobaczyć, jak wiele czeka ich jeszcze wspólnej pracy.
3. Współpraca
Obie nauki pozostają do siebie autonomicznymi, choć wymagają szerokiej współpracy między sobą. Przecież teologia pastoralna,
wypracowując programy pracy duszpasterskiej, swe kompetencje
w pewnej mierze opiera także na badawczych dokonaniach socjologów. Trzeba jednak przypomnieć i podkreślić, że duszpasterstwo ma
być prowadzone według dyrektyw teologii pastoralnej a nie socjologii religii.
s. 21–22.
Por. tamże, s. 22.
12
D. Hervieu-Leger, Religia jako pamięć, Kraków 1999, s. 33.
13
G. LeBras, Socjologia religii wśród nauk o człowieku, w: Ludzie – wiara – Kościół. Analizy socjologiczne, Biblioteka Więzi, Warszawa 1966, s. 26.
11
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Tę współpracę teologii pastoralnej i socjologii religii opisano
w bardzo obrazowy sposób. Przy oglądzie duszpasterstwa należy nie
tylko patrzeć w niebo (wtedy dominuje teologia), ale i chodzić po
ziemi (wówczas znaczenia nabiera socjologia). Gdzie więc powinna
dokonywać się współpraca obu nauk? Należy tu sięgnąć do właściwego metodzie teologii pastoralnej sylogizmu praktycznego.14
W pierwszym etapie, kryteriologicznym pastoralista czerpie
z nauk teologicznych, takich jak dogmatyka, biblistyka, teologia moralna. Definiuje pewne pojęcia, które opisują rzeczywistość nadprzyrodzoną. Ustala, co go interesuje, co chce badać, stawia kwestię. Następnie w etapie kairos, ową kwestię prezentuje w formie problemu.
Do tego potrzebna jest analiza socjologiczna zagadnienia. Tu socjolog pomaga teologowi wskazując mu stan rzeczywisty życia religijnego. Tę opisaną rzeczywistość kairologiczną pastoralista interpretuje w świetle nauki teologicznej, by sformułować wnioski pastoralnej,
czyli strategię działania duszpasterskiego. I znów socjologia staje się
pomocna, gdy jest narzędziem do stawiania diagnoz i prognoz, gdy
wykrywa prawidłowości życia religijnego gdy pokazuje nowe tendencje i pomaga w rozwiązywaniu konkretnych zadań.
Teolog czerpiąc z wiedzy socjologicznej przygotowuje modele, imperatywy i programy działania w trzech obszarach życia społecznego. Opisuje sytuację jednostki ludzkiej w dzisiejszym świecie
(jej integrację ze społecznością, wiarę, życie w Kościele). Innymi
słowy, ukazuje, jak chrześcijanin wierzy, jak wątpi, ufa, modli się jako członek Ludu Bożego. Poza tym, dostrzega sytuację i aktualną
strukturę różnych społeczeństw w świecie (diecezji, narodów). Analizując wpływ tych społeczności na życie i działalność Kościoła
w różnych jego przejawach określa, co decyduje o adaptacji i przystosowaniu się do współczesnej kultury. W trzecim, najbardziej szerokim spojrzeniu ukazuje sytuację dzisiejszego świata jako całości. Zastanawia się więc, jak rozszerzać działalność Kościoła poza samourzeczywistnianie się.15 Jak te postulaty definicyjne są wykorzysty14

Por. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992, s. 101–103.
Por. W. Piwowarski, Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna
w duszpasterstwie, art. cyt., s. 34.
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wane w działalności naukowej pokaże kairologiczny obraz działalności teologii pastoralnej.
4. Aspekt kairologiczny
Choć pewne zależności między teologią a socjologią wydają
się oczywiste, na przestrzeni ostatniego stulecia, współpraca obu nauk
nie była tak powszechna. Jak pisze Irena Borowik, wydaje się, że
hierarchia Kościoła katolickiego była badaniom (socjologicznym)
niezbyt chętna, a w każdym razie stanowisko Kościoła w tej kwestii
na pewno było niejednoznaczne.16 Władysław Piwowarski na KULu
obserwował tę niechęć do socjologii jeszcze w latach 80-tych.17
Obecnie, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Badania religijności prowadzone są regularnie, tak jak coroczne badanie dominicantes i communicantes. W ciągu ostatnich 10 lat 12 diecezji przeprowadziło dokładne analizy religijno-społeczne swoich wiernych.18 Władysław Piwowarski opracował optymalne wskaźniki, parametry, którymi można próbować jak najdokładniej opisać religijność w jej empirycznym wymiarze. Te parametry to autodeklaracja religijna, ideologia, wiedza i doświadczenie religijne, praktyki religijne, poczucie
więzi i konsekwencje wiary, czyli moralności. Obecnie model dymensjonalny jest najczęściej stosowanym w Polsce do analizy religijności. Tego typu badania prowadzi pallotyński Instytut Statystyczny
Kościoła Katolickiego. Poza tym, podobne badania przeprowadzają
ośrodki pozakościelne, docelowo, bądź przy okazji pytając o kwestie
religijne.
Także każda konferencja czy sympozjum pastoralne w jakimś
stopniu odwołuje się do statystyk i interpretacji socjologicznej. Warto dodać, że na Słowacji, wielu teologów pastoralistów ma przygotowanie socjologiczne, dzięki temu kompetentnie opracowują bardzo
szczegółowe analizy i plany działania, które imponują swoją precyz16

I. Borowik, Socjologów religii spory o religię, w: Oblicza religii i religijności, dz.
cyt., s. 88.
17
W. Piwowarski, Teoretyczne i metodologiczne założenia badań nad religijnością,
art. cyt., s. 20.
18
Zob. Religia, Kościół, Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996–2006, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2006.
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ją, głębią i pragmatyzmem. Do takiego zastosowania socjologii w pracy duszpasterskiej potrzeba jednak prócz umiejętności interpretacji
statystyk, także swobodnego posługiwania się teoriami socjologicznymi. Jak to zostało zauważone na początku, socjologia to przede
wszystkim nauka o człowieku w społeczeństwie. Taką społecznością
jest także Kościół, czy konkretna wspólnota parafialna albo grupa
religijna. Socjologia pomaga ukazać relacje, jakie panują w tego typu
zbiorowościach. Uczy mechanizmów społecznych, zasad życia wspólnego, przewiduje zachowania, klasyfikuje rzeczywistość. By skorzystać z bogactwa, jakie daje współpraca teologii i socjologii należy
mieć przynajmniej podstawową wiedzę z obu dziedzin. Jak mówi
Berger, możliwa jest konwersacja między teologią a socjologią, ale
wymaga ona niezwykle otwartych uczestników dialogu; w przeciwnym przypadku lepsze jest milczenie.19 Co więc należy robić, by ta
współpraca była dla Kościoła w Polsce jak najbardziej owocna i nie
zakończyła się milczeniem?
5. Aspekt prakseologiczny
Poszukiwanie praktycznych zastosowań wiedzy socjologiczno-teologicznej wymaga przede wszystkim poczucia niezależności,
ale także pokory i otwartości obu dziedzin. Wymieniając, jak wiele
teologia pastoralna zawdzięcza socjologii należy dostrzec także zależność odwrotną, czyli istotny wymiar religii w życiu społecznym.
Religia jest przecież najstarszą postacią kulturotwórczej działalności
człowieka, która z czasem zintegrowała się we wspólną dziedzinę kultury „życie religijne”. Religia zaadoptowała się jako system filozoficzny i światopoglądowy, gdyż rozwiązuje zagadkę życia. Przecież
tylko religia potrafi tak mocno angażować osobowość człowieka, że
jest on gotowy oddać życie za religię. Wreszcie religia spełnia konkretne funkcje społeczne, gdyż organizuje życie społeczne (święta,
rodziny, seksualność), tworzy wzory kulturowe (pożądany styl życia)
i tworzy więzi społeczne dzięki instytucjonalnym ośrodkom grupotwórczym (miejsca kultu, migracje religijne, środki komunikacji: język, symbole).

19

Por. P. Berger, Święty baldachim, Kraków 1997, s. 235.
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Docenienie roli, jaką religia odgrywa w życiu społecznym pozwoli teologom z podniesioną głową wykorzystywać socjologię
w tworzeniu pracy duszpasterskiej i pastoralnej. Ogromnym bogactwem dla teologa pastoralisty może być na przykład analiza religii
w świetle ekonomicznej teorii wymiany zaproponowana przez Starka
i Bainridge’a.20 Jakże może otworzyć oczy duszpasterzom wypis
funkcji, jakie spełnia religia, przygotowany przez Luckmanna.21 Czy
nie spojrzymy nieco szerzej na sakramenty, gdy zobaczymy, że
w każdej kulturze istnieją tak zwane rytuały przejścia, opisane przez
Arnolda van Gennepa?22 Albo kto lepiej niż socjolog czy psycholog
społeczny pokaże nam, jak działa grupa, jak skutecznie organizować
w niej relacje, system władzy. Wreszcie także socjolog pomoże nam
zrozumieć mechanizmy industrializacji urbanizacji, gettoizacji, albo
coraz bardziej powszechnego pojęcia supermarketyzacji, której zrozumienie może mieć niebywałe znaczenie w pracy pastoralnej.
Dlaczego przy tworzeniu programów duszpasterskich nie wykorzystać teorii socjologicznych o mikrostrukturach, takich jak grupa, rodzina, wspólnota, parafia ale też o makrostrukturach, jak naród
czy Kościół. Socjologia zajmuje się także szczegółowo konkretnymi
kategoriami społecznymi, dla których w Kościele istnieją osobne
duszpasterstwa: jak dzieci, młodzież, dorośli, czy ludzie starsi.
Paradygmat obowiązujący w socjologii wskazuje na zależność
przyczynowo-skutkową. Dlatego socjologia poprzez swoje hipotezy
próbuje przewidywać zachowania społeczne. Na jej usługach są także prognozy demograficzne, które ukazują, jak będzie wyglądało społeczeństwo w następnych dziesięcioleciach. Te dziedziny mają duże
znaczenie dla futurologii pastoralnej, o której wspominał profesor
Zulehner.23
Czy wiedza socjologów wystarczy w pracy pastoralisty? Dla
kompetentnego korzystania z nauk społecznych, należy zaproponować pastoraliście odpowiedni kurs z socjologii ogólnej, socjologii
religii ale także metodologii nauk społecznych. W środowisku socjo20
21
22
23

Zob. R. Stark, W. S. Bainbridge, Teoria religii, Kraków 2000.
Zob. N. Luckmann, Funkcja religii, Kraków 1998.
Zob. A. Van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006.
Zob. A. Kalabarczyk, Kościół potrzebuje wizji, „Więź” 9(599)2008.
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logów istnieje zła sława o teologach, którzy nieumiejętnie korzystają
z badań, tworząc je bez odpowiednich narzędzi, źle je interpretując,
czy też jak często słyszymy, podważając ich wiarygodność.
6. Podsumowanie
Pierwszym więc postulatem i jednocześnie wnioskiem praktycznym jest wyjście pastoralistów naprzeciw naukom społecznym
i otwarte zainteresowanie się, co mają nam one do zaproponowania.
Paradoksalnie, wtedy możemy dostrzec działanie Ducha Świętego.
Wszelkie bowiem działania, zarówno z dziedziny socjologii, psychologii, marketingu, czy jeszcze innych dyscyplin w kwestiach religii
nie mogą zapomnieć o pierwszorzędnej roli i obecności elementu nadprzyrodzonego, łaski, która zmienia. Skoro łaska bazuje na naturze,
nie będziemy w stanie rozpoznać tej łaski, gdy nie będziemy potrafili
opisać, co jest tylko naturą. Nie dostrzeżemy działania nadprzyrodzonego, gdy nie rozpoznamy granic tego, co przyrodzone.
Summary
Treating of coherence between pastoral theology and the sociology
of religion requires calling attention on differences, similarities and areas of
their cooperation. Analysis of theological method practical sylogism help to
see how they can cooperate in pastoral and priestly activity. Sighting of
difference in defining, range, method and interpretation of both sciences,
allows to sight surfaces of cooperation between them.
First of all, they concern description of religious reality and pragmatic
creation of pastoral models. Deepened study about theory, function and
sources of religions helps to apprehend them in personal and social life.
Sociological knowledge is taken advantage presently frequently more for
analyses of religiousness statistic, even if at research of dioceses, or yearly
research dominicantes. Sighting of competence both different science can
free up energy, which will be obliged scientific activity and practical sociologists equal as well as theologians.
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Szostek Błażej*

Czym jest alkoholizm? Rys problematyki
Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
jest w obecnym świecie problemem globalnym. Próbują sobie z nim
poradzić nie tylko osoby nim dotknięte, ale ich bliscy. Również poszczególne państwa z różnym skutkiem od wielu lat interweniują, aby
uwrażliwić swoich obywateli na ten problem. Można więc powiedzieć,
że jest to problem ogólnospołeczny.
Według Światowej Organizacji Zdrowia produkty alkoholowe
są odpowiedzialne za ok. 9 procent przypadków zachorowań w Europie, a alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Problem alkoholowy szczególnie dotyka
obywateli państw Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce spożycie
alkoholu w Polsce wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o ponad 2 litry.2
Z badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2005 roku wynika, że ok.
16 procent Polaków spożywa alkohol w sposób, który można zakwalifikować jako picie ryzykowne. Picie ryzykowne polega na spożywaniu nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i w określonym
przedziale czasu) nie pociągających za sobą aktualnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje pojawia się o ile
ten model picia nie zostanie zmieniony.

* Mgr lic. Błażej Szostek (ur. 1983) jest doktorantem na Wydziale Teologicznym
UKSW w Warszawie, finalizuje również studia magisterskie na kierunku psychologia,
sekcja kliniczna i osobowości na UKSW. Obecnie odbywa staż w Klinice Nerwic,
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi ćwiczenia ze studentami
z zakresu psychologii ogólnej, społecznej oraz psychologii pastoralnej. Zainteresowania naukowe autora koncentrują się wokół zagadnień psychologii pastoralnej, oraz zaburzeń psychicznych i osobowości.
2
Por. http://www.parpa.pl/download/Polacy%20pija%20wiecej.pdf (15.01. 2009).
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Niestety owa grupa w Polsce nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania polityki zdrowotnej państwa. Nie wywołuje
również powszechnego niepokoju w wymiarze indywidualnym. Można powiedzieć, że Polacy akceptują wzorce intensywnego spożywania alkoholu i przejawiają tendencję do lekceważenia konsekwencji
wynikających z takiego spożywania alkoholu.3
Bardzo niepokojące jest spożywanie alkoholu przez coraz
młodszą część społeczeństwa, szczególnie dziewcząt, oraz łączenie
picia z zażywaniem narkotyków. Badania epidemiologiczne pokazują, że to właśnie młodzież i kobiety to najbardziej narażone grupy
społeczne. Z piciem alkoholu łączy się również wzrost problemów
osób pijących z prawem, przede wszystkim poprzez przemoc w rodzinie oraz prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.
W terminologii chemicznej alkohole to duża grupa związków,
do niej należy etanol, który jest głównym składnikiem psychoaktywnym napojów alkoholowych. Termin alkohol obejmuje więc często
również napoje alkoholowe. Należy on do grupy środków uspakajających o działaniu zbliżonym do barbituranów. Oprócz wspomnianych wyżej skutków społecznych alkohol może powodować również
zatrucia, a w krańcowych przypadkach również śmierć.
Ludzie od zarania dziejów szukają skutecznego sposobu na
osiągnięcie przyjemnego samopoczucia. Pierwsze informacje na temat napojów alkoholowych pochodzą sprzed około 5000 roku p.n.e.
Jest bardzo prawdopodobne, że znali go już wtedy kapłani w starożytnym Egipcie, którzy podczas religijnych obrzędów zmoczone głowy polewali alkoholem i podpalali je, skłaniając ludzi do oddawania
kapłanom czci boskiej. Tak samo jak przyjemne właściwości alkoholu dość wcześnie zaczęto dostrzegać również fatalne skutki jego
picia. Przez stulecia kwestia nadmiernego spożywania alkoholu rozpatrywana była w kategoriach moralnych: złego obyczaju, rozpusty,
a konsekwencje picia traktowano jako przejaw słabości, złej woli
człowieka i grzechu. Dopiero na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku za sprawą prekursora amerykańskiej psychiatrii Be3

Por. J. Fudała, Jak pomagać osobą pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Warszawa 2008, s. 5–7.

41

SZOSTEK BŁAŻEJ

niamina Rusha, zaczęto patrzeć na to zjawisko z perspektywy zdrowia indywidualnego i społecznego, a lekarze zajmujący się konsekwencjami nadmiernego picia coraz częściej rozpatrywali je w kategoriach choroby psychicznej.4
W różny sposób próbuje się definiować zjawisko alkoholizmu,
a różni autorzy w swoich poszukiwaniach podają różne definicje, oto
kilka z nich: Alkoholizm to jedno z najbardziej rozpowszechnionych
uzależnień, w których substancją uzależniającą jest alkohol etylowy;
Jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, poza świadomością zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci;
Alkoholizm według Jelinka, to każde spożywanie alkoholu, które powoduje szkody dla osoby pijącej, społeczeństwa lub obojga; Światowa Organizacja Zdrowia definiuje alkoholizm jako stan zmian psychotycznych i zwykle również somatycznych spowodowany używaniem alkoholu. Wspomniany stan według WHO charakteryzuje się
określonymi reakcjami behawioralnymi i innymi, które obejmują
z reguły skłonność do stałego lub okresowego używania alkoholu
w celu doznania jego efektów psychicznych, a czasami, aby uniknąć
złego samopoczucia wynikającego z jego braku. Powyższe określenie alkoholizmu przez WHO lansuje również X Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów – ICD 10.5
Związane z używaniem alkoholu zaburzenia psychiczne i behawioralne sklasyfikowane są w ICD-10 jako zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19).6
Alkohol jak wcześniej zaznaczono wpływa na psychikę człowieka. Jego działanie hamuje czynności układu nerwowego. Hamuje
on w pierwszej kolejności najwrażliwsze miejsca układu, a więc te,
które odpowiadają za koordynacje, precyzyjne myślenie, sądzenie.
Dochodzą wówczas do głosu instynkty i popędy oraz prymitywne
mechanizmy zachowania i myślenia.
4

Por. K. Linowski, J. Nowicka, System terapeutyczny dla więźniów uzależnionych
od alkoholu, Ostrowiec Świętokrzyski 2004, s. 13–14.
5
Por. tamże, s. 15–17.
6
Por. WHO, Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki, Warszawa 1997, s. 15–16.
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Wraz ze wzrostem stężenia alkoholu we krwi ulegają hamowaniu także niższe ośrodki mózgu. Osobnym zagadnieniem są psychiatryczne następstwa picia w postaci majaczenia alkoholowego,
psychoz alkoholowych na zespole Korsakowa kończąc.
Picie alkoholu prowadzi do powstania i utrwalenia nałogu alkoholowego, a ten niechybnie prowadzi do alkoholizmu, czyli choroby alkoholowej. Nałóg ten charakteryzuje się tym, że człowiek nim
dotknięty odczuwa objawy abstynencyjne w sferze psychicznej jak
i fizycznej. Wyraża się utratą kontroli nad piciem albo niemożnością
przerwania raz rozpoczętego picia w dowolnym, z góry obranym momencie, bądź to niemożnością utrzymania się przez czas dłuższy
w abstynencji, stwarzając konieczność poszukiwania alkoholu, nierzadko za wszelką cenę.7
Dokładniejsze objawy tej choroby to przede wszystkim takie
zjawiska, jak podwyższenie i obniżenie tolerancji. Podwyższenie tolerancji, ujawnia się, gdy wypicie tej samej ilości co kiedyś, powoduje słabsze niż poprzednio efekty – żeby uzyskać ten sam efekt co
poprzednio, trzeba wypijać więcej niż kiedyś. Obniżenie tolerancji
ujawnia się wtedy, gdy przy dawkach alkoholu mniejszych niż poprzednio, pojawiają się podobne efekty nietrzeźwości.
Gdy człowiek przerywa dłuższe picie lub zmniejsza ilość wypijanego alkoholu, pojawiają się bardzo przykre objawy-niepokój
i drażliwość, dreszcze i drżenie kończyn, skurcze mięśniowe, poty,
nudności, a nawet zaburzenia świadomości i majaczenia. Osoba uzależniona stara się szybko usunąć te cierpienia przy pomocy alkoholu.
W miarę upływu czasu bez alkoholu, pojawiają się nieprzyjemne doznania podobne do głodu i wewnętrznego przymusu wypicia, połączonego z poczuciem paniki i obawą, że się nie wytrzyma
długo bez alkoholu. Obecność alkoholu w życiu codziennym staje się
czymś bardzo ważnym, dużo uwagi i zabiegów jest skoncentrowanych wokół okazji do wypicia i dostępności alkoholu. Po wypiciu
pierwszej porcji alkoholu, ujawnia się niemożność skutecznego decydowania o ilości wypijanego alkoholu i o momencie przerwania picia. Po wypiciu pojawiają się „dziury pamięciowe”, całe fragmenty
7

Por. Z. Łyko, W trosce o zdrowie, Warszawa 1995, s. 34–35.
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wydarzeń znikają z pamięci, mimo próby obrony pozorów rozumności i ciągłości postępowania, coraz więcej rzeczy dzieje się poza
świadomością osoby uzależnionej.8
Człowiek nie ma żadnych predyspozycji, które popychałby go
do spożywania alkoholu, smak napojów alkoholowych, szczególnie
mocnych odpycha większość ludzi, którzy nie są do nich przyzwyczajeni. Pozostaje cały czas synonimem zabawy, przyjemności oraz
wspólnych biesiad, a pierwsze jego spożycie szczególnie u nastolatków powoduje stan podniecenia w momencie spożywania, dlatego
właśnie działa tak podstępnie.9
Wiele czynników powoduje nadmierne spożywanie alkoholu
np. osobowość, właściwości psychoaktywne substancji, a także otoczenie, w którym alkohol jest spożywany. Wysuwa się również hipotezę na podstawie badań nad parami bliźniąt, że alkoholizm często
się ujawnia, jeżeli rodzice biologiczni byli alkoholikami.10
W ostatnich latach obserwuje się na świecie, wyraźny wzrost
odsetka kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet,
u których można stwierdzić obecność objawów uzależnienia od alkoholu. Następstwem tego będzie prawdopodobnie wzrost liczby kobiet
leczących się w związku z uzależnieniem. W USA stwierdzono na
przykład, że na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost występowania uzależnienia od alkoholu wśród kobiet.
Sposób picia alkoholu przez kobiety coraz bardziej upodabnia się do
wzorca męskiego, co można tłumaczyć coraz bardziej skuteczna rywalizacja zawodowa kobiet z mężczyznami. Występowanie powikłań zdrowotnych i umieralności z powodu alkoholu wzrasta jednak
wśród kobiet szybciej niż częstość występowania wśród nich uzależnienia od alkoholu.
Problemem, na który wskazują psychologowie jest jednak pewna odmienność w specyfice alkoholizowania się kobiet. Istnieje pewien wzorzec picia grupy kobiet, charakteryzujący się: piciem w samotności, sięganiem głównie po wino, a następnie wysokoprocento8
9
10

http://www.alkoholizm.akcjasos.pl/12.php, (15.01. 2009).
Por. C. Uehlinger, M. Tschui, Życie z kieliszkiem, Warszawa, 2007, s. 22.
Por. tamże, s. 24.
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we trunki, używaniem alkoholu do „samoleczenia” problemów emocjonalnych i psychicznych.11 Zdaniem psychologów i lekarzy czynniki dziedziczne, wpływające na formowanie się uzależnienia od alkoholu, odgrywają u kobiet mniejszą rolę niż u mężczyzn. W rodzinach
kobiet – alkoholiczek stwierdzano natomiast znacznie częściej zaburzenia psychiczne, w tym choroby afektywne, przypadki samobójstw
i patologię osobowościową. Tak jak mężczyźni traktują częściej alkohol, jako środek pobudzający, (co wiąże się prawdopodobnie z obniżona aktywnością układu serotoninergicznego) tak kobiety częściej
sięgają po alkohol w stanach obniżonego nastroju i w celu złagodzenia stanów lekowych, co jest z kolei prawdopodobnie związane z obniżoną aktywnością układów noradrenergicznego i dopaminergicznego.12
U początku każdego uzależnienia dostrzec możemy kryzys lub
niedorozwój życia duchowego, który przejawia się w niewłaściwie
ukształtowanej hierarchii wartości i nastawieniu, aby przede wszystkim doznawać, rozkoszować się sobą, przeżywać aniżeli rozwijać
i czerpać z tego satysfakcję. Ludzie, którzy zaczynają pogrążać się
w nałóg alkoholowy mają niskie poczucie wartości, zależne od gratyfikacji otoczenia. Brakuje im zadowolenia z tego kim są. Odejście od
wyboru, ucieczka od wolności jak mówił Fromm, jest zawsze ucieczką człowieka od siebie. Człowiek bez duchowości staje się konsumentem własnego życia, któremu się wydaje, że droga do uzależnienia jest bardzo daleka, jest również atrakcyjna, kolorowa i pełna wrażeń. Jest taka do momentu zagubienia się w doznaniach i zatarcia się
granic tego co jest zdrowe i chore, dobre i złe, normalne i nienormalne.13
Doświadczenie wiary jest niezwykle ważne do zbudowania
motywacji do zdrowienia. Uzależnienie jest stanem większego lub
mniejszego cierpienia, czasem chwilowej ulgi. Jest cierpieniem bezsensownym. Uzależnienie jest chorobą, która doprowadza człowieka
11

Por. K. Gąsior, Typy alkoholizmu kobiet. Badania interpretacja psychologiczna
psychoterapia, Kielce 2006, s. 7–8.
12
http://wodnik.free.ngo.pl/ancor2.htm#kobieta, (15.01.2009).
13
Por. M. Marsollek, Duchowe aspekty uzależnienia, w: Dziecko i jego środowisko.
Uzależnienia a dzieci i młodzież, Wrocław 2006, s. 22–24.
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do kryzysu, a jedyne wyjście z niego to podjęcie rozwoju wewnętrznego, wejście na drogę dojrzałości życiowej.14
Summary
Alcoholism is now a global problem. In Europe, mostly affects the
post-communist countries of where it is still growing. Alcoholism entail
a number of effects, particularly in terms of physical and mental health.
That's why in the last decade emerged many publications on this subject.
This article will attempt to outline the key issues associated with addiction
to alcohol.

14

Tamże, s. 29.
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Chrześcijańskie zobowiązanie przemieniania świata.
Zadania wynikające z funkcji pasterskiej pośrednictwa zbawczego
w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP

Głównym zadaniem Kościoła, powierzonym mu przez Boskiego Założyciela – Jezusa Chrystusa, jest kontynuowanie dzieła zbawienia, którego On dokonał przez paschalne misterium męki, śmierci
i zmartwychwstania. Wspólnota Jego uczniów podejmuje powierzoną misję, realizując ją w ciągu wieków, aby owoce Odkupienia udostępnić ludziom wszystkich czasów i miejsc. Kościół realizuje zbawcze pośrednictwo Zbawiciela na sposób, jaki On czynił i jaki polecił
– przez zadania kapłańskie, prorockie i pasterskie.
O. Jacek Woroniecki OP, kapłan, teolog, duszpasterz pierwszej
połowy XX wieku, dalekowzrocznie i szeroko pojmował praktyczną
działalność Kościoła. W niniejszym wystąpieniu chciałabym przedstawić jego koncepcję zadań wynikających z funkcji pasterskiej pośrednictwa zbawczego.

* Od 1986 roku dominikanka misjonarka Jezusa i Maryi. Jest doktorantką na Sekcji
Teologii Pastoralnej UKSW. Jej zainteresowania naukowe dotyczą działalności i pism
o. Jacka Woronieckiego. Publikacje: Ojca Jacka Woronieckiego „paedagogia perennis”, „Cywilizacja” 7(2003), s. 235–246; Różaniec w dominikańskiej tradycji zakonnej, w: Odkrywanie różańca, Częstochowa–Kraków 2003, s. 95–103. Należy do Komisji Historycznej Procesu Beatyfikacyjnego sł. B. o. Jacka Woronieckiego OP.
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1. Funkcje pośrednictwa zbawczego
w ujęciu o. Jacka Woronieckiego
Pośrednictwo zbawcze ogarnia całego człowieka. O. Jacek Woroniecki tłumaczy, że w posłudze kapłańskiej, której celem jest uświęcanie, uzyskana u Boga łaska poprzez sakramenty dosięga duszy
człowieka, uzdrawia ją i doprowadza do pojednania i zjednoczenia
z Bogiem. Celem funkcji prorockiej jest nauczanie wiary. Zatem
zwraca się ona przede wszystkim do uzdolnień intelektualnych, wpływa na rozumowanie. Natomiast zadania pasterskie odnoszą się do woli ludzkiej, ponieważ ich celem jest kierowanie działaniem człowieka2. W ten sposób Kościół w działalności duszpasterskiej oddziałuje
na człowieka integralnie – na wszystkie uzdolnienia i na samą duszę.
Funkcja pasterska: rządzenie
W pismach o. Woronieckiego funkcja pasterska częściej bywa
nazywana królewską. Polega ona bowiem na sprawowaniu władzy,
na rządzeniu w imieniu Boga. Wypełnianie tej funkcji, jako „wszelkiej władzy”3 Jezusa Chrystusa, przekazanej Kościołowi, sprowadza
się ostatecznie do przemieniania świata według Ewangelii. Zatem zadaniem chrześcijan jest czynienie świata lepszym, bardziej Bożym.
To przekształcanie całego stworzenia i doprowadzanie do osiągnięcia
celu, wyznaczonego zamysłem Bożym, dzieje się w wymiarze wewnętrznym (jako przemienianie siebie) oraz w odniesieniu do zewnętrznego świata (jako przekształcanie rzeczywistości doczesnej).
Przemienianie siebie
Nie wystarczy nauczyć kogoś prawd wiary, aby mógł żyć jej
pełnią. Wiara domaga się dostosowania życia do jej wymagań. Według o. Jacka chrześcijanin jest wezwany, aby się nauczył tej niełatwej
umiejętności, aby ją w sobie wyćwiczył. Z pomocą przychodzi mu

2

Por. J. Woroniecki, Królewskie kapłaństwo. Studium o powołaniu i wychowaniu
kapłana katolickiego, Warszawa 2000, s. 47, 52, 54.
3
Por. Mt 28, 19. Według o. Woronieckiego słowa Jezusa wypowiedziane przed
Wniebowstąpieniem (tzw. mandat misyjny) streszczają program duszpasterski
Kościoła – por. tenże, Królewskie kapłaństwo, dz. cyt., s. 51n.
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duszpasterstwo Kościoła, które podejmuje kierowanie postępowaniem moralnym wiernych.4
Zadanie to jest realizowane przede wszystkim poprzez wychowanie. W tej działalności Kościół wspomaga wypracowywanie charakteru chrześcijańskiego5, opartego na właściwie pojętej formacji
ludzkiej. Człowiek charakteryzuje się ogromną potencjalnością6; kryje w sobie wielkie możliwości rozwoju. Proces wychowania ma na
celu harmonijne, integralne usprawnianie wszystkich uzdolnień: poznawczych, dzięki którym doskonali się rozum oraz tych, które są
związane z wyborami i stałością woli. O. Jacek zwraca uwagę, że
w czasach nowożytnych ogólnie dąży się do wykształcenia, że konieczność usprawniania intelektu jest oczywista; natomiast pozostaje
zaniedbana dziedzina chcenia, decydowania, wolności, która wymaga starannego wychowania. Również sumienie jako praktyczny sąd
rozumu utwierdzonego prawością woli potrzebuje właściwego formowania.7 Jednak zespół udoskonalonych umiejętności ludzkich jeszcze nie stanowi charakteru chrześcijańskiego. Chrześcijanin wychowuje siebie nie tylko jako człowieka, lecz ponadto jako dziecko Boże. Otrzymuje do dyspozycji wraz z łaską uświęcającą we chrzcie cały organizm nadprzyrodzony: cnoty teologiczne, cnoty moralne wlane, dary Ducha Świętego i z ich pomocą winien kształtować swą osobowość na podobieństwo Boga.8 O. Woroniecki zajmuje się szczegółowo wychowaniem poszczególnych sprawności duchowych, czyli
cnót, które składają się na zwartą całość dającą w rezultacie jednolitą
i samorzutną moc działania, którą nazywamy charakterem.9

4

Por. tamże, s. 52 i 54n.
Por. tenże, W szkole wychowania. Teksty wybrane, Lublin 2008, s. 53n.
6
Zagadnienie to o. Woroniecki rozwija m. in. w następujących pismach: Katolicka
etyka wychowawcza, t. I: Etyka ogólna, Lublin 1995, s. 329–337; Wychowanie
człowieka. Pisma wybrane, Kraków 1961, s. 62–73; Program integralnej pedagogiki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie” 47(1947), s. 173; U podstaw kultury katolickiej, Lublin 2002, s. 100–103.
7
Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, dz. cyt., Lublin 1995,
s. 97–129.
8
Por. tenże, Program integralnej pedago- giki katolickiej, art. cyt., s. 170.
9
Tamże.
5
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Wychowanie odnosi się do psychofizycznego rozwoju człowieka. Natomiast prowadzenie wierzących w życiu wewnętrznym,
po duchowych drogach doskonałości, w ich relacji do Boga, dokonuje się przez posługę kierownictwa duchowego. O. Jacek wiele dzieł
poświęcił temu zagadnieniu.10 Według niego najpierw należy zatroszczyć się o właściwe pojęcie doskonałości chrześcijańskiej, która
polega na zachowywaniu przykazań, z najważniejszym przykazaniem miłości na czele.11 Osobno zajmuje się rozwojem duchowym
ochrzczonego, w którym wiodącą rolę przyznaje cnotom teologicznym (należącym do zwykłego „wyposażenia” ochrzczonego, a zarazem stanowiącym zalążek mistyki). Autor stawia wysokie wymagania podejmującym się kierowania życiem wewnętrznym wiernych.
Przede wszystkim ich obowiązkiem jest zdobycie gruntownej wiedzy
z tej dziedziny. Bezwzględnie konieczna jest znajomość klasyki literatury mistycznej. Nie bez znaczenia pozostaje pielęgnowanie przez
prowadzącego innych po drogach ducha – osobistej relacji z Bogiem.
Przekształcanie rzeczywistości doczesnej
Stopniowe odzyskiwanie ładu wewnętrznego wiedzie chrześcijan do odkrywania i podejmowania obowiązku przekształcania rzeczywistości doczesnej zgodnie z duchem Ewangelii, na wszystkich
jej odcinkach, w wymiarze tak indywidualnym, jak społecznym. Mogą to czynić przez posługę miłosierdzia chrześcijańskiego lub w ramach duszpasterstwa specjalnego. Duży wpływ na skuteczną działalność praktyczną Kościoła mają funkcje uzupełniające, czyli pomocnicze.
10

Zob. m.in. J. Woroniecki, Przygotowanie Duchowieństwa do kierowania duszami
na drodze do doskonałości, Włocławek 1924; Nauka o doskonałości chrześcijańskiej w seminariach duchownych, „Ateneum Kapłańskie” 48(1948), s. 147–163, 253–
–261, 346–361; Przyjaciel Oblubieńca, w: Kapłan wśród ludzi. Praca zbiorowa ku
uczczeniu Księdza Władysława Korniłowicza w 25–lecie jego pracy kapłańskiej,
Warszawa 1938.
11
Por. tenże, Miejsce przykazań miłości w nauczaniu katechizmu, „Homo Dei”
XVIII(1949), s. 28n; Do tego tematu o. Woroniecki powraca w innych pismach,
m.in.: Nauka o doskonałości chrześcijańskiej w seminariach duchownych, art. cyt.,
s. 348; Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa, cz. 2, Lublin 1995,
s. 400.
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Miłosierdzie chrześcijańskie
Miłosierdzie, które oznacza pochylanie się nad wszystkim, co
słabe, nie umiejące sobie poradzić – wyróżnia chrześcijaństwo spośród wszystkich innych religii.12 Jest podstawowym i uprzywilejowanym sposobem wypełniania funkcji pasterskiej. Każdy uczeń Chrystusa, na ile tylko to możliwe, jest zobowiązany udzielić pomocy
człowiekowi potrzebującemu, który znajduje się w zasięgu, a cierpi
jakiś brak, niedostatek. O. Jacek na pierwszym miejscu stawia tu
dzieło duchowej pomocy, jakim jest przebaczanie bliźnim ich przewinień.13 W wymiarze materialnym posługę miłości pełni się zwykle
w formie jałmużny. Ojciec zwraca uwagę na wewnętrzną postawę
czyniącego miłosierdzie, w której powinna dominować chęć ulżenia
bliźniemu przez wzięcie części jego ciężarów na siebie. Ale taki indywidualny wymiar dzieł miłosierdzia nie wyczerpuje zadania sprawowania rządów na ziemi w imieniu Boga. O. Woroniecki kładzie
nacisk na konieczność zaangażowania się katolików w szeroko zakrojoną społeczną akcję, mającą na celu zaradzanie wszelkim biedom
i niedostatkom, roztropnie i dalekowzrocznie zaplanowaną.14 Jej program powinien objąć wszelkie potrzeby danego społeczeństwa; nie
tylko likwidowanie nędzy, ale systematyczny i wszechstronny rozwój
(stąd Autor umieszcza tu także troskę o rozwój oświaty i dzieł użyteczności publicznej). Zadanie wierzących polega na odważnym inicjowaniu tej działalności, na angażowaniu w nią wszystkich ludzi dobrej woli. O. Jacek zwraca uwagę na konieczność formowania katolickich przywódców społecznych, zdolnych do pokierowania zorganizowaną pracą dla dobra wspólnego. Uważa, że rola ta należy do
inteligencji katolickiej, dlatego postuluje ogarnięcie tej grupy szczególną troską duszpasterską, aby wykształcić cechy i wartości potrzebne liderom.15 Pisma Autora zawierają wskazania dotyczące nastroju,
w jakim społeczna akcja miłosierdzia powinna być prowadzona:
12

Por. J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Nauka chrześcijańska o Miłosierdziu Bożym i o naszej wobec niego postawie, Lublin 2001, s. 121.
13
Por. tamże, s. 119.
14
Por. J. Woroniecki, Miłosierdzie i nasza na nie odpowiedź, „Szkoła Chrystusowa”
XI(1935), s. 205.
15
Por. tenże, Uniwersytety katolickie, w: Oświata katolicka i Uniwersytety katolickie. Szkice kazań na „Dzień Uniwersytecki”, Lublin 1930, s. 14, 22, 28.
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z przekonaniem, radośnie, z odpornością na odmowy i niepowodzenia.16 O. Woroniecki (który jako rektor KUL-u w czasach głębokiego
kryzysu gospodarczego stał się wielkim jałmużnikiem społecznym)
twierdzi, że chrześcijanin mający przed oczyma wzniosły cel, nie
może się wahać przed apelowaniem do ofiarności, lecz jest powołany
do wychowywania jej w swoim środowisku.17
2. Duszpasterstwo specjalne
Duszpasterstwo specjalne obejmuje opieką poszczególne grupy
wiernych, o charakterystycznych potrzebach, celach i zadaniach.
W jego ramach członkowie Kościoła otrzymują duchową pomoc,
wsparcie i ukierunkowanie, aby podejmować właściwe im zadania
świeckie. W ten sposób oddziałują na te dziedziny życia, w których
sami uczestniczą, a zatem biorą udział w przekształcaniu rzeczywistości doczesnej zgodnie z zamysłem Bożym.
O. Woroniecki zajmował się duszpasterstwem wielu środowisk.
Uważał, że grupą, która stanowi elitę społeczeństwa i swoim wpływem decyduje o jego stanie kulturowym, duchowym (także religijnym), politycznym, ekonomicznym, o jego postępie bądź stagnacji,
jest inteligencja. Ze względu na rolę osób wykształconych dla dobra
całej zbiorowości – narodu, państwa, Kościoła, kładł szczególny nacisk na duszpasterstwo studentów. Uważał, że przyszłość narodu zależy od charakterów tych, którzy w nim sprawują funkcje kierownicze we wszystkich dziedzinach życia18. Ważne zatem, by te charaktery były mocne, przejrzyste, ukształtowane po chrześcijańsku: we
współpracy z łaską Bożej, oparte na katolickiej wierze i moralności.
O. Jacek wypowiadał się na temat duszpasterstwa rodzin.19 W jego
pismach znajdujemy zachętę do duchowej opieki nad dziećmi. Wyjaśniając, że rozwój życia duchowego zaczyna się od cnót teologicznych, otrzymanych w momencie chrztu, podkreślał, jak ważne
jest dopuszczanie małych dzieci do stołu Eucharystycznego.20 Uwa16

Zob. tenże, U podstaw kultury katolickiej, dz. cyt., s. 131–144.
Zob. tamże, s. 145–158.
18
Por. J. Woroniecki, Uniwersytety katolickie, art. cyt., s. 22.
19
Zob. tenże, U podstaw kultury katolickiej, dz. cyt., s. 71–108.
20
Wyjaśniając to zagadnienie Autor nawiązuje do dekretów Piusa X, dopuszczających małe dzieci do Komunii św. Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wycho17

52

CHRZEŚCIJAŃSKIE ZOBOWIĄZANIE PRZEMIENIANIA ŚWIATA

żano Ojca za specjalistę od powołań. Ponoć w niektórych domach
obawiano się jego wizyt, by któreś z dzieci nie zadecydowało o wyborze powołania kapłańskiego czy zakonnego.21 O. Jacek był instruktorem harcerskim; z zaangażowaniem podjął posługę kapłańską w tym
ruchu, który szczególnie cenił ze względu na ideę wychowywania
młodzieży przez młodzież.22 W pismach Autora znajdują się wskazania dotyczące duszpasterskiej opieki wielu innych jeszcze grup:
ziemiaństwa (wówczas klasy społecznej, od której zależał byt gospodarczy państwa oraz stan i rozwój najliczniejszej grupy ludności
wiejskiej)23, wojska (był to czas wojen światowych, plebiscytów, odzyskiwania niepodległości; O. Woroniecki pełnił posługę kapelana
wojskowego w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r.)24, więźniów.
Zajmował się także duszpasterstwem osób żyjących „wiarą niepełną”, czyli w stanie grzechu śmiertelnego25 – co wówczas nie było rozpowszechnione.
Teksty O. Jacka, odnoszące się do duszpasterstwa wybranych
grup wiernych, zawierają cenne wskazania na temat zadań i posług
ludzi świeckich, którzy ze względu na wyznawaną wiarę są zobowiązani do realizowania dyrektyw z niej płynących w swoich środowiskach, rolach społecznych, zawodach, na zajmowanych stanowiskach. W ten sposób przyczyniają się do przekształcania doczesności
zgodnie z zamysłem Bożym, a zarazem wypełniają własne powołanie.
wawcza, t. II: Etyka szczegółowa, cz. 1, s. 153; Rola wychowawcza Bierzmowa- nia,
Wrocław 1946, s. 4.
21
Por. I. Z. Błeszyńska, O. Jacek Woroniecki, dominikanin – wychowawca – patriota, 1878–1949, Lublin 2006, s. 244.
22
Zob. J. Woroniecki, O przyszłość ruchu skautowego w Polsce, Kraków 1918, s. 6 i
9; I. Z. Błeszyńska, O. Jacek Woroniecki, dominikanin – wychowawca – patrio- ta,
1878–1949, dz. cyt., s. 109.
23
Zob. J. Woroniecki, Rola czynników moralnych w społecznym życiu ziemian, w:
Zadania i obowiązki ziemiaństwa. Referaty wygłoszone na zebraniu Związku Ziemian w Warszawie w d. 6 czerwca 1921 r., Warszawa 1921, s. 1–39.
24
O. Jacek napisał pewien rodzaj katechizmu dla żołnierzy – zob. Raport niebieski.
Gawęda żołnierska, Lublin 2000; O zaangażowaniu Autora w duszpasterstwie
wojskowym – zob. I. Z. Błeszyńska, O. Jacek Woroniecki, dominikanin – wychowawca – patriota, 1878–1949, dz. cyt., s. 111.
25
Zob. J. Woroniecki, Fides informis w praktyce duszpasterskiej, „Teologia Praktyczna” 1(1939), s. 18–26.
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3. Funkcje uzupełniające
Duszpasterstwo, jak każda działalność ludzka, potrzebuje zaplecza: odpowiednich warunków politycznych i społecznych, zorganizowania, zapewnienia bazy materialnej i środków finansowych.
O. Woroniecki oceniał realistycznie te zadania, które mają dość wąski cel, a wymagają nieraz dużego nakładu czasu, pracy i poświęcenia. Aby zapewnić działalności Kościoła zwykłe warunki, pozwalające mu wypełniać istotne zadania, potrzeba nieraz zaangażowania
duszpasterzy w prace pozornie nie mające wiele wspólnego z posługą pośrednictwa zbawczego. Dlatego ważne jest, aby dobrze zostały określone granice włączania się wyświęconych w zadania świeckie i aby zawsze były podporządkowane celom duszpasterskim.
O. Woroniecki zajmuje się też samą posługą rządzenia, sposobem
sprawowania władzy26, co w jego ocenie rzutuje na skuteczność każdego zespołowego działania. Szczególnie w Kościele, gdzie władzy
zapewniony jest Boski autorytet, od jej pełnienia zależy w wysokim
stopniu kształtowanie w wiernych postawy posłuszeństwa wiary, co
z kolei warunkuje zgodne dążenie do realizowania misji powierzonej
Kościołowi na ziemi.27
Zakończenie
Spośród funkcji pośrednictwa zbawczego pasterska, czyli królewska, najbardziej uwidacznia się na zewnątrz, wobec świata.
O. Jacek Woroniecki ujmuje ją w kategoriach wypełniania na ziemi
rządów w imieniu Boga. Kościół realizuje ją przez kierowanie postępowaniem moralnym wiernych: w procesie wychowania charakteru
chrześcijańskiego oraz przez prowadzenie duchowe w życiu wewnętrznym. Uformowani katolicy, świadomi swych zadań, wpływają
na wszystkie dziedziny życia, porządkując je zgodnie z wolą Bożą.
Podejmując dzieła miłosierdzia indywidualnie i zespołowo, ogarniają
szerokim planem społecznym wszystkie potrzeby, niedostatki i braki
swego środowiska. W działalności zgodnej z indywidualnym powołaniem otrzymują pomoc w ramach duszpasterstwa specjalnego. Zapewnienie praktycznej działalności Kościoła koniecznych warunków
26
27

Zob. tenże, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2001.
Por. tenże, Wychowanie społeczne i praca społeczna, Warszawa 1921, s. 43.
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dokonuje się dzięki funkcjom pomocniczym i uzupełniającym.
W koncepcji o. Jacka Woronieckiego wszystkie te elementy posługi
pasterskiej prowadzą do stopniowego przekształcania najpierw wewnętrznie każdego z wiernych, a przez ich zewnętrzną działalność
– całej rzeczywistości doczesnej na modłę Bożą.28
Summary
The Christian obligations to transform the world. The tasks resulting
from the pastoral function of mediation in saving by Jacek Woroniecki.
The pastoral function that is to say the royal function, is about execution of government on behalf of Jesus Christ to make the world better.
The Christians fulfil this task in the first place, by transformation of themselves. In the process of education they form a Christian character; with the
help of mercy they perfect human nature abilities and fortify theological and
moral virtues inside themselves. At the same time they perform service in
the world, changing worldly reality in accordance with God’s idea. They do
this in individual and social dimension – by performing charity and by dedication to long-sighted programme to solve the lack of all things and all the
needs. Within the framework of a specific pastoral cure they receive preparation and support to find their own role in the effort to transform the world
in accordance with Gospel.

28
Tenże, Chrześcijańskie wychowanie charakteru wysnute z dogmatu, „Szkoła
Chrystusowa” X(1935), s. 49; przytoczonego określenia Autor używa także w innych
pismach – por. m.in.: Świadectwo bierzmowania [Wersja dla dorosłych], Warszawa
1946, s. 2 oraz Program integralnej pedagogiki katolickiej, art. cyt., s. 275.
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Jakimi cechami i postawami powinien odznaczać się kapłan
w relacji do współbraci i do wiernych?
Szukanie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie skłania
do pogłębionej refleksji dotyczącej tożsamości kapłańskiej. W trakcie pisania dostrzegłem, że to pytanie o ideał, do którego winniśmy
dążyć – mam na myśli oczywiście nas duchownych. W tej sytuacji
trudno odwołać się do własnego doświadczenia, bo o nie trudno. Biorąc pod uwagę fakt, iż autor mam zaledwie za sobą kilka lat kapłaństwa. Ale te „kilka” jest już w jakimś stopniu doświadczeniem przeze
mnie nabytym. Doświadczeniem przydatnym, mogącym wskazać
pewne postawy godne naśladowania oraz dającym możliwość weryfikacji moich postaw wobec pewnych ideałów. Z drugiej strony, czy
nie jest to zarazem pytanie o świętość? Bo przecież w moich postawach dnia codziennego, relacjach z drugim człowiekiem realizuje się
moja osobista świętość, moja osobista droga do Boga. A o tym mogę
już coś powiedzieć.
Autentycznym znakiem świętości chrześcijańskiej nie jest –
przynajmniej dla mnie, modlitwa, asceza, jakieś wyszukane praktyki
religijne ani nawet wielość uczynków spełnianych na rzecz bliźniego, lecz miłość przejawiająca się w naszych codziennych działaniach.
* Marian Chalecki – salezjanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 roku w Łodzi.
Po święceniach pracował jako kierownik oratorium w Płocku, następnie w Ośrodku
Emaus w Czerwińsku Nad Wisłą, gdzie zajmował się młodzieżową animacją w inspektorii św. Stanisława Kostki. Obecnie jest duszpasterzem akademickim w Łodzi
(DA „Węzęł”). Studia licencjackie ukończył w Płocku w Punkcie Konsultacyjnym
UKSW w 2003. Od 2007 roku kontynuuje swoje poszukiwania naukowe na UKSW
– teologia pastoralna.
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Jak dobrze wiemy, nie istnieje tylko jeden, określony sposób życia
miłością – można nią w pełni żyć zarówno w małżeństwie, rodzinie
jak i wybierając świadomie i dobrowolnie życie w samotności. Mogę
żyć miłością w życiu zakonnym, czy też jako kapłan żyjąc w celibacie. Kapłan ma swój specyficzny sposób życia w miłości – uświęca
się, żyjąc i praktykując miłość jako pasterz. Właściwie w tym jednym słowie zawiera się odpowiedź, być w życiu autentycznym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu, a w razie potrzeby nawet odda swoje życie za owce (por. J 10, 1–16).
Praca moja nie będzie niczym nowatorskim w dziedzinie duchowości. W pierwszej części zamierzam w oparciu o adhortację apostolską Jana Pawła II Pastores dabo vobis przedstawić obraz kapłana
– pasterza. Natomiast część druga będzie niejako ilustracją ukazującą
rzeczywisty obraz kapłana krążący w świadomości młodych ludzi,
gimnazjalistów, uczniów klas trzecich, których miałem przyjemność
katechizować.
W adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis czytamy, że wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie, Głowie i Pasterzu, jest miłość pasterska, uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa.2
Wzorem kapłana prezentowanym przez dokument papieski, jest
więc pasterz całkowicie oddany trosce o swoją owczarnię. W dzisiejszych czasach Kościół potrzebuje właśnie takich kapłanów – wolnych
od trosk i interesów świata, całkowicie oddanych, pochłoniętych przez
sprawy Królestwa Bożego.3
Dobry pasterz nie czeka, kiedy owce przyjdą do niego, on sam
wychodzi i poszukuje owiec zbłąkanych. Wydaje się, że okres, kiedy
to duchowni oczekiwali swych wiernych w świątyniach przeszedł do
historii. Czas, gdy kościół dla wielu był synonimem azylu, ochronki
– nawet w sensie politycznym. Żyjemy w świecie, w którym potrzeba świadectwa, dawania świadectwa, wyjścia ku człowiekowi, który
niejednokrotnie boryka się sam ze swoimi problemami. I to, co według mnie jest najważniejsze – tu jest nasze miejsce działania. Tu, na
2
3

PDV 23.
Por. Jakich księży dziś potrzeba?, „Gość Niedzielny” 25(2009), s. 18–19.
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tej płaszczyźnie realizuje się moja posługa jako duszpasterza. Jako
salezjanin wiem, że muszę wyjść z miłością, akceptacją do młodego
człowieka. Młody człowiek ma w sobie specjalną zdolność, by to wyczuć, odkryć, na ile moja miłość jest autentyczna, a na ile to jakieś
schematy wyuczone na zajęciach seminaryjnych, bądź warsztatach
pedagogicznych. Bez otwartości, bez płaszczyzny porozumienia między młodym człowiekiem a kapłanem – jako jego przyjacielem, trudno sobie wyobrazić właściwą posługę duchownego i twórczy dialog.
Zdolność do utrzymywania więzi z innymi ma zasadnicze znaczenie
dla pasterza, który musi być człowiekiem jedności – tym, który łączy,
a nie dzieli.
Miłość pasterska, pisze Jan Paweł II, jest przymiotem, dzięki
któremu naśladujemy Chrystusa w Jego darze z siebie i w Jego służbie. Nie tylko nasze czyny, ale nasz dar z siebie jest tym, co ukazuje
miłość Chrystusa do Jego owczarni. Miłość pasterska określa nasz
sposób myślenia i działania, odnoszenia się do ludzi, i jest dla nas
miłością szczególnie wymagającą.4 W dalszej części Jan Paweł II konkretnie podkreśla, jakie ma to przyłożenie do rzeczywistości. Jakie
postawy cechują prawdziwego pasterza. Od kapłana oczekuje się, aby
nie był arogancki ani kłótliwy, lecz uprzejmy, gościnny, szczery w słowach i w intencjach, roztropny i dyskretny, wielkoduszny i gotowy do
służby, zdolny utrzymywać otwarte i braterskie kontakty z innymi i nawiązywać je ze wszystkimi, zawsze gotów zrozumieć, przebaczyć i pocieszyć.5 Stąd, jeśli ktoś jest nadmiernie zamknięty w sobie, kłótliwy
i niezdolny do nawiązania autentycznych i serdecznych relacji z innymi może przeżywać ogromne problemy ze swą tożsamością kapłańską. Jako kapłani powinniśmy rozwijać w sobie zespół ludzkich
cech, bez których nie można kształtować osobowości zrównoważonych, silnych, zdolnych dźwigać ciężary duszpasterskiej odpowiedzialności.6 Dobrze wiemy, jak bardzo pozytywnie bądź negatywnie
wpływa na skuteczność działania kapłańskiego jego zarówno dojrzałość osobowa jak i zrównoważenie psychiczne, stałość woli. Jego
sposób bycia, wypowiadania się, umiejętność dialogu, szczerość, dys4
5
6

PDV 23.
Tamże, nr 43.
Tamże.
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krecja to wszystko stanowi jakby klucz, który otwiera lub zamyka
drzwi ludzkiego zaufania, słuchania, zawierzenia.
Bądźmy szczerzy: łaska buduje na naturze. Święcenia kapłańskie nie budują na jakiejś nowej naturze, ta pozostaje niezmienna. Na
nieprawidłowo rozwiniętej naturze łaska nie dokona cudu! Dlatego
tak istotnym w wypadku kapłana jest troska o rozwój osobowości
dojrzałej, dotyczy to zarówno jego formacji ludzkiej, duchowej jak
i intelektualnej.
Pragnę zwrócić większą uwagę na formację ludzką, bez umniejszania ważności formacji duchowej czy intelektualnej, ale to właśnie w sposób szczególny człowieczeństwo kapłana odgrywa i bierze
ogromny udział w kształtowaniu jego relacji z drugim człowiekiem.
W formacji ludzkiej ogromną rolę odgrywa dojrzałość uczuciowa,
jest ona wynikiem wychowania do prawdziwej i odpowiedzialnej miłości. Jana Paweł II nie ukrywa trudności, na jakie napotyka osiągnięcie takiej dojrzałości. Ponieważ charyzmat celibatu, pisze, nawet
wówczas, gdy jest autentyczny i sprawdzony, nie narusza skłonności
uczuciowych i instynktownych, kandydaci do kapłaństwa potrzebują
dojrzałości uczuciowej zdolnej do roztropności, do wyrzeczenia się
wszystkiego, co mogłoby jej zagrażać, do czujności i panowania nad
swoim ciałem i duchem, do okazywania szacunku i czci w międzyosobowych relacjach z mężczyznami i kobietami. Cenną pomocą może się okazać wychowanie do prawdziwej przyjaźni, wzorowanej na
braterskich uczuciach, których również doznawał Chrystus w swoim
życiu (por. J 11, 5).7
To właśnie z dojrzałością uczuciową złączona jest ściśle zdolność do nawiązywania kontaktów z innymi. Więcej, bez swoistego
zamiłowania tego wszystkiego, co sprzyja pogłębianiu braterstwa,
bez zdolności do tworzenia wspólnoty i współodpowiedzialności za
nią trudno mówić o gorliwym wypełnianiu swej posługi pasterskiej.
Jan Paweł II podkreśla rolę i znaczenie wspólnoty. Ludzie współcześni często skazani na życie w tłumie, a jednocześnie na samotność,
zwłaszcza w wielkich aglomeracjach miejskich, stają się coraz bardziej wrażliwi na wartość wspólnoty. Jest ona dziś jednym z najbar7

Tamże, nr 44.
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dziej wymownych znaków i jedną z najbardziej skutecznych metod
głoszenia ewangelicznego orędzia.8
To tylko niektóre atrybuty kapłana – pasterza. Reasumując
pierwszą część pracy pragnę podkreślić, iż jeśli pragniemy mówić
o cechach, postawach, jakimi winien odznaczać się kapłan trzeba
zawsze mówić o jego człowieczeństwie, bo właściwie na nim wszystko się opiera. To człowieczeństwo kapłana stanowi fundament dla jego późniejszej formacji duchowej, intelektualnej, duszpasterskiej.
Duszpasterz swoje człowieczeństwo oddaje Chrystusowi, by z kolei
On mógł posłużyć się nim jako narzędziem zbawienia.9
Druga część pracy to efekt moich osobistych badań przeprowadzonych, nie ukrywam z ludzkiej ciekawości i w celach wyłącznie
informacyjnych. Dlatego zabraknie tu gruntownej analizy materiału
badanego. Ankietę przeprowadziłem w gronie uczniów klas III gimnazjum, a więc mających 15–16 lat. Wzięło w niej udział 90 uczestników w tym 28 chłopaków i 62 dziewczyny.
Pytanie pierwsze: Czy jesteś za tym by nauczano religii w szkole?
Chłopcy

TAK
25

NIE
3

TAK
57

NIE
5

Dziewczęta

Kolejne pytanie: czy boisz się księży? (Pytanie przyjęto z lekkim
uśmieszkiem, ale okazało się, że):
Chłopcy

TAK
2

NIE
26

Dziewczęta
8
9

Tamże, nr 43.
Por. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 70.
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TAK
4

NIE
58

Czego winna dotyczyć tematyka, o czym powinien mówić kapłan
na religii? Oto szereg zagadnień, które wg młodzieży należałoby
poruszać na zajęciach. Kolejność podana według hierarchii, częstotliwości zagadnień wymienianych.
Chłopcy
o Bogu
o religii
o człowieku
o Jezusie
o życiu
o historii
o wierze
o problemach
o czymkolwiek
o świecie
o seksie
o „Pudzianie”

Dziewczęta
11
5
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1

o Bogu
o wierze
o człowieku
o życiu
o Jezusie
o problemach codziennych
o religii
o miłości, dobru
o Biblii
o Kościele
o chrześcijaństwie
o Maryi
o rodzinie
o nowoczesnych sprawach
o tym co słuszne
o wszystkim

32
13
9
7
8
8
7
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Jakie były głosy krytyki? Otóż na pytanie: co najbardziej Cię razi w kapłanach? Młodzi odpowiadali, iż:
Chłopcy
nic
chciwość
bogactwo
brak autentyczności

Dziewczęta
17
4
3
2

nic
bogactwo
chciwość
sutanna
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42
8
4
4
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postawa

1

drogie samochody
kłamstwo
sztywność
tajemniczość
polityka
głupota

1
1
1
1
1
1

pieniądze pobierane
za naukę religii
samochody
brak tolerancji
kłamstwo
telefon komórkowy
brak postawy służby
polityka
wykorzystywanie innych
postawa

3
2
2
2
1
1
1
1
1

Dosyć twórczo młodzi odpowiedzieli na pytanie: jaki, według
Ciebie, powinien być kapłan?
Chłopcy
pomagać ludziom
dobry
z poczuciem humoru
otwarty
wyrozumiały
w porządku

Dziewczęta
3
3
3
3
3
3

ponadto wystąpiły następujące zalety:
powinien zajmować się Bogiem, żyć
w zgodzie z własnym sumieniem, nie
wykorzystywać władzy, musi być
miły, uczciwy, mądry, służyć radą,
słuchać, powinien być towarzyski,
szczery, pewny siebie, sprawiedliwy,
autentyczny, normalny, skromny,
pobożny, dawać świadectwo, ale były
też i takie: musi jeździć na deskorolce
i chodzić na siłownię.
62

10
miły
wyrozumiały
9
radosny
8
dobry
7
uczynny
5
szczery
4
służyć Bogu
4
zabawny
4
dyskretny
3
wychowany
3
chcący rozmawiać
3
zwrócono uwagę na: uczciwość,
autentyczność, sprawiedliwość,
uśmiech, uprzejmość, kapłan
powinien być sympatyczny,
fajny, na luzie, z poczuciem
humoru, nadto pobożny,
skromny, pobłażliwy, otwarty,
wierzący, koleżeński,
przyjacielski, inteligentny,
błyskotliwy, przystojny,
przykładny, wymagający, a
nawet umieć rapować
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Ostatnie pytanie. Czy chciałbyś być księdzem (zakonnicą)?
Chłopcy

TAK
3

NIE
25

TAK
6

NIe
56

Dziewczęta

Należy przyznać, że mimo młodego wieku wiele uwag i spostrzeżeń jest nader trafnych i cennych. No cóż, pozostaje nam kapłanom – pasterzom, w miarę ludzkich możliwości sprostać oczekiwaniom, oczywiście tym w miarę rozsądnym, bo na deskorolce to chyba
już się nie nauczę jeździć, ale kto wie może stanowić to będzie wyzwanie dla duchownych w przyszłości.
Summary
What features should characterise priests in relations to their brothers
and the believers?
The paper investigates the question concerning ideal features of
modern priests, which is, in certain aspects, also a question about the personal sanctity of the shepherds, called to love and to give away their lives for
the sake of their herd. The first part of the paper reflects upon the ideal of
a priest, expressed in the adhortation of John Paul II Pastores dabo vobis.
The author stresses pastoral devotion of the priests as well as their readiness
to take the initiative in their relations to the believers, meeting the circumstances of the modern reality. Moreover, the author puts stress on the human nature, as the proper basis of formation of the priests, underlining their
personal maturity, the quality of their interpersonal relations (to their relatives, collegues, other priests and believers) and their ability to live in and
co-create a real community as the major factors, leading to the responsible
pastoral service. The second part of the paper presents the results of a research, which investigated what are the proper and improper characteristics
of a priest, according to the opinions of high school pupils.
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Współpraca teoretyków i praktyków pastoralnych
Cała współczesna teologia powinna mieć nachylenie pastoralne, gdyż taka jest dyspozycja nauczania Soboru Watykańskiego II,
który nazywany jest „soborem duszpasterskim”. Jednak to do teologii praktycznej należy zajmowanie się duszpasterstwem, które jest
rzeczywistością kościelną, ale jego realizacja dokonuje się w uwarunkowaniach światowych. Mówi o tym definicja teologii pastoralnej
Jana Pawła II.2
Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa
podkreśla, że ze względu na ogromne znaczenie nauki i osiągnięć
technicznych w kulturze i społeczeństwie Europy, Kościół posługując się własnymi środkami poznania teoretycznego i możliwościami
w zakresie inicjatyw praktycznych, powinien wskazywać na niewystarczalność i nieadekwatność koncepcji inspirowanej scjentyzmem,
która przyznaje obiektywną wartość jedynie wiedzy doświadczalnej,
a równocześnie przypominać kryteria etyczne, które są wpisane
w naturę człowieka (58).

* Ks. Edmund Robek SAC – prof. UKSW, dr hab. teologii pastoralnej; kierownik
Katedry Organizacji Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego, wykładowca na Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Historycznych
i Społecznych UKSW w Warszawie. Przewodniczący zespołu redakcyjnego „Warszawskich Studiów Pastoralnych”. Jest autorem 12 książek o tematyce pastoralnej, kilkudziesięciu artykułów naukowych i wielu popularnych. Zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół: teologii duszpasterstwa, eklezjologii pastoralnej, charytatywnej funkcji Kościoła, teologii modlitwy i formacji apostolskiej ludzi świeckich.
2
PDV 57.
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W Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzone są badania naukowe w zakresie teologii pastoralnej. Są one tak
przygotowane programowo, żeby mogły stanowić wyzwanie naukowe dla osób duchownych i wiernych świeckich, również być pomocne w zdobywaniu teologicznej wiedzy teoretycznej i praktycznej,
a także pomagały w prowadzeniu dialogu religijnego z innymi wykształconymi ludźmi i wreszcie inspirowały spełnienie powołania
chrześcijańskiego osób zaangażowanych w życie Kościoła. Studia
w Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW zapewniają osobom duchownym i świeckim dostęp do najnowszych wyników badań pastoralnych i umożliwiają zapoznanie się z bieżącymi problemami Kościoła
i świata współczesnego.
Nauczanie Ewangelii jest podstawowym źródłem dla teologii
pastoralnej. W swoich badaniach korzysta ona również z Magisterium Kościoła. W badaniach pastoralnych, których celem jest rozeznawanie sytuacji duszpasterskich, odnowa życia chrześcijańskiego,
ale też budowanie królestwa Bożego w świecie (przemiana społeczeństwa), korzysta się z pomocy filozofii, a także nauk społecznych,
czy prakseologicznych, które pomagają w opracowaniu sprawnej organizacji działań pastoralnych, zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej.
Działalność pastoralna Kościoła domaga się zatem solidnych
podstaw teoretycznych. Zwłaszcza rozeznawanie wszelkich niebezpieczeństw zagrażających Kościołowi stanowi prawdziwe wyzwanie
dla badań teologicznopastoralnych. Kościół Chrystusa, wierny Ewangelii, musi dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nieść światu orędzie
nadziei i miłości oraz być gorliwym głosicielem ewangelicznych wartości. Wypełnianie tych zadań wymaga dobrej teorii i sprawnej organizacji. Należy zatem zaplanować aktywną współpracę wspólnot kościelnych w dziedzinie studiów teologicznych, nauczania teologii i wychowania religijnego w rozeznawaniu sytuacji duszpasterskich, w których byłoby możliwe wspólne działanie pastoralne. Należy też starać
się podejmować wspólnie różne problemy dotyczące misji oraz posługi pasterskiej i duchowej, dążąc do odnowy życia chrześcijańskiego i do przemiany społeczeństwa. Duchowieństwo i wierni powinni
czynnie włączać się w te działania i nadawać im konkretną i zorgani65
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zowaną formę na wszystkich płaszczyznach, zwłaszcza zaś na płaszczyźnie lokalnej, tam gdzie wierni muszą razem stawiać czoło trudnym sytuacjom.3
Pastoraliści, jako teoretycy i praktycy kościelni,4 uczestniczą
w dialogu pomiędzy wiarą chrześcijańską a metodologią naukową,
którego celem jest poszukiwanie prawdziwych i konkretnych odpowiedzi na problemy i trudności, z jakimi zmaga się ludzkość. Paweł VI
stwierdził, że każda (…) działalność społeczna wiąże się z jakąś doktryną.5 Teologia pastoralna przyczynia się do tego, aby nauka społeczna nie ignorowała duchowej natury istot ludzkich, ich głębokiego
pragnienia szczęścia i nadprzyrodzonego przeznaczenia, które wykracza poza wyłącznie biologiczne i materialne aspekty życia. Zadaniem teologii pastoralnej jest badanie możliwości włączenia Ewangelii i jej praktycznej realizacji w życiu Kościoła i funkcjonowaniu społeczeństwa, w którym wypełnia on swoją misję zbawczą.6
Teologia pastoralna również korzysta z różnych osiągnięć nauk świeckich.7 Nie wszystkie zdobycze nauki służą człowiekowi, dlatego teologia pastoralna powinna stać na straży wymogów etyki.
Można tego dokonać, formułując konkretne zasady dialogu naukowców i wymiany nowych osiągnięć naukowych. Teologia pastoralna
3

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa Arama I Keshishiana z 25
I 1997.
4
Z jednej strony teologia pastoralna jest nauką formalną (dedukcyjną), ale z drugiej dziedziną wiedzy empirycznej (indukcyjnej). J. Mikołajec, Metody teologii pastoralnej, AK 144(2005), s. 252–269. W teologii pastoralnej łączą się elementy teoretyczne i praktyczne tworząc dwubiegunową jedność. M. Mierzwiński, Teologia
pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy koncepcję?, AK 144(2005),
s. 224–233.
5
PP 39.
6
Jan Paweł II podkreśla, że służba człowiekowi każe wołać w porę i nie w porę, że
kto wykorzystuje nowe zdobycze nauki, zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii, nie
może nigdy lekceważyć podstawowych wymogów etyki, powołując się przy tym na
pewną dyskusyjną koncepcję solidarności, która prowadzi do różnego wartościowania ludzkiego życia i do podeptania godności właściwej każdej istocie ludzkiej
(NMI 51).
7
Jest to nie tylko teologia, pełnoprawna dyscyplina wiedzy humanistycznej, ale
nadto ma charakter praktyczny, przez co sytuuje się w grupie nauk społecznych
i prakseologicznych. Zob. R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii
i praktyce pastoralnej, Lublin 2007, s. 7–39.
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służy Kościołowi, ale jednocześnie powinna być przyjazna człowiekowi, który jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół
w wypełnianiu swego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa (...), drogą,
która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi
Kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek – każdy bez wyjątku –
został odkupiony przez Chrystusa.8 W teologii pastoralnej człowiek
powinien zatem być w centrum refleksji, ale z uwzględnieniem
godności osoby ludzkiej, a także wartości i godności życia ludzkiego.9
Kościół pragnie włączyć się w życie świata i przez realizację
miłości zbawczej napełnić społeczeństwo nową energią, by uczynić
z niego wspólnotę zorganizowaną i szczęśliwą w wymiarze duchowym
i w miarę możliwości, również materialnym. Chodzi o to, by ludzie
mogli dobrze żyć, żyć zgodnie z cnotami (tak nauczał św. Tomasz
z Akwinu).10 W tej perspektywie pojawia się nowe wyzwanie dla teologii pastoralnej, która jest teorią praktyki kościelnej. Jan Paweł II
podkreślał, że wiedzę, zdobytą dzięki studium teologii pastoralnej,
należy wykorzystywać w zastosowaniach praktycznych, to jest
w określonych formach posługi duszpasterskiej, które kandydaci do
kapłaństwa powinni podejmować stopniowo i zawsze w zgodzie
z innymi obowiązkami, jakie nakłada na nich formacja. Mowa tu o
„doświadczeniach” duszpasterskich, które mogą przyjąć formę prawdziwej „praktyki duszpasterskiej”, trwającej nawet przez dłuższy czas
i wymagającej systematycznej weryfikacji.11
Duszpasterstwo powinno być wspólnotowe. Jan Paweł II nauczał, że Kościół (…) jest wspólnotą wspólnot zespolonych jednością
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.12 Jeśli więc Kościół jest „wspólnotą
8

RH 14.
Znaczącą częścią wiedzy o człowieku są odpowiedzi na podstawowe pytanie: kim
jest człowiek? Taka odpowiedź daje również antropologia pastoralna. „Antropologia
«bycia powołanym» i «bycia obdarowanym» należy do Dobrej Nowiny o zbawieniu:
jest ona właśnie dziś zaniedbana, ale także na nowo możliwa.” K. Hemmerle, Młodzież a Kościół, „Communio” 3(1983)4, s. 59. Zob. na ten temat J. Przybyłowski,
Koncepcja antropologiczna teologii pastoralnej, AK 144(2005), s. 234–251.
10
Por. Tomasz z Akwinu, De regimine principum, 1, 14, 15.
11
PDV 57.
12
Jan Paweł II, Orędzie na Niedzielę Wielkanocną w 1984 roku, nr 4.
9
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wspólnot” to również podstawowa, widzialna jego manifestacja, jaką
jest parafia, powinna być „wspólnotą wspólnot”. W takiej wspólnocie nie może być równych i równiejszych; wszyscy są tak samo ważni, kochani, potrzebni, ale każdy na swój sposób. We wspólnocie
może być jednak współistnienie różnych powołań z założeniem, że
powołany jest również powołującym.
Duszpasterstwo parafialne pozostaje dzisiaj podstawową formą duszpasterstwa. Wymaga ono jednak uzupełnienia o rozmaite formy duszpasterstwa specjalnego i specjalistycznego, pracy w grupach
i zespołach, dzięki czemu parafie staną się autentycznymi „wspólnotami wspólnot”. Należy także roztropnie sięgać po środki, jakich dostarcza nam współczesna technika: radio, telewizja i prasa, nie zapominając jednak o tak zwanych „środkach ubogich”, których skuteczność potwierdza Ewangelia.13
Biorąc pod uwagę kontekst „wspólnotowy” duszpasterstwa
trzeba podkreślić, że „wspólnota wspólnot” powinna być jak rodzina
– zjednoczona osobowo w miłości wzajemnej. Tymczasem u współczesnych parafian pojawia się niekiedy skłonność do indywidualizmu, czego efektem jest koncentracja na wybranych grupach religijnych, które działają w parafii. Tymczasem nie powinno być pomiędzy nimi rywalizacji, niezdrowej konkurencji, spierania się o mniej
ważne, przypadłościowe zasady. Parafia jest organiczną wspólnotą
podstawową i tylko jako jedna, święta, powszechna i apostolska może spełniać swoją zbawczą misję.
Uwzględniając wspólnotowy wymiar duszpasterstwa, można
na przykładzie z życia pokazać realizm życia w organizmie wspólnoty. Oto w rodzinie wielopokoleniowej, gdzie oprócz rodziców i trójki
dzieci, są jeszcze dziadkowie, miało miejsce takie zdarzenie. Syn, nastolatek, zakupił sobie nowe spodnie. Kupił takie, jakie mu się podobały, ale niestety były o pięć centymetrów za długie. Sam nie potrafił
szyć, dlatego zwrócił się o pomoc do mamy. Mama obejrzała spodnie
i obiecała, że zrobi to później. Chłopak jednak chciał mieć je gotowe
szybciej, więc poszedł do swojej starszej siostry. Ta była chwilowo
13

Jan Paweł II, Kościół wspólnotą ewangelizującą. Przemówienie do I grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum” (12 I 1993), nr 7.
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zajęta, ale obiecała mu za chwilę pomóc. Brat nie chciał czekać i udał
się do babci. Babcia, jak to babcia, ma czas i od razu zajęła się skróceniem spodni, a wnuk mógł spokojnie wyjść do kolegi. Po skończonej robocie położyła spodnie w pokoju wnuczka. W tym czasie siostra mała już wolną chwilę, więc zajęła się spodniami brata i skróciła
je również o pięć centymetrów. Po przeróbce spodnie znalazły się
z powrotem w pokoju brata. Tymczasem mama skończyła swoje zajęcia i poszła do pokoju syna, aby skrócić spodnie. Ucięła pięć centymetrów i po wykonaniu dzieła zaniosła spodnie do pokoju syna.
Wrócił nastolatek i znalazł spodnie – natychmiast je przymierzył.
Niestety, były dziesięć centymetrów za krótkie.
Jak to się stało? My wiemy, znając tę historię. Ale warto wyciągnąć z niej teologiczną i praktyczną (życiową) naukę. Po pierwsze: w każdej wspólnocie – żywym organizmie są relacje zależności. Każdy coś umie, a czegoś nie umie zrobić, coś posiada, albo czegoś mu brak, ale w takich sytuacjach może liczyć na pomoc innych.
Nie ma bowiem ludzi doskonałych, ale to nie przeszkadza w osiąganiu świętości. Każdy ma swoje zadania, obowiązki, jest niezbędny
wspólnocie, ale ma też „potrzeby”, których spełnienie domaga się
udziału innych. Zwracając się ku „drugiemu”, zakładamy, że otrzymamy pomoc, wsparcie. Po drugie: jeśli we wspólnocie występuje
„potrzeba”, to oprócz dobrych chęci, aby pomóc, potrzebna jest odpowiedzialność. I po trzecie: brak odpowiedzialności może sprawić,
że nawet drobne sprawy staną się przyczyną poważnych konfliktów
i kłótni.
W opisanej sytuacji właściwie nie ma winnych, bo każdy zrobił to, co do niego należało. Gdzie więc tkwi błąd? Tajemnica wspólnoty tkwi we współpracy na różnych szczeblach i w rozmaitych zakresach, i na różnorodnych płaszczyznach. Jeśli codzienne życie oparte jest na współpracy wszystkich członków wspólnoty, to w takim
żywym organizmie jest miejsce na miłość, wybaczenie, zapominanie
tego, co złe. Jeśli w organicznym duszpasterstwie parafialnym jest
miejsce na współpracę, to żadna wspólnota nie stanie się „kościółkiem” w Kościele, ale parafia będzie prawdziwą „wspólnotą wspólnot”, w której każda grupa jest ważna, potrzebna i ubogacająca.
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Zusammenfassung
Als Theorie einer Praxis muss die Praktische Theologie zunächst
einmal die Lebensäußerung der Kirche und die Handlungen des christlichen
Glaubens voraussetzen. Dabei geht es um eine Praxis mit sehr hoher Variationsbreite. Diese Praxis ist jedoch nicht blind, gerechtfertigt aus sich heraus. Die Handlung muss, in sich vernünftig sein, die Praktische Theologie
entfaltet das in der Erfahrung und im Vollzug bereits vorhandene komplexe
Wissen. Wenn die Praxis in der Vernunft aufgehellt werden kann und muss
bedarf es dazu genauerer Bestimmung. Die Differenz von Praxis und Theorie wird damit nicht aufgehoben, die Funktion der Theorie zur Praxis aber
näher bestimmt. Je mehr die Theorie auf eine Praxis bezogen ist, um so potenzierter muss ihre wirklich „kritische” Reflexion sein.

tłum. Bogusław Spurgjasz
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Kiedy sport staje się religią
Teza postawiona w tytule niniejszej pracy na pewno budzi
wątpliwości. Może lepiej byłoby, gdyby sam tytuł zakończony był
znakiem zapytania. Wtedy do rozstrzygnięcia pozostałaby nam wątpliwość czy sport w ogóle może być uznawany za religię. Znaku zapytania jednak nie ma i nie jest to przypadek. Codzienne obcowanie
ze sportem i przyglądanie się temu zagadnieniu zarówno od strony
teoretycznej jak i praktycznej pozwala na postawienie tezy, że sport
coraz częściej zaczyna spełniać rolę, która przynależna była religii.
Nie chodzi tu o budowanie wokół sportu systemu wierzeń czy
wyznawaniu wiary w sportowców. Choć jak pokazuje punkt trzeci
czytanej pracy i takie rzeczy mają miejsce. Sport z prostej rozrywki
przeradza się w wielki biznes. Ale jest także fenomenem socjologicznym i psychologicznym, który przyciąga ludzi z różnych grup społecznych. Ludzie ci odnajdują w sporcie nie tylko formę spędzenia
wolnego czasu, ale także sposób na realizowanie samego siebie
i oderwanie się od trudów dnia powszedniego. Co więcej wokół wydarzeń sportowych wielokrotnie budowane są uroczystości jakby
* Autor jest doktorantem Studium Teologii Pastoralnej na UKSW. Ukończył Wydział Teologiczny ze specjalizacją Edukacja Medialna i Dziennikarstwo pracą pt. Przemiany w środowisku kibiców sportowych w świetle publikacji prasowych w latach
2001–2007 oraz Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na kierunku Psychologia pracy
pt. Efektywność autoprezentacji u mężczyzn o różnym poziomie lęku społecznego w sytuacji uzyskiwania aprobaty lub dezaprobaty ze strony partnera interakcji. Jego artykuły i zdjęcia o tematyce sportowej publikowały: „Gazeta Wyborcza”, „Metropol”,
„Metro”, „Magazyn Futbol”, „Echo Miasta”, „Fakt”, „Nasza Legia” i serwis legialive.pl. W swoim dorobku ma także artykuły naukowe, publikowane w „Warszawskich Studiach Pastoralnych”.
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wprost przeniesione z gruntu religii. Choćby obrzędy towarzyszące
igrzyskom olimpijskim zmuszają do postawienia pytania czy sport
nie zaczyna przybierać cech religijnych. Co więc się dzieje, kiedy
sport staje się religią?
1. Czy sport jest częścią sacrum?
By właściwie zająć się przywołanym tematem, na początku
konieczne wydaje się postawienie sobie pytania czy sport i religia
mogą być w ogóle rozpatrywane na wspólnym poziomie. Czy tak
dwie wydawałoby się odległe od siebie rzeczywistości w ogóle mają
jakieś wspólne pierwiastki? Dochodzimy w ten sposób do pytania
czy rzeczywistość sacrum można konfrontować z rzeczywistością
profanum? A może to dwie rozgraniczone płaszczyzny, które nie mają wspólnych elementów? I czy w ogóle sport pretendujący do miana
religii należy do sfery profanum czy może już sacrum?
Zanim zajmiemy się zagadnieniem sacrum i profanum, zastanówmy się czy sport już w swoich podstawowych założeniach nie
stoi w rażącej sprzeczności z chrześcijaństwem. Niektórzy badacze
tematu uważają, że taka sprzeczność zachodzi. Kluczowym argumentem na potwierdzenie tej tezy jest występowanie w sporcie współzawodnictwa. Po części trudno temu zaprzeczyć, bo w każdym sporcie istnieje założenie wygranej. Wychodząc od tego, można dojść do
stwierdzenia, że skoro wygrana jest jedna i przy tym niepodzielna, to
moje pragnienie zwycięstwa zakłada jednocześnie pragnienie pokonania innych, zapanowania nad nimi. To stoi zaś w sprzeczności
z chrześcijańską miłością, która zakłada troskę o innych.2 Tyle tylko,
że takie przedstawianie zagadnienia sportu, automatycznie czyni
z każdego sportowca osobnika pozbawionego cech ludzkich. Chęć
wygranej jednego sportowca nie musi jednak pociągać za sobą braku
szacunku dla innych sportowców. Nie można zaprzeczyć, że takie
sytuacje mają miejsce na stadionach czy halach sportowych, ale dążenie do zwycięstwa nie jest równoważne z pogardą dla innych pretendentów do najwyższego stopnia podium. Wielokrotnie jest to wi2

Por. S. Ruciński, Przeciwstawienie antycznej idei agonu i chrześcijańskiej agape.
(Współzawodnictwo albo miłość), w: Personalistyczna wizja sportu. Salezjańska
Organizacja Sportowa, red. M. Barlak, Warszawa 1994. s. 55–70.
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doczne na zawodach sportowych, gdzie zwycięzca odbiera gratulacje
od konkurentów. Nie czynią oni tego jako ci, nad którymi zdobył on
panowanie, ale jako równorzędni mu sportowcy. Nie jako wrogowie,
a jako ludzie ponoszący trud treningu, by w swojej dziedzinie osiągnąć mistrzostwo.
Wróćmy do postawionych na wstępie pytań, choć odpowiedzieć na nie jest łatwo. Już samo zdefiniowanie pojęcia sacrum i profanum nastręcza kłopotów. Wg słownika socjologicznego sacrum to
osoby, przedmioty, czynności, zjawiska i inne elementy rzeczywistości, którym przypisuje się szczególną wagę religijną, a znaczenie
określa mianem świętości.3 Sacrum funkcjonuje w ramach zbiorowości i ma duży wpływ na ustanawianie jej porządku społecznego. Profanum to zaś ta część rzeczywistości, którą dana społeczność uzna za
świecką, powszednią.4
Takie rozumienie wspomnianych terminów powoduje, że sport
równie dobrze może należeć do sacrum, jak i do profanum. Wszystko zależy od społeczności. Jeżeli sport będzie pomagał jej realizować
potrzeby nadprzyrodzone zostanie zaliczony do sfery sacrum. Tak było choćby w starożytnej Grecji, co szczegółowo zostanie omówione
w drugim punkcie niniejszej pracy.
Przytoczone wyjaśnienie pojęcia sacrum i profanum pokazuje
także, że są to dwie oddzielne płaszczyzny. Jeżeli coś należy do sacrum nie może jednocześnie należeć do profanum. Nie ma jednocześnie rzeczy świętej i nieświętej.
To jeden punkt patrzenia na zagadnienie. Po drugiej stronie
znajduje się przekonanie, które reprezentuje m.in. Mircea Eliade, że
sacrum i profanum to dwie strefy, które mogą się pokrywać. Wszystko dlatego, że sacrum jest strefą, która jest konstytuowana przez nasz
umysł. W takim przypadku sacrum i profanum są dwoma sposobami
realizowania przez człowieka swojej egzystencji. W takiej sytuacji
sport może być analizowany nie tylko w porządku profanum, ale także w porządku sacrum. Ma się to odbywać poprzez odwołanie się do
archetypu Jezusa Chrystusa, jako przykładu doskonałości w wymia3
4

K. Olechnicki, P. Załęski, Słownik socjologiczny, Toruń 1998, s. 183.
Tamże. s. 164.
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rze cielesnym. Sportowiec miałby więc dążyć do doskonałości swego
ciała poprzez sport, tak jak doskonałe było ciało Jezusa dzięki połączeniu w nim natury boskiej i ludzkiej.5
W nauce Kościoła sacrum i profanum to dwie autonomiczne
sfery. Jeśli przez autonomię w sprawach ziemskich rozumiemy to, że
rzeczy stworzone i społeczności ludzkie cieszą się własnymi prawami
i wartościami, które człowiek ma stopniowo poznawać, przyjmować
i porządkować, to tak rozumianej autonomii należy się domagać; nie
tylko bowiem domagają się jej ludzie naszych czasów, ale odpowiada
ona także woli Stwórcy. Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że
są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek, które człowiek winien uszanować,
uznawszy właściwe metody poszczególnych nauk czy sztuk.6 W takim
rozumieniu sport nie należy do sfery sacrum a profanum. Nie znaczy
to jednak, że pozostaje on poza polem zainteresowania i działalności
sfery sacrum. Wszystko dlatego, że (...) jeśli słowom „autonomia rzeczy doczesnych” nadaje się takie znaczenie, że rzeczy stworzone nie
zależą od Boga, a człowiek może ich używać bez odnoszenia ich do
Boga, to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywymi są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika.
Zresztą wszyscy wierzący, jakąkolwiek wyznawaliby religię, zawsze
w mowie stworzeń słyszeli głos i objawienie Stwórcy. Co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu.7
Przyjrzeliśmy się już poglądom, według których sport może
należeć do sfery sacrum lub profanum. Warto zatrzymać się też nad
teorią Krasnowolskiego, która zakłada, że sport nie jest rzeczywistością statyczną, a przemieszcza się między obiema sferami. Co więcej
narodził się w sferze sacrum i dąży do jej zdominowania.
Zgodnie z tą teorią w początkach rozwoju ludzkości istniała
tylko sfera sacrum. Do niej zaliczały się więc wszystkie przejawy życia człowieka. Zabawa, a więc także sport, sztuka i religia należały
do tego samego zespołu lub mówiąc wprost – były tożsame. Wraz
5

Por. Z. Dziubiński, Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna, Warszawa 2008,
s. 35.
6
Sobór Watykański II, Gaudium et spes, nr 36.
7
Tamże.
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z rozwojem ludzkości zaczęło rozwijać się odchodzenie od sacrum,
które realizowało się poprzez proces laicyzacji. W jej wyniku sport
oderwał się od swojej pierwotnej funkcji i przekształcił się w instytucję kulturową. Proces laicyzacji wciąż jest jednak w toku i jego
konsekwencją jest postępująca desakralizacja i odchodzenie ludzi od
religii.
Po miejscu, z którego została usunięta religia, pozostaje pustka. Ma ją zająć właśnie sport. Zdaniem twórcy tej koncepcji, sport
przejmuje pewne funkcje psychospołeczne i kulturowe, które do niedawna były integralnie związane z religią. Wszystko dlatego, że sport
i religia mają mieć wspólną genezę. Jest nią odpowiedź na zapotrzebowanie człowieka na przeżycie ekstazy, wejście w kontakt z Tajemnicą i Transcendencją, a co za tym idzie odpoczynek i uwolnienie
się od napięć dnia powszedniego.
Początkowo przeżycie ekstazy zapewniała religia. Jednak proces laicyzacji miał spowodować, że jej funkcję przejął sport. Zdaniem Krasnowolskiego jedyna, (…) instytucja kulturowa, która mogłaby je [funkcje – przyp. TJ] przejąć. 8
Jak widzimy odpowiedź na pytanie czy sport zalicza się do sfery sacrum czy profanum nie jest jednoznaczna. Jak często bywa
w nauce, obok siebie istnieją teorie nie mające ze sobą zbyt wiele
wspólnego. Arbitralne rozstrzygnięcie tego sporu raczej nie jest możliwe. W dalszym ciągu pracy wykazane zostanie, że sport często zawłaszcza elementy religii i religijności. Dla wielu ludzi staje się też
swoistym zastępstwem religii. Wskazywałoby to na fakt, że sport pozostając w sferze profanum, zaczyna przejmować elementy charakterystyczne dla sfery sacrum. Czy więc sport zaczyna zmieniać się
w religię?
2. Związki sportu i religii na przestrzeni dziejów
Za kolebkę sportu najczęściej uznaje się starożytną Grecję i organizowane tam igrzyska olimpijskie. Jasne jest jednak, że sport musiał narodzić się wcześniej. Zorganizowane w 776 r. p.n.e. pierwsze
8
J. Krasnowolski, Sport współczesny a proces desakralizacji, w: Sport w współczesnym społeczeństwie, red. Z. Krawczyk, Warszawa 1973, s. 83–102.
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udokumentowane starożytne igrzyska olimpijskie są tylko pewnym
symbolicznym i jednocześnie przełomowym momentem w dziejach
sportu. Kulminacją jego popularności. Od tej pory sport zyskał pewne podstawy instytucjonalne, które pozwoliły mu na dalszy rozwój.
Nie trudno się jednak domyśleć, że sport uprawiany był już wcześniej. Ludzie biegali czy grali w różne gry przed 776 r. p.n.e. Kiedy
narodził się sam sport trudno precyzyjnie ustalić. Prawdopodobnie
powstał i rozwijał się wraz z cywilizacją ludzką. Bo człowiek od
zawsze musiał być aktywny fizycznie, rywalizować z innymi, rozwijać te umiejętności i szukać rozrywki. To zapewniał mu sport.
Już w swoich początkach sport odwoływał się do religii i religijności. W przywoływanej już koncepcji Krasnowolskiego (patrz:
punkt 1) sport początkowo miał pełnić podobne funkcje jak religia.
Ta poprzez swój obrzęd ma dać człowiekowi szansę oderwania się
od dnia codziennego i zapewnić kontakt z Tajemnicą i Transcendencją, a co za tym idzie odpoczynek. Oderwanie się od trudów dnia
powszedniego, kontakt z Tajemnicą i Transcendencją i odpoczynek
miał także zapewniać sport. Tym samym w swoich początkach sport
musiałby być ściśle związany z religią.9
Potwierdza to wiedza o starożytnych igrzyskach olimpijskich.
W powszechnej opinii były one nierozerwalnie związane z sacrum.
Poprzez swój wysiłek sportowcy mieli oddawać cześć bogom. Od nich
był też uzależniony sukces i wygrana. Przed rozpoczęciem zawodów
zawodnicy składali przysięgę przed pomnikiem Zeusa, że nie będą
oszukiwać podczas zmagań. Zmagali się nieopodal samej świątyni,
w miejscu uznawanym za święte. Zwycięstwo nagradzane było początkowo gałązką a później wieńcem laurowym. Z wielu badań historycznych i etnograficznych wiadomo dziś jednoznacznie, że symbol
ten wywodzi się z kultów ziemi, natury, a nade wszystko z kultu drzew
i za symbol kultowy uchodził zarówno w świadomości olimpioników,
jak i widowni.10
Obok sportu sakralnego w starożytnej Grecji istniał jednak także sport, który dziś można nazwać komercyjnym. Już same igrzyska
9
10

Tamże.
Z. Krawczyk, Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Warszawa 2000, s. 30.
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olimpijskie, które ściśle wiązały się ze strefą sacrum, miały swój pozasakralny wymiar. Chwała wygranej spływała nie tylko na samego
zwycięzcę, ale na całe jego miasto. Te w ramach podziękowania stawiało mu pomnik i zapewniało utrzymanie wraz wygodne życie dożywotnio.11
Co więcej coraz powszechniejsze staje się twierdzenie, że
w starożytnej Grecji istniały dwa typy igrzysk. Przywołane już zawody o charakterze sakralnym, miały być tylko jednym typem zawodów. Oprócz nich istniały zaś igrzyska merkantylne, w których rywalizowano o materialne nagrody lub pieniądze. Coraz częściej stwierdza się też, że starożytne igrzyska olimpijskie wyrosły z nurtu merkantylnego i dopiero z czasem stały się elementem kultu.12 Nie zmienia to jednak faktu, że już u swojego zarania sport przenikał się
z religią.
To właśnie przenikanie się sportu z religią i sakralny charakter
starożytnych igrzysk olimpijskich zdecydował o ich upadku. W roku
393 n.e. cesarz rzymski Teodozjusz Wielki zakazał ich rozgrywania,
gdyż uznał, że są one przejawem kultu pogańskiego. To pokazuje jak
silny musiał być związek sportu i religii. W cesarstwie rzymskim,
gdzie za religię państwową uznawano chrześcijaństwo, nie można
było sobie pozwolić, by poprzez sport propagowane było pogaństwo.
Ta wyraźnie związana z religią decyzja wpłynęła na przyszłość
sportu. Co prawda oprócz likwidacji igrzysk, istniała możliwość ich
sakralizacji. Jednak trudno było tego dokonać ze względu na ówczesną myśl chrześcijańską. Rozwój ciała, konieczny do uprawiania
sportu, kłócił się z założeniami ascezy. Niechęć Kościoła wczesnochrześcijańskiego do tradycji olimpijskiej pogłębiał także fakt, że ponad tysiącletnia ugruntowana w antycznej kulturze i świadomości postać agonistyki była w rzeczywistości formą kultu, wyrazem czci oddawanej bogom pogańskim, negacją chrześcijańskiej zasady wiary.13
11

B. Biliński, Metamorfozy antycznych wzorców w olimpizmie Pierre de Coubertina, w: Almanach PKOL VI 1995.
12
Tamże.
13
J. Kosiewicz, Myśl katolicka wobec ciała, sportu i idei olimpijskiej – źródła i perspektywy, w: Personalistyczna wizja sportu. Salezjańska Organizacja Sportowa, red.
M. Barlak, Warszawa 1994, s. 94.
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Decyzja Teodozjusza Wielkiego oznaczała wielowiekową
przerwę w rozwoju sportu. Gdy sport powstał na nowo, rozwinął się
jako wolne, w tym także od religii i Kościoła, stowarzyszenia arystokracji.14 Sport odrodził się w średniowiecznej Anglii. W średniowiecznej Francji grano w piłkę, a gra polegała na przenoszeniu piłki z wioski do wioski; nieraz wielokilometrowymi trasami. We Florencji
w epoce odrodzenia uprawiani calcio, czyli również grę w piłkę.15
Prawdziwy rozwój sportu nastąpił w XIX w. W tym wieku przywrócono igrzyska olimpijskie. Rozwijać zaczęła się także piłka nożna. Co ciekawe pierwsze kluby piłkarskie zaczęły powstawać na
Wyspach Brytyjskich przy kościołach. Miejscowi pastorzy w piłce
nożnej widzieli dobry sposób na odpoczynek po pracy i spędzanie
wolnego czasu. Zakazane było jednak rozgrywanie meczów w niedziele. W Kościele należy szukać zalążków takich klubów brytyjskich jak Fulham Londyn, Southampton, Wolverhampton Wanderers
czy Bolton.16
Z czasem zaczął się zmieniać także stosunek Kościoła do sportu. Wiązało się to ze zwiększającym się wpływem nurtu biblijnego
na współczesne interpretacje człowieka, a co za tym idzie zwiększeniem aprobaty dla sportu i idei olimpizmu.17
Kolejni papieże od Piusa X przez Piusa XI, Jana XXIII, Pawła VI
i Jana Pawła II odnosili się z rosnącą aprobatą do sportu i wysiłku fizycznego. Dostrzegali w nim szansę na rozwój człowieka. Przestrzegali jednak, że wysiłek fizyczny powinien pociągać za sobą wysiłek
duchowy. Sport nie może stać się bowiem całym życiem człowieka.
Nie może przysłonić mu jego innych aspektów. Wszystko dlatego, że
sport jest tylko jednym z elementów, który pozwala człowiekowi na
realizację samego siebie.18

14

B. Biliński, Metamorfozy antycznych wzorców w olimpizmie Pierre de Coubertina, art. cyt.
15
S. Szczepłek, Moja historia futbolu, t. 1: Świat, Warszawa 2007, s. 12.
16
Tamże. s. 13.
17
J. Kosiewicz, Igrzyska olimpijskie w perspektywie religijnej i filozoficznej koncepcji ciała, w: Wiara i Sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1999, s. 114.
18
Z. Dziubiński, Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna, dz. cyt.
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Sprawa sportu została poruszona podczas Soboru Watykańskiego II. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes znajduje się wskazanie, w którym
Kościół zaleca, aby czas wolny był (...) użyty należycie dla odprężenia duchowego, wzmocnienia zdrowia psychicznego i fizycznego
przez swobodne zajęcia i studia, przez podróże w obce strony (turystyka), dzięki którym doskonali się umysł i ludzie wzbogacają się przez
wzajemne poznanie; dalej, przez ćwiczenia i pokazy sportowe, które
także w społeczeństwie przyczyniają się do utrzymywania równowagi
ducha, jak i do braterskich stosunków między ludźmi wszelkiego stanu, narodowości i różnych ras.19
W sporcie Kościół dostrzega także drogę dojścia do ostatecznego celu, jakim dla chrześcijanina jest zbawienie. Sport rozwija ludzkie ciało, poprawia jego umiejętności i sprawność, które należą do
darów Stwórcy.20
Obecnie sport wykorzystywany jest przez Kościół do swojej
działalności ewangelizacyjnej. Przykładem tego są choćby takie organizacje jak Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej
Polskiej (KSSRP), Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza czy Salezjańską Organizację Sportową Rzeczpospolitej
Polskiej SALOS.
Nie można jednak mówić o istnieniu „sportu chrześcijańskiego”. Oczywiste jest natomiast istnienie chrześcijańskiej wizji sportu,
wizji, która nie ogranicza się jedynie do wprowadzenia walorów powszechnie uznawanych, ale proponuje własną perspektywę innowacyjną i współgrającą w przekonaniu o postawie służby, nie tylko
względem sportu, ale także względem osoby i społeczeństwa.21

19

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, nr 61.
J. M. Cygan, Teologia sportu w perspektywie myśli katolickiej, w: Chrześcijańska
etyka sportu, Warszawa 1993, s. 11.
21
Konferencja Episkopatu Włoch, Sport a życie chrześcijanina. List (1995), w.
Z. Dziubiński, Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, Warszawa 2000, s.
32–33, nr 2.
20
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3. Wykorzystanie elementów sacrum w sporcie
Dochodzimy wreszcie do odpowiedzi na pytanie czy sport faktycznie zawłaszcza elementy sacrum. Zbadanie zagadnienia, pokazuje, że wielokrotnie dochodzi do takich praktyk. Czynią tak zarówno
sportowcy jak i widzowie obserwujący ich zmagania. Niejednokrotnie symbole odwołujące się do religii, mają faktyczne religijne znaczenie. Wielokrotnie religia i religijność są jednak wykorzystywane
w zdecydowanie innych celach. Potrzebne wydaje się tu wprowadzenie klasyfikacji przemieszania sportu z religią.
Przenośne wykorzystanie znaczenia religii i religijności
Zaliczyć tu można takie wykorzystanie motywów religii, które
odwołuje się do jej wartości, ale samo w sobie ma z nią niewiele,
jeśli nie nic, wspólnego. Poprzez odwołanie się do zakorzenionych
w tradycji i kulturze symboli, postaci i zachowań związanych z religią, osoby je wykorzystujące chcą pokazać swój stosunek do klubu
sportowego lub konkretnego sportowca.
Takie znaczenie ma np. podkoszulka z wizerunkiem Matki
Boskiej ubranej w szatę w barwach klubu piłkarskiego Legia Warszawa i podpisem „Matka Boska Łazienkowska”. Łazienkowska to
ulica, przy której znajduje się stadion Legii Warszawa. Połączenie
osoby Matki Boskiej z klubem piłkarskim można interpretować jako
próbę przeniesienia boskiej czci na sam klub. Nie chodzi tu jednak
o uwielbienie konkretnego piłkarza czy całej drużyny. Podejście kibiców do kwestii tego co stanowi o historii i tradycji klubu jest sprawą, która zasługuje na osobne rozpatrzenie.22 Wielbiony jest sam
klub, jako depozytariusz tradycji kibicowskich i swoista idea skupiająca, charakteryzującai określająca kibiców. Osoba Matki Boskiej ma
zaś wskazywać, że tak jak katolicy czczą Maryję, tak kibic czci swój
klub.
Dopatrzeć można się tu również pewnych związków z nieprawidłowo wykorzystanymi ludowymi wierzeniami. Matka Boska Łazienkowska w pewien sposób nawiązuje do rozbudowanego kultu
22
Sprawą tą zajmował się w swojej pracy doktorskiej m.in. Jerzy Dudała. Zob.
J. Dudała, Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Warszawa. 2004.
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Maryi i wielu tytułów, którymi jest określana. Autentycznej religijności trudno się tu jednak doszukać.
Podobnie ma się sytuacja z wykorzystaniem wizerunku Jezusa
Chrystusa. Na trybunach Legii Warszawa pojawiła się swego czasu
podkoszulka, na której widniała postać stylizowana na Jezusa. Posiadała ona twarz słynnego piłkarze Legii Kazimierza Deyny. Całość
wieńczył napis „Deyna moim Bogiem. Legia moją religią”. Tym
razem elementy religijne zostały wykorzystane by podnieść znaczenie klubu i samego zawodnika.
W podobny sposób można interpretować treść flagi fanów Górnika Zabrze „Wyznawcy Górnika”. Kibic to już nie tylko sympatyk
drużyny. W jego miejsce pojawia się wyznawca, czyli osoba wyznająca wiarę. W takiej sytuacji klub to już nie tylko zbieranina ludzi,
ale wręcz kościół a nawet religia, którą można wyznawać.
Motywy religijne wykorzystywane są także w nieco inny sposób. Na fladze kibiców Korony Kielce widnieje napis „Koronę dał
nam Bóg”. Na wlepkach fanów Legii Warszawa pojawiał się napis
„Bóg dał nam Legię, żeby nas jednoczyć”. Podobne hasło stosowane
jest przez sympatyków wielu drużyn, którzy w miejsce słowa „Legia”
wstawiają nazwę własnej drużyny.
Określanie klubów jako darów od Boga wskazuje na ich niezwykłe pochodzenie. W ten sposób pokreślona zostaje nie tylko własna wyjątkowość (nie każdy może zostać obdarowany przez Boga),
ale i niższość w hierarchii kibiców innych drużyn.
Trudne do sklasyfikowania jest natomiast wykorzystanie religii, do którego uciekli się kiedyś kibice Legii. Podczas jednego z meczów z Widzewem Łódź wywiesili transparent o treści „Mt 8, 24”.
Odnosił się on do wersu w Ewangelii św. Mateusza. W przekładzie
Biblii Tysiąclecia fragment ten brzmi: Nagle zerwała się gwałtowna
burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. Domyślać się można, że
fanom chodziło przede wszystkim o słowa zalewały łódź i poniżenie
rywala, który pochodził z miasta Łódź. Przyznać jednak trzeba, że
autor takiego pomysłu musiał dobrze znać treść Pisma Świętego.
Podobnie ma się kwestia wykorzystania pieśni kościelnych
przez kibiców. W latach 80. kibice Legii śpiewali przerobioną wersję
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pieśni Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud. Z oryginału zachowana została
melodia i część słów.
„Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud,
słuchaj, słuchaj mistrza z Legii zrób.
My czekamy już ...23 lat,
Jezu, Jezu nadszedł chyba czas.”
Także inna pieśń kościelna wielokrotnie jest wykorzystywana
przez kibiców. Słowa:
„Oto jest dzień, który dał nam Pan.
Weselmy się nim i radujmy się nim.
Oto jest dzień, który dał nam Pan”
często pojawiają się na stadionach. Ich interpretacja nie jest
jednoznaczna. Fani w ten sposób mogą wyrażać bowiem zadowolenie z wyniku meczu, jak i wyśmiewać swoją drużynę, przeciwników
czy służby porządkowe.
Wypaczanie religii i religijności
Do tej kategorii zaliczają się przypadki, w których religia i religijność wykorzystywane są do celów, które z z religią i religijnością nie mają nic wspólnego. Co więcej wypaczają elementy kultu
i przenoszą je do innej rzeczywistości. O ile w zaprezentowanych powyżej przypadkach wykorzystania religii i religijności można dopatrzeć się choć odrobiny szacunku dla wiary, tu nie ma o tym mowy.
Przywołać tu należy postać polskiego bramkarza Artura Boruca. Grający w szkockim Celticu Glasgow golkiper dla części kibiców
stał się „Świętym Bramkarzem”. Na przydomek „Holy Goalie” Boruc
zapracował nie tylko swoimi udanymi interwencjami, ale przede
wszystkim nieukrywaniem się ze swoją wiarą.
Dodatkowo szkockie Glasgow podzielone jest pomiędzy katolickich fanów Celticu i protestanckich zwolenników Glasgow Rangers.
Gdy więc Boruc uczynił znak krzyża i chodził w koszulce z podo23

W miejsce kropek wstawiano liczbę lat, które minęły od czasu zdobycia ostatniego mistrzostwa Polski przez Legię.
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bizną Jana Pawła II po stadionie Rangersów szybko stał się idolem
dla kibiców Celticu. Ich umiłowanie dla Polaka przejawia się w piosenkach na jego cześć czy filmikach, w których Boruc ukazywany
jest jako papież, a wokół jego głowy znajduje się aureola.
Przypadek Boruca jest potwierdzeniem, że w sporcie może
dojść do sytuacji, w której zawodnik szczególnie biegły w uprawianej przez siebie dyscyplinie, stanie się dla fanów idolem. W samym
podziwianiu innych czy ich kunsztu nie jest jeszcze zawarty jakikolwiek element zła. Bo to inni i ich postawa może stać się dla kibiców
wzorem do naśladowania. W niektórych przypadkach dochodzi jednak do swoistego przebóstwienia sportowego idola. O ile owo przebóstwienie nie przybiera skrajnych postaci, trudno doszukać się
w nim dużych szkód dla człowieka. Gorzej, gdy do głosu zaczynają
dochodzić ekstremalne formy uwielbienia sportowców. Tak jest
w przypadku byłego argentyńskiego piłkarza Diego Maradony. Zawodnik ten doczekał się nawet własnego kościoła.
Iglesia Maradoniana, bo tak brzmi nazwa kościoła skupiającego wyznawców Maradony, powstała 30 października 1998 r. Jego
historia sięga jednak do wydarzeń z 1986 r. Wówczas to podczas meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej (Mexico'86), Maradona strzelił
Anglikom gola uderzając piłkę ręką. Po meczu przyznał zaś, że futbolówkę do bramki skierował sam Bóg. W Argentynie, gdzie piłka
ma niemal sakralny charakter, takie słowa potraktowano dosłownie.
Dodatkowo smaczku całemu zajściu dodawała fakt, że w ojczyźnie
Maradony wciąż żywe były wspomnienia niedawnej wojny o Falklandy (Malwiny) pomiędzy Argentyną i Wielką Brytanią. Tak rozpoczął się proces przebóstwiania Maradony.
Dziś kościół wyznawców argentyńskiego piłkarza liczy ponad
100 tys. wiernych z ponad 60 krajów na całym świecie. Iglesia Maradoniana uznaje, że jej religią jest piłka nożna a jej bogiem Maradona.
Do niego skierowane są też modlitwy wzorowane na ich katolickich
odpowiednikach. Wyznawcy Maradony w swojej wersji Modlitwy
Pańskiej modą się następującymi słowami:
"Diego, który jesteś na naszej ziemi
Święć się twoja lewa ręka
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Jej magia
Niech twoje gole będą pamiętane
tak na ziemi jak i w niebie.
Daj nam radość tego dnia radości,
i wybacz tamtym dziennikarzom
jak i my wybaczamy
neapolitańskiej mafii.
Nie wódź nas do szargana piłki
Chroń przed Havelangiem i...
Diego"
W katechizmie wyznawców Diego znajduje się także przerobiona wersja „Wierzę w Boga” i 10 przykazań Bożych. Już sam sposób, w jaki diegorianie zapisują imię Maradonny, ma znaczenie religijne. Symbol D10S odnosi się do numeru 10, z którym grał Maradonna i hiszpańskiego słowa dios, czyli Bóg.
Z chrześcijaństwa zapożyczono także zwyczaj obchodzenia
świąt Maradony. Każdego roku 22 czerwca (tego dnia w 1986 r. Maradona strzelił ręką gola Anglikom) świętowane jest „Las Pascuas
Maradonianas”, czyli diegoriańska wielkanoc. W nocy z 29 na 30
października (30 października 1960 r. urodził się Maradona) obchodzone jest „Noche Buena y Navidad Maradoniana”, czyli wigilia
i święta narodzenia Maradony. Od momentu narodzin argentyńskiego piłkarza jego wyznawcy liczą także czas. Obecnie mamy więc rok
48 AD (AfterDiego).
Podczas diegoriańskiego bożego narodzenia w ufundowanej
przez wiernych kaplicy „Ręki Boga” odbywa się nabożeństwo, w którym czczona jest piłka w cierniowej koronie. Wnoszony jest także
różaniec z 34 paciorkami, czyli liczbą goli, które Maradona strzelił
dla reprezentacji Argentyny. Przyjęcie do Iglesia Maradoniana następuje po obrzędzie chrztu. Ten imituje zaś sposób w jaki Maradona
strzelił w 1986 r gola Anglikom. Za swoją biblię wyznawcy Maradony uznają jego autobiografię pt. El Diego.
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Co ciekawe Alejandro Veron, jeden z założycieli Kościoła
Maradony, jest katolikiem. „Mam racjonalną religię i jest nią Kościół
rzymsko-katolicki. Ale mam także religię w moim sercu, pasję i jest
nią Diego Maradona” – przyznaje Veron.
Religię połączona ze sportem może zostać także wykorzystana
przez totalitarne władze do zapewnienia sobie władzy. Przypadki takie były częste w Ameryce Południowej, na co zwrócił uwagę Ryszard Kapuściński. Kiedy Brazylia zdobyła w Meksyku mistrzostwo
świata, mój kolega – Brazylijczyk, emigrant polityczny, był zrozpaczony: „Prawica wojskowa – powiedział – ma zapewnione co najmniej pięć lat spokojnych rządów”. W drodze do tytułu mistrzowskiego Brazylia pokonała Anglię. Wychodzący w Rio de Janeiro
dziennik „Jornal dos Sportes” w artykule pt. „Jezus broni Brazylii”
tak wyjaśnia przyczynę wygranej: „Ilekroć piłka leciała w stronę naszej bramki i gol wydawał się nieuchronny, Jezus spuszczał nogę
z obłoków i wykopywał piłkę na aut”. Do artykułu dołączono rysunki
ilustrujące to nadprzyrodzone zjawisko.24
Autentyczna religijność
W sporcie często mamy do czynienia także z właściwym wykorzystaniem religii i religijności. Odwołanie się do niej ma dać
wsparcie od Boga i jemu powierzyć losy zawodów sportowych i zdrowie sportowców.
Taki właśnie cel ma budowanie kaplic na stadionach sportowych,w których sportowcy mogą porozmawiać z Bogiem przed zawodami. Także na budowanych obecnie stadionach w Polsce wyznaczono miejsca, gdzie sportowcy mogą zwrócić się do Boga. Wyrazem autentycznej religijności jest także znak krzyża czyniony przez
sportowców przed rozpoczęciem zawodów. Kibice często widzą też
pogrążonych w modlitwie piłkarzy. Najczęściej są to południowcy,
jak grający od niedawna w reprezentacji Polski Roger Guerreiro.
Jednym z piłkarzy, który w szczególny sposób daje wyraz swojej wiary jest zawodnik Realu Madryt Ricardo Izecson dos Santos
Leite, znany jako Kaka. Zawodnik ten na butach, w których gra ma
24

R. Kapuściński, Wojna futbolowa, Warszawa 2003, s. 169.

85

TOMASZ JANUS

wyszyty napis „I belong to Jesus”, czyli „Należę do Jezusa”. Taka
sama treść widnieje na podkoszulce, która Kaka zakłada pod meczową koszulkę. Kaka należy też do organizacji „Catholic Athletes For
Christ” (Katoliccy Sportowcy dla Chrystusa), której celem jest pomaganie sportowcom w praktykowaniu wiary poprzez sport. W Polsce przykładem sportowca, który podobnie jak Kaka nie ukrywał
swojej religijności, był były piłkarz Marek Citko.
Przejawem autentycznej religijności było również zachowanie
kibiców po śmierci papieża Jana Pawła II w kwietniu 2005 r. Fani
brali wówczas udział we wspólnych mszach, a na stadionach pojawiły się flagi wielbiące zmarłego Ojca Świętego. Nie zabrakło również pieśni i haseł mających wyrazić szacunek kibiców dla papieża.25
Zakończenie
Rozstrzygnięcie sporu czy sport zalicza się do sfery profanum
czy sacrum, nie jest zadaniem łatwym. Jak można zauważyć, argumenty na poparcie swojego punktu wiedzenia mają obie strony. Podobnie łatwo nie jest rozwikłać wątpliwości czy współczesny sport
zaczyna przejmować obszary wcześniej przynależące wyłącznie do
sfery religii przypadkowo czy sam zaczyna stawać się „nową religią”.
Przytoczone w trzecim punkcie niniejszej pracy przykłady,
miały zasygnalizować, że sport coraz odważniej i coraz częściej zaczyna wykorzystywać religię, jej motywy, religijność i duchową stronę ludzkiej natury. Zamiast jednak zwalczać sport, jako wroga religii,
lepiej zastanowić się, co takiego sport daje ludziom. Co powoduje, że
w aktywności fizycznej, a często nawet biernym obserwowaniu zmagań innych, człowiek odnajduje to, czego nie dostrzega w wierze. Co
takiego kryje się za sportem i jak jego zalety wykorzystać do realizacji własnych celów.
Zusammenfassung
Immer häufiger übernimmt der Sport die Aufgaben der Religion. Es
gibt aber ständige Auseinandersetzungen, ob man Sport zum HeiligtumsT. Janus, Przemiany w środowisku kibiców sportowych w świetle publikacji prasowych w latach 2001–2007, Warszawa 2008, s. 61–68 (mps UKSW).
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oder Entweihungsbereich zählen kann. Anhänger von beiden Ansichten haben Argumente für ihre Beweisgründe. Eine interessante Lösung schlägt
Krasnowolski vor, der denkt, dass sich der Sport vom Entweihungs- in den
Heiligtumsbereich verlagert und eine neue Religion wird.
In der Menschheitsgeschichte waren der Sport und die Religion
mehrmals miteinander verflochten. Die altertümlichen Olympischen Spiele
hatten einen Sakralcharakter. Aus diesem Grund sind sie vom Kaiser Theodosius I. beseitigt worden. Nach der Wiedergeburt im 19. Jahrhundert hat
der Sport angefangen, an das Wohlwollen der Kirche zu gewinnen. Die
nächsten Päpste haben sich zu seinen Vorteilen geäußert.
Gegenwärtig lässt es sich bemerken, dass der Sport Religionselemente ausnutzt. Man schlägt hier eine Unterteilung in drei Kategorien vor:
a) metaphorisch – die Ausnutzung der Religionsbedeutung, b) die Entstellung der Religionsbedeutung und c) die echte Ausnutzung der Religion.

Tłum. Sebastian Tasakowski
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Reklama społeczna w duszpasterstwie
1. Usłysz, zobacz, pomóż
Wrocław, ciepłe wiosenne popołudnie – grupa studentów
z UKSW zmierza na ogólnopolskie sympozjum Pokolenie JP2 i B16.
Krąży po uliczkach Wrocławia, szuka właściwego adresu. Docierają
wreszcie na ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, musi być dobrze,
jesteśmy blisko. Nagle stop – Chłopaki zatrzymajcie się muszę zrobić zdjęcie! Za późno przejechaliśmy, jedyne pocieszenie w tym, że
znaleźliśmy właściwy adres i wreszcie dotarliśmy spóźnieni na miejsce. Czego tak nie zdążyłam więc sfotografować? Ogromnej reklamy
społecznej, zupełnie innej od tych szpecących, zaśmiecających przestrzeń billboardów.
A reklama wykonana przez młodych artystów robi wrażenie:
pomalowany na jaskrawe kolory budynek z wydzielonymi realnych
wielkości pokojami, i klatką schodową przedstawia w każdym
z mieszkań fragment życia mieszkańców. Sielankowe sceny przełamuje jedna – kata i ofiary domowego zacisza. Nie da się jej nie zauważyć, nawet wśród pędzącego tłumu przechodniów. Kampania do
której została wykonana reklama przeprowadzona była w 2008 roku,
* Ewa Skwarska (ur. 1983) – doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie; prowadzi zajęcia z reklamy społecznej i marketingu
religijnego. Opublikowała: O reklamie, świętym Mikołaju i trochę o teologii… Rozmowa z Dariuszem Karłowiczem (2008); Reklama społeczna w duszpasterstwie (2009).
Od 204 związana z branżą public relations, jako redaktor magazynów firmowych
opublikowała ponad 40 artykułów. Prowadzi miesięcznik parafialny Winnica Pańska.
Rozprawę doktorską przygotowuje na temat reklamy społecznej.
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w listopadzie i grudniu. Miała na celu uwrażliwienie mieszkańców
Wrocławia na problem przemocy i zachęcenie ich do podejmowania
działań, reagowania w przypadkach występowania przemocy.
Zastanawia mnie jeden fakt: czy umieszczenie reklamy z Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy na fasadzie kamienicy akurat przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego było przypadkiem, a ja miałam zupełnie niepotrzebne skojarzenia? Być może
zupełnie przypadkiem, gdyż wśród organizatorów – licznych stowarzyszeń także katolickich, Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego,
szkół wyższych w których zorganizowano wykłady dotyczące przemocy, w akcji zabrakło tych ze strony Kościoła lokalnego.
2. Historia pewnej relacji
Kościół reklamą społeczną posługuję się od dawien dawna, na
długo zanim pojawiła się reklama komercyjna, narzędzie obecnie
bardziej popularne. Najpierw była Biblia Ubogich, bogate w ilustracje księgi a także sztuka sakralna, zdobiąca wnętrza Kościołów. Tu
można doszukiwać się już pierwszych korzeni reklamy społecznej
Kościoła, narzędzia służącego ewangelizacji, mówiącego językiem
tamtych czasu, sztuki godziwej perswazji – jak nazywa ją Dariusz
Karłowicz.2
Potem był plakat i ulotki – Wydrukowanie pierwszej ulotki
przypisuje się Williamowi Caxtonowi; zawierała wskazówki dla duchowieństwa, w jaki sposób obchodzić święta Wielkanocne, a datuje
się ją około 1477 roku.3 Trzy lata później ten sam William Caxton
rozwieszał ulotki – kartki o rozmiarach mniej więcej 12 x 17 centymetrów, zachęcające wiernych do kupna książki traktującej o regułach kościelnych.4
Ulotki także powszechnie wieszano na drzwiach kościołów
w Niemczech i Holandii, a w 1517 roku Marcin Luter zapoczątkował
ruch reformacyjny, przybijając do drzwi katedry wittenberskiej dzie2

Por. Wywiad z Dariuszem Karłowiczem przeprowadzony 15.05.2008 r. Maszynopis w posiadaniu autorki.
3
D. Bernstein, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, Warszawa 2005, s. 12.
4
D. Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław 1999, s. 8.
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więćdziesiąt pięć tez.5 Na początku druk plakatów był zastrzeżony
dla władz, zarówno świeckich jak i kościelnych.6 Dla porównania
pierwszy komercyjny plakat zawisł dopiero w 1740 roku.
Właściwie na tym kończy się zainteresowanie Kościoła reklamą społeczną, aż do czasów Instrukcji Duszpasterskiej Communio et
progressio (1971) i Pawła VI, który to podjął szerzej temat wykorzystania reklamy w służbie Kościoła w Orędziu na Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu w 1977 roku. Papież tym samym
wyraził pragnienie, aby instytucje katolickie umiały śledzić uważnie
rozwój nowoczesnych technik reklamy i odpowiednio je wykorzystywać do szerzenia ewangelicznego orędzia w sposób odpowiadający
oczekiwaniom współczesnego człowieka.7
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu w dokumencie Etyka w reklamie nie używa wszakże terminów reklama komercyjna – reklama społeczna, natomiast stosuje podział na korzystny wpływ reklamy na życie moralne i religijne i szkodliwy wpływ
reklamy na… Dzieli tym samym pojęcie reklamy na społecznie użyteczną i reklamę komercyjną. Według Papieskiej Rady ds. Środków
Społecznego Przekazu: w wielu przypadkach także społeczne instytucje dobroczynne, w tym również wyznaniowe, posługują się reklamą,
aby upowszechniać określone treści; mogą to być treści religijne lub
patriotyczne, wezwania do tolerancji, współczucia, altruizmu, miłosierdzia wobec potrzebujących; treści dotyczące zdrowia i wychowania, treści konstruktywne i pożyteczne, które wychowują i na wiele
sposobów skłaniają ludzi ku dobru. Obecność w sferze środków przekazu, w tym także w reklamie, jest dla Kościoła dziś niezbędnym elementem ogólnej strategii duszpasterskiej.8
Miejsce na reklamę społeczną w Kościele więc jest, pojawia
się pytanie tylko gdzie szukać tych reklam?

5

D. Bernstein, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, dz. cyt., s. 12.
Por. tamże, s. 13.
7
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x225/etyka-w-reklamie/.
8
Tamże.
6
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3. Do marketingu religijnego nie namawiam
W 2007 roku Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej
Warszawskiej ogłosił konkurs na projekt reklamy „10 przykazań”.
Wygrał projekt Janusza Płachno z Krakowa, a billboardy zawisły
w Warszawie. Wydawnictwo Verbinum oferuje plakaty – pomoce
duszpasterskie; Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti prosi o datki
za pomocą informacji – banneru na stronie KAI, a w ramach akcji
Fundacji Św. Franciszka Ewangelizacja Wizualna można nabyć plakat już pokaźnych rozmiarów (2 x 1,4 m) związany z wydarzeniami
w Kościele. Pole tematyczne kampanii reklamowych dotyczących
Kościoła jest dosyć szerokie – zakon Jezuitów zachęca przyszłych
kandydatów na zakonników serią plakatów z chwytliwymi hasłami –
„Nie jesteśmy aniołami – wykonujemy tylko ich robotę”, bądź też
„Twardziel? – Nie, – Jezuita”. Wydarzenia takie jak Dni papieskie
czy spotkanie młodzieży w Lednicy mają swoją oprawę reklamową.
Są to tylko przykłady wykorzystania reklamy w Kościele, jako
współczesnego języka docierania do coraz to bardziej zabieganych
odbiorców, bombardowanych z każdej strony tonami informacji medialnych.
Pytanie pojawia się o granicę, o granicę wykorzystania reklamy społecznej, religijnej w duszpasterstwie a church marketing (marketingu kościelnego) czy churchonomics? Zaznaczam tylko, że moim
zadaniem nie jest to wartościowanie tych zjawisk, a rozróżnienie.
Bo czy można postawić znak równości pomiędzy reklamą Dnia
Papieskiego, propagującą pamięć o Janie Pawle II, jego naukę z reklamą podrzędnie zrealizowanego filmu o wątpliwej treści, przyznanie
mu kolejnej nagrody na festiwalach tylko dlatego, że mignęła kilkakrotnie postać Papieża Polaka? Czym innym jest głoszenie słowa
Bożego i zachęcanie do czytania Biblii, a czym innym reklama Pisma
Świętego wydrukowanego w konkretnym wydawnictwie nawet zakonnym. Tam gdzie pojawia się mechanizm sprzedaży, a cel i zakres
zebranych pieniędzy nie jest jasny (charytatywny), tam nie można
mówić o reklamie społecznej służącej realizacji strategii duszpasterstwa. Kościół w Polsce staje dopiero przed problemem wykorzysta-
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nia reklamy religijnej a narzędziami marketingu religijnego. Różnica
jest znacząca w samym rozumieniu tych zjawisk.
Podobnie wygląda kwestia z reklamą społeczną a uprawianiem
marketingu społecznego. Różnice te wyjaśnił mi Dariusz Karłowicz
na przykładzie wybranego przez siebie modelu funkcjonowania Fundacji Świętego Mikołaja.
W pracy w Fundacji Świętego Mikołaja, postawiliśmy wyraźne
granice – nie robimy marketingu zorientowanego społecznie. Na tym
też polega logika i pomysł Fundacji – jesteśmy tak wiarygodni w mediach, bo nie dajemy logo firm na billboardach i filmach. Stąd wizerunek Fundacji jako instytucji niosącej ideę, a nie marketing. Ale to
był już zespół wyborów. Nie wierzę w urynkowienie dobroczynności,
bo w świecie istnieje nadprodukcja cierpienia. Nieszczęścia jest więcej, niż gotowych go kupić. Dlatego nie demonizuję marketingu społecznego, ale też nie idealizuję.9
Fundacja więc nie „żyje z procentu zebranych pieniędzy”.10
Sam Dariusz Karłowicz jest wolontariuszem w założonej przez siebie
fundacji, a na pensje koordynatorów, funkcjonowanie biura zbiera
osobno. Dlaczego? wolałbym nie stworzyć sytuacji w której zaczynam zarabiać pieniądze na fundraisingu. Gdybym zaczął tak żyć,
okazałoby się, że mam skłonność do robienia kampanii, które przynoszą większe zyski, niż te które przynoszą mniejsze. Człowiek jest na
tyle słaby, że jeśli jest roztropny, to unika okazji do grzechu. Jest to
dobry element moralnej praktyki.11
Co więc z różnicą między reklamą religijną a marketingiem
religijnym? Samo używanie reklamy jako narzędzia przypomina zachwalanie towaru na rynku. Tylko jeden ze sprzedawców ogłasza:
„aby pamiętać o Mszy świętej w niedzielę”, a drugi o kupnie bazarkowej figurki Jezusa ze świecącymi oczkami i muzyczką w tle.12

9

Wywiad z Dariuszem Karłowiczem przeprowadzony 15.05.2008 r., dz. cyt.
Por. tamże.
11
Tamże.
12
Fragment referatu Wyobraźnia w reklamie religijnej i marketingu religijnym, wygłoszonego podczas III Maratonu Teologiczno-fundamentalnego 6 VI 2009 UKSW.
10
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4. Moje podwórko moja parafia
Aby wykorzystać reklamę społeczną w duszpasterstwie nie potrzeba wielkich, ogólnopolskich kampanii, ani specjalistów z dziedziny marketingu i komunikacji medialnej a także umiejętności pozyskiwania ogromnych funduszy i wydawania ich na reklamę.
Wystarczy dobrze zorganizowana kampania na naszym własnym podwórku parafialnym. Potrzebny na pewno jest mądry ksiądz
Proboszcz, wikary i zespół ludzi a także odbiorcy, czyli parafianie.
Kwestia budżetu nie jest też największą przeszkodą do pokonania.
W środowisku lokalnym istnieją przedsiębiorstwa, firmy którym zależy na dobrych relacjach z mieszkańcami (PR) a także zaangażowaniu społecznym (CSR).
Zespół ludzi to zadanie najtrudniejsze, można najszybciej znaleźć ich wśród grup parafialnych, zwłaszcza studentów ale nie tylko.
Często też radni, dyrektorzy szkół gotowi są przyjść z pomocą. Nośnik reklamy zależy od rodzaju planowanej formy reklamy i budżetu.
Może być to gazetka parafialna, lokalna, banner podczas parafialnego festynu, drzwi plebanii i domów katechetycznych, szkół, kin,
ośrodków miejskich. Może w okolicy znajdzie się drukarnia, która
po kosztach produkcji zdecyduje się pomóc.
Liczy się też dobry pomysł, o ile realizację należy powierzyć
zespołowi to projekt pomysłu zlecić także dzieciom… na zasadzie
szkolnego konkursu. Możliwości jest wiele. Mądry proboszcz i mądry wikary to podstawa, jak nie ma obydwóch to chociaż jeden.
A wysiłek warto podjąć, dlaczego? Powodów jest kilka; choćby ten,
że Duch Święty wybiera drogi dotarcia do ludzi, jakie chce i nigdy
nie wiadomo czy pod wpływem reklamy parafialnej wiszącej przy
drodze do kościoła, ktoś się nie nawróci, a przynajmniej nie zastanowi nad sensem własnego istnienia. Nie wiadomo też ilu osobom praca przy realizacji projektu nie otworzy oczu, nie wyciągnie z samotni
blokowisk, nie przybliży słowa Bożego. I wreszcie powód całkiem
prywatny: nie chciałabym, by obraz mojej parafii zdobiła reklama
firmy House.13
13
Mam na myśli prowokacyjną kampanię reklamową firmy House z hasłem „Strzeż
mnie, Ojcze”, „69 sposobów na zachowanie dziewictwa”, obrażającą uczucia reli-
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Summary
Religious advertising in the pastoral care
The growing role of the mass media in every sector of society requires the specialized scientific approach on the part of the Catholic Church.
Social advertising tool itself is not a strange for Church. History shows that
the history of advertising especially during before-marketing time are closely
linked with the history of the Church ad. Nowadays Church discover social
advertising in effectively new way of promotion of religion, catholic publications, foundations. However, there are questions: where does the social
Ad finish, and where does the marketing church starts? Is there a limit of
these tools?
Differences of religious advertising and marketing can be explained
on the relationship of social advertising to marketing in social sector. It’s
easy to recognize when there exist examples, models of working and philosophy of planning strategy. You do not need large amounts of money to carry
out a campaign ad in the Church. But it is necessary to have wise pastor,
vicar, and a team of volunteers in parish. The aim of this article is to show
easy way of understanding social advertising and use it in the pastoral care.

gijne.
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Promowanie wiary i wartości chrześcijańskich
poprzez reklamę
Reklama stała się nieodłącznym elementem współczesnej kultury, a także życia człowieka, który styka się z nią kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy dziennie. Jej znaczenie wciąż wzrasta, a wpływ wywierany przez nią na to, w jaki sposób ludzie postrzegają samych siebie oraz otaczający ich świat, jest nieoceniony. Nie dziwi więc fakt,
że Kościół coraz śmielej korzysta z technik reklamy i fachowej pomocy agencji reklamowych do budowania pozytywnych skojarzeń,
tworzenia wizerunku instytucji otwartej na dialog, ewangelizacji.
1. Z historii reklamy
Etymologicznego znaczenia słowa reklama należy szukać w łacińskim źródłosłowie clamo, clamare lub reclamo, reclamare. Znaczenie tych słów definiuje się jako: krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, protestować, odbrzmiewać, odbijać się echem lub świadczyć. W krajach anglojęzycznych na określenie reklamy używa się
powstałego w XVIII wieku terminu advertising, wyrażającego proces
odwrócenia uwagi. Słowo pochodzi od czasownika advertise, które
oznacza: reklamować, ogłaszać, obwieszczać, uprzedzać.
Znaczenie słowa reklama wiąże się z robieniem wrzawy i hałasu, aby skierować uwagę konsumentów na nowy produkt, który do* Monika Sulej (ur. 1983) – magister teologii w zakresie edukacji medialnej i dziennikarstwa. Studia magisterskie na UKSW w Warszawie ukończyła w 2007 r. obroną
pracy pt.: Perswazja i manipulacja w przekazach reklamowych. Studium pastoralne
napisaną pod kierunkiem ks. prof. J. Przybyłowskiego. Obecnie uczestniczka stacjonarnych studiów doktoranckich na UKSW – Sekcja Teologii Pastoralnej.
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piero ukazał się na rynku. Pierwszym narzędziem reklamy był zatem
krzyk, którym kupcy na targach i jarmarkach obwieszczali dostępność towaru.
Trudno dokładnie określić, kiedy powstała reklama. Bezpośrednią przyczyną stosowania rysunków w celach reklamowych była
powszechna przez wieki nieznajomość pisma. Archeologowie wciąż
na terenach starożytnej Fenicji, Babilonii, Grecji, w Egipcie i Rzymie
odnajdują napisy na ścianach, skałach, papirusach i glinianych tablicach. Średniowiecze wykształciło swoistą formę reklamy, która odznaczała się niezwykłą prostotą, ale także zadziwiającą efektywnością. Można właściwie uznać ten rodzaj za prekursora reklam radiowych. Ze względu na powszechny analfabetyzm panujący wśród ludności, kupcy zatrudniali tzw. obwoływaczy miejskich, których zadaniem było wykrzykiwanie cen produktów i rodzajów oferowanych
usług.
Do wynalezienia przez Gutenberga druku, czyli do 1445 roku,
reklama drukowana właściwie nie odgrywała znaczącej roli. Około
trzydziestu lat później zaczęto używać małych ulotek z symbolami
charakterystycznymi dla przedstawicieli cechów i przewoźników.
Ulotki rozwieszane na ścianach pełniły funkcje plakatów reklamowych. Pierwsza reklama w gazecie ukazała się dopiero w 1591 roku
w Niemczech i zachęcała czytelników do kupowania pewnej książki.
Pierwszy zaś plakat reklamowy ukazał się dopiero w 1740 roku
w Londynie. Na przełomie XVI i XVII wieku zaczęto wydawać
w Europie wyspecjalizowane czasopisma ogłoszeniowe. Powstały one
dzięki biurom adresowym i biurom pośrednictwa handlowego, które
powstawały na terenach Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji, a później także w Niemczech, Czechach czy Polsce.
Począwszy od lat osiemdziesiątych XIX wieku reklama wkracza w nową erę. Od tego momentu można mówić o tym zjawisku
w dzisiejszym rozumieniu. Wiąże się to z rozwojem nauki i techniki,
powstawaniem i upowszechnianiem się nowych mediów, a także
wzrostem produkcji i sprzedaży oraz spadkiem cen dóbr konsumpcyjnych. Pierwszą agencję reklamową otwarto w Filadelfii dopiero
w 1843 roku. Najczęściej w tym czasie reklamowane były produkty
medyczne. Ćwierć wieku później firmy zaczęły reklamować jedze96
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nie, napoje, kosmetyki, samochody i odzież. Większą uwagę zwracano na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i budowanie
tożsamości marki.
XX wiek przyniósł nowe możliwości. Agencje reklamowe zaczęły początkowo wykorzystywać radio, później telewizję. Reklama
radiowa docierała do większej liczby odbiorców niż reklama prasowa, dodatkowym atutem tej formy było to, że odbiorca nie musiał
być wykształcony, nie musiał nawet umieć czytać, by zrozumieć
przekaz. Na lata 50. ubiegłego stulecia przypada rozwój telewizji,
która stała się najskuteczniejszym medium w przekazie reklam. Jednak reklama na tym nie poprzestaje. Atakuje człowieka zewsząd,
z billboradów, prasy, radia, telewizji, słupów ogłoszeniowych czy
stron internetowych. Jednak tradycyjne reklamy nudzą i znieczulają
już wybrednych odbiorców. Dlatego też, coraz częściej producenci
i twórcy reklam posuwają się do perfidnych sztuczek sprzedaży oraz
tworzą reklamy niekonwencjonalne. Niekiedy reklamą staje się sam
człowiek ze swoją nieograniczoną powierzchnią reklamową, która
jest znacznie tańsza niż billboardy czy spoty telewizyjne.
Przed 1989 rokiem w Polsce zjawiska promocyjno-reklamowe
właściwie nie były obecne lub też ich funkcjonowanie było bardzo
ograniczone. Jedyną reklamą, jaka była tolerowana, ponieważ nie
była związana z gospodarką rynkową, była reklama socjalistyczna –
czyli planowa działalność, która polegała na doprowadzeniu do konsumentów użytecznych informacji o konkretnych towarach i usługach. Reklama ta prezentowała punkt widzenia państwa – nadawcy,
który nie liczył się z adresatem – zbiorowością. Wraz z transformacją
ustrojową i zmianami społeczno-gospodarczymi, rozpoczął się nowy
etap na rynku reklamowym. Etap ten trwa do dziś. Reklamy i promocje atakują zewsząd, konsument jest pod ich ciągłym ostrzałem. Witryny sklepów, billboardy, reklamy telewizyjne, prasowe i radiowe
zapraszają nabywców na ciągłe promocje, wyprzedaże posezonowe
i obniżki cenowe. Powszechny dziś kult reklamy i promocji to nic innego, jak zabieganie, a wręcz walka, o przychylność konsumentów.
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2. Pojęcie reklamy
Podejmując temat przekazów reklamowych, a także ich oddziaływania na odbiorcę, należy wprowadzić pojęcie i funkcję reklamy. Jednak będzie to dość trudne ze względu na dużą ilość jej form
i zastosowań. Od wielu lat podejmowane są w literaturze próby jej
zdefiniowania, lecz wciąż pojawiają się nowe ujęcia akcentujące różne aspekty. Należy również zauważyć, że pojęcie reklamy nie zostało
zdefiniowane w żadnym akcie prawnym rangi ustawowej.
Reklama jest informacją, której zadaniem jest zaznajomienie
konsumentów z istnieniem przedsiębiorstw, zachęcenie do korzystania z ich usług i towarów, ukazywanie i przypominanie o walorach
określonego produktu. Ma ona także kreować potrzeby i wpływać na
kształtowanie podaży. Najczęściej reklamę przedstawia się właśnie
jako komunikat, którego celem jest zwiększanie popytu, to zaś ma
wpływ na sprzedaż określonego produktu. Jednak należy powtórzyć
za B. Kwarciakiem, że jest to definicja nieostra, niejasna i nieprecyzyjna. Czasami przecież tworzy się kampanie po to, by zmniejszyć
popyt. Są to wszelkie kampanie społeczne (non-profit), skłaniające
do zmiany stylu życia, kampanie antynikotynowe, antyalkoholowe,
antynarkotykowe, promujące bezpieczne zachowanie na drodze, albo
wartości chrześcijańskie. Właściwie każda reklama podejmuje działania demarketingujące, promując produkt X namawia jednocześnie
klientów, by odrzucili produkt Y. Poza tym reklama nie jest zwykłym komunikatem. Jej zadanie nie ogranicza się tylko do informowania klientów, ale także do przekonania ich, by kupili produkt. Więc
reklama to informacja i perswazja. Inna definicja określi reklamę jako samą perswazję, która rozpowszechniana przez prasę potrafi wmówić wszystko. Można zatem powiedzieć, że jest ona zaprogramowanym informowaniem, korzystającym z zespołu środków przekazu,
by wywołać przychylność i zjednać decyzje jej odbiorców dla celów,
które przedstawione są w komunikacie reklamowym.
Najstarsza klasyczna definicja z 1932 roku za reklamę uważa
rozpowszechnianie wiadomości o usługach i towarach w celu wpływania na kształtowanie się popytu. Jednak za najbardziej oryginalne
i rozpowszechnione określenie reklamy uznaje się definicję wprowa98
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dzoną w 1948 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu
(American Marketing Association). Stwierdza się w niej, że reklama
to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania
towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę. W takim ujęciu
kładzie się wyraźny nacisk na to, iż jest ona płatną formą nieosobowego przestawiania. Dzięki temu eksponuje się różnica między reklamą a innym działaniem, np. promocją sprzedaży (czyli różnego rodzaju konkursami, degustacjami, promocyjnymi obniżkami cen) lub
public relations (czyli systematycznym komunikowaniem się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem). J. Kall połączył niejako te dwie definicje i stwierdził, iż o reklamie mówimy wówczas, gdy w sposób bezosobowy (bez udziału sprzedawcy) i za pieniądze (przeciwieństwie do
publicity) prezentuje się produkt lub usługę.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa reklamę określa się jako
proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Akcentuje
się również, jak w powyższych definicjach, masowość, odpłatność i
nieosobową formę przekazu. Reklamę można także definiować ze
względu na oddziaływanie na odbiorcę. Podkreśla się wtedy, iż jest
ona środkiem oddziaływania na emocje i zachowanie ludzi w
masowej sprzedaży. Czasem o reklamie mówi się niepochlebnie.
Wskazuje się na to, że jest ona instrumentem zmieniającym
społeczeństwo, gdyż każe kupować ludziom rzeczy, które nie są im
do niczego potrzebne. Ze względu na to, że jest komunikatem
perswazyjnym, nie jest ani neutralna, ani obiektywna.
Niezależnie od tego, jak definiuje się reklamę, wskazuje się
zawsze na jej pewne stałe elementy i charakterystyczne cechy.
Reklamą jest zatem wypowiedź – pośrednio lub bezpośrednio
odnosząca się do towarów lub usług przedsiębiorcy – umieszczona w
prasie, radiu, telewizji, internecie, kinie, ulotce, plakacie, tablicy,
budynku, ubraniu itd. Miejsce jej umieszczenia najczęściej przesądza
o fakcie, iż jest ona adresowana do nieokreślonego kręgu odbiorców.
Intencją takiej wypowiedzi jest nakłonienie potencjalnych odbiorców
do nabywania określonych produktów lub korzystanie z określonych
usług. Tak więc wyróżnia się zawsze publiczną płatną prezentację za
pośrednictwem środków przekazu (wizualność i werbalność), przenikliwość, możliwość wielokrotnego powtarzania, wzmocnioną siłę
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wyrazu poprzez użycie pomysłowych form i bezosobowość. Reklama nie jest dialogiem prowadzonym z publicznością. To monolog,
który nie zobowiązuje odbiorcy do skupiania uwagi na przekazie.
Jest jednak skutecznym sposobem docierania do odbiorcy przy zachowaniu niskich kosztów.
3. Reklama w dokumentach Kościoła
Kluczowe zagadnienia dotyczące reklamy oraz możliwości jej
zastosowania w pracy duszpasterskiej poruszone zostały w Instrukcji
Duszpasterskiej o Środkach Społecznego Przekazu Communio et
progressio, Instrukcji Duszpasterskiej o przekazie społecznym na
dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji Communio et progressio –
Aetatis Novae oraz w poświęconym wyłącznie reklamie dokumencie
Etyka w Reklamie. Zainteresowanie tą tematyką wypływa z faktu, iż
reklama jawi się we współczesnym świecie jako wszechobecna przemożna siła, która wpływa na mentalność i zachowania ludzi.
Reklama stała się zjawiskiem powszednim, którego znaczenie
wciąż wzrasta i nie sposób uniknąć jego wpływu. Z jednej strony wymienia się korzyści, jakie reklama przynosi społeczeństwu, z drugiej
zaś zarzuca się jej, że manipuluje odbiorcami i zmusza ich do kupowania niepotrzebnych im produktów, a także kreuje lub zmienia ich
postawy i zachowania. Z pewnością reklama umożliwia poinformowanie konsumentów o wprowadzeniu nowego produktu lub usługi na
rynek, pozwala zasygnalizować zalety oraz przedstawić alternatywne
produkty. Ta działalność nie jest także bez znaczenia dla poprawy jakości oferowanych dóbr oraz rozwoju przemysłu. Może się także przyczynić do większego postępu oraz polepszenia warunków życia. Najważniejsze jest to, by człowiek nie był okłamywany, traktowany przedmiotowo, manipulowany oraz by zawsze szanowano jego wolność.
Prócz korzyści płynących z reklam, bardzo często wskazuje się
na jej szkodliwe działanie. W pierwszej kolejności skupia się uwagę
na tym, iż twórcy reklam nie mają na względzie dobra odbiorców
i nie przekazują prawdy o produktach i usługach. Ich działalność nie
ogranicza się tylko do realizacji rzeczywistych zadań, czyli do rozpoznawania i odpowiadania na autentyczne potrzeby. Powodowani
chęcią zysku i zaistnienia, rozbudzają sztuczne potrzeby i kreują kon100
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sumpcyjne wzorce. Ponadto oferują konsumentom produkty szkodliwe oraz przypisują im nieprawdziwe właściwości. Należy także
wspomnieć o wykorzystywaniu natrętnej reklamy, która skłania do
zakupu rzeczy niepotrzebnych, przez co powoduje szkodę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Gdy mówi się o szkodliwości reklam,
bardzo często zarzuca się im także, że promują produkty szkodliwe
i bezużyteczne, które sprzyjają niższym skłonnościom człowieka,
uwłaczają ludzkiej godności, obrażają skromność, wykorzystują
zmysłowość ludzką w celach handlowych, wyrządzają krzywdę społecznościom oraz działają na podświadomość w taki sposób, że są
zagrożeniem dla wolności wyboru odbiorcy oraz dla jego psychiki.
Zwraca się również uwagę na fakt, iż środki społecznego przekazu
mogą być traktowane jedynie jako narzędzie reklamy, ponieważ za
ich pośrednictwem wydawane są bardzo duże sumy na przekazy reklamowe. Poza tym media utrzymują się dzięki reklamie, a to stwarza
zagrożenie dla ich wolności, a także prawa do zdobywania informacji
i informowania oraz społecznej wymiany myśli. Roztropne korzystanie ze środków społecznego przekazu oraz reklamy może przyczyniać się do postępu ludzkości oraz polepszenia warunków życia. Ponadto media i reklama mogą być wykorzystywane do głoszenia
Ewangelii i dlatego, obok tradycyjnych metod, są ważnym narzędziem ewangelizacji i katechezy.
Etyka w reklamie stwierdza, że reklama, czyli publiczne ogłoszenie, które ma dostarczać i wzbudzać zainteresowanie oraz określoną reakcję, nie jest ze swojej natury ani dobra, ani zła, a jej wartość
moralna zależy od tego, jak i do czego zostanie użyta. Dokument
zwraca uwagę na fakt, iż reklama wywiera zarówno korzystny, jak
i szkodliwy wpływ na gospodarkę, politykę, kulturę oraz życie moralne i religijne. Reklama korzysta z różnych technik i różnych środków społecznego przekazu, które mogą i powinny być narzędziami
w służbie reewangelizacji i nowej ewangelizacji współczesnego
świata, natomiast obecność Kościoła w mediach i w reklamie jest
niezbędnym elementem ogólnej strategii duszpasterskiej.
Przedstawione rozważania dotyczące reklamy wskazują na
różnorodność w jej definiowaniu, jednak można zauważyć, iż reklama korzysta z odpowiednich zabiegów podejmowanych w zakresie
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szeroko rozumianej działalności gospodarczej, które mają za przedmiot towar, usługę lub ideę, a zamierzony cel osiągany jest przez
działanie perswazyjne. Należy jednak podkreślić, iż można wyróżnić
reklamę o charakterze gospodarczym oraz reklamę rozumianą jako
pozytywną wypowiedź. Jej przedmiotem może być różnorodna aktywność ludzka, w tym także działalność charytatywna, oświatowa,
polityczna czy o charakterze religijnym.
4. Marketing religijny
Działalność z pogranicza marketingu i religii w krajach Europy zachodniej funkcjonuje od lat. W Stanach Zjednoczony ten sektor
rozwija się prężnie od lat dziewięćdziesiątych XX wieku i nosi nazwę church marketing lub churchonomics. Marketing religijny jest
odpowiedzią na proces odchodzenia wiernych z kościołów oraz formą działalności misyjnej i ewangelizacyjnej. W Polsce mamy do czynienia z początkową dopiero fazą marketingu religijnego, ponieważ
problem „wyludniających się kościołów” nie jest tak widoczny i poważny, jak w Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech. Istnieją jednak
poważne zagrożenia rywalizacji religii z tzw. McŚwiatem, czego
przejawem jest np. kult niedzielnych zakupów w wielkich centrach
handlowych.
Marketing religijny korzysta z tych samych narzędzi, jakie są
pomocne do badań typowych komercyjnych instytucji, firm, marek
i produktów, dlatego nie powinien dziwić fakt, iż przed stworzeniem
kampanii reklamowej badana jest pozycja Kościoła jako instytucji –
marki. W Polsce takie badanie zostało zrealizowane w 2001 roku
przez Instytut SMG/KRC i okazało się, że Kościół katolicki zajmuje
dopiero 21 miejsce. W 2007 roku badanie zostało przeprowadzone
przez międzynarodową agencję reklamową Young & Rubicam i jego
pozycja na rynku plasowała się na 14 pozycji. Został wyprzedzony
przez takie marki jak: Orlen, Żywiec Zdrój, RMF FM. Za nim pozostają: Wedel, Wólczanka, PKO BP.
Reklama stała się szansą promocji wiary poprzez budowanie
pozytywnych skojarzeń. Ten specyficzny rodzaj reklamy o charakterze religijnym powinna odznaczać subtelność, szczególne wyczucie,
zrozumiałość. Powinna być czytelna dla odbiorcy i łatwa do zapa102
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miętania, ale przede wszystkim poruszać, skłaniać do zamyślenia,
a później do działania. Nie powinna być agresywna, prowokująca
i nie może przekraczać progu wrażliwości oraz narzucać się. W tym
przypadku zdecydowanie lepsze jest inteligentne pytanie, które skłoni do refleksji, niż cytaty z Pisma Świętego.
Spektakularnym przykładem religijnej kampanii reklamowej
była inicjatywa z Singapuru z 2001 roku. Pomysłodawcą akcji był
związek 150 wspólnot chrześcijańskich Love Singapore Movement
(Singapurski Ruch Miłości). Celem kampanii było poprawienie wizerunku Pana Boga wśród Singapurczyków. Zlecenie otrzymała jedna
z największych na świecie agencji reklamowych Oglivy One. Hasłem trwającej około trzech miesięcy kampanii stał się slogan „Czyniąc Wszechwiedzącego Wszechobecnym”. Twórcy kampanii stwierdzili, że musi ona przypominać o obecności Boga, odwołując się
w prosty i naturalny sposób do osobistych doświadczeń i przeżyć.
Zatem, Wszechobecny Bóg zaczął osobiście „przemawiać” do ludzi
z różnych nietypowych miejsc, nie tylko poprzez Pismo Święte, ale
również przez całe stworzenie.
W trakcie akcji wizerunkowej rozdawano koszulki z nadrukiem „Nietzche umarł. Bóg”, na sprzedawanych w sklepach jabłkach
umieszczano naklejki z napisem „Wychodowałem to jabłko specjalnie dla Ciebie. Bóg”, na lustrze w supermarkecie widniał tekst „Myślę, że jesteś najpiękniejszą osobą na świecie... OK. – jestem trochę
stronniczy. Bóg”, w metrze na dużych czarnych tablicach można było dostrzec napis przypominający o obecności Wszechobecnego
„Jestem tu. Bóg”. Po ulicach miasta jeździły autobusy z radą skierowaną do kierowców „Proszę – nie prowadź, kiedy wypiłeś. Nie jesteś
jeszcze całkiem gotów, żeby się ze mną spotkać. Bóg”. Słowa Boga
pojawiały się także w gazetach w dziale ogłoszeń – „No i cóż muszę
zrobić, żebyś mnie zauważył? Wykupić ogłoszenie w gazecie? Bóg”
oraz w Internecie – „To jeszcze nie koniec świata, przynajmniej –
zanim ja to powiem. Bóg”. Hasła te przyjmowały różną formę, mogły być śmieszne, zaskakujące lub wykorzystywać elementy kontrastu. Taką właśnie postać miał slogan „Myślałem, żeby stworzyć świat
czarno-biały, ale pomyślałem – eee...! Bóg”. Przekaz ten zwracał
uwagę, ponieważ podany był właśnie w takiej kolorystyce, jedynie
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tekst „eee...” (w oryginale naaah...) był kolorowy. Przykładem żartobliwego ujęcia tego tematu było hasło przypominające Singapurczykom o Dekalogu – „Nienawidzę reguł. I dlatego stworzyłem ich
tylko dziesięć. Bóg” oraz „Nie zapomnij parasolki. Mogę dzisiaj podlewać rośliny. Bóg”. Bóg także wypowiedział swoje świąteczne życzenie nucąc tekst piosenki „Wszystko, czego chcę na Boże Narodzenie, to Twoja obecność. Bóg”. Ciekawą propozycją okazała się
możliwość subskrypcji „Bożych SMS-ów”, bo przecież w tak nowoczesnym społeczeństwie Bóg nie mógł nie kontaktować się z człowiekiem tą właśnie drogą. Ludzie otrzymywali krótkie wiadomości
tekstowe w rodzaju: „Miłego dnia. Ten dzień stworzyłem specjalnie
dla Ciebie. Bóg”, bardziej wyrafinowane „Nawet Ja odpoczywałem
siódmego dnia. Ciesz się tym. Bóg” lub „Nawet Ja dziś odpoczywam. Co robisz Ty? Bóg”, „Kiedy Ty mówisz do Mnie, nazywa się
to modlitwą. Kiedy Ja mówię do Ciebie, nazywa się to schizofrenią.
Dlatego piszę. Bóg”. W piątek Bóg żartował „Dzięki Bogu już piątek. Bóg”, w sobotę wysyłał Singapurczykom zaproszenie „Czy zamierzasz Mnie jutro odwiedzić? Bóg”, w niedzielę zaś „Wpadniesz
do mnie dziś? Bóg”. Kampania reklamowa wykorzystywała także
spot telewizyjny, w którym po obrazie burzy z piorunami wyświetlany był tekst „Wszystkie moje efekty specjalne zostały stworzone bez
użycia komputera. Bóg” oraz krótki film, na którym pomiędzy zielonymi bujnymi drzewami pojawiały się napisy „Jestem tu. Jestem tu.
Tutaj także jestem. I tu, i tu... Bóg”. Słowa Boga widniały na ekranach telewizyjnych w centrach handlowych, na banderach zamieszczonych na miejskich płotach, na kartkach pocztowych dostępnych
w kawiarniach i restauracjach. W Internecie umieszczono banner,
który odwoływał się do jednego z ośmiu błogosławieństw, a wykorzystywał grę angielskich słów: meek – cisi oraz geek – maniacy komputerowi: „Błogosławieni maniacy komputerowi, albowiem oni klikną tutaj. Bóg” (w oryginale Blessed are the geek, for they shall click
here. God). Bezsprzecznie postać Boga, obdarzona sporym poczuciem humoru, momentami nawet zdolnością do autoironii, była jednym z punktów, które przyczyniły się do sukcesu kampanii. Jednak
najmocniejszym akcentem była strona internetowa, na której oprócz
reklam, pojawiały się kolejne świadectwa różnych osób. Swój wpis
umieścił także dyrektor kreatywny Ogilvy w Singapurze Shane
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Weaver, który opisał swoją historię i przedstawił swoją dość krętą
drogę do poznania Boga. Jest to istotny fakt, ponieważ kampania została stworzona przez ludzi, których wiara była indywidualnym doświadczeniem. Ich wyczucie przyczyniło się do tak spektakularnego
sukcesu.
Kampania „Czyniąc Wszechwiedzącego Wszechobecnym”,
koncentrująca się na uświadomieniu odbiorcom, że Bóg jest obecny
wszędzie, wykorzystująca elementy zaskoczenia, zadziwienia, humoru, a nawet kultury narodowej, przyniosła pożądany efekt oraz stała
się legendą religijnego marketingu. Jej rezultaty przeszły oczekiwania twórców oraz wspólnot chrześcijańskich. Odnotowano wzrost zainteresowania tematyką religijną, a świątynie zapełniły się wiernymi.
Zaczęto mówić o tej kampanii w mediach, co z pewnością było dla
niej korzystne. Zapanowała swoista moda na kolekcjonowanie „słów
Boga”. Wizerunek Boga zdecydowanie się ocieplił. Zmienił się Jego
stereotyp wśród Singapurczyków – z zagniewanego Sędziego na
wyrozumiałego i kochającego Ojca. Należy zwrócić uwagę na fakt,
iż w kampanii ani razu Bóg nie został pokazany poprzez obrazy.
Przekaz odbywał się poprzez stworzenie i wartości uniwersalne dla
wszystkich wyznań. Uniknięto w ten sposób niebezpieczeństwa obrażenia wyznawców innych religii.
Kolejnym przykładem marketingu religijnego, który bardzo
często jest omawiany przy prezentacji tego właśnie zagadnienia jest
outdoorowa kampania prezentująca „Boskie billboardy”. Inicjatorem
tej akcji był anonimowy fundator, który w 1998 roku skontaktował
się z amerykańską agencją reklamową z koncepcją stworzenia nietypowych billboardów. Celem tego przedsięwzięcia było nakłonienie
mieszkańców Stanów Zjednoczonych do refleksji na temat wiary. Idea
była prosta. Na czarnym tle billboardu umieszczono osiemnaście sentencji („Podążaj za mną”, „Powiedz dzieciom, że je kocham”), każda
na osobnym nośniku i każda podpisana „Bóg”. Na tych nietypowych
billboardach nie podano żadnego logo, ani adresu strony internetowej, jednak można było o nich przeczytać na związanej z tą inicjatywą witrynie internetowej GodSpeaks.com. Kampania została wznowiona, a motywem jej ponownej odsłony stały się wydarzenia, które
odcisnęły ogromne piętno na mieszkańcach USA. Wystarczy wspom105
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nieć o zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, wojnie
w Iraku, przemocy i strzelaninach w szkołach. Tym razem kampania
jest wspierana nie tylko przez portal, ale także przez Outdoor Advertising Association od America (OAAA). Obejmuje dziesięć tysięcy billboardów rozmieszczonych wzdłuż autostrad. Na nich zaprezentowano osiem haseł („Kocham Cię” pisane w trzech językach,
„Życie jest krótkie, wieczność – nie”) opatrzonych podpisem Bóg,
poniżej znajduje się adres portalu. Zdecydowaną zaletą tej kampanii
jest niebagatelna ilość nośników zewnętrznych, które pozwalają
dotrzeć do liczniejszej grupy odbiorców.
5. Reklama religijna w Polsce
W Polsce również prowadzone są akcje promowania wartości
i duchowości, jednak na znacznie mniejszą skalę. Wspomnieć należy
o Ewangelizacji wizualnej. Inicjatywę wyjścia z plakatem religijnym
na ulice Krakowa podjął w 1994 roku A. Oczkoś. Przygotował siedem, prostych w swojej formie, egzemplarzy billboardu na Święto
Bożego Miłosierdzia. Przedstawiały one Jezusa Miłosiernego z wizji
s. Faustyny i zostały umieszczone przy kilku krakowskich kościołach. Nie narzucały się, byłby po prostu obok ludzi zajętych swoimi
codziennymi sprawami. Obecnie opiekę nad tym projektem sprawuje
Fundacja św. Franciszka z Asyżu. Plakaty są wydawane raz w miesiącu i dostosowane tematycznie do kolejnych świąt roku liturgicznego oraz ważnych wydarzeń z życia Kościoła. Rozsyłane są do zainteresowanych parafii i eksponowane w ponad tysiącu punktach
w Polsce. Każdy projekt musi być zatwierdzony przez Kurię Metropolitarną w Krakowie.
Od 2001 roku obchodzony jest co roku Dzień Papieski. Przypada zawsze w niedzielę przed 16 października, czyli rocznicę wyboru kardynała K. Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Jest to dzień
wdzięczności oraz łączności duchowej z Ojcem Świętym, a także
promocji jego nauczania. Głównym organizatorem jest Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a od 2005 roku przedsięwzięcie
wspiera Fundacja Świętego Mikołaja, która organizuje społeczną
kampanię informacyjną. Celem akcji jest zbiórka funduszy na program stypendialny dla ubogiej młodzieży z terenów wiejskich oraz
106

PROMOWANIE WIARY I WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH POPRZEZ REKLAMĘ

promowanie myśli Jana Pawła II. Co roku podejmowany jest inny
temat: „Pontyfikat Przełomów”, „Jan Paweł II – Świadek Nadziei”,
„Jan Paweł II – Apostoł Jedności”, „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju”, „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”, „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”, „Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka”, „Jan Paweł II – Wychowawca młodych”. W tym roku IX Dzień Papieski obchodzony będzie 11 października i upłynie pod znakiem wolności.
Hasło – „Jan Paweł II – Papież Wolności” – ogłosił ks. abp T. Gocłowski (przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”) podczas konferencji prasowej w siedzibie Episkopatu Polski.
„Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens” – to hasło kampanii
społecznej Centrum Myśli Jana Pawła II, którego celem jest badanie,
dokumentowanie oraz nowatorskie upowszechnianie nauczania Ojca
Świętego oraz praca z młodzieżą i tworzenie miejsca spotkania dla
osób zainspirowanych Pontyfikatem. Akcja miała przypominać
mieszkańcom Warszawy o drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II
oraz poinformować o wydarzeniach związanych z tą rocznicą. Hasło
kampanii oraz plakat pojawiły się na 100 billboardach, na słupach
reklamowych w centrum Warszawy oraz we wszystkich środkach
transportu miejskiego. Kampania podzielona była na dwa etapy.
Najpierw warszawiacy przekonywani byli do zastanowienia się nad
tempem życia, a później informowani o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli, związanych z drugą rocznicą śmierci Papieża Polaka, a zainspirowanych jego życiem, myślą oraz twórczością. Plakat zapowiadający obchody III rocznicy śmierci został uznany za bardzo kontrowersyjny. Utrzymany w kolorystyce czarno-białej, przedstawiał nowo narodzone dziecko oraz datę i godzinę śmierci
Jana Pawła II zaakcentowaną niebieską czcionką. W ten sposób miał
przypominać o rocznicy, ale jednocześnie zakończyć czas żałoby.
Miał także skłaniać do refleksji i zwracać uwagę na współczesne
problemy świata. Z pewnością prowokował i stawiał wiele pytań,
zwłaszcza w kontekście dyskusji o życiu, jednak jego zadaniem nie
było udzielenie odpowiedzi. Podkreślał, że życie jest wieczne.
Marketing religijny w Polsce, mimo kilku dobrze zorganizowanych kampanii, wciąż jest w początkowej fazie, jednak bez wątpienia nastąpi czas jego rozkwitu. Przyczyn takiego stanu rzeczy
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upatruje się we wciąż jeszcze żywym stwierdzeniu, iż nie istnieje
potrzeba rywalizacji o wiernych, ponieważ Kościół w Polsce posiada
silną pozycję i nie czuje się zagrożony. Jednak kult niedzielnych
zakupów w centrach handlowych oraz zaniechanie świętowania niedzieli może świadczyć o spadku pozycji wiary w hierarchii wartości
Polaków oraz o poważnym problemie, jakim jest rywalizacja wiary
i religii ze światem konsumpcji. Nie można także traktować poważnie argumentu o braku potrzeby promowania Kościoła i wartości
chrześcijańskich. Arcybiskup J. Foley, szef Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu, wielokrotnie powtarzał, że Kościół jest
najstarszą instytucją używającą technik promocyjnych w swojej działalności. Kiedyś, w jakiejś mierze przydrożny krzyż spełniał funkcję
billboardu, a święte obrazki folderów i ulotek promocyjnych, które
w marketingu nazwać można nośnikiem wspomagającym. Nie są
produktem, bo nie oferują zbawienia, ale o nim przypominają. Współcześnie istnieje wzmożona potrzeba sięgania po nowe środki i używania nowych technik przekonywania wiernych. Dlatego też, reklama skutecznie pomogłaby w promowaniu Kościoła wśród wiernych
i wątpiących, jednak należy dołożyć wszelkich starań, żeby wiara nie
traktowana była tylko jako produkt do wypromowania z pominięciem aspektu duchowego. Reklama religijna, która bliższa byłaby
reklamie społecznej niż komercyjnej, musi promować dobro i być
reklamą zmiany stylu życia na lepsze. Celem powinno stać się zaniepokojenie człowieka i zmuszenie go do rozmyślań nad swoją egzystencją oraz przypominanie o istnieniu Boga i Kościoła. Zadaniem
marketingu jest wpłynięcie na wybór, a wybór Chrystusa musi być
wolny. Kościołowi zaś potrzebne jest prawdziwe życie parafialne
i wspólnotowe, a marketing i reklama mogą stanowić tylko element
pomocniczy, o którym jednak nie należy zapominać i umiejętnie
z niego korzystać.
Zusammenfassung
Darf Kirche überhaupt für sich werben? Die Frage stellt sich doch.
Bisher hat Kirche das auch kaum gemacht. Braucht Kirche Reklame? Kirche
will doch kein Produkt verkaufen wie eine Nuss-Nougat-Creme oder Bau-
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sparverträge oder was auch immer. Kirche soll für sich selber sprechen – und
nicht mit irgendwelchen Tricks die Leute auf der Straße anlocken.
Kirche braucht keine Reklame, in dem sie mit Tricks versucht, Menschen für die eigenen Zwecke einzufangen. Kirche aber braucht Werbung,
um auf sich aufmerksam zu machen. Oder besser: um auf den aufmerksam
zu machen, um den es in der Kirche geht: auf Jesus Christus, den Sohn
Gottes. Deshalb haben diese Werbeplakate keinen Absender. Sie werben für
keine menschliche Institution. Sie werben für „Kirche“ – für den Ort, an
dem Menschen Gott begegnen können.
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ks. Czesław Parzyszek SAC*

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
– wciąż aktualna propozycja pastoralna
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, istniejące od 1835 roku, założone przez św. Wincentego Pallottiego, to szczególny dar Boga dla Kościoła. Jest to, bowiem ciekawa propozycja pastoralna dotycząca zjednoczenia wysiłków wszystkich powołań w służbie Kościołowi dla ożywienia wiary i rozpalenia miłości. Aby lepiej zrozumieć istotę tego Dzieła spójrzmy: czym ono było w zamyśle Założyciela; jak się ono rozwijało po jego śmierci; czym ono jest dzisiaj
w świetle ostatnich wydarzeń, po jego erygowaniu przez Stolicę Apostolską jako międzynarodowego stowarzyszenia wiernych wszystkich stanów i powołań oraz zatwierdzeniu i promulgowaniu jego Statutu Generalnego.

* Ks. dr hab. Czesław Parzyszek SAC – pallotyn i wykładowca na UKSW (adiunkt),
w Instytucie Teologii Apostolstwa oraz w WSD w Ołtarzewie. Od 1981 r. pracuje
w Zarządzie Prowincjalnym Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 1996 r. jest konsultorem Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Od 2002 r. jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, a od 2008 jest członkiem Krajowej Rady
Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce.
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1. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
w zamyśle św. Wincentego Pallottiego
Zjednoczenie rodziło sie najpierw w umyśle Pallottiego, który
wzrastał w odpowiednim środowisku. Rodziło się w niełatwych dla
Kościoła czasach. Było odpowiedzią na znaki czasu, odczytane przez
św. Wincentego Pallottiego. Rodziło sie powoli, jak wiele dzieł
w Kościele. Miało swój czas wzrostu i wydało odpowiednie owoce.
Warto to wszystko poddać naukowej refleksji, choć w wielkim skrócie, wszak jest to tylko artykuł, nie pozycja książkowa.
Życie, działalność i duchowość św. Wincentego Pallottiego
Św. Wincenty Pallotti urodził sie w Rzymie 21 IV 1795 r. Młodość przeżył w religijnej atmosferze domu rodzinnego.2 Święcenia
kapłańskie otrzymał 16 V 1818 r. Po święceniach, z racji wszechstronnej i różnorodnej działalności apostolskiej, zaprzyjaźnił się zarówno z wieloma kapłanami, jak i osobami świeckimi, którzy byli
aktywnie zaangażowani w ożywianiu wiary chrześcijańskiej wśród
ludności Rzymu. Jego działalność duszpasterska na wszystkich odcinkach przynaglała go do wzbudzania współpracy między duchownymi, osobami konsekrowanymi i świeckimi. Pallotti był człowiekiem bardzo dynamicznym. Rzym dawał mu szerokie pole do działalności kapłańskiej i apostolskiej. Swoją duszpasterską troską Pallotti obejmował wiele dziedzin życia kościelnego: Każdy człowiek był
dla niego ważny. Stąd rozległe były jego pola pracy kapłańskiej
i apostolskiej. Był otwarty na biednych i opuszczonych; troszczył się
się o żołnierzy w koszarach, o robotników, studentów i więźniów;
niestrudzenie słuchał spowiedzi; głosił konferencje dla kapłanów
i osób konsekrowanych, prowadził misje w parafiach, organizował
chrześcijańską formację młodzieży, dorosłych świeckich i duchow2

Pokazują to liczne biografie i opracowania o nim, m.in. w języku polskim; F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, Poznań 1981; tenże, Jak złoto w ogniu. Wyzwanie
św. W. Pallottiego, Warszawa 1992; J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti apostoł
i mistyk, Poznań 1982; J. Stabińska, Wincenty Pallotti, Pallottinum 1982; Cz. Parzyszek, Prekursor apostolstwa świeckich. Rzecz o Wincentym Pallottim, seria Victores,
Ząbki 2007, a także dwie powieści: F. Mickiewicz, Jedno życie to za mało, Poznań
1994 oraz: F. Bogdan, Znad Tybru na podniebne szlaki, Ząbki 2000. Oracowania
w językach obcych ukazują prace naukowe o Pallottim. Jest ich niemało.
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nych, otwierał i wspomagał sierocińce; propagował apostolstwo prasy, wspomagał działalność misyjną; był otwarty na problemy chrześcijańskiego Wschodu; zapoczątkował obchody oktawy Epifanii, które były wyrazem jedności i powszechności Kościoła; był zatroskany
o formację kandydatów do kapłaństwa i odnowienie formacji kapłańskiej.3 Pallotti był człowiekiem wielkich pragnień i dokonań, który
nie wzbraniał się przed żadną pracą.4
Nade wszystko, w centrum jego zainteresowania była zawsze
troska o chwałę Bożą, zbawienie ludzi i zniszczenie grzechu. Jego
przewodnie hasła brzmiały: ad infinitam Dei gloriam (AIDG) – dla
nieskończonej chwały Bożej, ad salvandas animas (ASA) – dla zbawienia dusz oraz ad destrudendum peccatum (ADP) – dla zniszczenia grzechu. Cechą dominującą w całym życiu i działalności apostolskiej Pallottiego było nieustanne dążenie do świętości, które stało się
zaczynem ożywiającym wszystkie inne dziedziny jego życia. Pallotti
całkowicie pochłonięty przez Boga, wyznał: Bóg, który jest Świętością w swej Istocie, swoją nieskończoną świętością niweczy całą mą
niegodziwość, a po unicestwieniu mnie całego, zostaje we mnie Bóg,
świętość niezmierna, nieskończona, odwieczna i niepojęta (OOCC X,
s. 459).
Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie 22 I 1850 r. przy kościele
San Salvadore in Onda. W setną rocznicę śmierci został zaliczony
w poczet błogosławionych przez papieża Piusa XII, a 20 I 1963 r. kanonizowany przez papieża Jana XXIII podczas trwania Soboru Watykańskiego II. Papież powiedział wtedy o Świętym: Św. Wincenty
Pallotti jest jedną z najwybitniejszych postaci w działalności apostolskiej XIX wieku, kiedy to trzeba było tyle odbudować i zrealizować
po straszliwych burzach niszczących. Nie zadowolił się zwykłym kaPor. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska św. Wincentego Pallottiego, Ząbki
2004, s. 61–81; tenże, Prekursor apostolstwa świeckich. Rzecz o Wincentym Pallottim, dz. cyt., s. 49–91; J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti apostoł i mistyk, dz. cyt., s.
40–80.
4
W czasie rekolekcji przygotowujących go do święceń kapłańskich, co miało miejsce 16 maja 1818 r. napisał krótko: „Proszę Boga, aby uczynił ze mnie niezmordowanego robotnika”. OOCC X, s. 608 (OOCC – Opere Complete, red. F. Moccia. Jest
to wydanie krytyczne pism Pallottiego. Cały zbiór obejmuje 13 tomów, niektóre z nich
są wydane w dwóch woluminach).
3
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płaństwem. Obmyślał inne środki, aby pozwolić ludziom poznać i pokochać Boga.5
Motywem, który dynamizował wieloraką działalność apostolską św. Wincentego Pallottiego, było jego osobiste przeżywanie
wiary. Fundamentem całego życia była dla Pallottiego nieskończona
Miłość Boga i jego nieskończone Miłosierdzie.6 Odnosił to do całej
Trójcy Świętej.7 Był przekonany, że wszystko na świecie jest dziełem niekończonej miłości Boga. Ona rozlewa sie na wszystkie stworzenia, a szczególnie jest widoczna w historii ludzkości i każdego
człowieka. Pallotti pisał bardzo często, że Miłość Boga ma nie tylko
wymiar nieskończonej Miłości, ale także nieskończonego Miłosierdzia. Przejęty tak wielką miłością chciał wszystko czynić dla nieskończonej chwały Boga.8Jego wielkie i jedynie pragnienie wyraża
w słowach, które zapisał w kilka dni po świeceniach subdiakonatu9:
Zachwyca mnie mój Bóg, nie rozum, nie wola, nie dusza, nie wzrok,
nie słuch, nie powonienie, nie smak, nie mowa, nie oddech, nie ciało,
nie powietrze, nie pokarm, nie napój, nie odzienie, nie łoże, nie rzeczy doczesne, nie bogactwa, nie zaszczyty, nie wyróżnienia świata,
nie dostojeństwa, nie awanse, lecz Bóg! Bóg zawsze i we wszystkim.10
Dlatego człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże,11 odnajActa SAC V, s. 367; por. Papieże o św. Wincentym Pallottim. W 25-rocznicę
kanonizacji, kolekcja Dziedzictwo św. Wincentego Pallottiego, red. R. Forycki, P.
Taras, Warszawa 1989, s. 59.
6
Por. OOCC IV, s. 221; XI, s. 257; WP t. I, s. 59; t. III, s. 527. Te dwa przymioty
miłości Boga, miłość i miłosierdzie, występują w listach św. Wincentego Pallottiego
bardzo często i zazwyczaj łącznie.
7
Por. OOCC XI, s. 257–258; WP, t. III, s. 527.
8
Por. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego,
dz. cyt., s. 110–111. F. Bogdan we wstępie do pism Pallottiego stwierdza, że
5

Pallotti „w młodym wieku przeżył głęboko tajemnicę Boga i Jego przymiotów”. Tenże, Wybór pism, t. III, s. 15 (dalej WP). W roku 1816, mając zaledwie dwadzieścia jeden lat napisał: „Bóg jedynie, jedynie, jedynie, jedynie,
itd.”. Tamże, s. 38; OOCC X, s. 66.
9

Por. F. Amoroso, Od nicości do pełni w Bogu, Poznań 1991, s. 26.
OOCC X, s. 131; WP, t. III, s. 86.
11
Por. OOCC XII, s. 60; W. Pallotti, Bóg Miłość Nieskończona, Ząbki 1996, s. 29
(dalej skrót: BMN); OOCC III, s. 151; WP t. I, s. 39; Cz. Parzyszek, Duchowość
apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 118–120; tenże, Apostolstwo świeckich jako odpowiedź Miłosiernemu Bogu w pismach św. Wincentego Pal10
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duje sens swojego życia tylko wtedy, gdy nieustannie praktykuje miłość do Boga i bliźniego.
To doświadczenie pozwoliło Pallottiemu rozpoznać w Chrystusie Apostoła Ojca Przedwiecznego.12 Napisał on krótko: Pan nasz
Jezus Chrystus jest Apostołem Boga Ojca Przedwiecznego, ponieważ
od Niego otrzymał polecenie (mandato), aby przywrócić chwałę znieważonemu Majestatowi Jego i odkupił rodzaj ludzki, który przez grzech
Adama stał się masą zatracenia (OOCC III, s. 139; WP t. I, s. 37).
Wszystko, co Jezus czynił podczas swego ziemskiego życia, znajduje
swe źródło w Jego miłości do Ojca i w Jego zbawczej miłości względem ludzi (por. OOCC III, s. 175 nn.). Życie, które jest naśladowaniem Chrystusa, miłość względem Boga Ojca i miłość bliźniego
stanowią sekret skuteczności apostolskiej każdego chrześcijanina.
Dlatego miłość jest według św. Wincentego Pallottiego najistotniejszym motywem dla każdego, kto pragnie współpracować w apostolstwie.13 Jeśli jej kiedykolwiek braknie, to nie ma apostolstwa katolickiego (OOCC III, s. 137). Naśladowanie Jezusa i uczestnictwo w Jego zbawczej misji są nieodłączne. A ponieważ wszyscy są wezwani
do naśladowania Chrystusa, wszyscy też są zobowiązani do działalności apostolskiej (por. OOCC III, s. 142).
Maryja, Królowa Apostołów, jest po Jezusie Chrystusie, najdoskonalszym wzorem katolickiej gorliwości i doskonałej miłości.
Maryja bowiem (...) tak dalece poświęciła się dziełom dla większej
chwały Boga i zbawienia dusz, że swymi zasługami przewyższyła
Apostołów (OOCC I, s. 7). Ten tytuł Królowej Apostołów, wraz ze
sceną Wieczernika, jest dla św. Wincentego Pallottiego symbolem,
programem, najskuteczniejszym przykładem i najdoskonalszym wzorem dla apostolstwa każdego chrześcijanina.14

lottiego, w: Powołanie do apostolstwa, red. L. Balter, Poznań–Warszawa 1975, s. 32.
Por. OOCC III, s. 139; WP t. I, s. 37; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 124–134.
13
Por. OOCC I, s. 105; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 160–168.
14
Por. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego,
dz. cyt., s. 137–159.
12
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Czasy, w których żył św. Wincenty Pallotti
By lepiej zrozumieć wizję Dzieła Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego, należałoby umieścić życie Pallottiego i jego twórczość
pisarską w szerokim kontekście tego, co działo się w tamtym czasie
w Europie i na świecie oraz wskazać na duchowość św. Wincentego
Pallottiego, która przyczyniła sie do powstania Dzieła Zjednoczenia.
Życie św. Wincentego Pallottiego przypadło na pierwszą połowę XIX wieku. Był to okres gwałtownych wstrząsów i wielkich przemian w całej Europie. Dotyczyły one wszystkich dziedzin życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Zawirowania polityczne wywołane Rewolucją Francuską,15 rodziły nieustanne napięcie pomiędzy próbami zachowania dawnego porządku a tendencjami do wprowadzania mniej lub bardziej radykalnych zmian społecznych. Na tego rodzaju społeczne niepokoje nakładały się ruchy, zmierzające do
zjednoczenia księstw na Półwyspie Apenińskim W rozpowszechnianych koncepcjach społecznych pojawiały się we wzmożony sposób,
zwłaszcza we Francji, idee wolnościowe. Coraz bardziej odczuwalna
i paląca była kwestia niesprawiedliwości społecznej i wyzysku robotników.16
U schyłku XVIII wieku Kościół znalazł sie w bardzo trudnej
sytuacji, zarówno politycznej i społecznej, jak również duszpasterskiej. Teoria skrajnego absolutyzmu, dążącego do maksymalnego
rozszerzenia władzy panujących, znalazła skrajny wyraz w dominacji
państwa na wszystkich przejawach życia. Dobru państwa należało
podporządkować wolę jednostek i instytucji, łącznie z Kościołem.
Stąd ingerencje państwa w życie Kościoła, w jego przywileje i działalność gospodarczą, sądowniczą, a nawet w sprawy czysto wew15

Por. A. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775–1978, Warszawa 1983, s. 64–79; J. Hajjar, Kościół a rewolucja, w: Historia Kościoła, red. L. J.
Rogier i inni, t. IV, Warszawa 1987, s. 103–119; F. G. Fernandez, L’Ottocento
ecclesiale e le sue esperienze di graztia, „Apostolato Universale” 3(2001), s. 39–55;
P. G. Martina, Il tempo di Vincenzo Pallotti, „Apostolato Universale” 1(1999), s. 5–16;
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775–1978, dz. cyt.,
s. 64–79; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt.,
s. 33–60.
16
Por. Z. Hanas, Wizja Zjednoczenia – Camaldoli 1839 rok, „Królowa Apostołów”
4(2007), s. 9–10.
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nętrzne, jak sprawowanie liturgii.17 Dążenie do dominacji państwa
we wszystkich dziedzinach życia była powszechna.
Pallotti jakby unikał bezpośredniego odniesienia się do wielkich wydarzeń na scenie światowej. Z pewnością je dostrzegał i bacznie obserwował. Pallotti żył w Rzymie, w centrum wydarzeń w Kościele. Ale w takich przełomowych czasach nie wydawał radykalnych
ocen, lecz tworzył pozytywny program. Pallottiego najbardziej martwiła ówczesna sytuacja Kościoła po Rewolucji Francuskiej. Pallotti,
jako kapłan miał świadomość odpowiedzialności za jakość życia
Kościoła Chrystusowego. Ta świadomość ożywiała w nim kreatywność, inwencję i odwagę angażowania się na nowych drogach, nieznanych dotychczas w Kościele. Będzie on bronił eklezjologii żywej,
twórczej, niejako w ruchu, będąc przy tym zawsze w harmonii z Kościołem katolickim, apostolskim, rzymskim. Swoją nowatorską intuicję zawsze będzie przepuszczał przez sito eklezjalnego rozpoznania,
czyli w duchu Kościoła katolickiego.18
Pallotti widział potrzebę reformy Kościoła.19 Miał nawet konkretny projekt, który przedłożył papieżowi. Owe projekty reform nie
17

Por. F. G. Fernandez, L’Ottocento ecclesiale e le sue esperienze di graztia, art. cyt.,
s. 39–55.
18
Por. OOCC X, s. 212. Tutto credo, penso, e dico, e intendo dire nel senso della
S. M. Chiesa. OOCC X, s. 290. I dodaje: Poddaję wszystko osądowi świętej Matki
Kościół; wierzę we wszystko, w co ona wierzy i czego naucza. Odrzucam wszystko,
co ona odrzuca, teraz i zawsze. OOCC X, s. 290.
19
List skierowany do kardynała Wincentego Macchiego, ówczesnego dziekana Kolegium Kardynałów. List został napisany 27 maja 1849 r. W tym czasie, z powodu
rewolucji, Wincenty Pallotti ukrywa się w Irlandzkim Kolegium w Rzymie. Pisze
tam serie listów, zwanych łacińskimi, ponieważ pisanymi po łacinie. Podpisuje je
pseudonimem Teofilo, nie chcąc wydać swojego adresu tym, którzy go poszukiwali.
List, który nas interesuje, mówi głównie o konieczności reform w Kościele. Pallotti
kładzie szczególny nacisk na wagę synodów diecezjalnych, błaga i upomina się o
zwołanie soboru ekumenicznego. Oto jego fragment: „Za pontyfikatu Piusa VI, Piusa VII, i w początkach pontyfikatu Grzegorza XVI, Pan przemówił do nas według
wielkiego Miłosierdzia swego i w wielkim swoim gniewie, a jednak stan nowy stawał się gorszy od poprzedniego. I ponownie przemówił Pan w swym zagniewaniu i w
swoim wielkim Miłosierdziu. Czy to nam nie wystarcza? Tak, nadszedł czas, by
przedsięwziąć zgodnie z wola Bożą bardziej jeszcze skuteczne środki, aby wszyscy
członkowie Kościoła: księża, zakonnicy i święty lud Boży, nawrócili się i zaczęli
wieść życie zgodne z Prawem Bożym i nauką świętej Matki Kościoła. A wszystko to
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mogłyby nawet powstać w umyśle Pallottiego bez jego pokornej samokrytyki z jednej strony, a z drugiej jego umiłowania Kościoła.
Trzeba też zaznaczyć, że posiadł on również mądrość rozróżniania
tego, co konieczne od tego, co odpowiednie. Będąc przekonany o konieczności pewnych reform, miał jednocześnie cierpliwą mądrość,
która kazała mu czekać na odpowiedni moment. Owe dwa słowa: konieczny i odpowiedni powracają nieustannie w jego pismach,20 tworząc swoiste kryterium rozpoznania zarówno osobistego, jak i eklezjalnego. Jednocześnie można zauważyć odwagę i wolność u tego
apostoła Rzymu w świecie eklezjalnym tamtych czasów, podzielonym między liberalnych katolików z jednej strony i tzw. nieprzejednanych, konserwatorów i tradycjonalistów z drugiej; podzielonym
między księży zakonnych i diecezjalnych; między świeckimi chrześcijanami i duchownymi. Pallotti nie osądza, nie oskarża; jego misja
w Kościele nie ma charakteru kontestacji.
Aby wyrazić swoją misję w Kościele, Pallotti używa na kilku
miejscach zwrotu: un punto di mezzo21, co można przetłumaczyć, jako „łącznik”, „miejsce spotkania” albo jeszcze „pomost łączący”.
A to, dlatego, że Pallotti poprzez swoją działalność apostolską zamierza iść ponad podziałami, rywalizacją i zazdrością wśród duchownych. Chce być w Kościele un punto di mezzo między wszystkimi jego realiami. Proponuje nową formę służby Kościołowi: nie
oddzielnie, ale razem na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz; nie przez
współzawodnictwo, ale przez współpracę, krzewiąc wiarę i rozpalając miłość wśród katolików, rozpowszechniając je na cały świat.22
Pallotti proponuje nową formę chrześcijańskiego zaangażowania
w Kościele: bardziej otwartą, sprzyjającą współpracy, komunii i jedmożna otrzymać przy zastosowaniu zdeterminowania i łagodności, dzięki zwołaniu
ekumenicznego Soboru pod wpływem natchnienia Bożego i przez łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, pod miłosiernym kierownictwem samego Boga Wszechmogącego.” S. V. Pallotti, Lettere Latine, Rzym 1998, s. 293–295; por. tłum. polskie:
F. Bogdan, Listy łacińskie, Ząbki 2001, s. 75.
20
Por. OOCC III, s. 155, 166, 378.
21
Por. OOCC III, s. 4, 83, 90.
22
Por . OOCC IV, s. 8: „L’Apostolato Cattolico, eretta in Roma in ossequio e sotto
la protezione della Regina degli Apostoli... diretta a promuovere la moltiplicazione de
mezzi spirituali e temporali necessari ad opportuni a ravvivare la Fede e riaccen- dere
la caritŕ fra Cattolici, e a propagarla in qualunque parte del mondo.”
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ności. Ponieważ w Kościele jego czasów nie było struktur pozwalających na tego typu obecność, Pallotti zakłada Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako swoistą przestrzeń możliwej współpracy,
której duszą i motorem będą wzajemna miłość na wzór Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca.23 Dzieło to przybierało różne kształty, przechodziło swoistą ewolucję i do końca życia Pallottiego nie zostało ukończone w swojej strukturze.
Warto dodać, że w 1970 r. ukazała się w Austrii książka Ferdynanda Holböcka, profesora dogmatyki na Uniwersytecie w Salzburgu.24 Jest to zbiór dokumentów-świadectw wielkiego umiłowania
Kościoła, troski o niego, oddania. Przy każdym dokumencie podana
jest krótka biografia autora. Książka prezentuje te świadectwa, mając
na uwadze kryzys autorytetu Kościoła i panoszącą się zbyt daleko
idącą nieodpowiedzialną krytykę w Kościele tego wszystkiego, co
stare. Wśród 38 sylwetek przeważają święci, już kanonizowani. Są
tam jednak duchowni i świeccy, mężczyźni i kobiety. Tę panoramę
historyczną zaczyna autor od św. Ignacego Antiocheńskiego, a kończy na papieżu Pawle VI. Mamy tam Tomasza z Akwinu, Katarzynę
Sieneńską, Tomasza Moora i wielu innych najwybitniejszych ludzi
katolickiego świata. Na 25 miejscu znajduje się św. Wincenty Pallotti ze swoją propozycją reformy Kościoła przez zwołanie soboru powszechnego i synodów diecezjalnych.
Geneza Dzieła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Pallotti widząc niełatwą sytuację Kościoła doszedł do przekonania, że duchowieństwo nie sprosta tak wielkim zadaniom Kościoła.
Widział też wielkie potrzeby misyjne. Stawiał sobie pytanie, jak zaradzić tym problemom. I doszedł do wniosku, że należy zmobilizować wielkie siły ludzi świeckich, aby i oni uświadomili sobie odpowiedzialność za królestwo Chrystusowe.25 W poszukiwaniu dróg zaradzenia potrzebom świata coraz dobitniej objawiała się wiara

23

Por. OOCC III, s. 138, 142.
Por. F. Holböck, Dilexit Ecclesiam. Er liebte die Kirche. Dokumente der Treue,
Salzburg–München 1970, s. 121–135).
25
Por. J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti apostoł i mistyk, dz. cyt., s. 82.
24
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św. Wincentego Pallottiego w moc zjednoczonych serc i niepowtarzalne communio Kościoła, wszystkich jego członków.
Aby dokonać religijnego odrodzenia świata, zdaniem Pallottiego, potrzeba całej armii aktywnych apostołów, nie wystarczą duchowni i osoby konsekrowane. Wszyscy uczniowie Chrystusa muszą
stanąć w jednym szeregu. Zadawał sobie pytanie, czy nie powinno
powstać zrzeszenie, którego zadaniem byłoby wzywać wszystkich
katolików do współpracy w szerzeniu Chrystusowego królestwa,
a jednocześnie wychowywać ich i angażować do dzieła apostolskiego. Czuł, że Bóg tego od niego żąda, a jednocześnie był świadomy,
że sam takiemu dziełu nie podoła.26 Już w 1834 r. zaczął urządzać
w domu rodzinnym zebrania w gronie przyjaciół duchownych i świeckich celem poszukiwania nowych dróg i możliwości działania apostolskiego. Pierwsi stali współpracownicy Pallottiego to dla niego znak
od Boga, że czas już założyć Dzieło. Z tych zebrań wyrosło Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.27 Była to grupa księży, osób zakonnych i świeckich, która współpracowała z Pallottim przy zakładaniu i ożywianiu różnych stowarzyszeń, kół młodzieżowych, oratoriów, szkół dziennych i wieczorowych oraz popieraniu różnego rodzaju dzieł miłosierdzia. Grupa ta otwierała się też na potrzeby Kościoła powszechnego stąd postanowienie o druku w języku arabskim
dziełka Prawdy wieczne św. Alfonsa Liguoriego.28
Duchowego fundamentu Dzieła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego należy szukać w osobistym natchnieniu Ducha Świętego,
które św. Wincenty Pallotti otrzymał 9 I 1835 r.,29 w czasie dziękczy26

Por. tamże, s. 82–83.
Tamże, s. 83. J. Wróbel podaje, że do tego grona należeli: Piervisani, późniejszy
biskup w Nocera, karmelici: o. Ignacy, o. Paweł i o. Palma, kapucyn o. Serafin, profesor Jan Allemand, wicerektor rzymskiego seminarium duchownego Tomasz Borti,
Rafał Melia, wicerektor kolegium Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, ksiądz Piotr
Romani i inni. Spośród świeckich do najgorliwszych należeli kupiec Jakub Salvati
i profesor Alkusci, rodowity Ormianin. Por. F. Bogdan, Na drogach nieskończoności,
Poznań 1981, s. 66–67.
28
Por. F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, dz. cyt., s. 69; tenże, Jak złoto
w ogniu. Wyzwanie św. W. Pallottiego, dz. cyt., s. 199; J. Wróbel, Święty Wincenty
Pallotti apostoł i mistyk, dz. cyt., s. 84–85; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska
według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 92.
29
Por. J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti apostoł i mistyk, dz. cyt., s. 84; J. Sta27
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nienia po mszy świętej sprawowanej u karmelitanek w klasztorze
Regina Coeli, Pallotti został obdarzony głębokim przekonaniem, że
już wie, czego Bóg pragnie od niego. Tego samego dnia, jakby słowa
zostały mu podyktowane, zapisał On w swoim Dzienniku duchowym
modlitwę, którą tradycja pallotyńska uważa za pierwsze natchnienie
założycielskie: Boże mój, Miłosierdzie moje, Ty w nieskończonym miłosierdziu swoim zezwalasz mi wprowadzać w życie, zakładać, rozpowszechniać, doskonalić i utrwalać: 1. Pobożną Instytucję Apostolstwa Powszechnego (una pia istituzione di un Apostolato universale),
mającą na celu rozszerzanie wiary i religii Jezusa Chrystusa wśród
wszystkich pogan i katolików; 2. Drugie Apostolstwo (altro Apostolato), mające na celu ożywianie i pomnażanie wiary wśród katolików; 3. W końcu, Instytucję powszechnej miłości (una istituzione di
carità universale), mającą na celu wykonywanie wszelkich dzieł miłosierdzia tak, co do duszy, jak i co do ciała, ażeby świat poznał Ciebie, na ile to jest możliwe, ponieważ Ty jesteś nieskończoną Miłością.30
Idea była jasna. Można powiedzieć, że dzięki temu „oświeceniu” z 9 stycznia, Pallotti zdobył poznanie tego, czego Bóg oczekuje
od niego. Tekst ten ukazuje, iż dla św. Wincentego Pallottiego Zjednoczenie winno być Dziełem o wielu aspektach. Przede wszystkim,
aby rozszerzało wiarę i religię Jezusa. Zadanie to polega na uczynieniu wszystkiego, co można zrobić, aby prowadzić, towarzyszyć, pouczyć innych na drodze osobistego odkrycia Boga. Chodzi o podjęcie
tego działania w sposób zwyczajny, wspólnotowy, strukturalny, widzialny i namacalny. Drugim aspektem Dzieła było założenie, iż ma
ono składać się z osób zdolnych do prowadzenia życia w zgodności
z zaangażowaniem wiary, aby stać się ewangelicznymi, otwartymi na
dzieło miłosierdzia i zdolnymi do budzenia w innych pragnienia odpowiedzenia Bogu. I trzeci aspekt Dzieła wyraża się w tym, że ma to
bińska, Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 57; F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, dz.
cyt., s. 67. Oświadczenie o powołaniu go do założenia potrójnego dzieła napisał
Pallotti w swoim Dzienniku duchowym, t. I, s. 191–192; por. WP, t. I, s. 35.
30
OOCC X, s. 198–199; WP t. I, s. 35; St. Stawicki, Upuszczone dziedzictwo, „Królowa Apostołów” 4(2007, s. 18–19; J. Murphy, Natchnienie z 9 stycznia 1835 roku,
w: Św. Wincenty Pallotti: życie, dzieło, charyzmat, „Pismo Instytutu Pallottiego”
1(2008), s. 22. Tłumaczenia są nieco odmienne, ale co do istoty nie ma zasadniczych
różnic.
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być aktywne zaangażowanie się w urzeczywistnianie wszystkich dzieł
miłosierdzia.31
Rozważając tajemnice wiary chrześcijańskiej, św. Wincenty
Pallotti zachwycił się Bogiem, który tak cudownie stworzył wszechświat, posłał swego Jednorodzonego Syna, aby przez Jego śmierć,
mękę i zmartwychwstanie dokonać dzieła odkupienia i wskazać
wszystkim ludziom drogę do własnego uświęcania (por. BMN, s. 11–
–95). Ten zachwyt, potrzeby Kościoła i wysiłki jego wrogów oraz
brak ewangelicznych robotników stanowiły podstawę dla Autora idei
Apostolstwa Katolickiego, czyli Pobożnego Zjednoczenia,32 którym
kierowało również gorące pragnienie dokonania wielkich dzieł dla
chwały Boga. Apelował więc do każdego, kogo ożywia gorliwość
o chwałę Boga oraz miłość i zrozumienie potrzeby zbawienia duszy
bliźniego.33 W duchu jednoczenia wysiłków ludzi Kościoła Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jawi się, jako Communio osób
i wspólnot; swoista „przestrzeń”, w której wszyscy, bez względu na
różnice pochodzenia, wieku czy płeć wspólnie modlą się i pracują,
aby nastało królestwo Boże.34
Pallotti widział cel Zjednoczenia bardzo uniwersalnie, jako
obejmujący wszystkie dziedziny działalności apostolskiej Kościoła:
rozszerzanie religii Chrystusowej wśród niewierzących, ożywianie
i pomnażanie wiary wśród katolików oraz łączenie wszystkich sił
31

Por. J. Murphy, Natchnienie z 9 stycznia 1835 roku, dz. cyt., s. 23.
Por. OOCC V, s. 154–155; OOCC IV, s. 120–125; WP t. I, s. 46–47 i 141–142.
33
OOCC IV, s. 119; WP t. I, s. 46. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego to signum distinctivum znak rozpoznawczy, charakterystyczny dla całego Dzieła św. Wincentego Pallottiego, to istotna zmienna całego charyzmatu apostolskiego Pallottiego,
czego nigdy nie można ominąć, zostawić na boku, zapomnieć, czy potraktować tylko
ubocznie. Jest to dzieło całego jego życia, któremu oddał wszystkie swoje siły i wyraził miłość do Boga, Kościoła i ludzi. Dzieło, które nigdy nie zeszło z pola jego uwagi. Ono było pierwsze, najważniejsze. Sprawa Kongregacji Księży i Braci to sprawa
wtórna i służebna względem całego Dzieła. Zjednoczenie dla Pallottiego to sposób
jak obudzić olbrzyma, który drzemie w uśpionym religijnie laikacie. Por. E. Weron,
Budzenie olbrzyma. Laikat duchowość apostolstwo Akcja Katolicka, Poznań 1995.
Książka w całości poświęcona jest tej sprawie. Również Papieże czasów Pallottiego
i żyjącego po nim o tej jego zasadniczej postawie mówili. Por. Papieże o św. Wincentym Pallottim, dz. cyt.
34
Por. OOCC I, s. 1–2.
32
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materialnych i duchowych, aby Bóg był znany i kochany na całym
świecie w sposób możliwie doskonały.35 Był to program mający na
celu zjednoczenie duchowieństwa, zakonników i wiernych świeckich
we wspólnym działaniu, które stanowiłoby odpowiedź na ówczesne
problemy. Przewidywał on trzy rodzaje apostolstwa powszechnego:
propagowanie wiary wśród niekatolików i niewierzących; ożywianie
wiary, zachowanie jej i wzrost wśród katolików; rozpalenie powszechnej miłości.
Słowo powszechny miało dla Wincentego trzy znaczenia. Znaczyło to, że ogarnia każde miejsce, obejmuje wszystkie osoby i wszystkie potrzeby bliźnich tak duchowne, jak doczesne”, łącząc wszystkich
w wykonywaniu wszelkich dobrych dzieł, w sposób, który pozwala
wszystkim pozyskiwać wszystkich dla Jezusa Chrystusa oraz rozszerzać wszelkimi możliwymi sposobami królestwo wiary i chrześcijańskiej miłości, przy jednoczesnym niszczeniu grzechu.36 Pallotti bardzo
mocno akcentuje, że Apostolstwo Katolickie znajduje się pod opieką
Królowej Apostołów, Najświętszej Maryi; zostało wsparte błogosławieństwem udzielonym przez Głowę Kościoła i jest wspomagane przez
wielu kardynałów, którzy do niego się zapisali.37
Początki Dzieła Zjednoczenia
Pallotti zwrócił sie do Kościoła o zatwierdzenie i potwierdzenie jego wizji Dzieła, opartej na doświadczeniu z 9 I 1835 r. Program
tego dzieła przedstawił kardynałowi wikariuszowi Odescalchiemu.
Zatwierdzenie Dzieła Pallotti otrzymał 4 IV 1835 r. Kardynał Odes35

Por. OOCC X, s. 198–199; WP t. I, s. 35; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska
według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 93.
36
OOCC V, s. 155; WP t. I, s. 142; por. OOCC III, s. 143 i WP t. I, s. 39. Por.
F. Bonifazi, St. Vincent Pallotti’s Legary, Baltimore 1989, s. 119–126. J. Stabińska
pisze, że „Katolickie”, „powszechne” to znaczy wszechogarniające. Por. Wincenty
Pallotti, dz. cyt., s. 71.
37
OOCC V, s. 163; WP t. I, s. 145. Pallotti wymienia nazwiska kardynałów, prałatów rzymskich, biskupów, wikariuszy apostolskich na misjach, następnie generałów i prokuratorów generalnych różnych Kongregacji głównych, następnie wielu innych duchownych świeckich i zakonnych, światłych kaznodziejów, rekolekcjonistów działaczy społecznych, oraz uczonych w różnych dziedzinach. Do Zjednoczenia
należą też książęta, literaci, adwokaci, notariusze, księgowi, sekretarze oraz w wielkiej liczbie przedstawiciele różnych zawodów i rzemiosł. Por. WP t. I, s. 162.
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chalchi zlecił Pallottiemu udanie się do wiceregenta Rzymu, Antoniego Piatti celem zatwierdzenia dla wsparcia inicjatyw apostolskich
grupy; zatwierdzenie takie Pallotti uzyskał 11 VII 1835 r. Ojciec
Święty Grzegorz XVI udzielił tysiącznych błogosławieństw Pobożnemu Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, a wraz z nim każdemu dziełu pobożności i gorliwości, któremu to Zjednoczenie sie poświęci.38 Dzień 4 IV 1835 r. uważa się za dzień oficjalnego powstania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.39 Tworzył go początkowo Komitet złożony z 16 członków z czterech narodowości.40
W maju tego samego roku Pallotti skierował swój słynny apel
(Apel Majowy).41 Został zaadresowany do każdego, kogo ożywia gorliwość o chwałę Boga oraz miłość i zrozumienie potrzeby zbawienia
duszy bliźniego, wyjaśniając w nim ideę nowego Dzieła oraz cel nowego Pobożnego Zjednoczenia. W tym Apelu Wincenty odwołuje się
do znaków czasu, którymi są m.in.: wszelkie zgorszenia, jakich
współczesny mu człowiek jest świadkiem; wielka potrzeba wiary, zauważalna nawet u narodów niechrześcijańskich; brak robotników na
żniwie Pana. Rozważając powyższe problemy, Pallotti ukazuje po38

Tamże, s. 57.
Por. OOCC III, s. 139–143; tamże IV, s. 3; WP t. I. s. 37.
40
Por. OOCC V, s. 3–5; WP t. I, s. 44–45. W Archiwum Generalatu zachował się
oryginalny spis pierwszych szesnastu członków „Apostolstwa Katolickiego”. Lista
wskazuje, że od początku Zjednoczenie było wspólnotą osób duchownych i świeckich, natomiast obco brzmiące nazwiska pozwalają już na pierwszy rzut oka wnioskować, iż była to wspólnota o charakterze międzynarodowym. Zachował się także 42
stronicowy dokument, napisany przez jednego z najbliższych współpracowników św.
Wincentego, ks. Rafała Melię. Pismo, zawierające wiele ręcznych poprawek
św. Wincentego i skierowane do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, należy do serii
pism, które miały na celu obronę Zjednoczenia i uzasadnienie jego natury i celów.
Pismo jest bardzo cennym źródłem historycznym. W piśmie wymienione są nazwiska niemal trzydziestu kardynałów, którzy byli członkami Zjednoczenia. Ponadto zawiera długą listę duchownych (przełożonych generalnych różnych zgromadzeń zakonnych, prokuratorów generalnych, pracowników kongregacji i innych instytucji
Stolicy Apostolskiej), którzy na piśmie złożyli swoje pochlebne opinie nt. Dzieła
Pallottiego. W Archiwum zachowało się prawie czterdzieści opinii od proboszczów
rzymskich parafii, (przy czym dla całości obrazu należy stwierdzić, że w tym czasie
w Rzymie istniały 54 parafie). Por. Z. Hanas, Wizja Zjednoczenia – Camaldoli 1839
rok, art. cyt., s. 5–6.
41
Odezwa liczy 12 stron: OOCCIV, s. 119–141; WP, t. I, s. 46–53.
39
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trzebę powstałego Dzieła, któremu nadał miano Apostolstwa Katolickiego, chcąc, aby było ono w Kościele jakby ewangeliczną trąbą,
która wszystkich wzywa, która wszystkich zaprasza, która rozbudza
gorliwość wszystkich wiernych należących do każdego stanu, zawodu i stanowiska, aby wszyscy, po wszystkie czasy współdziałali skutecznie i wytrwale, we wzroście, obronie i szerzeniu wiary i miłości.42 Dąży do tego, aby się zjednoczyć i zaprosić jak największą ilość
wiernych do połączenia się z nimi, zarówno celem wspólnej modlitwy do Ojca Niebieskiego o wystarczająco wielki zastęp robotników
ewangelicznych w Jego winnicy, jak i do współpracy przy jego wychowywaniu i utrzymywaniu, przez swoje dobrowolne ofiary.
Rozum, bowiem i doświadczenie – pisze Pallotti – wykazują,
że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w pojedynkę, jest ograniczone,
niepewne i krótkotrwałe, i że nawet najszlachetniejsze wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu w dziedzinie moralnej
i religijnej, o ile nie są zespolone i skierowane do wspólnego celu.
Powzięto więc decyzję, aby po otrzymaniu od Władzy Kościelnej zatwierdzenia wielką ilość gorliwych katolików zjednoczyć i utworzyć
z nich jedno Pobożne Zjednoczenie pod nazwą Apostolstwa Katolickiego i pod opieką Królowej Apostołów. Zjednoczenie to jednakże
zamierza nie tylko połączyć działalność ewangeliczną, modlitwy
i ofiary swoich członków, ale także i osób innych, gotowych, choć
jeden jedyny raz je wesprzeć w tym celu, aby przyczynić się do
rozbudzenia wiary i pobożności wśród chrześcijan oraz pomnożyć
środki sprzyjające zachowaniu i rozkrzewianiu katolickiej religii.
Z tego też względu jest ono tak pomyślane, że wszyscy katolicy, duchowni i świeccy, mężczyźni i kobiety, wykształceni i niewykształceni, biedni i bogaci, szlachta i lud, bez względu na społeczną warstwę, zawód i stan majątkowy, mogą doń należeć.43 Samo Dzieło
42

OOCC I, s. 4–5; por. F. Amoroso, Od nicości do pełni w Bogu, dz. cyt., s. 109.
Por. OOCC IV, s. 122–123; WP, t. I, s. 46–47. Wyrażenia, których używa Pallotti
wskazują, jak bardzo bliskie jest to Dzieło jego sercu. Powie on wprost: „I czyż można sobie wyobrazić coś milszego Bogu nad cel, jaki stawia Pobożne Zjednoczenie
(pia asssociazione), mianowicie nad pracę, pomoc i modły w intencji nawrócenia
dusz? Bóg po to jedynie stworzył w czasie ludzi, aby ich uszczęśliwić w wieczności,
Pragnieniem Jego jest wszystkich zbawić i oświecić światłem prawdy w wieczności
[...] Święty Dionizy Areopagita powiada, że ze wszystkich dostojnych, szlachetnych i
43
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z natury swojej nie zdąża do tego, aby zakładać w Kościele nowe instytucje, lecz by ożywiać w nim już istniejące dzieła i zabiegać
o skuteczność ich apostolskiej działalności.44
Rozwój Dzieła Zjednoczenia
Z całą energią Pallotti zabrał się do realizacji nakreślonych celów i planów: organizował oktawy Epifanii, prowadził działalność
w kościele Świętego Ducha, rozpowszechniał literaturę religijną i dewocjonalia, głosił kazania, prowadził rekolekcje, misje ludowe, nowenny, jak również odczyty, prywatne rozmowy i korespondencje,
przeprowadzał zbiórki na potrzeby misyjne.45 Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego przybierało różne kształty, ewoluowało. Można
wskazać na trzy zasadnicze etapy kształtowania się i rozwoju Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.46
Pierwszy etap obejmujący lata 1835–1839. Był to okres, w którym Zjednoczenie można określić, jako ruch masowy. Było to Zjednoczenie otwarte na wszystkich. Istotna była współpraca w realizacji
celu Zjednoczenia wyrażającego się w konkretnej pracy, modlitwie
czy ofiarach materialnych.47 Był to czas zgłaszania się współpracowników z różnych krajów.48 Do Zjednoczenia miały wchodzić trzy gruświetnych dzieł Boskich, najświętszym, najszlachetniejszym i najbardziej Boskim
dziełem jest współdziałanie z zamiarami, wola i miłościwymi pragnieniami Boga.”
44
Por. OOCC I, s. 1–3; WP, t. 1, s. 205–207; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska
według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 95.
45
Por. J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 87; F. Bogdan, Na drogach
nieskończoności, dz. cyt., s. 58. Druk „Prawd wiecznych” stał się impulsem bezpośrednim powstania dzieła Świętego. Por. J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz. cyt. s. 60.
46
Por. OOCC III, IV, V; WP t. I, ss. 1–199; J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz. cyt.,
s. 60–71; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego,
dz. cyt., s. 95.
47
Por. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego,
dz. cyt., s. 96.
48
Są to bliscy współpracownicy Pallottiego lub wspierający dzieło duchowo lub
materialnie. Trzymając się pism Pallottiego, można wskazać różne grupy współpracowników. Pierwsza lista (16 osób 14 księży i 2 świeckich) to członkowie zapisani
do dzieła. Por. OOCC V, s. 3–6. Listę tę sporządził sam Pallotti, gdy wysyłał prośbę
do kard. Odeschaliego o zatwierdzenie dzieła. Por. OOCC IV, s. 1–3. Drugą listę
znajdujemy w protokole spotkania z dnia 14 lipca 1835 roku. Por. OOCC V, s. 6–7.
J. Kupka podaje noty biograficzne 22 najbliższych współpracowników. Por. tenże,
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py:49 współpracownicy w ścisłym tego słowa znaczeniu – zrzeszeni
(operai associati) duchowni i świeccy, którzy osobiście i bezpośrednio zajmowali się pracą apostolską nad zbawieniem bliźnich. Niektórzy z nich mieli prowadzić życie wspólne. Byli to pracownicy, którzy
mogli całkowicie poświęcić się kierownictwu i służbie Zjednoczeniu,
złączeni węzłem współzawodniczącej i pokornej miłości oraz zgromadzeni w odpowiednim domu, tworzą część centralną i motor tegoż
Zjednoczenia (corpo centrale e motore della pia Società).50 Następnie, współpracownicy duchowi – pomocnicy duchowi (coadiutori spirituali) zobowiązywali się wspierać Apostolstwo Katolickie przede
wszystkim modlitwą, pokutą i cierpieniem.51 Wreszcie współpracownicy ofiarodawcy (contribuenti) za pomocą ofiar pieniężnych lub darów w naturze starali się przyczyniać do ożywienia i rozkrzewienia
wiary.52 Przynależność do Zjednoczenia była dla wielu zaszczytem.
Pallotti prosił i uzyskał od wielu zakonów dopuszczenie Zjednoczenia do dóbr duchowych.53 Zaczęły się pierwsze trudności ze strony
władz kościelnych podważające samą nazwę54 i obrona Pallottiego55.
Vincenzo Pallotti e i suoi primi collaboratori: preti, fratelli, suore e laici, „Apostolato Universale” 4(2002) nr 7, s. 69–89. J. Korycki opisuje kontakty Pallottiego ze swoimi przyjacielami świętymi. Por. tenże, Vincenzo Pallotti e suoi amici santi, „Apostolato Universale” 4(2002) nr 8, s. 97–114; zaś P. G. Liverani kreśli kontakty Autora ze
świeckimi. Por. tenże, Vincenzo Pallotti e i laici, tamże, s. 115–132. J. Stabińska
wspomina o zgłoszeniach członkowskich, które płynęły różnymi kanałami i z różnych krajów. Por. Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 61; por. J. Hettenkofer, Historia Piae
Societatis Missionum (1835–1935), Roma 1935, s. 28–30.
49
Por. OOCC IV, s. 264–265; WP t. I, s. 100.
50
Por. OOCC IV, s. 265–271; WP t. I, s. 100; J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz.
cyt., s. 61–62; J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti, dz. cyt. s. 91.
51
Por. OOCC IV, ss. 271–276; WP t. I, s. 101; J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti,
dz. cyt., s. 91–92; J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 62–63; Cz. Parzyszek,
Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 96.
52
Por. OOCC IV, s. 276–281; WP t. I, s.101–102; J. Wróbel, Święty Wincenty
Pallotti, dz. cyt., s. 92; J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 63.
53
Por. OOCC V, s. 13–20; WP. t. I, s. 103–107; J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz.
cyt., s. 63.
54
Por. J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 63. Szerzej na ten temat piszą:
F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, dz. cyt., s. 87–94 oraz J. Wróbel, Święty
Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 103–105.
55
Por. OOCC III, s. 175–186; WP t. I, s. 145–148; J. Stabińska, Wincenty Pallotti,
dz. cyt., s. 63–68; J. Wróbel, Święty Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 107–108; F. Bog-
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Po wyjaśnieniach Pallottiego 25 III 1838 r. Zjednoczenie ostatecznie
zawiera kontakt z Papieską Komisją Pomocy, mający na celu przejęcie administracji Kolegium Fuccioli; tym samym Zjednoczenie zostało pośrednio uznane przez Kościół jak zrzeszenie publiczne o osobowości prawnej dla diecezji Rzymskiej.56
Lata 1837–1839 były dla Pallottiego szczególnie trudne. Najpierw miała miejsce epidemia cholery, która pojawiła się się latem
1837 r. Naliczono w Rzymie około 5 tysięcy przypadków śmiertelnych. Pallotti dawał z siebie wszystko, by pomagać chorym i umierającym aż do ostatniej chwili. Niewiele spał, aby tylko służyć potrzebującym i pocieszać śmiertelnie przerażonych. Śmierć zabrała
mu ojca, który został pochowany we wspólnej mogile. Zmarło też
kilku przyjaciół i współpracowników. Pallotti wyszedł z tej epidemii
bardzo osłabiony. Dokuczało mu poczucie winy, ze mało zrobił dla
Zjednoczenia. W Testamencie duchowym zapisał: Był juz rok 1839,
a to, co dotyczy natury, zadań i celu Pobożnego Zjednoczenia, nie
było jeszcze ujęte na piśmie. Muszę wyznać, że mój nieuporządkowany tryb życia był przyczyną tego, iż nie zostało to zrobione (OOCC
III, s. 25).57
Drugi etap Zjednoczenia to lata 1839–1841. W 1839 r. Pallotti,
przebywając na rekonwalescencji w Camaldoli, nakreślił pod tchnieniem Ducha Świętego gigantyczny plan całego Dzieła.58 Punktem
wyjścia jest sprecyzowanie celu. Pallotti pragnął wspólnoty, która
miałaby na względzie jeden jedyny cel: ożywiać wiarę i rozpalać
miłość, aby zapanowała jedna Owczarnia pod jednym Pasterzem. Takie lub bardzo zbliżone sformułowanie celu powtarza się bardzo
dan, Na drogach nieskończoności, dz. cyt., s. 91–94.
56
Por. D. Murphy, Rozwój ZAK, w: Św. Wincenty Pallotti życie, dzieło, charyzmat,
dz. cyt., s. 35.
57
Por. St. Stawicki, Upuszczone dziedzictwo, art. cyt., s. 21.
58
Por. OOCC I, s. 1–346; J. Stabińska, Wincenty Pallotti, dz. cyt., s. 68–69;
Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s.
97; Z. Hanas, Wizja Zjednoczenia – Camaldoli 1839 rok, art. cyt., s. 4–13;
St. Stawicki, Upuszczone dziedzictwo, art. cyt., s. 21. W Camaldoli Pallotti przebywał od 10 lipca do 28 października 1830 r. 21 sierpnia Pallotti zaczyna pisać dzieło
Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Manuskrypt liczy 364 strony. Por.
OOCC II, s. 1–566.
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często w różnego rodzaju statutach, odezwach, formularzach przyjęcia członków itp. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeden charakterystyczny szczegół. Pallotti przeprowadzając w okresie późniejszym korektę i rewizję swoich tekstów kładł nacisk na używanie
pojęcia ponownie ożywiać wiarę (ravvivare la fede) w miejsce takich
sformułowań jak propagować czy rozszerzać wiarę (propagare la
fede).59 W opisie Zjednoczenia znajdziemy nie tylko generalne wytyczne, ale też szereg praktycznych i konkretnych wskazań (włącznie
z opisaniem używanej pieczęci, sposobu, jak przeprowadzać spotkania czy jak wybierać osoby na odpowiednie funkcje itp.). Można bez
wątpienia powiedzieć, że była to wizja oparta na konkretnych życiowych doświadczeniach.
Chodziło o podjęcie istotnych zadań Kościoła wychodzących
naprzeciw potrzebom świata. Nie wszyscy robią wszystko. W ramach Dzieła istnieją swego rodzaju specjalizacje. Pallotti nazywa je
prokurami.60 Ich zadaniem jest inspirowanie określonej działalności
na różnych szczeblach: generalnym, rejonowym, prowincjalnym,
diecezjalnym i lokalnym. Istniało ich dwanaście, podejmują one troskę o różne dziedziny odpowiedzialności za świat, m.in.: duchowe,
intelektualne i pastoralne przygotowanie duchownych do pracy duszpasterskiej; prowadzenie misji i rekolekcji ludowych wśród wiernych; zaangażowanie dla pracy misyjnej; prowadzenie dzieł charytatywnych dla ubogich; edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży; po59
Por. Z. Hanas, Wizja Zjednoczenia – Camaldoli 1839 rok, art. cyt., s. 7. Przykładem jest wydrukowana w 1839 r. Książeczka wpisu do Apostolstwa Katolickiego
(„Pagella di aggregazione all’Apostolato Cattolico”) z naniesionymi ręcznie przez
Pallottiego poprawkami w 1848 r. Wydrukowane określenie, iż członkowie Zjednoczenia winni pomnażać środki „dla zachowania i propagowania pobożności i wiary
katolickiej” zostało przez Pallottiego zastąpione przez słowa: „dla ponownego ożywiania Wiary i ponownego rozpalania Miłości między Katolikami, oraz rozszerzania
jej na całym Świecie”. Podobne zmiany wprowadził on w tekście modlitwy, gdzie
pojęcia „ponownie ożywiać”, „ponownie zapalać” oraz „rozpowszechniać” zostały
w tekście wyróżnione. Por. OOCC, V, s. 347–354, w szczególności strony 350, 352
i 353.
60
Por. OOCC I, s. 18–391; WP t. I, s. 244–348; F. Amoroso, Od nicości do pełni w
Bogu, dz. cyt., s. 109–111; Z. Hanas, Wizja Zjednoczenia – Camaldoli 1839 rok, art.
cyt., s. 7; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego,
dz. cyt., s. 97.
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szukiwanie kontaktów i współpracy z innymi grupami w Kościele;
praca duszpasterska wśród ludności wiejskiej; praca duszpasterska
i charytatywna wśród więźniów; pomoc materialna i duchowa dla
chorych; formowanie kultury duchowej i moralnej wśród arystokracji
i innych grup społecznych, czemu miały służyć obchody Oktawy
Epifanii; szerzenie różnych form pobożności zaakceptowanych przez
Kościół; doraźna i bezpośrednia pomoc charytatywna dla potrzebujących (sierot, młodzieży z trudnych środowisk itp.); koordynowanie
i organizowanie pomocy dla wcześniej wymienionych działalności.61
Wincenty postanowił, że każda prokura ma swego patrona Apostoła,
funkcję koordynacyjną (trzynastej prokurze) powierzył wstawiennictwu św. Pawła. Zasadnicza praca dokonuje się w prokurach lokalnych, których celem jest metodyczne i planowe staranie się o bardziej
owocne wykonywanie dzieł miłości i gorliwości przez rozbudzanie
wśród duchowieństwa świeckiego i zakonnego, oraz ludu większego
zainteresowania sprawami świętego posługiwania i dziełami charytatywnymi, co do ciała i co do ducha, przynoszącymi bliźnim pożytek.62
Lista potrzeb skonstruowana przez Pallottiego wynikała z doskonałej znajomości ówczesnego świata oraz obserwacji dokonań innych osób i instytucji w Kościele. Można powiedzieć, że opis Pallottiego jest jakby kompasem, który wyznacza kierunki działalności na
przyszłość. W tej perspektywie kieruje on czytelnika na całe spektrum duchowych i materialnych potrzeb ówczesnego świata (por. WP
t. I, s. 341). Geniusz Pallottiego polegał na tym, iż dostrzegł on konieczność „koordynacji” tych wszystkich wysiłków. Za czasów
Pallottiego istniały albo powstawały różne zgromadzenia zakonne,
zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności Kościoła.
Również jego Dzieło ma istnieć po to, aby odpowiedzieć na potrzeby
każdego człowieka (por. WP t. I, s. 341). Powyższy opis ma charak61

Por. OOCC I, s. 152–377; WP t. I, s. 277–348; F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz.
cyt., s. 214–215; Z. Hanas, Wizja Zjednoczenia – Camaldoli 1839 rok, art. cyt., s. 8–
–9; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz.
cyt., s. 97.
62
Por. OOCC I, s.18–391; WP t. I, s. 244–348; F. Amoroso, Od nicości do pełni
w Bogu, dz. cyt., s. 109–111; F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, s. 104–105;
tenże, Jak złoto w ogniu, dz. cyt., s. 214–215.
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ter całościowego (holistycznego) ujęcia, z drugiej zaś strony widać
w nim tendencję do systematycznego opisu apostolskich działań.
Pallotti zdawał sobie sprawę, że niełatwo jest zrealizować tak
potężne i wielostronne dzieło, ale uważał, że nie należy tracić otuchy
i odwagi tak bardzo potrzebnej do owocnej współpracy.63 Pallotti był
realistą i wiedział, wyzwania nie są po to, by deprymować, ale by
podrywać do działania. W swej realistycznej ocenie nie ukrywał
obaw, czy uda się zrealizować całe Dzieło. Pisał jednak, że należy
dążyć do wysokich celów, aby osiągnąć przynajmniej cząstkę pragnień. Dzieło nigdy nie zostało zrealizowane w takiej postaci. W tym
okresie zmieniły się grupy wchodzące w skład Zjednoczenia. Odpadła trzecia grupa ofiarodawców. Nie powiodło się też utworzenie pierwszej grupy, tj. grupa pracowników zrzeszonych, gdyż nie potrafili
oni sprostać wyznaczonym zadaniom. Nawet druga grupa, pomocników duchowych, wymagała przeorganizowania. Wincenty przyjął
istnienie wewnętrznej i zewnętrznej części Dzieła (Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego).64
Proponując system prokur, Wincenty Pallotti nie chciał tworzyć
Kościoła w Kościele (por. OOCC I i II). Nigdy nie mylił swojej
sprawy ze sprawą Kościoła, ani nie sprowadzał sprawy Kościoła do
swojej. Starał się zawsze, nie oczekując osobistej satysfakcji, słuchać
i służyć Kościołowi z całego serca.65 Zresztą właśnie, dlatego uważa
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego za Ciało Pomocnicze Kościoła, ożywiane nie interesem czy ambicją własną, ale wyłącznie
prawdziwą gorliwością i miłością ewangeliczną (OOCC I, s. 45).
Przez prokury Pallotti chciał wyjść z klasycznego podziału Kościoła,
to znaczy przekroczyć granice diecezji, parafii, zgromadzenia zakonnego czy prowincji, które nie odpowiadały podstawowej strategii jego fundacji, to znaczy współpracy wszystkich, wszystkimi niezbędPor. OOCC I, s. 1–397; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 97–98.
64
Por. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego,
dz. cyt., s. 98.
65
W swoim Dzienniku duchowym, w listopadzie 1826 r., gdy odbywał rekolekcje
u Lazarystów na Montecitorio, Pallotti zapisał: „Moja modlitwa i praca chciałbym, na
ile to możliwe, przysporzyć dobra Kościołowi, tak jakby to mnie powierzono troskę o
jego dobro powszechne”. OOCC X, s. 151.
63
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nymi i stosownymi środkami. Dlatego opisuje strategię Zjednoczenia
następującymi słowami: Wszystkie części powinny być powiązane
w taki sposób, aby jedna podtrzymywała drugą w stanie ciągłej czujności i ciągłego ruchu, tak, aby żadna nie uległa samowoli, spadkowi
gorliwości czy odstąpieniu od pracy (OOCC III, s. 156–157). W ten
sposób Pallotti podnosi wartość i uprzywilejowuje strukturę zespołową względem struktury hierarchicznej; wspólnotową względem indywidualnej; włączającą względem wyłączającej, gdyż rozum i doświadczenie dowodzą, że zazwyczaj dobro czynione osobno jest jałowe,
wątpliwe i krótkotrwale; a najszlachetniejsze starania jednostek do
niczego nie prowadzą, jeśli nie są podporządkowane wspólnemu celowi.66 Należy podkreślić, że prokury miały ambicje rozpatrywać
i odpowiadać na wszystkie potrzeby Kościoła i świata, posługując się
odczytywaniem znaków czasu: aktualne potrzeby Kościoła (por.
OOCC III, s. 215), aktualny stan świata (por. OOCC IV, s. 387), obecny wiek (por. OOCC V, s. 167), czy jeszcze wielkie i niezliczone potrzeby duchowe i doczesne wszystkich ludzi (por. OOCC X, s. 431).
Zjednoczenie według tej wizji Pallottiego jest otwarte na
wszystkie powołania chrześcijańskie, na wszelkie formy życia i posługi. Mogą do niego przynależeć mężczyźni i kobiety, świeccy i duchowni, małżonkowie, osoby konsekrowane, zrzeszenia, parafie,
klasztory, kolegia i instytuty charytatywne. Warunkiem przynależności jest zdecydowany wysiłek na rzecz wiarygodnego życia chrześcijańskiego, co wymagało solidnej formacji. Zjednoczenie nie jest
ani zakonem, ani zgromadzeniem zakonnym, lecz pewną formą zrzeszania w ramach Kościoła otwartą na wszystkich wierzących, w której zasada jednoczącą jest więź współzawodniczącej miłości. Jest
zrzeszeniem – wspólnotą, które chce dotrzeć do wszystkich katolików, aby obudzić w nich świadomość i apostolską odpowiedzialność
66

Por. OOCC IV, s. 122. Dzięki tym zapatrywaniom i propozycjom Pallotti objawia
się jako apostoł nowoczesny i prorocki. Można by powiedzieć: „niewidzialny myśliciel” Soboru Watykańskiego II. A zatem nie dziwi, że został on kanonizowany przez
Jana XXIII zaledwie cztery miesiące po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II.
W dniu jego kanonizacji, 20 stycznia 1963 r., Jan XXIII tak powiedział o Pallottim:
„Ten święty jest jedną z najwybitniejszych postaci działalności apostolskiej XIX w.
Nie zadowolił się zwykłą posługą duszpasterską. Szukał ciągle nowych sposobów
prowadzenia ludzi do Boga uczyć ich kochać Go”. Acta SAC t. V, s. 367.
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oraz zachęcić i zaangażować do współpracy na rzecz ożywienia wiary i miłości oraz głoszenia Ewangelii pośród wszystkich narodów.
Zjednoczenie chce zaangażować wszystko to, co jest odpowiednie
i stosowne do apostolstwa.67
Wizja Zjednoczenia zapisana w Camaldoli na pierwszy rzut
oka wydaje się odległa od rzeczywistości społecznej. Nie świadczy
to jednak o słabości tej wizji, ale raczej o jej uniwersalności i ponadczasowości. Była to – po pierwsze – wizja posiadająca najgłębsze
duchowe korzenie. Wynikała ona z modlitwy i kontemplacji, z dążenia do osobistej świętości i z pragnienia naśladowania Chrystusa. Po
wtóre była to wizja oparta o realne, zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia życiowe. Po trzecie, można ją określić, jako
wizję całościową, obejmującą najrozmaitsze potrzeby ówczesnego
świata i Kościoła. I wreszcie – była to wizja systematyczna, w której
jest widoczny z jednej strony podział pracy i działań apostolskich,
a z drugiej głęboka świadomość, że potrzebna jest koordynacja i kooperacja.68
Stawiano sobie pytania, czy ta wizja Pallottiego jest bardziej
utopią czy planem możliwym do zrealizowania? Jeden z najbliższych
współpracowników Pallottiego, ks. Rafał Melia, twierdził, że wizja
z Camaldoli jest to mistrzowskie dzieło Założyciela. W swym świadectwie w czasie procesu beatyfikacyjnego mówił, że polecał on
swoim księżom, ufając, że w przyszłości zostanie zrealizowane.69
D. Pistella zebrał wypowiedzi różnych osobistości w czasie uroczystości beatyfikacyjnych Pallottiego w 1950 r.70 Cytuje m.in. słowa
przewodniczącego Włoskiej Akcji Katolickiej Vittorino Veronese:
Wincenty Pallotti był faktycznie prekursorem naszego ruchu: na podstawie intuicji, z jaką zdiagnozował złe tendencje swojej epoki, wiedział on, że odseparowanie ludzi świeckich z życia Kościoła przynosi
jako skutek dechrystianizację społeczeństwa. Głosił on koncepcję apostolstwa, które – jak podkreślał – jest prawem i obowiązkiem każdej
67

Por. D. Murphy, Rozwój ZAK, art. cyt., s. 36–37.
Por. Z. Hanas, Wizja Zjednoczenia – Camaldoli 1839 rok, art. cyt., s. 12–13.
69
Por. F. Amoroso, San Vincenzo Pallotti, Romano, Rzym 1962, s. 134.
70
Por. D. Pistella, Saint Vincent Pallotti, The Patron of Lay Apostolate, New York
1963.
68
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ochrzczonej osoby. Zastosował przy tym metody tak wszechstronne
i nowoczesne, że jego plan zapisany w 1839 roku daje jakby przegląd
całej Akcji Katolickiej.71 Pallotti był realistą i wiedział, wyzwania nie
sa po to, by deprymować, ale by podrywać do działania.
Trzeci, ostatni, etap zjednoczenia obejmuje okres od 1842 r. do
śmierci Pallottiego (1850 r.). Był to czas urealnienia wizji Zjednoczenia. Bardzo dużo czasu poświęcił Pallotti na kształtowanie
centralnej części Zjednoczenia, jednak nie stracił nigdy z horyzontu
całego Dzieła powierzonego mu przez Boga. Reguły z 1839 r. usiłował zastosować do Kongregacji Księży i Braci.72 Jej punktem wyjścia ma być życie Jezusa Chrystusa. Członkowie Kongregacji nie
mają składać publicznych ślubów, lecz tylko uroczyste poświęcenie
się. W 1846 r. powstała Kongregacja Księży i Braci. Pallotti wyobrażał ją sobie, jako wspólnotę żyjącą wprawdzie według rad ewangelicznych, ale nie będącą wspólnotą na wzór wspólnot zakonnych.
W ten sposób pojęta wspólnota księży i braci miała stanowić pomost
łączący duchowieństwo diecezjalne z duchowieństwem zakonnym,
aby tym lepiej móc ożywiać oba te stany duchem apostolskiej miłości i gorliwości.73 Wspólnota Sióstr została założona po to, aby coraz bardziej ożywiać miłość i gorliwość wśród osób płci żeńskiej, zakonnych i świeckich.74 W tym okresie znów odżyły trudności.75
71

Tamże, s. 143n.
Por. WP t. II w całości jest poświęcony temu dziełu. J. Wróbel, Święty Wincenty
Pallotti, dz. cyt., s. 113–120; F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, dz. cyt., s. 107;
Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s.
98.
73
Por. OOCC VII, s. 2–8; WP t. II, s. 43–45.
74
Por. E. Weron, Apostolstwo Katolickie. Zarys teologii apostolstwa, Poznań 1987,
s. 193–195.
75
Por. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego,
dz. cyt., s. 98; F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, dz. cyt., s. 85–116; tenże, Jak
złoto w ogniu, dz. cyt., s. 204–214. Były to trudności różnego rodzaju, o różnej sile i
zakresie. Są one wpisane w jej dzieje od początku. Przykładowo ukazać je moż- na
na różnym tle. Przede wszystkie były to trudności dotyczące nazwy i charakteru
Dzieła: Zjednoczenie angażowało świeckich do apostolstwa, a to w tamtych czasach
zdawało się być domeną hierarchii, w szczególny sposób, w kompetencji Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Różne były dzieje Zjednoczenia aż do zmiany nazwy ze
Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne. Następnie były to trudności na tle zrozumienia natury Zjednoczenia:
72
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Pobieżny ogląd historii zakładanej przez Pallottiego instytucji
ukazuje, że intensywny rozwój przeżywała ona w latach 1835–39.
Przez te lata od momentu zaaprobowania Zjednoczenia do zamiaru
wycofania tej aprobaty przez papieża Grzegorza XVI Zjednoczenie
rozwijało się według intuicji, jaką posiadał św. Wincenty Pallotti.
Dla wszystkich członków Zjednoczenia Pallotti pozostawił następujący testament: Starajcie się zaangażować na rzecz (...) rozkrzewiania Pobożnego Zjednoczenia, jak gdybyście Wy wszyscy byli sami wybrani przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na jego założycieli (WP
t. I, s. 202).
2. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
po śmierci jego Założyciela
Wydawać by się mogło, że Dzieło tak wzniosłe winno szybko
przynosić owoce. Jednak tak się nie stało. Otrzymało przecież tysiączne błogosławieństwo od papieża Grzegorza XVI. Po śmierci
Pallottiego trudności z nazwą doprowadziły do tego, że jego Dzieło
w pewnej chwili nosiło na sobie objawy śmierci.76 Papież Pius IX 9 IV
1854 r. nadał Dziełu nową nazwę: Pobożne Stowarzyszenie Misyjne.77 Zmieniona nazwa nie naruszyła istoty, celu i postaci Dzieła
Pallottiego, składającego się z różnych części: z grupy księży i braci,
z grupy sióstr oraz członków „agregowanych”.78 Nigdy nie wygasła
Dzieło Pallottiego nieporównywalne do żadnego z już istniejących, Dzieło o ogromnym rozmachu, utożsamiane z naturą i zadaniami Kościoła. Trzeba też wspomnieć
o trudnościach na tle pragmatycznym: ze Związkiem Lyońskim, trudnościach z realizacją zbyt wielkich zadań stawianych Zjednoczeniu. I wreszcie były to trudności
na tle dostosowania idei Zjednoczenia do konkretnych czasów, potrzeb, epok. Tamże.
76
OOCC III, s. 24; WP t. I, s. 200.
77
Por. F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz. cyt., s. 219. Nazwa ta pozostała aż do 1947
roku, w którym generał Polak, ks. Wojciech Turowski wpłynął na przywrócenie nazwy Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAK). Por. Acta SAC, t. I, s. 6. Zdaniem ks. generała S. Freemana, lekceważenie tego tytułu byłoby błędem. „Chociaż
nigdy nie był on ulubionym tytułem naszego Założyciela, to przecież stał się opatrznościowym środkiem, który pomógł pallotyńskim misjonarzom zanieść na wszystkie
kontynenty ukrytą spuściznę duchową przeżywaną w Kościele.”
78
Takie jest przekonanie ks. R. Melli. Por. D. Pistella, Questioni storiche pallottine,
w: Attualità del messagio pallottino nella Chiesa, Grotaferata 1977, s. 45–66; J. Hettenkofer, Historia Piae Societatis Missionum (1835–1935), Roma 1935, s. 141. Księża: Rafael Melia, Karol M. Orlandi, Franciszek M. Vaccari, Ignacy Auconi, Józef Fa
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świadomość, że SAK jest częścią większego dzieła Zjednoczenia.
Zjednoczenie przeżywało coś w rodzaju niepokojącego letargu.79
Można powiedzieć, że lata od 1854 – to okres oddalania się od
siebie: księży i braci, sióstr oraz świeckich. W tym czasie rozdzielenia Stowarzyszenie księży i braci doświadczyło potrzeby poszukiwania i realizowania właściwej sobie tożsamości eklezjalnej i prawnej,
ze szczególnym ukierunkowaniem, poprzez misje, na rozszerzenie
swej działalności w ponad 40 krajach wszystkich kontynentów. Również Siostry Pallotynki podjęły autonomiczną działalność, otwierając
szkoły, bursy i kolegia żeńskie. Świeccy współpracownicy pallotyńscy, po śmierci Pallottiego, powrócili do ich eklezjalnej anonimowości; stali sie współpracownikami apostolstwa hierarchicznego Kościoła, w służbie Papieżowi, Biskupom i kapłanom, to znaczy Akcji
Katolickiej.80
Myśl o Zjednoczeniu odżyła w 1947 r., gdy została przywrócona temuż Stowarzyszeniu właściwa nazwa, a nowo wybrany generał ks. Wojciech Turowski mógł zakomunikować członkom VIII
Kapituły Generalnej, że papież Pius XII udziela swego błogosławieństwa Stowarzyszeniu i całemu Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego.81 Sama zaś Kapituła podejmuje uchwałę, w której stwierdza, że
ruch apostolski z Schönstad jest współczesną realizacją dzieła Pallottiego.82 Ten fakt sprawia, że Stowarzyszenie zaczyna stawiać sens
swego istnienia w kategoriach Zjednoczenia. Na Kapitule w 1959 r.
di Bruno uczynili wszystko, aby podtrzymać dzieło Założyciela, choć nie mieli takiego autorytetu jak Pallotti. Istniały trzy klasy: księża i bracia SAK, siostry i współpracownicy zewnętrzni. Poszczególni ludzie mieli świadomość przynależności do
Zjednoczenia, np. Elżbieta Sanna prosi o pochowanie jej w kościele SS. Salvatore in
Onda, motyw: jej przynależność do Zjednoczenia. Formularze wpisowe do Dzieła
były w użyciu przez długi czas po śmierci Pallottiego. Wspólnota księży i braci oraz
wspólnota sióstr rozwijały się autonomicznie i zajmowały się własnymi dziełami
apostolskimi. Członkowie agregowani włączali się we współpracę w różne dzieła
apostolskie. Tamże.
79
Por. F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz. cyt., s. 223; Cz. Parzyszek, Duchowość
apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 99.
80
Por. D. Murphy, Rozwój ZAK, art. cyt., s. 38.
81
Por. F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz. cyt., s. 223.
82
Genezę tego Ruchu w skrócie przedstawia J. Dyl, Pallotyni w Polsce w latach
1907–1947, Lublin 2001, s. 323–329.
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Stowarzyszenie wyraziło wolę realizowania idei Pallottiego o apostolstwie powszechnym. Rozwijały to kolejne Kapituły Generalne,
podkreślając, że Dzieło Pallottiego składa się z trzech części: Stowarzyszenia, Sióstr oraz innych członków Zjednoczenia.83
Przyczyną ożywienia Dzieła Pallottiego było uznanie wkładu
Pallottiego w rozwój apostolstwa, zwłaszcza ludzi świeckich w XIX
wieku, który był znaczący, a nawet prekursorski.84 Z nauką Pallottiego zapoznał się papież Pius IX. Próbą zastosowania jej w życiu było
powołanie przez papieża stowarzyszeń, które dały początek Akcji
Katolickiej. Myśl Pallottiego przetrwała w nauce następców Piusa IX, o czym świadczy fakt, że każdy z nich wspominał św. Wincentego Pallottiego.85 Pius XI ogłaszając heroiczność cnót nazwał
W. Pallottiego poprzednikiem Akcji Katolickiej.86
Sobór Watykański II dając pierwszeństwo ujęcia Kościoła, jako tajemnicy komunii i misji oraz potwierdzając w nim pluralizm
podstawowych powołań (pasterzy, osób konsekrowanych i świeckich) – oficjalnie uznał, że wszyscy stanowią jeden Kościół Chrystusa; mają przestrzeń, inną misję i posługi, lecz zawsze stanowią jeden
Lud Boży. W ten sposób Kościół Chrystusowy nie może istnieć bez
pasterzy, bez życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Kanonizacja W. Pallottiego po pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II
była kolejnym krokiem w kierunku rozwoju Zjednoczenia. Motywy
skłaniające papieża do ogłoszenia dekretu kanonizacyjnego właśnie
83

Por. tamże; F. Bogdan, Na drogach nieskończoności, dz. cyt., s. 205–220; Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, dz. cyt., s. 99.
84
Wystarczającym dowodem może być list Pawła VI do przełożonego generalnego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. W. Möhlera, w którym Papież pisze
o wielkim i bardzo dziś aktualnym zadaniu po Soborze Watykańskim II, które Pallotti powierzył do wykonania swym synom w dziedzinie apostolstwa świeckich. Szczególnej wagi nabiera następujące zdanie: „... najwyższy autorytet Soboru zatwierdził
to, co z całych sił starał się urzeczywistnić wasz Prawodawca i Ojciec”. AAS 3(1965),
s. 227.
85
Por. Papieże o św. Wincentym Pallottim, dz. cyt. Zawarte są tam: Dekret o heroiczności cnót Piusa XI; trzy dokumenty Piusa XII, siedem różnych przemówień Jana XXIII wraz z dekretem kanonizacyjnym; dwa dokumenty Pawła VI oraz cztery
przemówienia Jana Pawła II.
86
Przemówienie Piusa XI z dnia 24 stycznia 1932 roku w języku polskim znajduje
się w: Papieże o św. Wincentym, dz. cyt., s. 9–13.
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w czasie trwania soboru Jan XXIII podał w homilii kanonizacyjnej:
Najwyższy kapłan pragnie tej uroczystości, ponieważ spodziewa się
stąd jak najobfitszego pożytku (...). Ten sługa Boży, żywy wzór dobroci zapalał ludzi wszelkiego stanu i wieku do pomagania biskupom
i kapłanom, a czynił to z taką gorliwością, że papież Pius XI ogłosił
go poprzednikiem Akcji Katolickiej...87 Tę samą myśl podjął papież
Paweł VI w przemówieniu, które wygłosił w katedrze we Frascati
(w dniu 1 IX 1963 r.). Nazwał wtedy Pallottiego zwiastunem przyszłości.88 Przyczynkiem może być także list Pawła VI do przełożonego generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. W. Möhlera, w którym papież stwierdził, że najwyższy autorytet Soboru zatwierdził to, co z całych sił starał się urzeczywistnić wasz Prawodawca i Ojciec.89
Z kolei, XII Nadzwyczajna Kapituła Generalna Księży Pallotynów (lata 1968/69) podjęła pracę nad dostosowaniem Prawa do
wskazań Soboru Watykańskiego II. Była ona profetyczna w tym sensie, że ojcowie kapitulni wypracowali istotne zasady odnowy i wezwali, aby nadać odnowie autentyczne korzenie, aby znaleźć w odpowiednim czasie odpowiednie rozwiązanie.90 Znalazło to wyraz w obecnym Prawie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.91 XIII KapiAAS 55(1963), s. 801–807; Acta SAC 5(1962–1964), s. 263; por. E. Weron, Święty Wincenty Pallotti w oczach Jana XXIII, „Homo Dei” 32(1963), s. 70; Cz. Parzyszek, Nauka Wincentego Pallottiego w świetle Konstytucji Soboru Watykańskiego
Drugiego „Lumen gentium” i Dekretu „Apostolicam actuositatem”, Lublin 1970, s. 21.
88
„Pallotti był zwiastunem przyszłości. Zapukał do sumień świeckich w Kościele.
Prawie o sto lat uprzedził odkrycie następującego faktu: w świecie laików do tego
czasu biernym, ospałym, lękliwym i niezdolnym do wypowiadania się istnieje wielka
zdolność służenia dobru. Jak puka się do drzwi, tak on zapukał do sumień świeckich
w Kościele i sprawił, że wytrysły zeń nowe energie: użyczył laikatowi pojęcia tych
możliwości, które dla poszczególnych perspektyw dobra w nim tkwią i przez to
wzbogacił społeczeństwo dużą liczbą powołań do aktywnego i mężnego wyznawania
wiary, gdzie dotychczas istniała jedynie bierna i spokojna akceptacja tej wiary (...).
Wincenty Pallotti udziela nam lekcji w najwyższym stopniu aktualnej, o wielkiej godności powołania, które równoznaczne jest, jak się to dziś zwykło mówić z wiekiem
dojrzałości laikatu...” Papieże o św. Wincentym Pallottim, dz. cyt., s. 64.
89
AAS 3(1965), s. 227.
90
Por. Dokumenty Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, rozdz. 5, nr 14.
91
Por. Prawo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Poznań 1982. Najnowsza
wersja Prawa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w języku polskim pochodzi
87
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tuła Generalna zatwierdziła ostatecznie nowe Prawo Stowarzyszenia,
które poprzedza Wprowadzenie92 będące wykładnią nauki o Zjednoczeniu. Wprowadzenie to przyjęły Siostry Pallotynki oraz inne Wspólnoty powstałe z inspiracji Pallottiego, jako wspólne dziedzictwo,
a charyzmat św. W. Pallottiego stał się dziedzictwem Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego, wielką kartą historii Zjednoczenia. Ponadto Prawo Stowarzyszenia mówi jasno, że mistrzem w życiu duchowym i w działalności apostolskiej jest założyciel święty Wincenty
Pallotti.93 Zjednoczenie zaczęło sie rozwijać w wielu krajach, jak
drzewo o pokaźnych rozmiarach, które ciągle wypuszcza nowe gałęzie i liście.94 W Polsce troska o Zjednoczenie widoczna jest od
chwili przybycia pallotynów w 1907 r.95
z 2007 roku.
92
Por. Prawo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Wprowadzenie, Poznań
2007, s. 11–15.
93
Tamże, nr 17.
94
Por. F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz. cyt. s. 224. Oprócz Pallotynów, Pallotynek
istnieje i działa część zewnętrzna, składająca się z apostolskich zrzeszeń, ruchów czy
poszczególnych osób, podejmujących w duchu Pallottiego różne zadania apostolskie.
Por. tamże, s. 224–226.
95
Por. F. Cegiełka, Apostolat Katolicki w Polsce, w: Pallotyni w Polsce, Warszawa
1935, s. 189–192. Zaszczepienie apostolskiej myśli Pallottiego zawdzięczamy
ks. Alojzemu Majewskiemu, który po pracy na misjach w Kamerunie 11 listopada
1907 r. przybył na tereny polskie. W roku 1934 przybywają Siostry Pallotynki Misjonarki. Ks. A. Majewski od pierwszej chwili podejmuje dzieło Zjednoczenia, czuje
się za nie odpowiedzialny. O Zjednoczeniu informuje na łamach czasopisma „Królowa Apostołów”, do Zjednoczenia przyjmuje nowych członków. Rok 1911 uważa
się, jako formalny początek Zjednoczenia w Polsce. A. Majewski podkreśla znaczenie formacji członków Zjednoczenia: temu celowi ma służyć „Królowa Apostołów”
i „Apostoł wśród świata”. Od 1925 roku odbywają się rekolekcje dla współpracowników; od roku 1930 powstają koła współpracowników; od 1931 odbywają się zjazdy współpracowników w wielu częściach Polski; od 1934 roku odbywają się miesięcznie dni odnowy. Por. F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz. cyt., s. 228–229; J. Stabińska, W dziękczynieniu trzeba wyprzedzać słońce. Ks. Alojzy Majewski SAC, Poznań 1997; J. Dyl, Pallotyni w Polsce w latach 1907–1947, dz. cyt., s. 312–329;
Cz. Parzyszek, Religijne i społeczne funkcje pallotynów w Polsce, w: Kościół Socjologia Statystyka, red. L. Adamczuk, E. Firlit, A. Ochocki, T. Zembrzuski, Warszawa
1999, s. 48–52. W ramach Zjednoczenia godną uwagi akcję podejmuje ks. Stanisław
Szulmiński, która rozpowszechnia się pod nazwą: „Apostolat Pojednania”. Chodzi
w niej o działalność unijną, a nawet ekumeniczną. Powstał w ten sposób szeroki ruch
apostolatu pojednania, którego przewodnią ideą było dążenie do pojednania chrześ-
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Ważnym motywem ciągłego ożywiania Dzieła Pallottiego i jego aktualności były liczne kontakty Jana Pawła II z Pallotynami,
podczas których wygłaszał przemówienia na temat aktualności
św. Wincentego Pallottiego. Mówił o tym na wielu miejscach i przy
różnych okazjach. Wskazuje na to specjalna publikacja, która zawiera orędzia, homilie i przemówienia Jana Pawła II do Rodziny Pallotyńskiej.96 Znaczące były słowa wypowiedziane 6 X 1998 r. do uczestników XVIII Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, które integralnie złączone jest z Dziełem Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego.97 Powiedział on m.in. Głosić Chrystusa
tak, aby obraz Boga na nowo znalazł się w centrum życia każdego
człowieka – oto ostateczny cel „nowej ewangelizacji. Wy, w sposób
szczególny powołani jesteście na mocy waszego charyzmatu do ożywiania wiary i do rozbudzania miłości w każdym środowisku (...).
Tak właśnie postępował św. Wincenty Pallotti, który troszczył się jedynie o wewnętrzną odnowę ludzi i o ich uświęcenie. Chcąc naśladować jego apostolską gorliwość, sami musicie przede wszystkim dążyć do świętości (...). Ta świadomość jest wam potrzebna, abyście
mogli wnieść swój wkład w dzieło nowej ewangelizacji (...). Wasz Założyciel powtarzał często, że „dar uczestniczenia w zbawianiu dusz
jest najbardziej Boskim darem (OOCC XI, s. 257). Darem tym winniście się dzielić nie tylko między sobą w łonie waszego zgromadzenia, ale także ze świeckimi, waszymi współpracownikami w codziennej pracy apostolskiej. (...). W ten sposób Zjednoczenie Apostolstwa
Katolickiego, założone przez św. Wincentego Pallottiego, pozwoli wam
cijan wschodnich z Kościołem powszechnym. Por. F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz.
cyt., s. 229; J. Stabińska, Za Chrystusem Apostołem. Ksiądz Stanisław Szulmiński
(1894–1941), Ząbki 1994. Inne formy apostolatu pallotyńskiego dziś: por. F. Bogdan, Jak złoto w ogniu, dz. cyt., ss. 228–231; Cz. Parzyszek, Religijne i społeczne
funkcje pallotynów w Polsce, art. cyt., s. 52–55.
96
Jan Paweł II, Orędzia – Homilie – Przemówienia do Rodziny Pallotyńskiej, opr.
J. Kupka, Poznań–Ząbki 2007.
97
Tamże, s. 175–179; Giovanni Paulo II, Lavorateuniti e concordi per essere autentici testimoni del Vangelo a coloro che incontrate nel vostro quotidiano ministero (ai
participanti al. Capitolo generale della Società dell‘Apostolato Cattolico – Pallottini, 6 ottobre 1998), w: Insegnamenti di Giovanni Paulo II, XXI, 2–1998 (luglio–
–dicembre) Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, s. 670–673; w Acta
SAC XIX(1998), s. 141–143; „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 2(1999), s.
45–46.
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nie tylko wyzyskać bogate zasoby waszych wspólnot, ale także włączyć się w główny nurt apostolskiej misji Kościoła w dzisiejszym świecie.98 W tym przemówieniu Jan Paweł II wyraźnie połączył ideę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego św. Wincentego Pallottiego z ideą
nowej ewangelizacji, o którą sam zabiegał.
Nowym impulsem do zrozumienia Zjednoczenia dziś był jubileusz 150-lecia jego założenia w 1985 roku, jako łaski nowego początku. Z tej okazji ukazało się wiele cennych dokumentów na temat
Zjednoczenia.99
3. Zjednoczenie według zasad
zatwierdzonych przez Kościół
Kościół doszedł do świadomości, że uczynienie z siebie domu
i szkoły komunii (NMI 43) należy do jego właściwości, specyfiki
jego działania i stało sie szczególnym dla niego wyzwaniem w Trzecim Tysiącleciu, co może stać się możliwe tylko wtedy, gdy najpierw
zacznie krzewić sie duchowość komunii (NMI 43). Szerzenie takiej
duchowości komunii Kościół powierza w szczególności instytutom
życia konsekrowanego oraz świeckim, którzy pragną dzielić ich charyzmat (por. NMI 46). Uświadomiono sobie, że jest to bardzo zbieżne z charyzmatem Zjednoczenia, jaki założył św. Wincenty Pallotti.
Wspólne świętowanie 150-lecia założenia Zjednoczenia zaowocowało nowym modelem współpracy, utworzeniem Komisji 86, opracowaniem podręcznika formacji Wezwani po imieniu, utworzeniem
Międzynarodowej Rady Zjednoczenia i Centrów Koordynacyjnych
Zjednoczenia. Przygotowania i świętowanie dwusetnej rocznicy uro98

Jan Paweł II, Orędzia – Homilie – Przemówienia do Rodziny Pallotyńskiej, dz.
cyt., s. 176–179.
99
Oto niektóre z nich: Apostolstwo Stowarzyszenia dzisiaj. Rozwój i wyzwanie, Rzym
1989 (jest to dokument Rady Generalnej); Na wspólnej drodze wspólna służba, Rzym
1990 (Dokument Końcowy XVI Zebrania Generalnego); W Zjednoczeniu dla
Ewangelizacji, Rzym 1992 (Dokument Końcowy XVII Zebrania generalnego);
Spuścizna i wizja Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Dwusetna rocznica urodzin
Świętego Wincentego Pallottiego 1795–21 kwietnia 1995, Rzym 1993; W Dynamice
wierności, Rzym 1996 (List Przełożonego Generalnego SAC ks. S. Freemana, który
jest refleksją nad wydarzeniami ostatnich lat historii pallotyńskiej); Wierni Przyszłości, Rzym 1999 (Dokument Końcowy XVIII Zebrania Generalnego).
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dzin W. Pallottiego w 1995 r. stanowiły impuls do wypracowania tak
ważnego dokumentu, jakim było Spuścizna i wizja ZAK oraz pierwszy projekt Statutu Generalnego ZAK (Statut ZAK, Projekt 2000).
Zrodziło się pragnienie, aby nadać formę oficjalną oraz bardziej dowartościować tę więź miłości poprzez duchowość św. Wincentego
Pallottiego, pogłębiona formację i nie naruszając odrębności powołań, poprzez odpowiednią również formę prawną.
Powstały Projekt Statutu Zjednoczenia potrzebował zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. I tu rozpoczął się dłuższy dialog
Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK ze Stolicą Apostolską. Najpierw powstało pytanie: kto jest kompetentny, by zatwierdzić tenże
Statut: Kongregacja ds. IŻK i SŻA czy Rada ds. Świeckich? Ostatecznie uznano, że winna to uczynić Rada ds. Świeckich. Generalna
Rada Koordynacyjna ZAK podjęła dłuższy dialog z sekretarzem tejże Rady, ks. abpem Stanisławem Ryłką, który trwał prawie trzy lata
i zakończył się szczęśliwie pod koniec 2003 r.
Rada Generalna Zjednoczenia zwróciła sie do Papieskiej Rady
ds. Świeckich o erygowanie Zjednoczenia, jako międzynarodowego
stowarzyszenia wiernych, jak również o zatwierdzenie Statutu Generalnego Zjednoczenia. 28 X 2003 r. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego otrzymało Dekret Papieskiej Rady ds. Świeckich, w którym
czytamy m.in.: Uznając celowość dalszego podążania w kierunku
pełnego urzeczywistnienia ideałów św. Wincentego Pallottiego, jak
również pragnąc nadać nowy rozmach w szerzeniu charyzmatu właściwego Zjednoczeniu Apostolstwa katolickiego w Kościele i w świecie;
W oparciu o treść artykułów 131–134 Konstytucji apostolskiej
Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej i kanonu 312 § 1, 1 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, Papieska Rada ds. Świeckich dekretuje:
1) erygowanie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, jako
międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie
papieskim, z osobowością prawną, według normy zawartej w kanonach 298–320 i 327–329 Kodeksu Prawa kanonicznego;
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2) zatwierdzenie – na pięcioletni okres ad experimentum – Statutu Generalnego, należycie uwiarygodnionego, którego kopię złożono w archiwum Dykasterii.
Watykan, dnia 28 października 2003, Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Podpisali: Guzman Carriqiry – podsekretarz;
Abp Stanisław Ryłko – przewodniczący.100
Przez pięć lat Statut był wprowadzany w życie, testowany,
oceniany, i przeformułowywany. Przeróbki i poprawki nie świadczyły o tym, jakoby Statut był źle napisany, ale uznano, że jest potrzeba, aby niektóre artykuły i punkty zostały zmodyfikowane w celu
znalezienia jak najlepszego ich wyrażenia. Kryterium, którym się
kierowano, było takie, żeby Statut w możliwie najlepszy sposób wyrażał to, czym jest Zjednoczenie, żeby był jasny i klarowny. Krajowe
Rady Koordynacyjne były zapraszane do podejmowania studium
i oceny Statutu. Również trzy zarządy wspólnot centralnych Zjednoczenia były zaangażowane w prace nad Statutem. Konsultowaliśmy
się również z wieloma ekspertami. Została także utworzona komisja
mieszana do podjęcia studium nad Statutem Generalnym i przedyskutowania podanych sugestii, komentarzy, propozycji.101
Statut Generalny Zjednoczenia, zatwierdzony w 2003 r. określił naturę, organizację i zadania apostolskie całego Zjednoczenia. Definicję Zjednoczenia znajdujemy w dwóch artykułach obecnego projektu Statutu Generalnego.102 Artykuł pierwszy Statutu ZAK przytacza definicję podaną przez XVII Zebranie Generalne SAC. Brzmi
100

Pontificio Consiglio per i Laici, Decreto (di erezione cannonica e di approvazione
dello Statuto dell’Unione dell’Apostolato Cattolico), „L’Osservatore Romano”, anno
CXLIV, n. 17 (43.553), giovedi 22 gennaio 2004, Citta del Vaticano 2004, p. 8.
W języku polskim tekst Dekretu znajduje się w: Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Statut Generalny ad experimentum, Rzym 2003, s. 9–12.
101
Komisja ta pracowała we współpracy z ks. Hubertem Sochą SAC i z członkami
Sekretariatu Generalnego ZAK. W wyniku tej współpracy powstała nowa, zmodyfikowana wersja Statutu. Ten właśnie Statut został przedstawiony członkom Zebrania
Generalnego ZAK, które miało miejsce w 2007 roku. Na tym spotkaniu był obecny
Adam Sikora – członek Generalnej Rady Koordynacyjnej, siostra Stella Holisz SAC i
ks. Czesław Parzyszek SAC – ówczesny przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej w Polsce.
102
Por. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Statut Generalny ad experimentum,
dz. cyt., nr 1, 8.
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ona następująco: Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako dar
Ducha Świętego jest komunią (communio) wiernych, którzy, żyjąc
według charyzmatu św. W. Pallottiego, starają się wzbudzać współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary i za
rozpalanie miłości w Kościele i w świecie, i w ten sposób dążyć razem z nimi do jedności w Chrystusie.103 Jest to określenie Zjednoczenia od strony teologicznej. Zaś artykuł ósmy Statutu jest próbą
znalezienia miejsca Zjednoczenia w strukturach kościelnego prawa
i brzmi następująco: Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jest międzynarodowym publicznym stowarzyszeniem wszystkich stanów i powołań, na prawie papieskim por. kan. 298–320 i 327–329). Jest ono
erygowane przez Stolicę Apostolską i kieruje się normami Kodeksu
Prawa Kanonicznego oraz artykułami niniejszego Statutu.104
Był to czas radości, ponieważ papieska Rada ds. Świeckich
uznała celowość dalszego podążania w kierunku pełnego urzeczywistnienia ideałów św. W. Pallottiego, jak również poparła nasze
pragnienia nowego rozmachu w szerzeniu charyzmatu właściwego
Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego w Kościele i w świecie.
Abp Ryłko podczas homilii w czasie triduum przed uroczystością
św. W. Pallottiego 2004 r. powiedział wyraźnie: Kościół dzisiejszy
potrzebuje Was i Waszego zaangażowania apostolskiego (...). Charyzmat wasz wcale się nie zestarzał, nie stracił swojej pierwotnej
świeżości i wciąż oczarowuje współczesnych. Podziękujmy Duchowi
Świętemu za tę nieustanną młodość charyzmatu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, będącego znakiem nadziei dla Kościoła i dla
Was.105
Gdy chodzi o polską rzeczywistość Zjednoczenia, to już na początku lat 80-tych powstały autonomiczne wspólnoty z własną tradycją, i strukturami, a przede wszystkim ze specyficznym dla nich celem, wyakcentowaniem szczególnych elementów pallotyńskiej duchowości (np. na płaszczyźnie szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego,
czy specyficznej pracy z poszczególnymi grupami zawodowymi, jak
103

Tamże, nr 1.
Tamże, nr 8.
105
Homilia wygłoszona 24 stycznia 2004 roku w Bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie. Tekst znajduje się w: J. Murphy, Zjednoczenie dzisiaj, dz. cyt., s. 49.
104
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nauczyciele, służba zdrowia itp.), z własnym programem formacyjnym oraz zadaniami i sposobem ich realizacji, aprobowanymi przez
kolejne Zarządy Prowincjalne także poprzez udział ich członków
w programach formacyjnych, zjazdach i aktach przyjęcia członków
do Zjednoczenia.106 Powstałe w ten sposób niżej wymienione wspólnoty – dziś o zasięgu regionalnym, lub krajowym – są przez kolejne
Zarządy Prowincji Chrystusa Króla, potem także Prowincji Zwiastowania Pańskiego uznawane za wspólnoty Zjednoczenia, choć nie posiadały do tej pory formalnego aktu przyjęcia czy agregowania do
Zjednoczenia, ze względu polityczną sytuację Kościoła w powojennej Polsce.107 Działał jednak już od roku 1986 Zespół koordynacyjny
Zjednoczenia w Polsce. W jego skład wchodzili wyżsi przełożeni
pallotynów i pallotynek i delegowani członkowie wspólnot Zjednoczenia. Zespół ten wybrał w 1994 roku spośród swoich członków
Krajową Radę Koordynacyjną Zjednoczenia w Polsce.108 Powstały
też Lokalne Rady Koordynacyjne. Księża Biskupi Diecezjalni otrzymali Statut ZAK. Odbył się już w Polsce w maju 2005 r. Generalny

106

Por. R. Forycki, S. Rudziński, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, w: Kalendarz KA 1986, s. 32; Alina Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w
Kościele, KAI, Warszawa 2000, s. 229–231, 226–228.
107
Należy pamiętać, że w Polsce była wyjątkowa sytuacja polityczna, panująca od
zakończenia II wojny światowej. Szczególnie w związku z zakazem i po rozwiązaniu
wszelkich organizacji katolickich w roku 1949, nie było możliwe tworzenie Zjednoczenia, czy jego wspólnot, w sensie kościelnej organizacji. Trzeba było nawet
niszczyć lub ukrywać spisy współpracowników, aby uniknąć zarzutów istnienia jakiejś (nielegalnej) organizacji. Taki stan rzeczy od strony prawa państwowego istniał
aż do 17 maja 1989 roku, tj. do ogłoszenia nowej ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego przyznającej Kościołowi swobodę organizowania swego życia religijnego w naszym kraju.
108
W sposób formalny obecnie do Zjednoczenia w Polsce należą następujące wspólnoty: Wspólnoty Królowej Apostołów ZAK z centralą w Ołtarzewie; Wspólnoty
Apostolskie ZAK z centralą w Otwocku; Wieczerniki Miłosierdzia Bożego ZAK
z centralą w Częstochowie; Ogniska Miłosierdzia Bożego ZAK również z centralą
w Częstochowie: Wspólnota „Infinitam” w Warszawie–Zaciszu; Wspólnota „Ecclesia” też w Warszawie–Zaciszu; Wspólnota Wieczernikowa ZAK w Ursusie; Wspólnota ZAK – Chojnice; Wspólnota „Betlejem” w Bielsku Białej; Wspólnota „Piąta pieczęć” w Gnieźnie oraz Wspólnota „Sychar” w Warszawie. Istnieją też indywidualni
członkowie Zjednoczenia.
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Kongres Zjednoczenia w Konstancinie oraz pierwszy Krajowy Kongres Zjednoczenia w Polsce we wrześniu 2007 r. w Częstochowie.109
Podsumowując ten czas tworzenia Zjednoczenia, należy stwierdzić, że na Zjednoczenie trzeba patrzeć, jako na „sposób bycia Kościołem” Kościołem żywym, Kościołem wszystkich, Kościołem dynamicznym, Kościołem znakiem zbawienia, Kościołem zawsze potrzebnym. Pragnie ono żyć tajemnicą Kościoła, jako komunii wszystkich wiernych w ich autentycznej godności. Komunię tę próbują wyrazić wszystkie określenia i realia, uwzględniające wymiar wertykalny i horyzontalny: chodzi o komunię z Bogiem, o otwarcie się całym sercem na działanie nieskończonej miłości Boga i o komunię
z ludźmi; chodzi o bycie razem, o budowanie jedności zjednoczenie
w ewangelizacji, o dar współpracy w dziele zbawienia dusz, o wspólną służbę na wspólnej drodze. W tę kulturę komunii wpisuje się ekumenizm, otwartość na misję, umiejętność dialogu. Zjednoczenie jest
zaproszeniem skierowanym do każdego ochrzczonego, aby daru wiary otrzymanego od Boga nie zachowywał dla siebie, lecz podzielił
się nim z bliźnim.110
Szukając konkretnie światła, które płynie z nowej sytuacji
Zjednoczenia, ks. Hubert Socha SAC, ekspert w tej sprawie, ukazał
najpierw dzieje dialogu z Papieską Radą ds. Świeckich i wskazał na
istotne treści Statutu. Bardzo mocno podkreślił, że wspólnoty należące do Zjednoczenia, m.in. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego są autonomiczne, to znaczy zachowują własną tożsamość i mogą
decydować o swym wewnętrznym porządku zgodnie z ustanowionym prawem. Konsekracja złożona w Stowarzyszeniu Apostolstwa
Katolickiego włącza automatycznie również do Zjednoczenia. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, jako jedna ze wspólnot centralnych Zjednoczenia jest odpowiedzialna za jego rozwój, ducho109

Materiały tego Kongresu zostały zamieszczone w: „Królowa Apostołów” 4(2007).
Ważnym wydarzeniem w dziejach Zjednoczenia było XIX Zebranie Generalne,
które odbyło się w Rzymie, pod koniec 2004 roku. Mottem Zebrania były słowa
Chrystusa z Ewangelii św. Mateusza: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który w niebie jest”. Skłaniało ono
do podjęcia wysiłku, aby stać się coraz bardziej tym, kim jesteśmy. Padło m.in. takie
stwierdzenie, że „przeżyliśmy już dziejowe turbulencje w sprawie Zjednoczenia
i trzeba nam wzbijać się w górę, nie bacząc na przeciwności i problemy”.
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wość i dzieje. Sprawę tę drążono poprzez 7 wielkich tematów. Można było czuć, że Uczestnicy Zebrania Generalnego żyją sprawą Zjednoczenia i pragną je zgłębić, aby wykorzystać niepowtarzalną szansę.
Dlatego bardzo wiele czasu Zebranie Generalne poświęciło dwom zasadniczym (centralnym) tematom: roli księży i braci w ZAK oraz
wspólnotom miejscowym SAC jako żywotnym ośrodkom dążeń i poczynań ZAK. Są one wezwane, aby stać się „promieniem światła”,
znakiem obecności Boga w świecie. Również ważny temat Zebrania
to temat Krajowych Centrów formacji do ZAK.
Jak już wspomniano, okres ostatnich lat był czasem nanoszenia poprawek do wspomnianego Statutu Generalnego. Napłynęły one
z różnych części świata, gdzie działa Zjednoczenie. Nie dotyczyły
one zasadniczych treści. Po szerokiej konsultacji z członkami Zjednoczenia, projekt został przejrzany, przedyskutowany i zatwierdzony
przez Nadzwyczajne Zebranie Generalne Zjednoczenia w maju 2007
roku i jego końcowa redakcja została przedstawiona Papieskiej Radzie ds. Świeckich do ostatecznego zatwierdzenia. Sekretariat Generalny ZAK 2 V 2008 r. otrzymał od niej list informujący o ostatecznym zatwierdzeniu Statutu, zawierający także niewielkie zmiany
i uwagi odnośnie do tekstu. Członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK omówili te zmiany i uwagi w czasie swego dorocznego
spotkania, jakie odbyło się w dniach 13–16 V 2008 r. i włączyli je do
Statutu Generalnego ZAK. Jego kopia została przedstawiona Papieskiej Radzie ds. Świeckich i złożona w jej archiwum. Ostateczne zatwierdzenie Statutu nosi datę 28 X 2008 r.111 Oto zasadniczy akapit
Dekretu112: W kontekście tego, co powyżej zostało napisane: Po upływie pięcioletniego okresu zatwierdzenia ad experimentum Statutu
Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (por. Dekret Papieskiej Rady ds. Świeckich z 28 października 2003 roku);
Uwzględniając podanie, skierowane do tej Dykasterii przez
Jego Ekscelencję ks. bpa Seamusa Freemana SAC, Biskupa Ossory
oraz przez przewielebnego ks. Jeremiaha Murphy SAC, będących
111

Por. J. Murphy, Zjednoczenie dzisiaj, art. cyt., s. 55–56.
W języku polskim Statut Generalny Zjednoczenia, Rzym 2008, został wydany
przez Apostolicum, Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla.
Tekst Dekretu Papieskiej Rady ds. Świeckich znajduje się na s. 10–12.
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odpowiednio Przewodniczącym i Sekretarzem Generalnym Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w którym uprasza się o ostateczne
zatwierdzenie wspomnianego Statutu;
Uznając celowość ostatecznego zatwierdzenia Statutu Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego;
Akceptując zmiany naniesione w tekście Statutu Generalnego;
W oparciu o treść artykułów 131–134 Konstytucji apostolskiej
Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej i kanonu 312, § 1, 1° Kodeksu Prawa Kanonicznego, Papieska Rada ds. Świeckich:
potwierdza erygowanie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, jako międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na
prawie papieskim, z osobowością prawną, według normy zawartej
w kanonach 298–320 i 327–329 Kodeksu Prawa Kanonicznego;
ostatecznie zatwierdza Statut Generalny, w należycie uwiarygodnionym obecnym kształcie, z dzisiejszą datą, którego kopię złożono w archiwach Dykasterii.
Watykan, dnia 28 października 2008 roku, Święto Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza.
W ten sposób Papieska Rada ds. Świeckich ostatecznie potwierdziła charyzmat Zjednoczenie poprzez erygowanie i ostateczne
zatwierdzenie Statutu Generalnego, w którym zawarte są zasadnicze
dane odnośnie do natury, duchowości, misji i wszelkich struktur Zjednoczenia.
Zatwierdzenie Statutu ZAK posiada dwojakie znaczenie: prawne – jego ustalenia są chronione przez kościelną regulację prawną
oraz kościelne – uznanie autentyczności pallotyńskiego charyzmatu
i dzieła, które z niego wynika; dzieło to włącza się w życie Kościoła
i jest gotowe służyć Ludowi Bożemu. Przedstawiając jego strukturę
można powiedzieć, że Zjednoczenie nie jest ruchem kościelnym. Nie
chce wciągać człowieka w swe struktury i wiązać ze sobą. Raczej
pragnie, aby człowiek pozostał w miejscu swego życia, tam odkrył
swój charyzmat i dostrzegł swoją apostolską odpowiedzialność
w Kościele. Zjednoczenie nie jest też specyficzną formą Akcji Katolickiej, której apostolat wywodzi się zasadniczo z delegowania ze
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strony hierarchii kościelnej (por. DA 20). Apostolat Zjednoczenia pochodzi z przykazania miłości, z podobieństwa wszystkich ludzi do
Boga i z powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych. Zjednoczenie nie jest także Trzecim Zakonem, którego członkowie czerpią ducha z pierwotnego zakonu. Członkowie Zjednoczenia uczestniczą w duchowości, którą naznaczone jest całe Dzieło Pallottiego.
Duchowość tę podzielają pozostałe wspólnoty i poszczególne osoby
w Zjednoczeniu.
4. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
– aktualną propozycją pastoralną
Zgodnie z ostatecznym zatwierdzeniem Statutu Generalnego
w 2008 r, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako dar Ducha
Świętego jest komunią (communio) wiernych, którzy, zjednoczeni
z Bogiem i pomiędzy sobą, żyjąc według charyzmatu św. W. Pallottiego, pobudzają współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za
ożywianie wiary, za rozpalanie miłości w Kościele i w świecie, i w za
doprowadzenie wszystkich do jedności w Chrystusie. Rodzi się zasadnicze pytanie, jak przełożyć zapisy Statutu Generalnego na codzienne życie Zjednoczenia, które jest otwarte na wszystkich członków Kościoła. Są w nim cztery ważne punkty – cele dla Zjednoczenia.
Pierwszym z nich jest formacja. Życie i apostolstwo Zjednoczenia – jak stwierdza Statut Generalny (art. 41) – nakłada na wszystkich członków obowiązek rzetelnej formacji wstępnej oraz permanentnej, aby mogli się włączyć w misję Chrystusa w Kościele
i w świecie. Formacja winna być priorytetem, gdyż tego domaga się
sie misja Zjednoczenia (por. art. 12–16) oraz przygotowanie członków do współpracy z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.
Tylko wtedy członkowie Zjednoczenia będą mogli pobudzać współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary i rozpalanie miłości w Kościele i w świecie i doprowadzić wszystkich do
jedności w Chrystusie (por. art. 1). Jest to pierwszy cel Zjednoczenia.
Drugi cel, który Pallotti postawił dla Zjednoczenia, a który
znajduje odpowiednie miejsce w zapisach Statutu, to cel pastoralny
albo inaczej apostolski. Chodziło o to, aby ożywiać wiarę, rozszerzać
pobożność wobec osoby Jezusa Chrystusa i prowadzić ludzi do spot148
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kania z Chrystusem (por. art. 1, 12). Pallotti pragnął, aby ludzie mogli wejść w misterium Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa,
które daje życie również nam. Druga część tego właśnie pastoralnego
celu dotyczyła czynów miłości miłosiernej – miłości dobroczynnej,
stosowanej w praktyce. Pallotti bardzo pragnął, aby na nowo rozpalić
tę właśnie miłość miłosierną. Ma to być takie miłosierdzie okazywane wobec ludzi, które również w nich samych na nowo rozpali miłość i miłosierdzie. To rozpalenie miłości w innych ma im dać im siłę
do tego, aby z kolei oni poszli z nią do innych i przekazali ją dalej.
Artykuł 14 Statutu przypomina, że Zjednoczenie pragnie ożywiać
wiarę, nadzieje i miłość, rozpalać pragnienie świętości, budzić świadomość powierzonej im przez Boga misji, wspierać ich gotowość do
współdziałania w apostolstwie, upowszechniać duchowość apostolską.
Również w apostolstwie nie można zapomnieć o tym celu, którym jest miłosierdzie – miłość do Boga i do człowieka. Pallotti był
w tym względzie bardzo jasny, jeśli chodzi o miłość bliźniego. Dla
niego znaczyło to bardzo konkretnie uczynki miłosierne, co do ciała
i uczynki miłosierne, co do duszy. Żaden z tych uczynków miłosierdzia nie zostaje, u Pallottiego, pominięty. Podobnie jak św. Wincenty Pallotti, Statut Generalny (art. 16–22) mocno podkreśla, że
Zjednoczenie, ze wszystkim ludźmi dobrej woli, żywymi obrazami
Boga, który jest Miłością (por. Rdz 1, 26; OOCC IV, s. 308–311; LG
39; AA27), pragnie dzielić się miłością, chronić wartości życia
ludzkiego i rodziny, pomagać innym w potrzebie, angażować się na
rzecz sprawiedliwości, solidarności, pokoju i troski o zachowanie
dzieła stworzenia, przyczyniać się do urzeczywistnienia opcji preferencyjnej na rzecz osób ubogich i z marginesu społecznego poprzez
zwalczanie przyczyn nędzy (por. art. 16). Miłość przeżywana tak, jak
ją opisuje św. Paweł Apostoł stanowi podstawową zasadę Zjednoczenia (por. art. 17). Zjednoczenie jest wszczepione w dynamikę miłości
miłosiernej Trójcy Świętej (art. 18). Naśladując Jezusa Chrystusa,
Apostoła Ojca Przedwiecznego, pragną jak najdoskonalej urzeczywistniać w dzisiejszym świecie Jego styl życia i apostolstwa (por. art.
19). Razem z Maryją, tak jak Apostołowie w Wieczerniku, upraszają
moc Ducha Świętego, aby ich uzdolnił do przyjmowania i ofiarowywania tej miłości, która wszystko odnawia (por. art. 20).
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Następnym celem jest cel misyjny. Chodziło w nim o to, aby
rozszerzyć chrześcijańską wiarę na cały świat – nie tylko w Rzymie,
ale na całym świecie. Zjednoczenie miało mieć charakter uniwersalny, apostolski wobec całego świata. W Zjednoczeniu mamy być
apostołami Chrystusa i Jego misjonarzami. Mamy do wypełnienia
misję w Kościele. Musimy pamiętać, że dla Pallottiego misje oznaczały przede wszystkim być misjonarzem w innych krajach – żeby
zanieść Ewangelię, zanieść Chrystusa do tych ludzi, którzy jeszcze
Go nie znają. Statut generalny stwierdza krótko, ale zasadniczo, że
Zjednoczenie pragnie wzmacniać zaangażowanie na rzecz misji ad
gentes (art. 14 e).
Kolejnym celem Zjednoczenia jest komunia, wspólnota. Wynika to z samej natury Zjednoczenia, ukazanej w Statucie Generalnym
(por. art. 1). Chodzi o to, aby wszystkich ludzi sprowadzić do jedności, do komunii, aby wszyscy stanowili jedno ciało, jeden Kościół,
jedną owczarnię wraz Jezusem Chrystusem, jako Pasterzem tej owczarni. Członkowie Zjednoczenia karmią się słowem Bożym, uczestniczą w Eucharystii, pielęgnują modlitwę osobistą i wspólnotową,
dzielą sie doświadczeniem wiary, by żyć duchowością komunii (por.
art. 13–24) do czego tak bardzo zachęcał Jan Paweł II w Liście
Apostolskim Novo Millennio Ineunete. Wydaje się, że właśnie ten cel
jest najtrudniejszy do realizacji, aby wszystkich ludzi doprowadzić
do jedności z Chrystusem, jako Pasterzem wszystkich.
Warto tu dla jasności dodać, że omawiane powyżej cztery cele
Zjednoczenia nie są wymienione wyraźnie w jakimś jednym miejscu
w Statucie Generalnym. Zawierają się one jednak w całym jego przesłaniu, a szczególnie w treści pierwszego punktu Statutu, który definiuje naturę i charakter całego Zjednoczenia: Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako dar Ducha Świętego, jest komunią wiernych,
którzy, zjednoczeni z Bogiem i pomiędzy sobą, żyjąc według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, pobudzają współodpowiedzialność
wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, za rozpalanie miłości
w Kościele i świecie, i za doprowadzenie wszystkich do jedności
w Chrystusie. Ten pierwszy punkt wydaje mi się najważniejszy.
Wciela on wszystkie cele Zjednoczenia, o których mówił Pallotti
w swojej wizji. Od chwili, kiedy Statut został zatwierdzony przez
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Stolicę Świętą, przez Kościół, tym samym członkowie Zjednoczenia
otrzymali mandat od Kościoła, aby iść w imieniu Kościoła i czynić
Zjednoczenie. Przez to zatwierdzenie przez Kościół Zjednoczenie jest
zarazem uznane przez Kościół, jako dar Ducha Świętego. Kościół
mówi nam: tak, potwierdzamy, że Zjednoczenie Apostolstwa
Katolickiego jest darem Ducha Świętego dla Kościoła. Ten dar
Ducha Świętego, ten charyzmat św. Wincentego Pallottiego, jest
duchowym dziedzictwem Zjednoczenia.
Statut Generalny mówi też, w jaki sposób należy ten charyzmat realizować. Warto zacytować wypowiedź kardynała St. Ryłko:
Stolica Apostolska zaświadcza takim aktem o eklezjalnej autentyczności zrzeszenia wiernych, którego celem jest uświęcenie własnych
członków i budowanie Kościoła. Równocześnie wierni otrzymują tą
drogą – potwierdzone przez Stolicę Świętą – prawo do zrzeszania się,
któremu przyświeca cel prowadzenia bardziej doskonałego życia
chrześcijańskiego i podejmowania działań na rzecz ewangelizacji
świata.113 Kardynał Ryłko powiedział, że Zjednoczenie, jako publiczne stowarzyszenie ma dwa specyficzne cele: uświęcenie członków
Zjednoczenia i budowanie Kościoła Jezusa Chrystusa. Dla Stolicy
Apostolskiej te dwa cele, czyli uświęcenie członków i budowanie
Kościoła są najważniejszymi celami dla Zjednoczenia. W tym samy
paragrafie czytamy, że kardynał Ryłko wskazał nam dwa prawa, które mamy w Zjednoczeniu. Otóż członkowie Zjednoczenia mają
prawo do jednoczenia się, zrzeszania, do bycia razem, do tworzenia
komunii. Celem tego zrzeszania się członków Zjednoczenia jest promowanie życia na wzór samego Chrystusa. Chodzi o to, aby promować to chrześcijańskie życie razem, nie osobno. Drugie prawo, które
kardynał Ryłko identyfikuje dla nas to prawo do ewangelizacji, do
głoszenia Chrystusa innym. Bardzo wyraźnie i świadomie kardynał
nazywa to „prawem”, przywilejem do ewangelizowania.114
113

St. Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, La consegna del decreto
di erezione e di approvazione dello Statuto dell’Unione dell’Apostolato Cattolico,
„L’Osservatore Romano”, anno CXLIV, n. 17 (43.553), giovedi 22 gennaio 2004,
Citta del Vaticano 2004, p. 8. Tekst polski znajduje się w: Statut Generalny. Dodatek, Rzym 2008, s. 57.
114
Por. tamże, s. 57–58.
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Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jest propozycją Kościoła otwartego i zdolnego współpracować ze wszystkimi członkami
tegoż Kościoła. Wymaga to nie tylko zmiany mentalności, ale i zmiany stylu działania, wyboru kierunków zaangażowania apostolskiego
oraz kultury współpracy w szerokim zrozumieniu.115 Według słów
Ojca Świętego Jana Pawła II, Zjednoczenie ma być: jak trzon wielkiego drzewa, które poprzez uczestnictwo świeckich w pierwotnej intuicji charyzmatycznej, rozkłada swoje gałęzie na różnorakie środowiska społeczne, aby je animować autentycznym duchem ewangelicznym. Dla podjęcia takiej misji jest konieczne, aby pozostać mocno
i w sposób trwały zakotwiczonym w Chrystusie, którego św. Wincenty
Pallotti kochał i któremu służył z heroiczną wiernością. Tylko wówczas wasze wspólnoty będą „żywotnymi ośrodkami pallotyńskich dążeń i poczynań”.116
I kontynuował papież: Ta wierność duchowi początków wymaga od was ustawicznej formacji i współprzeżywanej żarliwości misyjnej. Tylko osoby całkowicie zaangażowane w poszukiwanie „wysokiej miary” życia chrześcijańskiego mogą wypełnić zadania duszpasterskie o wielkiej skuteczności apostolskiej. U podstaw tego wszystkiego niech będzie żarliwa modlitwa i nieustanne życie sakramentalne skoncentrowane wokół Eucharystii. Duchowość i apostolstwo,
formacja i misja są dwiema stronami tej samej i jedynej doskonałości

115

Należy przyznać duże znaczenie pracom Krajowej Radzie Korrdynacyjnej w Polsce, współpracującej z Generalną Radą korodynacujną w Rzymie. Dzięki jej staraniom został zorganizowany pierwszy Kongres Krajowy Zjednoczenia w Częstochowie we wrześniu 2007 roku. Opracowano Podręcznik formacji (i rok formacji do
Zjednoczenia), pod przewodnictwem ks. R. Foryckiego. Dużą rolę w formacji do
Zjednoczenia spełnia wydawany Biuletyn (kwartalnik) Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego pod nazwą „Królowa Apostołów” oraz sesje formacyjne na temat Zjednoczenia. Jedne z nich przezbaczone sa dla osób zajmujących się formacją, inne odbywają się w Pallotyńskim domu w Konstancinie k/Warszawy, w których udział biorą: księża i bracia pallotyni, siostry pallotynki oraz ludzie świeccy. Temperatura tych
spotkań wzrasta i czuje się zapotrzebowanie oddolne.
116
Jan Paweł II, Trwajcie mocno w Chrystusie. Przemówienie do uczestników Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 14 pażdziernika 2004,
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 1(2005), s. 32–33; Orędzia, Homilie,
Przemówienia do Rodziny Pallotyńskiej, dz. cyt., s. 197.
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ewangelicznej, która jest widoczna w sposób wzorcowy w życiu
św. Wincentego Pallottiego.117
Podsumowując, należy stwierdzić, że na Zjednoczenie trzeba
patrzeć, jako na sposób bycia Kościołem118 Kościołem żywym, Kościołem wszystkich, Kościołem dynamicznym, Kościołem znakiem
zbawienia, Kościołem zawsze potrzebnym. Pragnie ono żyć tajemnicą Kościoła, jako komunii wszystkich wiernych w ich autentycznej
godności.119 Komunię tę próbują wyrazić wszystkie określenia i realia, uwzględniające wymiar wertykalny i horyzontalny: chodzi o
komunię z Bogiem, o otwarcie się całym sercem na działanie
nieskończonej miłości Boga i o komunię z ludźmi; chodzi o bycie
razem, o budowanie jedności zjednoczenie w ewangelizacji, o dar
współpracy w dziele zbawienia dusz, o wspólną służbę na wspólnej
drodze. W tę kulturę komunii wpisuje się ekumenizm, otwartość na
misję, umiejętność dialogu. Zjednoczenie według Pallottiego jest zaproszeniem skierowanym do każdego ochrzczonego, aby daru wiary
otrzymanego od Boga nie zachowywał dla siebie, lecz podzielił się
nim z bliźnim. Jest ono wezwaniem do żywej wiary i czynnej miłości. Zjednoczenie winno być, jak mówi sam Wincenty, ewangeliczną surmą wzywającą wszystkich ochrzczonych do zjednoczenia się
w apostolskiej działalności.120
Biorąc pod uwagę eklezjalny charyzmat Dzieła św. Wincentego Pallottiego, zawarty w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego,
jego erygowanie przez Stolice Świętą oraz treść zapisów Statutu Generalnego tegoż Zjednoczenia, należy jasno stwierdzić, że jest ono
ciekawą i wciąż aktualną propozycją pastoralną. Ciekawym jest system tzw. Prokur, które Pallotti zaproponował wraz z jego systemem
organizacyjnym. Jego spojrzenie na zadania Kościoła wobec świata,
które Papieże XX i XXI wieku nazwali prekursorskimi, nie należy
lekceważyć. Potrzebny jest Kościołowi nowy powiew Ducha Świętego, a szczególnie dar świętej współpracy, aby nastała jedna Owczarnia pod jednym Pasterzem.
117
118
119
120

Tamże, s. 197.
Por. Na wspólnej drodze wspólna służba, dz. cyt., s. 20.
Por. Statut Generalny, dz. cyt., nr 12.
OOCC I, s. 4–5; WP t. I, s. 238–239.
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Zusammenfassung
Durch das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) hat die Kirche
das von Vinzenz Pallotti vertretene Kirchenbild und Apostolatsverständnis
bestätigt. Das Konzil forderte außerdem alle geistlichen Gemeinschaften auf,
unter Berücksichtigung der veränderten Zeitverhältnisse den „Geist und die
eigentlichen Absichten der Gründer” neu zu entdecken. (Dekret über die
zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, Nr. 2).
Entsprechend diesem Konzilsauftrag begannen die einzelnen Gliedgemeinschaften der Vereinigung des Katholischen Apostolates, die Pallottiner und die verschiedenen Schwesterngemeinschaften – zunächst jede für
sich – mit der zeitgemäßen Erneuerung. Bald wurden sie sich aber ihrer
wechselseitigen Verbindung und Zugehörigkeit zum Gesamtwerk bewusst.
Sie erkannten, dass sie nicht unabhängig voneinander, sondern nur miteinander dem gemeinsamen Ursprung schöpferisch treu bleiben konnten. Diese
Einsicht führte zu immer engerer Zusammenarbeit. Im Aufeinander-Hören
bemühten sich die Gemeinschaften, Wesen und Auftrag des Gesamtwerkes
zu ergründen. Auch entstanden weltweit neue Gemeinschaften innerhalb der
Unio, unter ihnen zahlreiche Laiengruppierungen.
Vinzenz Pallotti hat der Unio eine wunderbare Spiritualität hinterlassen: das gläubige Vertrauen, dass der unendlich liebende und barmherzige Gott den Menschen als sein Abbild geschaffen und erlöst hat. Die Gottähnlichkeit schenkt dem Menschen eine unüberbietbare Würde; und sie bindet alle Menschen aneinander. So besteht eine Solidargemeinschaft über alle
Unterschiede hinweg. Diese Verbundenheit verlangt, dass der Mensch Gottes
Liebe erwidert und sie an die Schwestern und Brüder weiter schenkt, indem
er ihnen hilft, ihre Vollendung in Gott zu erreichen.
Die apostolische Sendung der Vereinigung hat in der Gemeinschaft
des dreifaltigen Gottes ihren Ursprung und ihr Ziel. Sie drängt zu einem gemeinschaftlichen Vollzug innerhalb der Communio-Struktur der Kirche. Die
Vereinigung als Ganze, ihre Gliedgemeinschaften, Basisgruppen, Koordinationsgremien sind Ausdruck der verbindenden Kraft und geeinten Vorgehensweise des pallottinischen Apostolates. Alle pallottinischen Gemeinschaftsformen wollen nach dem Modell des Zönakulums den Mitgliedern helfen,
Kontemplation mit Aktion zu verbinden: den apostolischen Dienst aus der
Verankerung in der Liebe Gottes auszuführen. Dabei betont die Unio besonders die fundamentale Gleichheit und das sich ergänzende Zusammenspiel
der verschiedenen Berufungen, ohne deren Besonderheiten zu nivellieren.
So will sie „Kirche im kleinen”, ein Ort gelingender Communio sein.
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Ewangelizacja małżeństwa i rodziny
Pielgrzymujący Lud Boży Nowego Przymierza obejmuje tych
którzy do niego weszli przez chrzest św., jako ludzie wiary niosący
różnorodne powołania. Jednak w wymiarze wspólnotowym więk0
szość z nich podąża drogą powołania małżeńskiego i rodzinnego.
W Nowym Przymierzu droga ta jest wyjątkowym zaufaniem
wobec Boga w Jezusie Chrystusie oraz w mocach Ducha Świętego.
To miłość, która jest odzwierciedleniem miłości osób Trójcy Świętej,
a także miłości Boga do człowieka, a zwłaszcza Jezusa Chrystusa
w Nowym Przymierzu. Bóg zainicjował dialog z człowiekiem poprzez objawienie, na które on odpowiada religijną wiarą, pozostając
sobą z własnym sposobem myślenia (por. Rdz 32, 25–27). Odwieczny dialog Słowa Bożego z Bogiem Ojcem znalazł swój wyraz „cielesny” w Jezusie Chrystusie (por. Kol 2, 9–10), który jest szczytem
daru dla ludzi, a w nich i dla świata.2

* Ks. bp prof. Andrzej Dziuba jest profesorem teologii moralnej, znawcą kultur pre–
kolumbijskich, kapelanem konwentualnym „Ad honorem” Zakonu Maltańskiego. Jako
profesor teologii prowadzi wykłady na KUL (od 1990 r.) i na UKSW (od 1997 r.).
Opublikował m.in.: Kościół katolicki w Polsce. Informator (1995 i 1997), Matka Boża
z Guadelupe (1995), Orędzie moralne Jezusa Chrystusa (1996). Od roku 2004 jest
biskupem ordynariuszem diecezji łowickiej.
2
„Do głównych rysów dzisiejszego świata zalicza się zwielokrotnienie związków
między ludźmi, do czego bardzo się przyczynia dzisiejszy postęp techniczny. Jednakże dialog braterski między ludźmi dochodzi do skutku nie dzięki temu postępowi,
lecz głębiej, poprzez wspólnotę osób, która domaga się wzajemnego poszanowania
dla ich pełnej duchowej godności” (KDK 23).
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1. Sakramentalne małżeństwo – fundament siły rodziny
Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą
ze sobą wspólnotę całego życia, czerpie siłę i moc z aktu stworzenia,
lecz zostało dla ochrzczonych3 przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu4. Jednak w odniesieniu do małżeństwa nie wolno
wychodzić z ogólnego pojęcia sakramentu. Procedura musi być odwrotna – w samej wewnętrznej strukturze małżeństwa należy usiłować odnaleźć, określić i rozwinąć tę specyficzną sakramentalność,
która jest w niej zawarta.5 Wydaje się, że małżeństwo winno być
obecne w miłości Bożej oraz jej formach międzyludzkich, a zwłaszcza małżeńskich.
Chrystus, wraz z pragnieniem Kościoła jako sakramentu zbawienia, pragnął także sakramentów, które ten jeden sakrament uobecniają.6 Sakramentalną godność małżeństwa Kościół rozeznaje odczytując zamysł Chrystusa. Wyniósł On małżeństwo do godności skutecznego znaku łaski w momencie oddania się za swą oblubienicę
– Kościół, gdyż wtedy Stare Przymierze ustąpiło miejsca Nowemu.7
Zmartwychwstanie było odpowiedzią Ojca na dar miłości, potwierdzoną we Wniebowstąpieniu i darze Ducha Świętego
3

Por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy sakramentu małżeństwa
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1996, s. 11.
4
„Chrystus Pan wyniósł wśród chrześcijan do godności sakramentu samą umowę
małżeńską” (CIC 1917 kan 1012, par. 1); „Dlatego nie może między chrześcijanami
powstać ważna umowa małżeńska, żeby tym samym nie była sakramentem” (Tamże,
par. 2); Por. KPK kan 1055 par. 1; DS. 1801; KKK 1601.
5
J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993 s. 18; Por. K. Wojaczek, Sakramentalno-eklezjalne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa. „Collectanea Theologica” 68:1998 nr
4, s. 31–52.
6
Por. E. Ozorowski, Sakrament (teologia), w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E.
Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999, s. 414; L. Balter, Problem ustanowienia
sakramentów w akcie założenia Kościoła, w: Sakramenty Kościoła, red. B. Testa,
Poznań 1998, s. 57–61; A. Skowronek, Ustanowienie sakramentów w akcie założenia Kościoła–Prasakramentu, „Ateneum Kapłańskie” 56(1964) nr 332, s. 276–286;
Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980, s. 69–71.
7
Por. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Citta del Vaticano 1979, nr 10
(dalej skrót RH); P. Adres, Le mariage. Le mystere chretien. Teologie sacramentaire, Tournai 1963, s. 140–141.
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W sakramentalności małżeństwa powinna być wyraźniej podkreślone, że nie jest on dodany do małżeństwa.8 Zatem sakramentem
jest małżeństwo, o ile małżonkowie przeżywają je w perspektywie
wiary w Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim, ku świętości.9 Konkretna
rzeczywistość małżeńskiej wspólnoty życia i miłości, z jej poufałością
i intymnością, (…) w istnieniu osobowym (…), staje się skutecznym
znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem: właśnie dokładnie
w tym wszystkim więź Chrystusa i Kościoła jest symbolizowana, objawiana, reprezentowana, uobecniana i urzeczywistniana na nowo.10
Kompleksowe ukazywanie sakramentalności małżeństwa, obok
pojęcia „przymierze” odwołuje się do „symbolu” (greckie mysterion
i łacińskie sacramentum).11 Te dwie kategorie pozwalają na bardziej
integralne ukazanie rzeczywistości małżeństwa w miłości Bożej oraz
w wymiarze międzyosobowym.12 Symbol może być obrazem i realnym odblaskiem rzeczy oznaczonej, a także narzędziem w miłości.
Zatem małżeństwo chrześcijańskie nie jest tylko symbolem łączności
Chrystusa z Kościołem, ale odbiciem nadprzyrodzonego związku miłości. Trzeba mówić o „tajemnicy wielkiej”, chodzi bowiem o sakrament wypełniony nadprzyrodzonymi wartościami.13
Sakramentem z woli Jezusa Chrystusa stał się akt zawarcia
związku małżeńskiego pomiędzy ochrzczonymi.14 Zatem ta sakra8

Por. S. Czerwik, Najnowsze wypowiedzi magisterium Kościoła o sakramentach,
„Ateneum Kapłańskie” 56(1964) nr 334, s. 287–293; B. Przybylski, Teologia sakramentów, „Ateneum Kapłańskie” 56(1964) nr 334, s. 260–268.
9
Por. D. von Hildebrand, Man and Woman. Love and the Meaning of Intimacy,
Manchester 1992.
10
A. Auer, Die Weltoffene Christ, Dusseldorf 1960, s. 169–170.
11
Por. S. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, Warszawa 1976, s. 91–92; P. Riceur, Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975,
s. 7–14.
12
Por. J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol
przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993, s. 15–19; L. Stachowiak, Biblijny obraz
małżeństwa od Starego do Nowego Testamentu, „Zeszyty Naukowe KUL” 23(1980)
nr 3, s. 17–24.
13
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Citta del Vaticano 1981, nr 19 (dalej skrót FC); R. Sztychmiler, Pojęcie małżeństwa chrześcijańskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1–2(1991–92), s. 29–52.
14
Por. Paweł VI, Encyklika „Humane vitae”, Citta del Vaticano 1968, nr 8;
E. Ozorowski, Kościół domowy w Kościele powszechnym, w: Teologia małżeństwa
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mentalność ma znaczenie chrystologiczne i eklezjologiczne (por.
Ef 5, 22–33).15 Najpierw małżeństwo jest dostrzegalnym znakiem łaski: widzialność znaku w dostatecznej mierze jest wyrażona przez to,
że chodzi o związek małżeński. Związek małżeński zaś bez zewnętrznego uwydatnienia wewnętrznej decyzji nie może dojść do skutku;
już w naturze zawieranego związku tkwią elementy jego widzialności.
Dalej jest to znak święty, dotyczący świętości, dotyczący łaski uświęcającej.16 Nakłada to zobowiązania miłości i solidarności oraz braterstwa wobec innych małżeństw.
Małżeństwo jest odbiciem, odzwierciedleniem nadprzyrodzonego powiązania, jakie istnieje między Chrystusem a jego Kościołem.
Zespolenie Chrystusa z Kościołem dokonuje się przede wszystkim na
płaszczyźnie nadprzyrodzonej, w obrębie której zasadniczą i najważniejszą wartością jest łaska uświęcająca, życie Boże, synostwo Boże,
uczestnictwo w naturze Bożej. Stosunek Chrystusa Pana do Kościoła
jest ze wszech miar święty. Małżeństwo jest odbiciem owego świętego
powiązania, skutkiem czego i ono jest święte. A wreszcie – moment
najważniejszy – małżeństwo jest nie tylko widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej, ale jest również znakiem skutecznym. Małżeństwo jako sakrament nie może być tylko obrazem świętości, ale przede wszystkim musi dawać moc sprowadzającą świętość.17
Chrystusowe, a więc znaczone miłością ukierunkowanie sakramentalności, świętości i trwałości małżeństwa winno wypełniać serce
każdego mężczyzny i każdej kobiety, żyjących w małżeństwie. Przez
ten sakrament Chrystus udziela rodzinie chrześcijańskiej swojej pomocy; on jest wspólnotowym i komunijnym źródłem uświęcenia. Staje się ono communio personarum silną Bogiem w Chrystusie. W mał-

i rodziny, red. K. Majdański, t. 2, Warszawa 1990, s. 44.
Por. K. Wojaczek, Sakramentalność małżeństwa jako podstawa organizacji duszpasterstwa małżeństw, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne” 37(1990) nr 6, s. 17–28;
Cz. Bartnik, Sakrament małżeństwa, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37(1990)
nr 2, s. 101–108.
16
S. Piotrowski, Wpływ sakramentów na codzienne życie chrześcijanina, „Ateneum
Kapłańskie” 57(1965) nr 336–337, s. 86.
17
Tamże, s. 85–86; Por. RH 10.
15
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żeństwie Chrystus zajmuje pierwsze miejsce i nadaje mu godność sakramentalną. Za tę wspólnotę odpowiedzialny jest Kościół.18
2. Rodzina Kościołem domowym
Rodzina, jako podstawowa komórka życia społecznego, posiada swoje miejsce i zadania w Kościele.19 Rodzina stanowi podstawę
społeczeństwa, ale Kościół jest jak matka, która rodzi, wychowuje
i poucza rodziny chrześcijańskie. Czyni to przez głoszenie słowa Bożego, które objawia rodzinie jej prawdziwą tożsamość, a poprzez sakramenty wzbogaca ją w moc, przez co miłość chrześcijańska staje
się jej siłą przewodnią.20
Genezy terminu Kościół domowy należy szukać w Piśmie św.
(por. 1 Kor 16, 19; Rz 16, 3–5.12; Kol 4, 15; Flm 2). Dom rodzinny
był miejscem sprawowania Eucharystii, modlitw i śpiewu psalmów,
a więc trwania w Nim w miłości.21 Doniosłość rodziny w Kościele
dowodzi jej chrystologiczny oraz eklezjalny sens (por. Ef 5, 21–33).
Tym nurtem poszła także patrystyczna Tradycja.22 Współcześnie
18

Por. J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol
przymierza Boga z ludźmi, dz. cyt., s. 15–19; J. Kłys, Małżeństwo drogą do świętości, w: Miłość – małżeństwo – rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1985, s. 139–182.
19
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, Citta del Vaticano
1988, nr 61, 62 (dalej skrót: CL); E. Marczewska, Małżeństwo w świetle wspólnotowego rozumienia Kościoła, „Zeszyty Naukowe KUL” 18(1975) nr 4, s. 15–26.
20
Por. E. Ozorowski, Kościół domowy w Kościele powszechnym, art. cyt., s. 41;
K. Jeżyna, Eucharystia, w: Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, red.
J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 192–193; Cz. Murawski, Teologia małżeństwa w nowym Ordo celebrandi matrimonium z 1969 r., Lublin 1975, s. 125–126
(mps Archiwum KUL).
21
Por. E. Ozorowski, Rodzina jako Kościół domowy, w: Teologia małżeństwa i rodziny, t. 2, red. K. Majdański, Warszawa 1990, s. 41–49; M. Marczewski, Jak należy
rozumieć termin „Kościół domowy”, „Chrześcijanin w świecie” 25(1993) nr 4,
s. 49–52; N. Provencher, Vers une theme de famille: l`Eglise domestique, „Eglise et
Theologie” 12(1981), s. 16–17; E. M. Marczewscy, Kościół domowy. Ocena pojęcia,
w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin
1985, s. 239–254; J. H. Klauck, Die Hausgemainde als Lebenform im Urchristentum,
„Münchener Theologische Zeitschrift” 32(1981) nr 1, s. 3–6.
22
Por. Cz. Murawski, Rodzina Kościołem domowym, w: Komisja Episkopatu Polski
Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program
duszpasterski na rok 1993/1994, Katowice 1993, s. 90–93; K. Majdański, Wspólnota
życia i miłości, Łomianki 2001, s. 373–403; J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa,
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wspólnoty małżeńskie i rodziny w odniesieniu do Nowego Przymierza, określa się m.in. terminami: znak, obraz, symbol, uobecnienie,
reprezentacja, przedstawienie, objawienie, budowanie, realizacja,
wydarzenie.23 Kościół w Chrystusie jest niejako sakramentem, czyli
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego24 (por. Kol 1, 15; J 14, 9; Tt 3, 4).
Więź Kościoła domowego z Kościołem powszechnym
Związek Kościoła i rodziny nie jest tylko zewnętrzny i przypadłościowy. Kościół istnieje w rodzinach i są one zwane małymi
kościołami. Rodzina chrześcijańska to symbol i zarys (kompendium)
Kościoła powszechnego, założonego na tej samej skale. I ten jakby
mały Kościół, zamknięty między ścianami domostwa, trwa razem
z wielkim Kościołem, rozwija się i kwitnie wraz z Nim.25 Kościół,
małżeństwo i rodzina przenikają się wzajemnie i są od siebie zależne.
Kościół powstaje wszędzie gdzie ochrzczeni gromadzą się w imię
Pana, tym więcej, gdy są złączeni w sakramentalnym małżeństwie
i wspólnocie rodzinnej26. Małżeństwo to zjednoczenie tego co ludzkie i boskie, a co ma wymiar ziemski i zbawczy.27
Warto zauważyć, że Sobór Watykański II rodzinę nazywa domowym niejako Kościołem28 i domowym sanktuarium Kościoła29. RozPoznań 1993, s. 233–237.
23
Por. A. Zuberbier, Urzeczywistnianie się Kościoła w małżeństwie, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 5(1977), s. 83–90; W. Beinert, Die Ehe als Sakrament der
Kirche, w: Beitrage zur Teologie der Ehe, Kevelar 1971, s. 26–32; J. Eska, Formacja
katolicka wobec problemu współczesności, „Więź” 2(1959) nr 4, s. 22–28; K. Rahner,
Die Ehe, als Sakrament, „Theologisches Jahrbuch” 14(1971), s. 272–273.
24
KK 1; Por. H. de Lubac, Betrachtungen uber die Kirche, Graz 1954, s. 137.
25
A. Rossini, Del matrimonio, Milano 1977, s. 329.
26
Por. Cz. Murawski, Teologia małżeństwa w nowym „Ordo celebrandi matrimonium” z 1969 r., dz. cyt., s. 125–126.
27
Por. E. Ozorowski, Wybrane zagadnienia z eklezjologii posoborowej, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 2(1976) nr 4, s. 33–41; W. Łydka,
Kościół, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1988, s. 248–251.
28
„W tym domowym niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie” (KK 11).
29
„Wypełni ona (rodzina) to posłannictwo, jeżeli przez wzajemną miłość swych
członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga okaże się niejako domowym
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winął to Jan Paweł II w adhortacja apostolska Familiaris consortio.
Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i cechy charakterystyczne tego uczestnictwa, należy zgłębić wielorakie i mocne więzy wzajemne
łączące Kościół i rodzinę chrześcijańską, tworzące z niej niejako
„Kościół w miniaturze” (Ecclesia domestica), i sprawiające, że jest
ona swego rodzaju żywym odbiciem i historycznym ukazaniem tajemnicy Kościoła.30 Rodzina chrześcijańska, jako „Kościół domowy” jest
do tego stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się, na swój
sposób, uczestnikiem zbawczego posłannictwa samego Kościoła.31
Rodzina z natury wchodzi w porządek stwórczy, ale dopiero
wiara i sakrament małżeństwa wynoszą ją zbawczo i wyznaczają
możliwości dynamicznego rozwoju. To perspektywa życia w świecie
przyrody a zarazem dojścia do życia właściwego Bogu, ale tylko
dzięki jego łaskom, których szczytem wspólnotowym jest sakrament
małżeństwa.
Kościół rodzi i buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając
wobec niej misję otrzymaną od Jezusa Chrystusa. Głosi słowo Boże,
przez co objawia jej tożsamość. Sprawuje sakramenty, przez co uświęca ją łaską Chrystusową. Głosi nowe przykazanie miłości, przez
co prowadzi ją do służby miłości, w duchu oddania i ofiary, którą
Chrystus żywi dla całej ludzkości. Rodzina chrześcijańska jest w Kościele i uczestniczy w jego posłannictwie.32
sanktuarium Kościoła” (DA 11). Warto odnotować fakt, że sam termin „mały Kościół”, czy „Kościół domowy” pojawia się w Polsce jeszcze przed Soborem Watykańskim II. „Rodzina wasza, czerpiąc obficie łaski z waszego i naszego Sakramentu
(kapłaństwa), ma stawać się i ma być „Ecclesiola Dei – Kościółkiem Bożym”,
w którym będą się rodzić i żyć dobre Dzieci Boże” (B. Czapliński, Przemówienie
w Radio Watykańskim dnia 11.11.1963 na temat: Troska społeczeństwa chrześcijańskiego o powołania kapłańskie, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej i Gdańskiej”
14(1963) nr 5–6, s. 277).
30
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familia cristiana”, Citta del Vaticano 1981,
nr 49; Por. tamże, nr 49–54; J. Buxakowski, Ku teologii Kościoła domowego (Przyczynek metodologiczny i historyczny), w: Jan Paweł II, „Familiaris consortio”. Tekst
i komentarze, red. T. Styczeń, Lublin 1987, s. 233–249; E. Ozorowski, Kościół domowy w Kościele powszechnym, art. cyt., s. 41–49.
31
Jan Paweł II, Familia cristiana”, nr 49.
32
Por. tamże, 49; B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, w: Teologia małżeństwa i rodziny, t. 1, red. K. Majdański, Warszawa 1980,
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Rodzina chrześcijańska jest cząstką ludu Bożego, Mistycznego
Ciała Chrystusa, wspólnotą powstałą w odpowiedzi na wezwanie Boże, w której życiu objawia się królestwo Boże. Rodzina chrześcijańska nie wyczerpuje pełni życia Kościoła, ale twórczo je przejawia,
dzięki sakramentalnym łaskom. Tak, jak Kościół powszechny jest
przed Kościołami lokalnymi, ale nigdy bez nich nie istniał, podobnie
rodziny chrześcijańskie urzeczywistniają Kościół powszechny.
Małżeństwo uczestniczy w działaniach Kościoła, przez co ukazuje jego istotę, ponieważ wraz z kapłanami i przez Eucharystię tworzy podstawy Ludu Nowego Przymierza. Naśladując zjednoczenie
Chrystusa i Kościoła oraz w nim uczestnicząc, staje się „Kościołem
domowym”. Jedność małżonków tworzy wyjątkową postać Kościoła,
bo oni reprezentują miłość Chrystusa i Kościoła oraz sakrament i miłość.33
Małżeństwo i rodzina objawia wspólnotę w sposób cielesno-społeczny, jest znakiem wiary i miłości, a tym samym jest spełnianiem Kościoła jako wspólnoty miłości. Małżeństwo sakramentalne
uobecnia więź Chrystusa z Kościołem. Ponieważ Kościół wyciska na
nim swoją istotę, dlatego znajduje się ono bardziej niż inne sakramenty w Jego centrum i jest fundamentem Nowego Ludu Bożego.
Małżeństwo jest komunijnym narzędziem Kościoła, bo jego sakramentalność jest źródłem łaski zwłaszcza w posłudze rodzicielskiej
i rodzinnej.
W kontekście historio-zbawczym rodziny nie można traktować
jedynie jako najmniejszej wspólnoty Kościoła, ale jako rzeczywistość, w której On uobecnia się i tworzy. Sakramentalne małżeństwo
i rodzina chrześcijańska stanowi element struktury Kościoła, a jednym z jego istotnych zadań jest apostolstwo, bo przez nie m.in. realizuje się zbawienie.34
s. 157–277; H. Bogacki, Teologia laikatu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”
8(1961) nr 3, s. 27–28.
33
Por. CL 61, 62.
34
Por. R. Łukaszyk, Apostolstwo świeckich, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, red.
F. Gryglewicz i inni, Lublin 1973, kol. 830–831; B. Mierzwiński, Apostolat rodziny
chrześcijańskiej, „Katecheta” 1995 nr 1, s. 1–8; F. Adamski, O chrześcijański charakter rodziny. Rodzina chrześcijańska – a więc jaka?, w: Pierwszy Świętokrzyski
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Kościół docenia wartość rodziny. Jednakże pamięta o tym, że
Kościół domowy nie jest tylko miniaturą Kościoła powszechnego.35
Miano Kościoła domowego przysługuje wspólnocie małżeńsko-rodzinnej głównie z tej racji, że jest ona specyficznym miejscem realizacji podstawowych funkcji Kościoła. Kościół sam siebie buduje poprzez wykonywanie tych funkcji, które spełniał Chrystus, tj. przez
funkcję prorocką, kapłańską i królewską.36
Funkcja prorocka rodziny
Małżonkowie chrześcijańscy, mocą chrztu św. wszczepieni
w Chrystusa – Proroka, Kapłana i Króla, a mocą sakramentu małżeństwa „jedność dwojga” w oblubieńczej więzi Chrystusa z Kościołem,
są powołani do wykonywania funkcji właściwych Kościołowi. Małżonkowie dostępują zbawienia we wspólnocie przez realizację w jedności, wierności i miłości potrójnej misji Chrystusa. Urzeczywistniając w rodzinie posłannictwo prorockie, kapłańskie i królewskie, zbawiają siebie, dzieci i przyczyniają się do zbawienia innych.37
Chrześcijańscy małżonkowie i rodzice są prorokami wobec siebie, swych dzieci i społeczności, w której żyją, pracują i wypoczywają. Funkcja ta łączy się z przyjęciem sakramentu dojrzałości
chrześcijańskiej38, którego celem jest przepowiadanie przemieniany
świata. Chrześcijanin posłany jest w świat ma przepowiadać słowo
Kongres Rodziny, red. J. Śledzianowski, Kielce 1995, s. 81–89.
35
J. Lewandowski, Naród w dziejach zbawienia, Warszawa 2001, s. 66.
36
Por. FC 49; J. Laskowski, Małżeństwo i rodzina, Warszawa 1982, s. 267–277;
W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 2,
Lublin 1974, s. 31–33.
37
Por. FC 56; J. Sz. Szymczak, Chrzest a sakrament małżeństwa, w: Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 59–60; E. Marczewski, Domowy Kościół, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 1983, kol. 104–105; M. Żurowski, Uprawnienia do współuczestnictwa w kościelnej wspólnocie wspólnot „ius
ad communionem”, Warszawa 1979, s. 108–143; J. Laskowski, Małżeństwo i rodzina, dz. cyt., s. 267–277; E. Krawiec, Rodzina – kościołem domowym, „Homo Dei”
48(1979), s. 36–43; S. Styrna, „Ecclesia domestica – Kościół domowy”, „Homo Dei”
34(1965), s. 220–224; M. Żurowski, Rodzina „domowym kościołem”, „Chrześcijanin w świecie” 10(1978) nr 12, s. 44–70.
38
Por. B. Dreher, Würde und Sendung der Laien, „Lebendige Seelsorge” 1965 nr 7,
s. 216–220.
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Boże i świadczyć o nim życiem i apostolstwem. Natomiast rodzina
chrześcijańska uczestniczy w posłannictwie prorockim Chrystusa
i Kościoła, głosząc słowo Boże oraz spełniając dzieła miłosierdzia.39
Posłannictwo prorockie wymaga od małżonków i rodziców
posłuszeństwa wiary, na wzór Abrahama (por. Rz 4, 1–12; 9, 7; Ga 3,
7.9.22.29; 4, 22–31; Jk 2, 21–24; Hbr 11, 8–10). Jedynie w wierze
mogą zrealizować tę godność, do której Bóg wyniósł ich.40 Rodzice
stają się „znakami wiary”, dialogu miłości z Bogiem dla swoich dzieci.41 Sakrament małżeństwa zakłada istnienie wiary i jej oczekuje. Rodzina chrześcijańska, będąc „Kościołem domowym”, jest naturalną
szkołą wiary oraz świadectwem we współczesnym świecie.42
Małżonkowie i rodzice wezwani są do przyjęcia słowa Pańskiego, objawiającego prawdy o życiu, które Chrystus uczynił świętym i uświęcającym. Słowo Pana Jezusa tworzy wspólnotę słuchających, o ile aktualizują wiarę oraz buduje wspólnotę miłujących się,
na wzór Trójcy Przenajświętszej. Ono ożywia wiarę i nawrócenie oraz
pobudza do świadectwa.
Rodzina winna stawać się miejscem kontynuacji zgromadzenia
liturgicznego, zwłaszcza w czytaniu i nauczaniu w zaciszu domowym. Winno ono odwoływać się do Pisma św. w łączności z modlitwą, gdyż dopiero w tym środowisku jest ono poprawnie odczytane.
Cenne jest spotkanie wspólnotowe ze Słowem Bożym oraz czerpanie
z niego w chrześcijańskim świadectwie. Rodziny katolickie powinny
być szkołami prawdy Chrystusowej, wtedy On sam przebywa w tej
wspólnocie i w niej przemawia.
W domu rodzinnym zapoczątkowuje się i pogłębiania wiedza
religijna. Ten kontakt ze Słowem Bożym zbliża do Boga oraz pogłę-

39

Por. A. Durak, Celebrować słowo Boże w rodzinie, w: Nauki i rodzinie, red.
J. Kłys, Szczecin 1995, s. 75–81.
40
Por. M. Belda, La nozione di „unita di vita” secondo l`Esortazione Apostolica
„Christifideles laici”, „Annales Theologici” 3/2(1989), s. 287–314.
41
Por. W. Prężyna, Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, „Znak” 23(1971) nr 12, s. 1573–1581.
42
Por. S. Stefanek, Wiara. Wychowanie do wiary, w: Słownik małżeństwa i rodziny,
dz. cyt., s. 464–465.
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bia wspólnotę w Chrystusie i między sobą w drodze do świętości.43
Zatem w rodzinach Jezus z Nazaretu winien być głoszony słowem
i życiem, tak by rodzice byli pierwszymi nauczycielami i świadkami
wiary dla swoich dzieci. W domu rodzinnym dokonuje się inicjacja
katechetyczna, pogłębienie wiedzy religijnej i katecheza rodzinna.44
Rodzina staje się narzędziem i miejscem wprowadzenia w mądrość
Bożą, którą objawia Nauczyciel Jezus Chrystus. Wzorem w wypełnianiu tego zadania jest Rodzina Nazaretańska; Jezus, Maryja i Józef,
otwarta na Boży głos, w jego słuchaniu i wypełnianiu (por. Łk 1, 52;
2, 19).45
Funkcja kapłańska rodziny
Kapłaństwo występuje niemal we wszystkich religiach. Znaczenie ma kapłaństwo Starego Przymierza, zwłaszcza od Aarona.
Ważnym było rozróżnienie między kapłaństwem hierarchicznym
(pokolenie Lewiego) i powszechnym ludu Bożego. Pierwsze wyznaczało posługi we wspólnocie ludzkiej, w odniesieniu do Boga (świątynia jerozolimska jako miejsce kultu), a drugie stosunek ludu do Boga, posłuszeństwo Bogu Jahwe i ofiarną miłość.
Dopiero Jezus Chrystus stał się jedynym i wiecznym kapłanem
Nowego Przymierza (por. Hbr 7,7–28). Jego kapłaństwo wypełniało
kapłaństwo Starego Prawa. Był kapłanem, ponieważ od wcielenia był
namaszczony Duchem Świętym i wobec Ojca przyjął postawę posłuszeństwa i miłości oraz złożył na krzyżu doskonałą, paschalną ofiarę.
Chrystus dalej jest kapłanem oczekującym na wiarę i wstawia się za
ludźmi zasiadając po prawicy Ojca.
43
Por. J. Kłys, Małżeństwo drogą do świętości, w: Małżeństwo – miłość – rodzina,
dz. cyt., Kraków 1981, s. 139–181.
44
Por. KK 11; DWCH 3; KDK 48; E. Osewska, Katecheza rodzinna, w: Słownik
małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 186–187; S. Semik, Katecheza w rodzinie – „Kościele domowym”, „Seminare” 1977, s. 93–113; J. Tarnowski, Wychowawczy aspekt
katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 71(1978) nr 418, s. 179–196.
45
Por. FC 86; Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, Citta del Vaticano 1987,
nr 16–17; tenże, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, Citta del Vaticano
1989, nr 8. Zob także: R. Laurentin, La famiglia di Nazaret: il suo segreto, w: La famiglia, red. A. S. Panimolle, Bologna 1986, s. 109–120; K. Wolski, Nazaret – źródło
świętości, Łomianki 2001; tenże, La Sacra Familia come modello della santita familiare negli insegnamenti di Pontefici da Pio XII a Giovanni Paolo II, Roma 1992.
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W kapłaństwie Chrystusa uczestniczy Kościół i czerpie z niego zbawcze moce. Jako lud Boży Nowego Przymierza odwzorowuje
postawę jaką przyjął Jezus z Nazaretu względem swego Ojca. Postawę tę Kościół kształtuje poprzez sakramenty, które są Bożym rozlaniem łask. Każdy sakrament jest eklezjotwórczy i wprowadza w kapłaństwo Jezusa Chrystusa.
Godność kapłańska wyznacza rodzinie specjalne miejsce
w Kościele. Jest to miejsce autonomiczne, którego nikt nie może spełnić. Nie wyklucza ono kapłaństwa hierarchicznego czy bezżeństwa.
Dotychczas w Kościele mało poświęcało się uwagi znaczeniu eklezjalnemu małżeństwa i rodziny. Zwykle łączono kwestie rodziny
z problematyką ludzi świeckich.46
Sakrament małżeństwa sprawia, że misterium paschalne Chrystusa jest wyrazem życia nie tylko jednostki, ale wspólnoty, a jeszcze
bardziej komunii osób, tj. małżonków i rodzinny. Człowiek pogłębia
w sobie i kształtuje nadprzyrodzone życie przez związek ze współmałżonkiem (są jednym ciałem) oraz wielorakie więzy rodzinne. Zatem niezbędne są Boże moce, aby ludzki wysiłek był skuteczny
i owocny w miłości.47
Zawiązanie się małżeństwa sakramentalnego i następnie tworzenie się rodziny chrześcijańskiej jest urzeczywistnianiem się Kościoła. Wszystkie sakramenty włączone są w kapłańską funkcję rodziny, jednak szczególnie Eucharystia oraz sakrament pokuty i pojednania.48 To są sakramenty wspólnotowego dialogu z Bogiem, ku doskonałej jedności z Nim oraz z ludźmi.
W małżeństwie chodzi o wspólnotowe upodobnienie się do
Chrystusa kapłana, w dialogu miłości. Podobieństwo to winno się
46

Por. KK 10–11; KDK 52; KKK 1657; E. Ozorowski, Kapłaństwo małżonków i rodzin, w: Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 181–182; J. Rostworowski, Kapłaństwo świeckich, „Ateneum Kapłańskie” 52(1960) nr 309, s. 29–35.
47
Por. KDK 24, 48; Jan Paweł II, List do Rodzin, Citta del Vaticano 1994, nr 6–10;
A. L. Szafrański, Łaska sakramentu małżeństwa, w: Małżeństwo i rodzina w świetle
nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. A. L. Szafrański, Lublin 1985, s. 99–120.
48
Por. RH 20; Jan Paweł II, List apostolski „Dominicae cenae”, Citta del Vaticano
1980, nr 7; Z. J. Kraszewski, Małżeństwo dwóch sakramentów, „Ateneum Kapłańskie” 52(1960) nr 309, s. 109–111.
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ujawniać we wszystkim co członków rodziny zespala ze sobą i ukierunkowuje na Boga. Miłość małżeńska sama z siebie jest wartością,
ale poprzez sakrament ukazuje w ludzkiej wspólnocie miłość Chrystusa do Kościoła. Więzy rodzinne otwarte są na miłość Stwórcy. Ich
znaczenie wywodzi się ze wspólnoty ludzkiej, która odnosić się do
Trójcy Przenajświętszej.49 Przez zakorzenienie w sakramencie małżeństwa nabierają nadprzyrodzonej mocy ku zbawczym funkcjom
dla ochrzczonych.50
Widziany od tej strony sakrament małżeństwa jawi się jako
sakrament kapłański. Wymaga on służby, miłości i ofiary, które nie
mogą być tylko osobistym wysiłkiem, ale wspólnotowym. Małżeństwo chrześcijańskie oraz budowana na nim rodzina wyrasta z ducha
kapłańskiego. Istnieć ono może tylko pomiędzy ludźmi zdolnymi do
wytrwałej, wystawionej na próbę miłości. Małżeństwo i kapłaństwo
wychodzą od Jezusa Chrystusa oraz do tego samego kierują się celu.
Kapłaństwo rodzin różni się od kapłaństwa hierarchicznego.
Przyporządkowanie ministerialnego kapłaństwu rodzin wyraża się
głównie w służbie miłości. Jest to towarzyszenie rodzinom przez sakramenty i modlitwę, słowo Boże i świadectwo ewangelicznego życia tak, że rodziny znajdują w kapłanach niezbędnych kierowników
i nauczycieli swego życia świętości.51
Związek kapłaństwa rodzin i ministerialnego spełnia się nie
tylko we wspólnotowym ofiarowaniu Eucharystii i przyjmowaniu
sakramentów lecz przez to, że rodziny stają się szkołą kapłanów.
W ten sposób w miłości spotyka się kapłaństwo Chrystusowe, które
jest zarazem sakramentalnym kapłaństwem Kościoła. A sakrament
małżeństwa i oparte na nim rodziny stają się środowiskiem bosko-ludzkiego życia, w którym wyraża się Kościół wraz z dążeniem do
świętości i pełni Królestwa Bożego.
49

Por. KDK 24; FC 13; Jan Paweł II, List do Rodzin, nr 8; J. Gałkowski, O podmiotowym charakterze wspólnoty w ujęciu kard. K. Wojtyły, „Zeszyty Naukowe KUL”
26(1983) nr 4, s. 3–17.
50
Por. S. Kunowski, Kerygmatyczna realizacja odnowy wychowania chrześcijańskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 14(1967) nr 3, s. 73–88.
51
Por. KDK 10; KKK 1657; E. Ozorowski, Kapłaństwo małżonków i rodzin, art.
cyt., s. 181–182.
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Funkcja królewska rodziny
Królewska funkcja rodziny, uczestniczy w królewskości Chrystusa i Kościoła i polega na postawie służebnej wobec członków rodziny, innych ludzi i całego stworzenia. Ta postawa jest inspirowana
miłością Ducha Jezusa rozlaną w rodzinie (por Rz 5, 5) przez chrzest
z wody i Ducha, sakrament bierzmowania i małżeństwa. Jest to służba zgodnie z tym, co Chrystus czynił i nakazywał uczniom. W małżeństwie ma ona prowadzić ku wspólnotowemu uświęceniu świata
doczesnego.
Potrzebą chwili jest napełnienie rodzin Duchem Chrystusowym, Jego miłością, bo z Niego płynie paschalna moc ofiarna i gotowość do służby. Ułatwia to dialog z Bogiem Przymierza, kochającej
się rodzinie. Zatem częsta Komunia św. rodzinna dopełnia uświęcenie rodziny, bo tylko wówczas naturalna wspólnota otrzymuje pomoc
w naśladowaniu Chrystusa, do dialogu w Nim, który jest źródłem
pomocy.
Naturalną szkołą miłości międzyludzkiej jest małżeństwo i rodzina. To uczenie poświęcenia na rzecz umiłowanego, wyzwalając
człowieka ze skłonności do egoizmu. W życiu miłość małżeńska
i rodzinna rozwija się, przechodząc zazwyczaj przez fazę fascynacji
drugą osobą, ciekawości, zakochania, ku trwałej relacji z drugim człowiekiem, szukając jego dobra i gotowości udzielania go umiłowanemu, co łączy się z poświęceniem i ofiarnością.52
Miłość małżeńska ze swej natury zmierza ku zrodzeniu dziecka, w miłości i uczestnictwie w Bożych mocach stwórczych. Wzmacnia to naturalne więzy rodzinne, które u chrześcijan ubogacone są
łaską stanu małżeńskiego. Rodzina jako społeczność rodziców i dzieci, będzie stała na wysokości swego zadania, gdy rodzice wypełniać
będą obowiązki nałożone przez rodzinną tradycję, a dzieci są współdziałają z rodzicami.53

52

Por. DA 11; FC 37; CL 40; Jan Paweł II, List do Rodzin, nr 9; K. Jeżyna, Eucharystia, art. cyt., s. 192–193.
53
Por. FC 13, 19; T. Kukołowicz, Rodzina w procesie uspołecznienia człowieka,
„Zeszyty Naukowe KUL” 14(1971) nr 1, s. 37–44.
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Ważna jest troska o integralny rozwój dzieci, a zwłaszcza o
poczęte życie.54 Jednak bez miłości rodzicielskiej nie ma szczęścia
w rodzinie ani miłości do dzieci i innych ludzi. Matki mają szczególne powołanie do ochrony życia55, czego przykład dała Matka Zbawiciela. Miłość rodzicielska, która jest doskonalsza niż wszelka sztuka pedagogiczna, ma tworzyć ognisko domowe nią przepełnione.56
Miłość ojcowska wyraża się trudem pracy, przywiązaniem
i dobrym przykładem. Takim postępowaniem zyskuje w rodzinie godność i autorytet, które są niezbędne rodzinie także w jej zewnętrznym
wyrazie.57 W tworzeniu miłości rodzinnej mają udział również dzieci, gdy kochają rodziców, bo zawdzięczają im dar życia i wychowanie, oraz rodzeństwo.
Rodzina powinna rozwijać sumienie dzieci oraz zwalczać brutalność w myślach, czynach i słowach. W rodzinie jest pielęgnowany
zdrowy obyczaj ojczysty i chrześcijański, jest szkołą miłości ojczystej. Dlatego winna promieniować duchem rodzinności, zachowywać zwyczaje będące znakami miłości ku narodowi i chrześcijaństwu.58
W małżeństwie mężczyzna i kobieta dopełniają się nie tylko
przez przekazywanie życia, lecz także w rozwoju swych dzieci,
54
Por. S. Ślaga, T. Sikorski, Życie, w: Katolicyzm A–Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1982,
s. 400–407; D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, Warszawa 1993;
R. Sztychmiler, Obowiązek ochrony życia dziecka poczętego, „Chrześcijanin w świecie” 21(1989) nr 6, s. 34–44.
55
Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986; S. Wyszyński, Zwycięskie Macierzyństwo NMP. Przemówienie radiowe Prymasa Polski na dzień 11.10.
1964, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 55(1965), s. 2; tenże, List do
kapłanów na Wielki Post. Warszawa 1960, w: Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–
–1974, Paris 1975, s. 350; A. Skreczko, Matka a dziecko, w: Słownik małżeństwa
i rodziny, dz. cyt., s. 252.
56
Por. Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, Citta del Vaticano 1983, nr 7.
57
Por. FC 25; Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, Citta del Vaticano 1981,
nr 10; B. Mierzwiński, Mężczyzna – mąż – ojciec, Otwock 1996; J. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, Pelplin 1996; M. Wolicki, Zasadnicze role ojca w rodzinie,
„Katecheta” 1984 nr 5, s. 207–213; tenże, Główne modele ojca rodziny, „Katecheta”
1985 nr 2, s. 51–61.
58
Por. KDK 61; J. Śliwiński, Dni radości. Refleksje dla rodzin katolickich na święta
roku kościelnego z uwzględnieniem polskich zwyczajów religijno-obrzędowych, Monachium 1976; I. Tokarczuk, Moc i wytrwałość, Kraków 1988.
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zwłaszcza w miłości. Przekazują życie dzieciom, które będą rozwijać
otrzymane wartości aż do czasu, kiedy same założą rodzinę. Wychowania do miłości zdolnej do wyrzeczeń, a tym samym do dojrzałego
zawarcia małżeństwa, do rodziny dzietnej, domagają się wszyscy
uczciwi ludzie oraz Kościół.59
3. Rodzina – wspólnota świętości
Przyjęcie przez dwoje chrześcijan sakramentu małżeństwa
oznacza zmianę ich życia i postrzegania siebie samych, w drodze do
zbawienia. Dotychczas dążyli do zbawienia indywidualnie, od dnia
ślubu zaś razem, będąc odpowiedzialni za własne zbawienie.60 Małżeństwo, będąc sakramentem, jest powołaniem do życia w miłości
i we wspólnocie, a następnie we wspólnocie nowego potomstwa, do
realizującego Boży plan miłości stwórczej i zbawczej. Rodzina jest
niezastąpioną szkołą życia ludzkiego i religijnego. Rodzina jest szkołą charakterów, zdolnych do poświęceń w miłości, a zwłaszcza ku
świętości.61
Uświęcenie w małżeństwie i rodzinie
Uświęcenie człowieka odnosi się do płaszczyzny wertykalnej
i horyzontalnej, do relacji z Bogiem i ludźmi.62 Sakrament małżeństwa (inaczej dziewictwo czy wdowieństwo63) oznacza zmianę we
wspólnotowym życiu i drodze zbawienia. Odtąd idą razem, będąc
odpowiedzialnymi za zbawienie własne i współmałżonka. To udział
w Bożym planie miłości stwórczej we wspólnocie małżeńskiej.64 Ro59

Por. Paweł VI, Humane vitae, nr 25, 28–30; KDK 47–52; DWCH 6–8; FC 36.
W. Skrzydlewski, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Kraków
1982, s. 125.
61
Por. CL 16–17; Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Citta del Vaticano
1993, nr 107; S. Bolero, Per una teologia della familia, Roma 1992, s. 18–48.
62
Por. Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte”, Citta del Vaticano
2001, nr 31; J. Buxakowski, Refleksje teologiczne nad celem duszpasterstwa rodzin,
„Studia Pelplińskie” 3(1973), s. 204–208.
63
Por. KK 44; KKK 1620; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Vita consecrata”,
Citta del Vaticano 1996, nr 18, 32; M. A. Genevois, Duchowość małżeńska, „Homo
Dei” 30(1961) nr 1, s. 51–58; K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według Biblii,
Warszawa 1994; S. Witek, Teologia życia duchowego, Lublin 1986, s. 219.
64
Por. DA 11; J. Bajda, Powołanie do rodziny. Podstawy teologiczno-moralne, w:
60
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dzina zaś staje się szkołą miłości, kolebką świętości, która jest szczytem dialogu z Bogiem w Jezusie Chrystusie oraz Duchu Świętym.
Źródłem środków uświęcających jest sakrament małżeństwa,
który specyfikuje łaskę uświęcającą chrztu św., aby uświęcić miłość
małżeńską. Świętość pochodzi od Boga, który ustanowił małżeństwo,
aby było błogosławieństwem dla świętości małżonków i rodziny. Łaska Chrystusa, otwartości na ludzi przenika życie małżeńskie i rodzinne, zobowiązując do pielęgnowania specyficznej duchowości.65
Rodzina jest zakorzeniona w materialnym wszechświecie. To
jej dialog ziemski, który jest fundamentem budowania chrześcijańskiej rodziny. Dopiero ponad sferą materialną wznosi się duchowa,
która buduje miłość, zrozumienie i szczęście wspólnoty. Pełnia ma
miejsce wówczas, kiedy życie Boże przebóstwia to co stworzone.
Bóg szczególnie uświęcił małżeństwo i rodzinę przez to, że Syn Boży wszedł w dialog z ludzkością, bowiem stał się dzieckiem w rodzinie nazaretańskiej.
Źródłem życia duchowego małżonków oraz rodziny jest sakrament małżeństwa, bowiem on daje nadprzyrodzoną moc i czyni z nich
instytucję Bożą. Rodzina chrześcijańska, zbudowana na sakramencie
małżeństwa, czerpie z tego źródła siłę, a jego łaska pomnaża znaki
więzi z Bogiem oraz między sobą. Wszystko to jest potrzebne do
wiernego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
Ważnym jest napełnienie rodzin duchem Chrystusowym, bo
z niego płynie moc ofiarna oraz solidarna gotowość do wzajemnej
służby.66 Drogą do tego jest częsta spowiedź i rodzinna Komunia św.
Wychowanie do miłości, red. K. Majdański, Warszawa 1987, s. 34–47; tenże, Etos rodziny fundamentem społeczeństwa, „Z pomocą rodzinie” 1990 nr 5, s. 12–23;
W. Skrzydlewski, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, dz. cyt.,
s. 124–126.
65
Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, nr 107; tenże, List apostolski „Mulieris dignitatem”, Citta del Vaticano 1988, nr 27; M. Marczewski, Duchowość małżeństwa
i rodziny, „Chrześcijanin w świecie” 16(1984) nr 2, s. 35–47; T. Toffi, Spiritualita
familiare, Roma 1965; J. Śledzianowski, Duchowość małżeństwa i rodziny, „Kielecki
Przegląd Diecezjalny” 74(1998) nr 2, s. 138–145.
66
Por. R. Mieliński, Nasz ideał wychowania człowieka – Jezus Chrystus, „Przewodnik Katolicki” 52(1962), s. 418; tenże, Chrystus – nasz brat, „Przewodnik Katolicki”
52(1962), s. 437.
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W ten sposób rodzina otrzymuje pomoc do naśladowania Chrystusa.
To daje moce ku apostolstwu wśród innych rodzin, ukazujące, że tam
gdzie jest Chrystus, jest i miłość, będąca owocem prawdy i prawa
Bożego. Trzeba być dialogowym przykładem miłości, zwłaszcza gdy
staje wobec nowego życia i wychowania młodego pokolenia.
Świętość moralna chrześcijanina, a także rodziny oczekuje
pójścia za Chrystusem oraz nadprzyrodzonego upodobnienia się do
Niego, na wzór Matki Najświętszej.67 Powstaje w ten sposób wspólnota życia z Chrystusem.68 Wołanie o świętość małżeństwa zmierza
do wyrobienia w małżonkach współodpowiedzialności za siebie, za
trwałość wspólnoty i za zbawienie, które mają sobie ułatwiać, zwłaszcza, gdy jedno z małżonków daje zgorszenie czy sprowadza na złą
drogę.69 Dialog z Bogiem, czy powrót do niego jest nadzieją niesienia krzyża nakładanego niekiedy przez współmałżonka.
Małżeństwo i rodzina są najlepszym środowiskiem oraz narzędziem uświęcenia małżonków i dzieci.70 Wierność małżeńska jest
obowiązkiem sumienia, a wszelkie grzechy małżonków są wykroczeniami przeciw świętości małżeństwa oraz jego funkcji zbawczej.71
Zatem szczególnie ważny jest stan etyczno-moralny rodziny i świadomość wad. To jest stawanie w prawdzie, która wyzwala. Mężczyzna i kobieta powinni szukać swego doczesnego szczęścia w trwałym
zjednoczeniu, które ma charakter osobowy; którym w Nowym Przymierzu jest sakrament małżeństwa i rodzina oparty na oblubieńczej

67

Por. J. Królikowski, Maryja i „Matka Kościoła” w nauczaniu kardynała Stefana
Wyszyńskiego (II), „Collectanea Theologica” 62(1992) nr 1, s. 93–97.
68
Por. Jan Paweł II, Otrzymaliście ducha przybrania za synów. Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 1991, w: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1998,
nr 4; K. Hołda, Chrześcijańskie życie wewnętrzne, „Ateneum Kapłańskie” 67(1975)
nr 397, s. 376–377.
69
Por. Cz. Murawski, Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945–1980. Studium dogmatyczno-pastoralne, Sandomierz 1998, s. 148.
70
Por. T. Kukołowicz, O rodzinie w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, „Ład Boży” 10(1982) nr 1, s. 2, 5.
71
Por. KPK, kan 1056; KDK 48; KKK 1648–1651, 2365; S. Kunowski, Rola wychowania moralnego w rodzinie chrześcijańskiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 14(1971)
nr 1, s. 59–69.
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miłości Chrystusa do Kościoła. Świętość jest podstawowym wyzwaniem ich małżeńskiego życia oraz powołania.72
Ustanowiony przez Stwórcę małżeński związek mężczyzny
i kobiety powinien darzyć szczęściem nie tylko samych małżonków,
ale również ich dzieci. Niezbędna jest wierność łasce stanu, co winno
wyrażać się poprzez ofiarowanie siebie za współmałżonka na wzór
Chrystusa, który ofiarował się za Kościół. Każda rodzina chrześcijańska, przez miłość małżonków, wspartą miłością samego Chrystusa, ma odważnie szerzyć miłość wokół siebie, bo jest warunek własnego szczęścia oraz zbawienia.73
Małżonkowie uświęcają się przez szacunek dla własnej godności oraz wobec siebie w duchu miłości.74 Ważnym jest uznanie
godności kobiety i mężczyzny oraz współdziałania w małżeństwie.
Pomoc winni nieść także duszpasterze, wskazując, że nie ma dla nikogo zwolnienia od przykazań Bożych i od służby Bożej. Oni mają
kochać swoje rodziny, pracować dla nich i szanować się opierając to
na życiu nadprzyrodzonym. To wskazywanie na wierność łasce sakramentu małżeństwa, z powołania przez Ojca do życia rodzinnego
w mocach Jezusa Chrystusa oraz darach Ducha Świętego.
Wśród elementów wpływających na dobre środowisko wychowawcze niezbędne jest podtrzymywanie więzi małżeńsko-rodzinnej
oraz życia religijnego wraz z dobrym przykładem rodziców.75 Wszystkie sakramenty Kościoła włączone są w kapłańską funkcję rodziny.
Jednak codzienne życie rodziny, jej dialogową otwartość kształtuje
Eucharystia.

72

Por. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 31.
Por. Episkopat Polski, List pasterski do młodzieży uczącej się i pracującej. Warszawa, 1.10.1969, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, dz. cyt., s. 581–
–583.
74
Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, nr 107; B. Mierzwiński, Asceza w życiu
małżeńskim i rodzinnym, w: Nauki o rodzinie, red. J. Kłys, Szczecin 1995, s. 66–74.
75
Por. N. Han-Ilgiewicz, Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki społecznej, Warszawa 1966.
73
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Eucharystia mocą małżeństwa i rodziny
Sakrament małżeństwa jest powiązany z Eucharystią w obrzędowości liturgicznej. Eucharystia pogłębia jego charakter sakramentalny.76 Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego.77 Więź małżeństwa i Eucharystii ukazuje się jako przymierze miłości, wspólnota dialogu i posłannictwo solidarności. Rzeczywistości
wskazywane przez te pojęcia należą do struktury Eucharystii i małżeństwa.
Eucharystia i sakrament małżeństwa celebrują na swój sposób
misterium zaślubin Chrystusa z Kościołem. Oblubieńcze misterium
związku Chrystusa z Kościołem wypełnia się najdoskonalej w misterium paschalnym i uobecnia w Eucharystii. Eucharystia i małżeństwo
są włączone w misterium paschalne Jezusa Chrystusa i stanowią narzędzie Bożego obdarowania małżonków.78
Eucharystia jest tajemnicą wiary, dialogiem z Bogiem i wymaga pokornej uległości oraz trzymania się Bożego objawienia bez racjonalizmu. Chrystus jest obecny w Eucharystii prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie, co daje małżonkom i rodzicom perspektywę
spotkania z żywym Bogiem. Obecność Jego jest trwała i rozciąga się
poza moment Komunii św. ponieważ taka jest Jego miłość do człowieka. To jest podstawa uwielbienia i adoracji, obecności w tabernakulach oraz noszenia do chorych i umierających.79 Zatem duszpasterstwo eucharystyczne winno być szkołą miłości dla rodziny, a Eucharystia powinna stawać się składnikiem życia religijnego rodziny. Ona
buduje Kościół oraz Kościół domowy.80
76

Por. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Citta del Vaticano 2003,
nr 1, 3, 34; KK 11; DK 5; KKK 1324; A. Scola, Il mistero nunziale. Matrimonio e familia, Roma 2000, s. 155–168.
77
FC 57.
78
Por. KL 10; Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 13; tenże, List do Rodzin,
nr 2, 6.
79
Por. A. Skowronek, Współczesne tendencje w nauce o Eucharystii, „Studia Theologica Varsaviensia” 11(1973) nr 2, s. 114–117; R. Kostecki, Obecność Chrystusa
w Eucharystii w świetle encykliki Pawła VI „Mysterium fidei”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 20(1967), s. 32–39; J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987, s. 453–472.
80
Por. KK 11; RH 20.
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W sakramencie małżonkowie wyrażają tajemnicę jedności
i płodnej miłości, która łączy Chrystusa i Kościół (por. Ef 5, 32).81
Prowadzi on do tego samego celu, co Eucharystia, choć inna jest droga historii zbawienia. Poprzez Eucharystię małżonkowie dostrzec mogą godność i wielkość swego człowieczeństwa, zwłaszcza w wymiarze duchowym.82
Misterium paschalne Jezusa Chrystusa pozwala zobaczyć związek małżeństwa i Eucharystii oparty na ofiarniczym charakterze obu
sakramentów. Miłość małżeńska nie może istnieć bez ofiary i wyrzeczeń w miłości.83 Oddanie w życiu rodziny wyraża się w oddaniu się
małżonków obejmującym całe ich życie. W Ofierze mszalnej człowiek wiary składa Bogu w Chrystusie to, co ma najdroższego, składa
dar z samego siebie, ze swej wolności i miłości. To oddanie obejmuje życie codzienne i ma odniesienie eschatologiczne. Podobne ofiarnicze cechy ma oddanie się małżonków co wskazuje na związek
z Eucharystią.
Eucharystia jest fundamentem życia małżonków i rodziny.
Sakrament małżeństwa winien być również sakramentem jedności
i miłości. Wyraża on tę samą tajemnicę co Eucharystia: oblubieńcze
zaślubiny Chrystusa z Jego Kościołem. Stąd też istnieje w małżeństwie konieczność potwierdzania tej tajemnicy przez przyjmowanie
Komunii św.. Małżonkowie czerpią z Eucharystii pomoc do wypełnienia zadań płynących z ich powołania, czyli dochowania wierności
obowiązkom rodzinnym oraz pokonywania trudności.
Małżeństwo chrześcijańskie bazuje na naturalnej miłości partnerów. Ta rzeczywistość ludzka i doczesna nabiera zakorzenienia
sakramentalnego w chrzcie św.84, a swój punkt kulminacyjny osiąga
w Eucharystii. Tak więc główna rola Eucharystii w życiu małżeńskim i rodzinnym, polega na tym, że w członkach rodziny rozwija ona
81
Por. E. Ozorowski, Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła katolickiego, Poznań
1990, s. 225.
82
Por. R. Stychmiler, L`obligo dei genitori di educare figli alla vita eucaristica, „Ius
Ecclesiae” 2(1990) nr 1, s. 127–135.
83
Por. J. Grześkowiak, Istota współofiary wiernych w Eucharystii, „Ateneum Kapłańskie” 64(1972) nr 379, s. 324.
84
Por. KDK 48; FC 56.
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i pogłębia przemianę w nowego człowieka, zdolnego do miłości
wzorowanej na miłości Chrystusa; która najpełniej ukazała się w ofierze krzyżowej i zmartwychwstaniu.85
Miłość ofiarna łącząca Chrystusa z Kościołem, winna być paschalnym wzorem ludzkiej miłości i zjednoczenia małżonków, żyjących Eucharystią. Małżonkowie przystępujący do Komunii św. odnosić się powinni do siebie z szacunkiem i miłością, pamiętając, że
ich ciała karmione Eucharystią są świątynią Ducha Świętego.86 To
pneumatologiczne otwarcie ku innym w rodzinie, ważne w eschatologicznych czasach Ducha. Sami z siebie nie są zdolni do nadprzyrodzonej miłości. Natomiast może ona być wynikiem Bożego działania
i współpracy z Jego łaską. To dokonuje się przez Eucharystię, która
jest darem ku napełnianiu się duchem Chrystusowym, który jest otwarty ku wszystkim ludziom.
Eucharystia chroni małżonków przed zamknięciem w egoizmie, przed dostrzeganiem tylko własnych spraw; natomiast skłania
do spojrzenia na innych ludzi, rodziny oraz wychowuje do zgody
i przyjaźni87. To miłość, która ożywia ludzkie dzieła. Eucharystia
umożliwia wspólnocie rodzinnej łączność z podobnymi wspólnotami
w ramach parafii i Kościoła. To wszystko chroni ją przed możliwością zasklepienia się w sobie.
Eucharystia odgrywa ważną rolę w tworzeniu rodziny, w życiu
dzieci i wnuków. Ważne jest ukazanie łączności Komunii św. ze
Mszą św., co wprowadza dziecko w ofiarę Chrystusa i uczy składać
drobne ofiary życiowe. Dziecko ofiarując wraz z Kościołem Bogu
Ojcu Chrystusa Pana łączy się z ofiarą, przynosząc dar czy wyrzeczenie, zwłaszcza wiążący się z miłością bliźniego. Kierując się wiarą, dziecko powinno być tak usposobione, żeby tęskniło za miłością
85
Por. J. Walczak, Nowy człowiek w Chrystusie, „Homo Dei” 33(1964) nr 3, s. 157–
–162.
86
Por. A. Fedorowicz, Eucharystia – centrum życia chrześcijańskiego, „Ateneum
Kapłańskie” 52(1960) nr 309, s. 103–109.
87
Por. A. Jaworska, Egoizm małżeński, w: Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt.,
s. 123; S. Wyszyński, Dążenie do rodziny, rodzinności, wspólnoty – właściwością
natury ludzkiej. Uroczystość Św. Rodziny. Warszawa, 9.01.1966, w: Kazania i przemówienia autoryzowane Prymasa Polski, t. 22(1966), s. 105–107 (mps Instytut Prymasowski w Warszawie).
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do Chrystusa. Ważne, aby potrafiło wyrazić Chrystusowi swą miłość
i zdobyć się na przyrzeczenie wierności.88
Eucharystia jako świętowanie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i egoizmem jest doświadczeniem Jego miłości i narzędziem, przez
które stwarza taką miłość między małżonkami i w rodzinie. W Komunii świętej spotkanie z Chrystusem jest najgłębsze, wyzwala także
nadzieje. Na tym polega jej znaczenie i w tym wyraża się związek
małżeństwa z Eucharystią. Składnikiem życia religijnego w małżeństwie jest trwanie w stanie życia nadprzyrodzonego a więc w miłości
Bożej. Ma to dla miłości małżonków i dla dzieci znaczenie zasadnicze. Sakramentalne życie umożliwia trwanie w łasce Bożej.89
Modlitwa w rodzinie
Rodzina pełni misję kapłańską nie tylko przez sprawowanie
Eucharystii oraz innych sakramentów, i ofiarę złożoną na chwałę Bożą, ale również przez życie modlitwy i dialog z Ojcem przez Jezusa
Chrystusa w Duchu Świętym. W Nowym Przymierzu staje tutaj Jezus Chrystus, pośrednik dialogu z Ojcem, który pragnie być tam,
gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię. To jest cenny znak
jedności z umacniającym rodziny Bogiem.
Modlitwa wprowadza prawdę do domu i wszyscy członkowie
rodziny czują się zbratani w błaganiu Boga o przebaczenie, w którym
uzyskuje się pokój duszy.90 Na jego fundamencie można budować
rodzinę. To dialog prośby i nadziei, przepełniony miłością i zaufaniem przepełnionymi Duchem Świętym91. Z modlitwy osobistej rodzi
się modlitwa małżonków i rodzinna, które czynią ją bardziej twórczą.
To modlitwa wspólna męża, żony, rodziców i dzieci, a czasem i innych członków rodziny, np. dziadków czy chorych.92 Szczególnie
88
Por. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 11; tenże, List apostolski „Dominicae cenae”, nr 5; tenże, Encyklika „Evangelium vitae”, nr 25.
89
Por. tenże, Ecclesia de Eucharistia, nr 9, 5, 15, 54.
90
Por. FC 62.
91
Por. Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et Vivificantem”, Citta del Vaticano 1986,
nr 65.
92
Por. S. Wyszyński, Rodzina Bogiem silna. Do rodziców katolickich. Warszawa,
7.05.1961, w: Kazania i przemówienia autoryzowane Prymasa Polski, t. 8(1961),
s. 55–57; L. Dyczewski, Rodzice jako dziadkowie, w: Miłość – małżeństwo – rodzi-
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ważne jest wspólne odmawiania modlitwy w rodzinach, choćby raz
dziennie. Zgodnie z zapewnieniem Jezusa Chrystusa taka modlitwa
zapewnia Jego obecność, a także wyzwala nadzieję wysłuchania
próśb oraz dziękczynienia (por. Mt 18, 20).
Modlitwa rodzinna jest otwarciem się ku Bogu i aktem wzajemnej przyjaźni z członkami rodziny, a przez nich z innymi ludźmi.
Jest ona nieodzowna w pogłębianiu życia duchowego indywidualnego oraz rodzinnego i ma wpływ na życie.93 Wspólna codzienna
modlitwa, czytanie Pisma świętego i rozmowy na tematy religijne są
konieczne dla nadania rodzinie znaków odniesienia do Boga. Rodzina religijna jest środowiskiem, w którym człowiek spotyka się z
modlitwą, uczy się jej i zaczyna praktykować.94
Rodzina katolicka staje się komunijnym przybytkiem Pana
szczególnie podczas modlitwy zanoszonej w miłości. To umacnianie
się siłą Boga, płynącą ze wspólnej modlitwy. Droga czerpania Bożych mocy z codzienności życia i świadectwa ewangelicznej nadziei.
Dom rodzinny winien być przygotowaniem się do liturgii sprawowanej w Kościele, a jednocześnie tę liturgię kontynuować w Kościele domowym. Dom rodzinny jest zapoczątkowaniem dialogu miłości z Bogiem, która rzutuje na dialog międzyosobowy. Wzorem
modlitewy dla małżonków i rodziców powinna być Święta Rodzina
z Nazaretu.95
W modlitwie małżeńskiej należy dostrzegać środek do wydobycia z sakramentu małżeństwa łask, które w sobie zawiera: jest on
wyznacznikiem, który kształtuje małżonków jako jedną duszę, w darze komunijnego powołania. W ten sposób jedynie pośród tych, któna, dz. cyt., s. 509–533; A. Rumun, Ludzie starsi we wspólnocie ludzkiej, w: Ludzie
chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański, Warszawa 1981, s. 81–90; Z. Gałdzicki, Człowiek stary w rodzinie, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, red.
A. Czarnocki, Warszawa 1994, s. 553–557; J. Kłys, Życie rodzinne drogą do doskonałości, „Ateneum Kapłańskie” 369(1970), s. 29–43.
93
Por. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 43.
94
Por. I. Werbiński, Modlitwa rodzinna, w: Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt.,
s. 279–280; J. Kłys, Życie rodzinne drogą do doskonałości, art. cyt., s. 29–43.
95
Por. FC 86; Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Citta del Vaticano
1980, nr 15; T. Zadykowicz, Modlitwa, w: Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, dz. cyt., s. 337–339.

178

EWANGELIZACJA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

rzy razem się modlą, jest możliwa nadprzyrodzona więź, która promieniuje na rodzinę oraz inne rodziny i otoczenie. To dotyczy małżonków i rodziców w ich dialogu ku wartościom religijnym, a zwłaszcza świętości, zdobywanej nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Ta
świętość jest znakiem współpracy z łaskami Pana oraz jedności z Nim
samym.
Sens modlitwy małżonków najgłębiej wyraża określenie „modlitwa życia”, co oznacza, że między modlitwą a życiem istnieje związek nadprzyrodzony. Życie jest bogate, kryje w sobie wiele tajemnic,
które nie łatwo uchwycić. Podobnie w modlitwie małżonków streszcza się bogactwo modlitwy chrześcijańskiej: adoracja, dostrzeganie
tego, że nieraz trudno odczytać, to, czego Bóg pragnie od człowieka,
a także intymny dialog z Bogiem, Trójcą Świętą.96 To dialogowy
kontakt z Bogiem, który kształtuje osobowość i styl wspólnoty małżonków otwartych na miłosierdzie.97 Modlitwa przygotowuje ich do
tego, aby byli mistrzami życia duchowego w rodzinie, a poprzez
przykład i dla innych.98
Proces wychowania do modlitwy opiera się na przeżyciach
modlitewnych małżonków i rodziców. Dziecko, reagując na modlitwę, chłonie tajemnice Boże; natomiast odpowiednio wdrażane w klimat modlitwy, potrafi głębiej niż człowiek dorosły, przeżywać obecność Boga w swoim życiu. Jest to oczywiście poziom dziecka, ale
taki należy szanować, przy świadomości, iż w pewnym momencie on
przeminie. Widząc modlących się rodziców, dziecko może nie pojmować słów modlitwy, ale będzie naśladować rodziców w tym, co
robią, to będzie jego własny dialog miłości z Panem.99
Rodzice powinni modlić się za swoje dzieci, uczyć je dialogowego odniesienia do Boga, przepełnionego zaufaniem i miłością. Na
mocy swej godności i misji kapłańskiej rodzice chrześcijańscy zgod96

Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, Citta del Vaticano 1992, nr 47.
97
Por. tenże, Dives in misericordia, nr 15.
98
Por. I. Werbiński, Modlitwa małżonków, w: Słownik małżeństwa i rodziny, dz.
cyt., s. 278–279.
99
Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, nr 74; RH 11; J. A. Sobkowiak, Dialog, w:
Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, dz. cyt., s. 145–147.
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nie z wiarą, mają uczyć dzieci od ich najwcześniejszych lat życia
modlitwy, wprowadzać je w odkrywanie Bożego misterium i osobistej z Nim rozmowy. Jeszcze bardziej odpowiedzialna winna być
modlitwa młodzieży, która jest bardziej świadoma swego ewangelicznego świadectwa.100
Okazją szczególną do modlitwy w rodzinach i za rodziny są
święta kościelne, a szczególnie uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa. Także rocznice, imieniny lub urodziny mogą stać się
okazją do dziękczynienia Bogu, a w Nim i ludziom, zwłaszcza podczas Eucharystii, która jest szczytem modlitwy i adoracji oraz dzieł
zbawczych.101 W rodzinie wspólna modlitwa winna być praktykowana zwłaszcza przed spoczynkiem, co daje także nastrój emocjonalny.
Wręcz powinna zaistnieć atmosfera religijna domu rodzinnego, gdzie
wspólna modlitwa ma swoje miejsce, a dialog z Bogiem staje się codziennością.102
Zusammenfassung
Die richtige Dynamik die Familie zu erkennen stellt sie, als die Grund
Struktur des Handel und Wandel. Vielmehr, keine andere kann ihr vollkommen nicht versperren. Sie ist das natürliche, während dieses Zufalles der
Mann und die Frau verbundene Merkmal das Leben der gegenseitigen
Berichte aufzubauen der festen komplizierten Verkettung, die von Christo
zu dem Dienstrang des Sakramentes aufgestellt worden ist. Diese Wahrheit
ist das Fundament des Dialoges mit Gott, und aus der ander Seite und dem
natürlichen Dialog.
Für die Christen, die Familie hält sich als die Privat schöpferisch eingeschriebene Kirche dynamisch auf und anwesend in der allgemeinen Kirche sowie den partikularen Kirchen. Sie nimmt dynamisch eine prophetische, pristerliche und königliche Sendung auf. In der Praxis der Evangelisierung sind sie die besonderen Merkmale des Dialoges mit Gott, die sie
der Familie des ungewöhnlichen Bezuges in ihren Spezifikationen verleihen
gegen Gottes sowie gegenseitig aller ihrer Mitglieder.

Por. J. Kłys, Życie rodzinne drogą do doskonałości, art. cyt., s. 29–43.
Por. FC 61.
102
Por. Episkopat Polski, List na rozpoczęcie ostatniego roku Wielkiej Nowenny.
12.03.1965, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, s. 396.
100
101
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So ist die erkannte Familie der Platz das Heiligen, der Verkehr mit
Gott sowie die eigene Identität zu erkennen. Alle Analyse soll hierin einschließlich als die Ehe und die Familie gesehen werden, wenn bis zu den
natürlichen Fundamenten reichen dieser communio personarum.

tłum. Bogusław Spurgjasz
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Pastoralny wymiar kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wstęp
Liturgia stanowi źródło i szczyt życia Kościoła. Jest ona dziełem Boga i darem dla ludzi odkupionych. W różnych czynnościach
liturgicznych Kościół głosi Ewangelię zbawienia oraz celebruje tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Szczytem liturgii jest
Eucharystia. W niej krwawa ofiara Chrystusa urzeczywistnia się sakramentalnie, zatem za pomocą znaków chleba i wina. W innych
czynnościach liturgicznych, zatem w pozostałych sakramentach, sakramentaliach, Liturgii godzin i w celebracjach roku liturgicznego, zmartwychwstały Chrystus, mocą swej Paschy, udziela swego Ducha ludziom odkupionym.
W celebrowaniu liturgii nie wyczerpuje się jednak misja Kościoła. Lud Boży sprawuje także liczne nabożeństwa.2 One są wyrazem jego pobożności. Ta zaś wyraża się w licznych formach modlitewnych i praktykach pobożnościowych, potwierdzonych przez Koś* Ks. prof. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, ur. 07 XI 1945 r., jest kapłanem diecezji
siedleckiej. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1968 r. Jest liturgistą, dr. hab. i prof. nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym UKSW, Instytut Teologiczny w Radomiu.
2
Zob. Jan Paweł II, Vicesimus quintus annus. List apostolski, nr 18. Papież napisał,
że nie można lekceważyć pobożności ludowej ani traktować jej z obojętnością czy
pogardą. Ona bowiem jest bogata w różnorakie wartości. Sama w sobie wyraża religijne nastawienie człowieka wobec Boga. Owszem, pobożność ta stale potrzebuje
ewangelizacji, „aby wiara, którą wyraża, stawała się wciąż bardziej dojrzała i autentyczna”. Nabożeństwa ludu chrześcijańskiego i inne formy pobożności są pożądane i godne zalecenia pod warunkiem, że nie będą zastępowały ani nie będą mieszane z celebracjami liturgicznymi.
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ciół hierarchiczny. Pobożność chrześcijańska nie jest częścią liturgii,
ale zgadza się z nią i respektuje jej rytm oraz normy. Z liturgii czerpie inspirację i do niej prowadzi lud chrześcijański.
Jednym z nabożeństw, ciągle kształtującym świadomość religijną i postawy moralne wielu wyznawców Chrystusa, jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo to zanurza
ludzi w miłosierną miłość Boga. Ma też na celu wynagradzanie
Chrystusowi za zło i niewdzięczność wobec Jego miłości, bo ta nie
jest kochana przez tych, których On umiłował do końca. Potrzebna
jest pastoralna refleksja nad tym nabożeństwem.
1. Biblijne podstawy
kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pismo św. jest Księgą napisaną pod natchnieniem Bożym. Zawiera ono żywe słowo Boga, który ustawicznie wychodzi ku człowiekowi z propozycją zbawienia. Ten zbawczy kontakt rozpoczął się już
w akcie stworzenia człowieka. Bóg stworzył ludzi na obraz i podobieństwo swoje (Rdz 1, 27). W ten sposób wypowiedział miłość swego „serca”. Bóg będzie okazywał człowiekowi swoją dobroć także po
jego grzechu, który był manifestacją nieposłuszeństwa wobec Stwórcy. Biblia mówi wprawdzie, że Bóg żałował, iż stworzył ludzi (Rdz
6, 6–7), ale zaświadcza też, że nie zaprzestał interesować się ludzkością. Miłosiernie spojrzał na Noego w arce i sprawił, że wody potopu zaczęły opadać i przyszło ocalenia dla całej jego rodziny (Rdz
8, 1). Pamięć Boga towarzyszy całej ludzkości, bo czyż może niewiasta zapomnieć o niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie, zapewnia Bóg
(Iz 49, 15).
Bóg jest blisko każdego człowieka. Abrahama upatrzył jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby
przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie
(Rdz 18, 19). Obiecał mu potomstwo, w którym będzie on błogosławiony (Rdz 22, 18). Potomkowie Abrahama stali się niewolnikami
w Egipcie. Jahwe wprowadził ich na wolność (Wj 11–15). Bóg zawarł u podnóża góry Synaj przymierze z Izraelitami. Mimo, że oka-
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zali się oni ludźmi wiarołomnymi, On pozostał wierny przymierzu
(Wj 33, 1–10) i ostatecznie doprowadził ich do ziemi obiecanej.
Bóg zgodził się na ustanowienie w Izraelu króla, którego domagał się lud. Wybrany przez Boga na króla Dawid nie był bez winy.
Dopuścił się m.in. cudzołóstwa i morderstwa. Bóg nie zażądał rygorystycznego wymierzenia mu kary przewidzianej w Prawie. Dawid
musiał dźwigać konsekwencje swych grzechów. Był prześladowany
przez własnego syna (2 Sm 11–15). Bóg go oczyścił i uczynił wzorem dla innych panujących w Izraelu.
Dobroć Boga towarzyszyła królowaniu Salomona. Gdy Jahwe
obiecał spełnienie jego prośby, to Salomon poprosił o serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła (1 Krl 3,
9). Dzięki temu darowi zasłynął z mądrości.3
Bóg był cierpliwy wobec niesprawiedliwości i bezbożności
królów judzkich. Dopuścił jednak niewolę. W roku 607 przed Chr.
Babilończycy zburzyli Jerozolimę i spustoszyli kraj (Jr 25, 4–11).
Kiedy dobiegło końca 70 lat niewoli w Babilonie, Bóg sprawił, że
reszta Izraela wróciła do kraju i zaczęto odbudowę zniszczonej Jerozolimy i świątyni w tym świętym mieście (Iz 44–45).
Delikatny puls czułości Bożego „serca” wobec Narodu Wybranego wybrzmiewa z mocą, gdy Bóg Izraela mówi do niego: Nie bój
się robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu, ponieważ ja cię wspomagam (Iz 41, 14). Niekiedy to serce jest przepełnione zazdrosnym
wzburzeniem (Jr 3, 1). Cała historia zbawienia ukazuje wewnętrzne
poruszenia Bożego serca. Wypełniły się one w Jezusie Chrystusie.4
Jego Serce pulsuje miłością miłosierną. Stąd zaproszenie: Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,
28–30). To serce Zbawiciela świata, z miłości do ludzi, zostało na
3
A. Świderkówna, Serce słuchające, www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/serce-sluchajace.htm l- 26k (luty 2009).
4
W. Jędrzejewski, Zło świata i grzech Kościoła, http://www.mateusz.pl/czytelnia/wj-grzech.htm.
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krzyżu przebite włócznią rzymskiego żołnierza. Ukrzyżowany i zmartwychwstały wcielony Syn Boży odkupił cały świat.
2. Kościół o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa
Życie wyznawców Chrystusa od początku istnienia Kościoła
jest naznaczone wdzięcznością i uwielbieniem zbawczej miłości Boga w Trójcy Świętej jedynego. Ta miłość „zmaterializowała się”
w Jezusie Chrystusie. On, Dobry Pasterz, za zbawienie świata oddał
życie w śmierci krzyżowej. Chociaż krzyż dla Żydów był zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, to wyznawcy Wcielonego Słowa rozumieli go jako znak bezgranicznej oraz bezinteresownej zbawczej
miłości Boga wobec wszystkich ludzi (1 Kor 1, 23). Krzyż stał się
przedmiotem czci. W średniowieczu rozwijała się pobożność pasyjna. Żywe było nabożeństwo do rany boku Chrystusa i Jego Serca
przebitego włócznią żołnierza. Rozumiano, że jest to Serce Odkupiciela świata, żywy symbol miłości Boga do ludzi.
W XIII wieku w klasztorze sióstr benedyktynek w Helfta dwie
mistyczki, mianowicie św. Mechtylda (+1299) i św. Gertruda (+1302)
praktykowały nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Mechtyldę, która
przez osiem lat była przykuta do łóżka, Jezus zaszczycił mistycznymi
wizjami. Ofiarował jej swoje Serce jako miejsce ucieczki.5 Gertruda
również miała mistyczne wizje. Koncentrowały się one wokół Eucharystii. Żywo przeżywała Chrystusa jako Oblubieńca swej duszy.
Jego Serce rozumiała jako „arkę boleści” oraz narzędzie zbawcze
Trójcy Świętej.6 W tym samym wieku dwie polskie mistyczki, błogosławiona Dorota z Mątowów (+1394) i błogosławiona Juta z Chełmży (+1260) także praktykowały nabożeństwo do Najświętszego
Serca Jezusa.
W XVII wieku nabożeństwo to propagowali znani teologowie,
zwłaszcza św. Franciszek Salezy, św. Jan Eudes, bł. Klaudiusz de la
Colombiere, kierownik duchowy Małgorzaty Marii Alacoque oraz
5
J. Lenczewski, Mechtylda z Hackenborn, w: Leksykon mistyki, red. P. Dinzelbacher, tł. Bogusław Widła, opr. S. Urbański, P. Pachciarek i K. Rybacka, Warszawa
2002, s. 181–182. Mechtylda jest czczona jako święta (19.11), chociaż nigdy nie odbył się jej proces kanonizacyjny.
6
J. Lenczewski, Gertruda Wielka z Helfty, w: Leksykon mistyki, dz. cyt., s. 92.
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polscy jezuici, m.in.: o. Tomasz Młodzianowski i o. Kasper Drużbicki (+1662). Ten ostatni zostawił ponad 50 dzieł ascetycznych. Jego refleksja teologiczna koncentrowała się wokół tajemnicy mądrości Bożej i Bożego miłosierdzia, które są „zawarte” w Sercu Jezusa.7
Rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa ożywił się
i upowszechnił po prywatnych objawieniach Małgorzaty Marii Alacoque z klasztoru Paray Le Monial we Francji.8 Począwszy od 27
grudnia 1673 roku przeżywała ona mistyczne wizje. Podczas pierwszego objawienia w kaplicy sióstr wizytek Zbawiciel powiedział do
siostry Małgorzaty: Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku
ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie mogę już powstrzymać w sobie
płomieni tej gorącej miłości. Muszę je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami,
które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne,
konieczne, aby ich wydobyć z przepaści zatracenia.
W następnej wizji zobaczyła ona Serce Jezusa jakby na tronie
całkowicie z ognia i płomieni, jaśniejące bardziej niż słońce i otoczone cierniową koroną, z krzyżem na szczycie. Zbawiciel powiedział, że
pragnie gorąco, aby ludzie Go miłowali i dlatego objawia im swoje
Serce wraz ze wszystkimi skarbami Bożej miłości, pełne łask, miłosierdzia i zbawienia. W tym widzeniu został określony przedmiot
kultu. Jest nim niepojęta miłość Zbawiciela do ludzi. Jej symbolem
jest Jego Najświętsze Serce. To nabożeństwo – mówił Jezus – jest ostatnim wysiłkiem Mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem
w czasach ostatecznych.
Trzeci raz ukazał się Zbawiciel siostrze Małgorzacie Marii
2 lipca 1674 roku. Był jaśniejący chwałą, ale ze stygmatami pięciu
ran. Ukazał swoje Serce i pozwolił wizytce wniknąć w cudowne głębie Jego miłości. Jednocześnie skarżył się na niewdzięczność, oziębłość i wzgardę ludzi wobec Niego. Pan Jezus domagał się zadośćuczynienia i wynagrodzenia za te zniewagi. Mówił do niej: Przynajmniej ty staraj się Mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy,
za ich niewdzięczność. Określił sposób wynagradzania: będziesz
7

S. Urbański, Drużbicki Kasper, tamże, s. 59–61.
G. v Brockhusen, Alacoque Małgorzata Maria, tamże, s. 2–3; zob., O. Mateo, Jezus Król miłości, Poznań 1946.
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przystępować do Komunii świętej tak często, jak tylko pozwoli Ci posłuszeństwo, zwłaszcza będziesz Mnie przyjmować w każdy pierwszy
piątek miesiąca. Domagał się czuwania nocnego w każdy czwartek
od godziny 23 do 24. To ma być „godzina święta”. Należało ją przeżywać w zjednoczeniu z Nim, cierpiącym w Ogrodzie Oliwnym.
Małgorzata Maria Alacoque podczas mistycznej wizji w czerwcu 1675 r. otrzymała polecenie podjęcia starań, by ustanowiono
uroczystość Serca Jezusa. Żądam od Ciebie, żeby pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku
uczczeniu mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii
św. i składano uroczyste wynagrodzenie przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas
wystawienia na ołtarzach.
Po raz pierwszy obchodzono tę uroczystość jedenaście lat później, 21 czerwca 1686 r. W następnym roku francuskie wizytki otrzymały zezwolenie Stolicy Apostolskiej, aby w ich klasztorach była celebrowana Msza św. wg formularza, który już w 1670 r. przygotował
Jan Eudes (+1680).9 Papież Pius IX w 1856 r. rozszerzył tę uroczystość na cały Kościół. Papież Leon XIII, dnia 25 maja 1899 roku,
wydał encyklikę Annum sacrum, poświęconą kultowi Serca Jezusa
oraz dokonał poświęcenia całego świata Najświętszemu Sercu Zbawiciela ludzkości. On też zatwierdził specjalny formularz Mszy św.
wotywnej, przeznaczonej na pierwsze piątki miesiąca. Pius XI, dnia
8 maja 1928 r., ogłosił encyklikę Miserentissimus Redemptor, w której usilnie zachęcał do rozwoju kultu Serca Jezusowego oraz wynagradzania Mu za grzechy ludzi. Polecił praktykę osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Zbawiciela. Pius XII, dnia 15 V 1956,
w doroczną uroczystość Serca Jezusa ogłosił encyklikę Haurietis
aquas, w której scharakteryzował kult Serca Jezusa jako syntezę całej
tajemnicy naszego odkupienia.10

W Królestwie Polskim uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa była świętowana od 1765 r., na mocy pozwolenia Kongregacji Obrzędów. Decyzja papieża Klemensa XIII była odpowiedzią na memoriał biskupów polskich wystosowany do papieża.
10
Maria Renata od Chrystusa, Vivere cum Ecclesia, Kraków 1958, s. 67–83.
9

187

KS.

KAZIMIERZ MATWIEJUK

3. Sens praktyki pierwszych piątków miesiąca
1. Nabożeństwo do Najświętszego Serca stanowi historyczne
świadectwo pobożności Kościoła wobec wcielonego Syna Bożego.
Kontemplacja Serce Jezusa obejmuje wszystko, co Chrystus z miłości uczynił dla ludzi. Serce najlepiej wyraża istotę tej miłości i najwięcej mówi o tym, który kocha. Serce Pana Jezusa jest symbolem
zbawczej dobroci Boga – Człowieka. Wcielony Syn Boży przez przyjęcie ludzkiej natury zjednoczył się niejako z każdym człowiekiem.
On pracował ludzkimi rękoma, myślał ludzkim umysłem, działał
ludzką wolą i kochał ludzkim sercem. Jego Serce, to wnętrze, które
odsłania najgłębsze pokłady Jego tajemnicy i posłannictwa.11
Kult Serca Jezusa stanowi kontemplacja miłości Słowa Wcielonego, które przyjęło ludzkie serce. W tym kulcie przedmiotem
uwielbienia jest cała osoba Jezusa. On jest dobry i miłujący. Te przymioty osobowości wycisnęły znamię na wszystkich Jego dziełach.
Bogactwo boskiej i ludzkiej miłości Wcielonego Słowa jest obecne
nade wszystko w dziele odkupienia. Chrystus dokonał go w posłuszeństwie swemu Ojcu i bezinteresownej miłości do wszystkich ludzi, którzy są grzesznikami.12
2. Chrystus, wcielony Syn Boży, dokonał odkupienia rodzaju
ludzkiego na drzewie krzyża. Jego śmierć dopełniła się zmartwychwstaniem. Zmartwychwstały Zbawiciel świata wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. Ale przed wniebowstąpieniem zapewnił smucących się apostołów, że pozostanie z nimi po wszystkie dni, aż do
skończenia świata (Mt 28, 20). Serca uczniów wypełniła nadzieja
i pokój ducha.
Oni, wyposażeni tymi darami, poszli z Ewangelią na cały świat,
by prowadzić ludzi ku Chrystusowi przez głoszenie prawdy Bożej,
udzielanie sakramentów świętych i troskę o każdego człowieka, także w wymiarze jego potrzeb doczesnych. W ten sposób pokazywali
apostołowie, że Chrystus, który ludzi umiłował do końca, troszczy
się o nich ustawicznie. Niestety, jak mówił św. Franciszek z Asyżu,
11

Por. Bóg bliski. Historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, red. C. Drążek, L. Grzebień, Kraków 1984, s. 210.
12
J. Raba, Po 10 min o Bożym Sercu, Kraków 1958, s. 6.
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miłość Boża nie jest szanowana i nie jest kochana. Stąd wynika obowiązek wynagradzania za niewierności popełniane wobec Niego.
Obowiązek ekspiacji ciąży na całym rodzaju ludzkim, który
został obciążony grzechem pierworodnym i utracił łaskę uświęcającą. Tak, jak pisze św. Paweł, staliśmy się potomstwem z natury zasługującym na gniew Boży (Ef 2, 3). Żadna moc stworzona nie może
zadośćuczynić za występki człowieka. Może tego dokonać jedynie
Syn Boży, który nas odkupił. Cała moc zadośćuczynienia leży w Jego ofierze krzyża. On pojednał ludzkość z Ojcem i wynagrodził za
grzechy świata. Jego posłuszeństwo Ojcu i miłość do każdego człowieka ukazały, że Jego życie, męka i śmierć mają wartość ekspiacyjną, wynagradzającą. Jezus w swoim ciele poniósł na drzewo krzyża grzechy całego świata. O Nim prorokował Izajasz: On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści (53, 4), a św. Piotr
zachęcał, abyśmy przestali być niewolnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości (por. 1 P 2, 24).
Człowiek zanurzony przez chrzest w śmierci Chrystusa ma
udział w Jego zmartwychwstaniu. Uzyskał możliwość ukrzyżowania
swego ciała wraz z jego namiętnościami i pożądliwościami. Pius XI
pisał, że im bardziej nasze oddanie i ofiara będą podobne do ofiary
Pana, im doskonalej złożymy ofiarę z miłości własnej i pożądliwości,
a ciało nasze poddamy mistycznemu ukrzyżowaniu, tym obfitsze zbierzemy owoce łaski i pojednania dla siebie i innych.13
3. Wymiar ekspiacyjny, wynagradzający, ma praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Wówczas celebruje się Mszę
św. wotywną ku czci Serca Jezusa i przyjmuje Komunię św. na intencję wynagrodzenia. Nowenna pierwszych piątków jest związana
z objawieniami Małgorzaty Marii Alacoque. Dnia 02 lipca 1674 r.
dał jej Jezus 12 obietnic, które wskazują na duchowe owoce przeznaczone dla obchodzących tę nowennę. Oto one: 1. Dam im wszystkie
łaski potrzebne w ich stanie; 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich
rodzinach; 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach;
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci;
13

Pius XI, Miserentissimus Redemptor. Encyklika o wspólnym zadośćuczynieniu
Najświętszemu Sercu Jezusowemu (8.05.1928), nr 4.
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5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia;
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia; 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi; 8. Dusze gorliwe dojdą
szybko do doskonałości; 9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony; 10. Kapłanom dam dar kruszenia
serc najbardziej zatwardziałych; 11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na
zawsze w nim pozostaną; 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia
Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli tym wszystkim,
którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.14 Są to obietnice miłości i miłosierdzia Bożego.
Obietnica dwunasta jest nazywana Wielką. Jezus zapowiada
w niej największą łaskę, jakiej człowiek może otrzymać na ziemi.
Jest to łaska śmierci w stanie przyjaźni z Bogiem. Jej warunkiem jest
godne przyjmowanie Komunii św. przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Zbawiciel obiecuje wszystkim, którzy z zaangażowaniem wypełnią tę praktykę łaskę ostatecznej wytrwałość.
Wielka obietnica stanowi wyraz troski Pana Jezusa o zbawienie ludzi. Jest dowodem Jego wielkiego miłosierdzia. Nie oznacza
ona jednak mechanicznej zależności między spełnieniem praktyki
nowennowej a otrzymaniem łaski uświęcającej. Oznacza natomiast,
że praktykujący nowennę pierwszopiątkową będzie współpracował
z łaską Bożą otrzymywaną i umacnianą przez sakramenty św.,
zwłaszcza sakrament pokuty, i będzie trwał w przyjaźni z Bogiem.
Ta obietnica nie stanowi więc gwarancji zbawienia ze względu na
samą praktykę pierwszych piątków, ale jest zachętą do trwania
i umacniania duchowych korzyści, jakie Jezus przekazuje swoim
czcicielom.
Pierwszy piątek miesiąca jest dniem specjalnej kontemplacji
Bożej miłości, objawionej w Sercu Jezusa. Jest dniem wynagrodze14
Por. Kult Serca Jezusa, http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/nspj.php3 (22.
03.2009).
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nia za grzechy przez uczestnictwo w zadośćuczynieniu, jakie Chrystus złożył na krzyżu Ojcu niebieskiemu za grzechy świata. Dokonuje
się to poprzez pełne uczestnictwo w celebracji Eucharystii, która jest
sakramentalnym uobecnieniem ofiary krzyża dopełnionej chwalebnym zmartwychwstaniem Chrystusa. Komunia św. ma wymiar wynagradzający, ponieważ jest pokarmem uzdalniającym do podejmowania czynów dobroci wobec bliźnich, zwłaszcza przebaczenia i miłowania nieprzyjaciół. Zjednoczenie z Chrystusem i współofiarowanie się z Nim Bogu czyni człowieka w pewnym sensie ofiarą wynagradzającą.15
Praktyka pierwszych piątków miesiąca nie polega tylko na zewnętrznych praktykach pobożnościowych, ani też nie powinna wypływać tylko z nadziei otrzymania różnych dobrodziejstw, które
Chrystusa obiecał w prywatnych objawieniach, ale na kontemplacji
miłości Zbawiciela, z której ma zrodzić się gorliwość apostolska.
Idzie więc o ofiarowanie Bogu samych siebie oraz zadośćuczynienie
wraz z Chrystusem za grzechy własne i innych ludzi.
Zakończenie
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa koncentruje się na tajemnicy Chrystusa Zbawiciela. Obejmuje Jego Osobę i całe posłannictwo. Jezus zjednoczony z Ojcem (por. J 10, 30) zaprasza wszystkich odkupionych do ścisłej jedności ze sobą, do przyjęcia Jego osoby i Jego ewangelii. On jest Dobrym Pasterzem cichego i pokornego
serca (Mt 11, 29).
Nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca prowadzi do osobistego spotkania z Jezusem i przyjęcia Jego łaski. Jest też wezwaniem do nawrócenia i do pojednania. Prowadzi człowieka drogą błogosławieństw, kształtuje w nim serce czyste i spragnione sprawiedliwości. Serce Jezusa jest źródłem osobistej świętości każdego wyznawcy Chrystusa, którego przebodli (por. J 19, 37).16
15

J. Gaweł, Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, Częstochowa 2002, s. 58–60.
Na podst. Jan Paweł II, Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Homilia podczas
beatyfikacji sióstr Bernardyny Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej (Zakopane,
6.06.1997), http://www.opoka.org.pl/biblioteka /W/WP/ JanPawel II/homilie/zakopane_06061997.html.

16
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Kult Serca Jezusa ma wymiar eklezjalny. Kościół narodził się
z przebitego serca Zbawiciela (KKK 766). Kult Najświętszego Serca
Pana Jezusa ożywia eklezjalną świadomość ludu Bożego. Ożywia też
świadomość misyjną. Pozwala zrozumieć głębiej, że Kościół jest
powszechnym znakiem zbawienia, zatem znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi (KKK 774). Ludzie otwarci na miłość Serca Jezusa odnajdują Go także w Kościele domowym, w rodzinie.
Kult Serca Jezusa dynamizuje realizację kapłaństwa chrzcielnego katolików świeckich. Wpisuje się w skuteczne budowanie cywilizacji miłości. Podstawą tej cywilizacji jest uznanie powszechnego zwierzchnictwa Boga Ojca jako niewyczerpanego źródła miłości, która ma imię, Jezus Chrystus.17
Do przetłumaczenia:
Liturgia jest dziełem Boga. Stanowi dar dla całej odkupionej
ludzkości. Liturgię konstytuują sakramenty, sakramentalia, Liturgia
godzin oraz celebracje roku liturgicznego. W tych czynnościach
liturgicznych, w Kościele i przez Kościół, zmartwychwstały
Chrystus kontynuuje dzieło zbawienia. Dokonuje uświęcenia
konkretnych ludzi i razem z uświęconymi oddaje chwałę Ojcu w
jedności i miłości Ducha Świętego.
W celebrowaniu liturgii nie wyczerpuje się misja Kościoła.
Lud Boży sprawuje także liczne nabożeństwa. One są wyrazem jego
pobożności. Nabożeństwa ludu Bożego nie są częścią liturgii. Ich
wartość zawiera się w tym, że one wypływają z liturgii i do niej
prowadzą, nie przekraczając jej progu.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa nawiązuje
do miłosiernej miłości Boga, który przez swego wcielonego Syna
dokonał odkupienia świata. Chrystus mocą swej paschy stał się
Odkupicielem człowieka. Nabożeństwo to ma charakter ekspijacyjny
za grzechy odkupionych, którzy niejednokrotnie na Bożą miłość
odpowiadają niewiernością i grzechami.

17
Jan Paweł II, Trzeba budować cywilizację miłości. Audiencja generalna (15.12.
1999), http://www.duch. lublin.pl/cywilizacja/ (luty 2008).
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Praktyka pierwszych piątków miesiąca, połączona z Komunią
św. wynagradzającą nie daje automatycznie prawa uczestnictwa w
obietnicach danych Małgorzacie Marii Alacoque, ale jest formą
pogłębiającą wiarę i dynamizującą zaangażowanie chrześcijan w
ewangelizacyjnej i uświęcającej misji Kościoła we współczesnym
świecie.
Zusammenfassung
Die Liturgie ist das Werk des Gottes. Die Gabe für die ganze abgekaufte Menschheit bildet. Die Liturgie konstituieren Sakramente, die Liturgie der Stundengebet sowie die Feierlichkeiten des liturgischen Jahres.
Während dieser liturgischen Tätigkeiten, in der Kirche und durch die Kirche,
der auferstandene Christus setzt das Werk der Erlösung fort. Er vollbringt
die sachlichen Menschen zu heiligen und zusammen mit den Ggeheiligten
erteilt er dem Vater die Ehre in der Einheit und der Liebe des Heiligen
Geistes.
Allein in die Liturgie erschöpft sich die Mission der Kirche nicht.
Das Gottes Volk übt die ebenfalls zahlreichen Gottesdienste aus. Sie sind
das Wort seiner Frömmigkeit. Die Gottesdienste des Gottes Volkes sind
kein Teil der Liturgie. Ihres Wert beruht auf dem, dass sie sich aus einer
Liturgie ergeben und an sie liefern, sie in keine Schwelle überschreitend.
Die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu knüpft die barmherzige
Liebe des Gottes an, der die Welt abzukaufen durch seinen einberufenen
Sohn vollbracht hat. Christus durch seine Passion ist der Erlöser des Menschen geworden. Dieser Gottesdienst ist eine Art von der Aufopferung für
die Sünden der Seelen, die mehrmals auf die Gottes Liebe mit der Untreue
und den Sünden antworten.
Die, mit der hl. belohnenden Kommunion, verbundene Erfahrung der
erste Freitage des Monates gibt das Recht der Teilnahme an den an der
Margareta Maria Alacoque gegebenen Versprechen automatisch nicht, aber
er ist die den Glauben vertiefende und die Hingabe dynamisierende Form
der Christen während der evangelisierenden und heiligenden Mission der
Kirche in der zeitgenössischen Welt.
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Organizm Kościoła Chrystusowego
Sobór Watykański II naucza, że to Chrystus jedyny Pośrednik,
ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości
tu na tej ziemi, jako widzialny organizm; nieustannie go też przy życiu utrzymuje,2 prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich.
Wyposażona zaś w organa hierarchiczne społeczność i zarazem Mistyczne Ciało Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa,
Kościół ziemski i Kościół bogaty w dary niebiańskie, nie mogą być
pojmowane jako dwie rzeczy odrębne; przeciwnie, tworzą one jedną
rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pierwiastka Boskiego i ludzkiego.3 To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy
w Symbolu wiary (KK 8). O tym to Kościele Sobór uczy, iż jest (on)
w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego
(KK 1).4
* Ks. dr hab. Jan Przybyłowski, prof. UKSW, kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej
Fundamentalnej na UKSW oraz Studium Biblijno-Pastoralnym, prodziekan WT UKSW.
Opublikował ponad 250 pozycji z następujących zagadnień: metodologia teologii pastoralnej, eklezjologia pastoralna, organizacja duszpasterstwa, zadania Kościoła wobec
współczesnych przemian społeczno-kulturowych i religijnych, teologia nowej ewangelizacji, apostolstwo ludzi świeckich, teologia modlitwy i duchowość liturgiczna,
duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne, działalność formacyjno-wychowawcza Kościoła w środowisku młodzieżowym.
2
Por. Leon XIII, Encyklika Sapientiae christianae 10 I 1890, ASS 22(1889–1890),
s. 392. Tenże, Encyklika Satis cognitum 29 VI 1896, ASS 28(1895–1896), s. 710 i
724; Pius XII, Encyklika Mystici Corporis 29 VI 1943, AAS 35(1943), s. 199–200.
3
Por. Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, AAS 35(1943), s. 221. Tenże, Encyklika Humani generis 12 VIII 1950, AAS 42(1950), s. 571.
4
Por. Leon XIII, Encyklika Satis cognitum, ASS 28(1895–1896), s. 713. Dlatego też
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Organizm Kościoła tworzą osoby, które pozostają w stałych
relacjach interpersonalnych i stanowią jedną złożoną całość. Układy
(powiązania) międzyosobowe w organizmie eklezjalnym są korelacyjne. Złożoność organizmu kościelnego poszczególnych struktur
(parafia, diecezja, Kościół narodowy, Kościół powszechny) zależy
od ilości osób i powiązań między nimi – im większa jest liczba osób,
tym organizm jest bardziej skomplikowany. Wielowymiarowość organizmu kościelnego w poszczególnych strukturach wpływa na jakość
jego wewnętrznego funkcjonowania i zewnętrznego działania.
Kościół funkcjonuje w określonym środowisku, dlatego powinien pozostawać w stałej relacji z otaczającym go światem. Między
organizmem eklezjalnym a środowiskiem istnieje stała wymiana działań (energii) i informacji. Dlatego istnienie i działalność kościelnego
organizmu jest uwarunkowana zewnętrznie, a częściowo nawet zależna od środowiska, które może wpływać na jego struktury, a także
na jakość funkcjonowania i działania w wymiarze ludzkim. Jednocześnie należy podkreślić, że Kościół ma także wpływ na środowisko. Działalność Kościoła z racji funkcji zbawczej, jaką spełnia, wynikających stąd celów i zadań, ubogaca środowisko, w którym żyje
i przyczynia się do jego rozwoju, ale istnieje też realne niebezpieczeństwo konfliktu ze światem zewnętrznym.
Sens istnienia organizmu kościelnego wynika z celu (istnienie
organizmu powinno być celowe). Jaki zatem jest sens istnienia Kościoła? Kościół jako powszechny sakrament zbawienia (KK 48), jest
znakiem i żywym narzędziem zbawienia Jezusa Chrystusa, działającym przez słowo, sakramenty i posługę miłości.
W organizmie musi być określona hierarchia władzy, a z tym
wiąże się drugie pytanie: skąd pochodzi władza w organizmie i kto
odpowiada za jego funkcjonowanie? Głównym celem Kościoła jest
zbawienie. Jest to cel zadany przez Chrystusa, który założył Kościół.
Przynależność do Kościoła (zbawczego organizmu kościelnego) jest
równoznaczne z uznaniem władzy kościelnej, której źródłem jest
na zasadzie bliskiej analogii upodabnia się ona do tajemnicy Słowa Wcielonego. Jak
bowiem przybrana natura ludzka służy Słowu Bożemu za żywe narzędzie zbawienia,
nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej też społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu ciała (por. Ef 4, 16).
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Chrystus (władza jest zadana przez Chrystusa, pochodzi „z zewnątrz”).
Władza kościelna ma charakter hierarchiczny, czyli są ustanowione
szczeble decyzyjności – na szczycie jest papież, który sprawuje władzę w Kościele w łączności z kolegium biskupów. W sprawach organizacyjnych papież posiada nieograniczone ogólnokościelne uprawnienia decyzyjne. W diecezji władzę sprawuje biskup, który przekazuje swoje uprawnienia proboszczom, kierującym parafiami. Struktura hierarchiczna władzy i związane z tym uprawnienia decyzyjne hierarchów nie ograniczają jednak indywidualnej czy wspólnotowej
(zorganizowanej) działalności wiernych świeckich. Wszystkie osoby
mają bowiem wolność podejmowania swobodnych działań o charakterze eklezjalnym, za które ponoszą odpowiedzialność. Jedynym warunkiem jest respektowanie uprawnień hierarchicznej władzy w Kościele i podporządkowanie decyzjom hierarchów.
Wspólnota kościelna spełnia funkcję zbawczą, której cel określił sam Chrystus: Kościół jest powołany do zbawienia.5 Ten cel ma
charakter dynamiczny i nadprzyrodzony, dlatego może być realizowany jedynie w mocy Ducha Świętego. Kościół, który zbawia, „rodzi” każdego dnia Kościół. Jakakolwiek stagnacja, konserwowanie
stanu posiadania, podejmowanie działań zachowawczych zagraża realizacji celu zbawczego.
Kościół realizuje swoją misję zbawczą w kontekście historii,
dlatego jak każda społeczność ludzka posiada struktury organizacyjne. Działania kościelne mają instytucjonalny charakteru, ale administrowanie w Kościele nie wpływa na realizację celu zbawczego.
W wymiarze nadprzyrodzonym nie można oceniać sprawności czy
efektywności działań kościelnych, gdyż misją zbawczą kieruje Duch
Święty i Jego mocą wzrasta Kościół zbawiający.6 I choć struktura instytucjonalna Kościoła współistnieje z jego misją zbawczą, to Kościół jako organizm jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, co oznacza,

5

Jeśli cel organizmu jest emanowany to władza jest ustanawiana wewnętrznie na
sposób demokratyczny. Cel Kościoła jest transcendentny, pochodzi od Chrystusa,
który ustanowił również władzę w Kościele.
6
Zbawienie jest osobowe a nie rzeczowe, dlatego nie można mówić „o jakości produktu zbawczego”.
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że sens istnienia i działania Kościoła wynika z dynamizmu zbawienia, a nie z homeostazy organizmu kościelnego.
Kościół nieustannie „rodzi” każdego dnia Kościół,7 ale dynamizm wzrostu zbawczego nie powinien podważać mechanizmów instytucjonalnych organizmu Kościoła. Dopóki organizm Kościoła pozostaje w równowadze, może trwać instytucjonalnie i wypełniać swoją misję. W podtrzymywaniu homeostazy8 organizmu instytucjonalnego Kościoła potrzebny jest stały porządek normatywny (Prawo
Kościelne), specjalizacja czynników regulujących działanie organizmu (zachowanie struktury hierarchicznej, odnowa urzędów kościelnych, reformowanie struktur Kościoła powszechnego i diecezjalnego),
kompensacja, uzupełnianie i korelatywna współpraca wszystkich czynników instytucjonalnych organizmu kościelnego.
W istnieniu, funkcjonowaniu i działaniach organizmu kościelnego celem głównym jest zachowanie równowagi Kościoła jako całości (Kościół jest jeden, powszechny, apostolski, święty). Wszelkie
naruszenia równowagi i zakłócenia w działaniach wewnętrznych, wywołanych przez czynniki wewnętrzne lub częściej zewnętrzne, wymagają przemyślanych i adekwatnych przeciwdziałań. Równowaga
nie jest jednak stanem statycznym organizmu, dlatego należy ją ujmować dynamicznie. Główną cechą równowagi w wymiarze dynamicznym jest zdolność organizmu Kościoła do utrzymywania pierwotnego stanu struktury hierarchicznej, która ustanowiona została jako jego fundament. W tym wypadku chodzi o utrzymanie istoty struktury hierarchicznej z możliwością odnawiania jej poprzez analizę stanów równowagi całego organizmu Kościoła.
Organizm Kościoła nieustannie wzrasta w mocy Ducha Świętego, ale dzieje się to w kontekście historii. Kościół powinien zatem
reagować na wszelkie przemiany zewnętrzne i podejmować działania
zwłaszcza wobec zagrożeń. Dlatego dla funkcjonowania organizmu
kościelnego tak bardzo ważne jest ewangeliczne rozeznanie sytuacji
społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska. Zajmuje się tym teologia pastoralna, której wie„Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam”. Św. Beda Czcigodny, Explanatio
Apocalypsis, lib. II, 12, PL 93, s. 166.
8
Utrzymywanie stanu równowagi poprzez samoregulację.
7
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dzę należy wykorzystywać w zastosowaniach praktycznych, to jest
w określonych formach posługi duszpasterskiej.9
Reakcja Kościoła na przemiany zewnętrzne nie może jednak
być statyczna, czyli nie powinna ograniczać się do prostej reakcji behawioralnej: bodziec – reakcja. Kościół jest żywy i reaguje na wszelkie przemiany zewnętrzne w oparciu o instytucjonalne struktury jego
organizmu. Każda z tych struktur ma inny wzorzec modyfikacji: inaczej działają parafie, na innych zasadach regulują swoje funkcje diecezje i w jeszcze inny sposób reaguje cały Kościół powszechny. Adaptacja organizmu kościelnego do wymagań wynikających z przemian
zewnętrznych ma jednak charakter (względny) ograniczony z racji
działania w nim Ducha Świętego, którego mocą wzrasta Kościół.10
Podobny charakter ma względna autonomia rzeczywistości ziemskiej. Kościół, jako społeczność ludzka, podlega naturalnym prawom
rzeczywistości ziemskiej i zmiany w organizmie Kościoła o charakterze strukturalnym i funkcjonalnym są wynikiem pierwotnych (natu9

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis 25 III 1992, 57.
Ta zasada dotyczy także działalności wszystkich członków Kościoła. Ożywianie
i budowanie wspólnoty nie jest bowiem zależne od atrakcyjności środków, skuteczności metod, ale przede wszystkim od poddania się natchnieniom i kierownictwu Ducha Świętego. „(…) tak zwany naturalizm usiłuje zburzyć podstawowe pojęcie wiary, to znowu tak zwany relatywizm, który wszystko przyjmuje za słuszne i sądzi, że
wszystko ma jednakową wartość, zaprzecza, jakoby w chrześcijańskich zasadach było cokolwiek niezłożonego i absolutnego; kiedy indziej rozpanoszony zwyczaj usuwania z życia chrześcijańskiego wszystkiego, co wymaga trudu lub jest niewygodne,
zarzuca chrześcijańskiej nauce i kontemplacji rzeczy Boskich nudną jałowość. Co
więcej, zdarza się niekiedy, że dla uzyskania łatwiejszego dostępu do stowarzyszeń
świeckich i dla pozyskania życzliwości ludzi, a zwłaszcza dzisiejszej młodzieży, gorliwość apostolska podszeptuje niektórym, by wyzbyli się najsłuszniejszych zasad życiowych, właściwych naszej wierze, albo by wyrzekli się tej poważnej troski, z której biorą znaczenie i żywotność, oraz ową chęć nawiązywania łączności z innymi, i
skuteczność pouczania drugich. Wskutek tego, czyż niektórzy tak spośród młodszego kleru jak i z zakonów, zapewne powodowani najlepszą intencją, by zbliżyć się do
mas ludowych, albo do jakichś poszczególnych grup, nie chcą raczej upodobnić się
do nich, niż od nich się różnić, z tym mianowicie skutkiem, że przez próżne naśladownictwo pozbawiają swoje prace siły i skuteczności? A jednak owo doniosłe zdanie Chrystusa, że powinniśmy być na świecie, ale nie z tego świata, doskonale przystaje do naszych czasów, jakkolwiek w praktyce jest trudne”. Paweł VI, Encyklika
Ecclesiam suam 6 VIII 1964, 49.
10
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ralnych) przemian związanych z zewnętrznymi uwarunkowaniami życia organizmu kościelnego.
Organizm Kościoła najwyraźniej objawia swoją żywotność
w podstawowych strukturach kościelnych – parafiach. W parafii istnieje ustabilizowany porządek organizacyjny, wymuszający trwałe
reguły działania. W organizmie parafialnym widać też wyraźnie doskonałość życia wspólnoty kościelnej. W parafii występują bowiem
harmonijne relacje interpersonalne, które stanowią o indywidualno-wspólnotowym charakterze duszpasterstwa zwyczajnego. Działalność pasterza koncentruje się na trosce o każdego z wiernych z osobna,11 ale rozciąga się na formowanie autentycznej wspólnoty chrześcijańskiej. Duszpasterz należy bowiem do wspólnoty, ale jego działalność duszpasterska wyraża się poprzez niepowtarzalny związek
osób: kapłana i członka wspólnoty parafialnej. Osobisty stosunek
duszpasterza do każdego z wiernych indywidualnie charakteryzuje
duszpasterstwo w samej jego istocie. Każdy bowiem członek wspólnoty jest jedyny i niepowtarzalny. Każdy też w sposób jedyny i niepowtarzalny powinien być ogarnięty troską duszpasterskiej miłości,
na której opiera się jego dojrzewanie w człowieczeństwie i w wierze.
Można zatem powiedzieć, że duszpasterstwo w porządku łaski zachowuje analogię tego, co w porządku natury charakteryzuje związek
człowieka ze wspólnotą.12
11

Służba miłości jest najgłębszym sensem duszpasterskiej działalności. Jako lud
królewski, Kościół uświadamia sobie, że jest zakorzeniony i ożywiany przez „prawo
Ducha, który daje życie” (Rz 8, 2), które jest w istocie królewskim prawem miłości
(por. Jk 2, 8) i doskonałym prawem wolności (por. Jk 1, 25). Kościół spełnia zatem
swą misję duszpasterską wówczas, gdy prowadzi każdego wiernego do odkrycia i
przeżycia swego powołania w wolności i do zrealizowania go w miłości. Służba duszpasterska, choć obejmuje wspólnotę chrześcijańską jako całość, powinna objąć również pojedynczą osobę. Bóg dosięga bowiem swym wezwaniem serca każdego człowieka, a Duch, mieszkający w sercu poszczególnego ucznia (por. 1 J 3, 24), udziela
się każdemu chrześcijaninowi przez różne charyzmaty i w różny sposób się objawia.
Każdemu zatem trzeba pomóc, aby mógł przyjąć dar, który właśnie jemu, jako jedynej i niepowtarzalnej osobie, został powierzony, oraz aby mógł usłyszeć słowa, jakie
Duch Boży szczególnie do niego kieruje.
12
Prezbiterzy wykonując w zakresie swej władzy urząd Chrystusa Głowy i Pasterza, gromadzą w imieniu biskupa rodzinę Bożą, ożywioną braterską jednością i doprowadzają do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym (KK 28). Do wykonywania tej służby, jak i do innych zadań prezbitera, zostaje udzielona władza du-
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Chociaż organizm parafialny nieustannie zmienia się i dostosowuje do wymagań środowiskowych, to jednak źródłem jego życia
jest moc Ducha Świętego, dzięki której parafia jest wspólnotą kościelną. Harmonijne współistnienie i współdziałanie parafii w ramach
diecezji tworzy Kościół lokalny, a diecezje są podstawowymi subsystemami organizmu jednego, powszechnego Kościoła. W Kościele
powszechnym nie zanika jednak rola poszczególnych członków, gdyż
każdy z nich stanowi niezbędny, jedyny, niepowtarzalny organ Mistycznego Ciała Chrystusa.
Siła życiowa organizmu kościelnego pochodzi od każdego
członka Kościoła. W każdym chrześcijaninie objawia się też cała moc
Ducha Świętego, który zamieszkuje w jego duszy. Kościół może zatem wypełniać swoją misję nie dzięki ilościowemu wzrostowi, ale
z racji mocy Ducha Świętego. Kościół otrzymuje pełnię łaski zbawczej. Jej obfitość objawia się nie tylko w wymiarze świętości, ale także w kontekście grzeszności: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze
obficiej rozlewa się łaska Boża. Łaska zbawienia buduje więc na bogactwie ludzkiej natury, ale także na jej słabości.
W Kościele łaska zbawienia nie należy do jego widzialnej
struktury. Ma ona wymiar nadprzyrodzony i duchowy. Z tego względu działalność Kościoła nie ujawnia na zewnątrz obfitości łaski zbawienia. Praktyka kościelna ma zatem widzialnie charakter działania
ludzkiego, a zatem niedoskonałego. Jednak nie umniejsza to obfitości
łaski zbawienia. Każdy członek Kościoła ma w niej swój osobisty
udział i z tego powodu również nie ujawnia całej jej mocy. Udział
w łasce zbawienia ma bowiem wymiar indywidualny i każdy członek
Kościoła ubogaca wspólnotę własną miarą natury, na której nadprzyrodzona łaska buduje.
chowa, która dana jest dla budowania (por. 2 Kor 10, 8; 13, 10). W budowaniu zaś
Kościoła prezbiterzy powinni obcować ze wszystkimi z nadzwyczajną dobrocią, na
wzór Pana. Powinni postępować w stosunku do nich nie według ludzkiego upodobania (Por. Gal 1, 10), lecz zgodnie z wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego,
ucząc ich, a także upominając jako synów najdroższych (por. 1 Kor 4, 14) według
słów Apostoła: Głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć z
wszelką cierpliwością i nauką (2 Tm 4, 2). Por. Didascalia, II, 34, 3; II, 46, 6; II, 47, 1;
Constitutiones Apostolorum, II, 47, 1, wyd. F. X. Funk, Didascalia Constitutiones, I,
s. 116; 142-143.
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Widzialna wspólnota Kościelna nie ogrania zatem całej obfitości łaski i nie manifestuje całego jej bogactwa. Misja zbawcza Kościoła realizowana jest zgodnie z tajemniczym planem zbawczym.
Zbawienie obejmuje całą ludzkość i wszechświat, ale realizacja planu
zbawczego nie wymaga świadomego i „cielesnego” zaangażowania
w pośrednictwo zbawcze wszystkich ludzi. Nawet gdyby tylko niewielka część zbawionych uczestniczyła w pośrednictwie zbawczym
Kościoła, który wypełnia tajemniczy plan zbawienia, to obejmuje
ono wszystkich, gdyż to, co dzieje się w Kościele jest też udziałem
ludzi niezwiązanych „ciałem” z Kościołem. Obfitość łaski zbawienia
jest bogactwem całego Kościoła, dlatego członkowie działający
w Kościele indywidualnie lub wspólnotowo i widzialnie uczestniczący we wspólnocie kościelnej, nie odzwierciedlają obfitości łaski
zbawczej.13
Wola zbacza Boga i zbawcze dzieło obejmują wszystkich, ale
nie wszyscy mogą świadomie i czynnie uczestniczyć w realizacji
planu zbawczego. Nie odbiera im to prawa do udziału w owocach
zbawienia ani nie umniejsza jego wartości. Zabawienie ma bowiem
wymiar powszechny, a jego wartość i skuteczność nie wynika ze sposobu jego przyjęcia, ale z woli zbawczej Boga. Bóg może zbawić całą ludzkość nawet wtedy, gdy do Kościoła cieleśnie należeć będzie
tylko niewielka część zbawionych. Kościół realizuje swoją misję
zbawczą we wspólnocie tych, którzy należą do niego „sercem”, ale
13

W behawioralnej teorii organizacji i zarządzania przyjmuje się istnienie „luzu organizacyjnego”. To zjawisko występuje w sytuacjach kryzysowych. Taką sytuacje
można porównać do zegarka, z którego wyrzuca się połowę części, a mechanizm nadal funkcjonuje i wskazuje prawidłowy czas. To zjawisko nie ma wytłumaczenia logicznego ani racjonalnego. W działalności organizacji należy jednak uwzględnić zjawisko organizational slack. Ten wymiar organizacji działań pozwala zakładać, że
w ludziach tkwi energia, której nie wykorzystuje się w normalnych sytuacjach, ale jej
siła objawia się w sytuacjach kryzysowych. W organizacji tkwią zatem ukryte
możliwości osobowe, a także niewykorzystywane zapasy energii, które zostają wykorzystane w sytuacjach nadzwyczajnych. Można zatem zakładać, że w tych nadzwyczajnych sytuacjach, oprócz podejmowania reorganizacji struktur i funkcji, należy uwzględnić pojawienie się pozytywnych rezultatów mimo niesprzyjających prognoz. „Luz organizacyjny” jest naturalnym zabezpieczeniem istnienia i działalności
organizmu, którego prawdziwa siła objawia się w sytuacjach kryzysowych. Zob. na
ten temat R. M. Cyert, J. G. March, A Behavioral Theory of The Firm, New Jersey
1963.
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dzieło zbawienia obejmuje wszystkich ludzi, nawet jeśli nigdy cieleśnie do niego nie będą należeć. Sens istnienia Kościoła wynika zatem z powszechności i uniwersalności zbawienia.
Organizm Kościoła to nie tylko czynni i zaangażowani członkowie wspólnoty Kościelnej, ale to cała ludzkość, która na różne
sposoby ma udział w wypełnianiu planu zbawczego i w różny sposób
uczestniczy w owocach zbawienia Chrystusowego. To nie podważa
misyjnego charakteru posługi kościelnej. Kościół został powołany
przez Chrystusa do zbawienia, ale swoje posłannictwo wypełnia także przez apostolstwo misyjne i ewangelizację. Członkowie Kościoła
są nie tylko członkami wspólnoty zbawczej, ale są także powołani do
głoszenia Ewangelii i świadczenia o jej prawdzie swoim życiem.
Uczestnictwo i powołanie to są dwa równoważne sposoby tworzenia organizmu Kościoła. Ci którzy mają w nim udział przez
chrzest stają się uczestnikami i przyjmują powołanie chrześcijańskie,
ci natomiast, którzy otrzymują powołanie zbawcze mają też udział
we wspólnocie Kościoła, który żyje i działa nie tylko dla ochrzczonych, ale także dla nieochrzczonych. Skuteczność działania zbawczego Kościoła nie wynika zatem z zaangażowania jego członków
ochrzczonych, ani z ilościowego rozwoju wspólnoty kościelnej.
W realizacji planu zbawienia, które jest darem, mają swój udział także ludzie cieleśnie niekościelni. Życie Kościoła i jego misja nie są
tylko wynikiem widzialnych działań jego członków ochrzczonych,
ale jest to również dzieło nieświadomej intencji i działalności tych,
którzy cieleśnie są poza Kościołem, a jednak są powołani do udziału
w zbawczym dziele Chrystusa. W organizmie Kościoła istnieją zatem różne organy: nie tylko takie, które świadomie i w sposób intencjonalnie wolny wypełniają posłannictwo zbawcze (są widzialne), ale
również takie, które bez świadomej intencji mają udział w zbawieniu
i tworzą wspólnotę kościelną w wymiarze uniwersalnym.
Członkowie Kościoła nie są w pełni autonomiczni w działaniach kościelnych, gdyż ich funkcjonowanie w planie zbawczym zależy nie tylko od woli i świadomości ludzkiej, ale także od mocy Ducha Świętego. Oznacza to, że cel działania członków Kościoła jest
jeden i ma charakter nadprzyrodzony – udział w pośrednictwie zbawczym, ale wynikające stąd zadania, metody i środki są różne i zależą
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od ludzi: ich przynależności strukturalnej i zaangażowania w życie
organizmu kościelnego. Ludzie Kościoła, uczestnicząc w rożnych
działaniach zbawczych, realizują swoje zadania indywidualnie lub
wspólnotowo. Autonomia tych działań jest zagwarantowana udziałem w kapłaństwie Chrystusa, które uprawnia do udziału w misji
zbawczej Kościoła poprzez samodzielne realizowanie indywidualnego powołania chrześcijańskiego. Hierarchia uczestniczy w kapłaństwie służebnym (sakramentalnym), a wierni świeccy w kapłaństwie
powszechnym. Działanie zbawcze we wspólnocie Kościoła wymaga
jednak współzależności i współpracy wszystkich jego członków z uwzględnieniem różnego stopnia decyzyjności i odpowiedzialności.
Kościół działa w środowisku, którego przemiany są bardzo
złożone, struktury niestabilne, a działania nieprzewidywalne. Organizm Kościoła musi się nieustannie odnawiać i rozwijać, aby mógł
on wypełniać swoją misję zbawczą. Najbardziej widoczny wpływ
środowiska objawia się w życiu parafii. Żeby te wspólnoty mogły
realizować swoje zadania zbawcze, muszą być bardzo elastyczne
i posiadać dużą zdolność do adaptacji. Duszpasterstwo w parafii
w zmieniających się pod wpływem przemian społeczno-kulturowych
dokonujących się w uwarunkowaniach zewnętrznych, wymaga specjalizacji struktur i działań. Potrzebne są przede wszystkim podsystemy – wyspecjalizowane grupy (wspólnoty), które włączą się w realizację celów zbawczych parafii, wykorzystując nowe wielowymiarowe możliwości formacji wiernych świeckich, dzięki której będą
oni zdolni do podejmowania adekwatnych działań apostolskich.
Organizm parafii powinien jednak pozostać jednolity, dlatego
działalność subsystemów (grup religijnych) zorganizowanych w struktury wspólnot powinna być włączona w realizację celów zbawczych
całej wspólnoty parafialnej. Idea parafii „wspólnoty wspólnot” o tyle
ma sen, o ile poszczególne wspólnoty nie rozbijają jedności misji
zbawczej parafii i nie działają samodzielnie i autonomicznie poza organizmem parafialnej wspólnoty, tworząc ekskluzywne i zamknięte
środowiska życia religijnego. Wspólnoty parafialne powinny najpierw służyć całej wspólnocie, wnosząc w jej życie nowość i świeżość działań, wspomagając nowymi technikami i praktykami duszpasterstwo zwyczajne. Formacja członków tych grup powinna zatem
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uwzględniać najpierw kształtowanie świadomości kościelnej, a następnie uświadamiać główny cel wszelkich działań eklezjalnych, którym jest budowanie Kościoła. Grupy parafialne, które w procesie
tworzenia struktur i wypracowywania koncepcji funkcji, osiągną dojrzałość organizacyjną, mogą mieć przyznane prawo do autonomii niezbędnej do samoregulacji ich istnienia i działania. Nie zmienia to jednak ich odniesienia do wspólnoty parafialnej, której powinni podlegać jako jej naturalne organy i uczestniczyć w zróżnicowanym wzroście całej wspólnoty.
Organizm parafii powinna cechować harmonia. Dlatego funkcjonowanie każdego jej organu ma sens jedynie w odniesieniu do
trwania całości wspólnoty parafialnej. Jej życie jest określone przez
jeden, wspólny cel zbawczy. Współpraca poszczególnych organów
powinna być naturalna i musi odbywać się według z góry ustalonego
porządku. Wszystkie wspólnoty parafialne obowiązują także jednakowe reguły działania. Konwencja tych działań nieustannie się tworzy, a to oznacza, że zmieniają się sposoby działań, dostosowują się
do nowych wymagań, albo powstają zupełnie nowe. W tym procesie
swoje znaczenie mają też konflikty, które nie muszą wynikać z podważania z góry ustalonych reguł i norm działania, czy też nie zawsze
są wynikiem nieporozumień. Konflikty są po prostu naturalnie wpisane w każdy rodzaj ludzkiego działania. Można je potraktować
w aspekcie patologicznym i uznać, że jest to przejaw niewydolności
organizmu. Istnieje jednak twórczy sposób rozwiązywania konfliktów, które powstają jako efekt współpracy podsystemów organizacyjnych. Pozytywne podejście do konfliktów wymaga przyjęcia podstawowej prawdy: twórcami (konstruktorami) organizacji parafialnej
są wszyscy członkowie wspólnoty parafialnej, którzy wpływają na jej
strukturę i sposoby funkcjonowania, dostosowując je do zmieniających
się uwarunkowań zewnętrznych i własnych potrzeb i oczekiwań.
Ten probabilistyczny model organizacji parafii nie podważa jej
fundamentów. Parafia, jako instytucja ludzka, będzie istnieć tylko
wtedy, gdy będzie widzialnym Kościołem, a to wymaga zachowania
reguły jedności, powszechności i apostolskości działań kościelnych.
Dzięki temu nawet parafie przeżywające poważne kryzysy organizacyjne: personalne, funkcjonalne czy strukturalne, będą trwać, dopóki
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źródłem ich życia będzie wierność celowi zbawczemu całego Kościoła. Parafie organizacyjnie niesprawne, a w krytycznej ocenie instytucjonalnej nawet patologiczne, nie „umierają”, gdyż parafię tworzą ludzie, a w realizacji planów zbawczych mają udział nie tylko
święci, ale też grzesznicy.
Wiąże się z tym jednak pytanie: w jakiej relacji jest instytucja
i zbawienie? Trzeba przyjąć podstawowe założenie, że działalność
instytucjonalna i posłannictwo zbawcze tworzą organizm Kościoła,
ale są niezależne. Nie można zatem zakładać, że podnoszenie sprawności działań instytucjonalnych (działalność zewnętrzna – ludzka)
wpłynie na owocność misji zbawczej. Działania zewnętrzne nie odzwierciedlają istoty zbawienia, a jedynie są jej znakami i symbolami.
Nie należy zatem sakramentalizować działań zewnętrznych, gdyż
struktura organizacyjna praktyki kościelnej jest autonomiczna i nie
podlega „duchowym prawom łaski”. Tylko w sakramentach znaki
widzialne urzeczywistniają niewidzialną łaskę zbawczą.
Podsumowaniem przedstawionej refleksji na temat organizmu
Kościoła Chrystusowego może być Wyznanie Wiary Pawła VI. Wierzymy, że Kościół, który Chrystus założył i za który się modli, jest
niewzruszenie jeden co do wiary i kultu oraz przez wspólny węzeł
świętej hierarchii. Przebogata różnorodność obrzędów liturgicznych
w łonie tegoż Kościoła czy też prawowite zróżnicowanie dziedzictwa
teologicznego i duchowego oraz poszczególnych dyscyplin nie tylko
nie przeszkadza jego jedności, ale nawet jaśniej ją okazuje. Uznając,
iż poza organizmem Kościoła Chrystusowego znajduje się wiele elementów uświęcenia i prawdy, które jako dobra własne samego Kościoła nakłaniają do jedności katolickiej, a zarazem wierząc w działanie Ducha Świętego, który we wszystkich uczniach Chrystusa wznieca pragnienie owej jedności, mamy nadzieję, że chrześcijanie którzy
nie zażywają jeszcze pełnej wspólnoty jednego Kościoła, zjednoczą się
wreszcie kiedyś w jedną owczarnię pod jednym pasterzem. Wierzymy,
iż Kościół jest konieczny do zbawienia. Jeden bowiem Chrystus jest
Pośrednikiem i drogą zbawienia, który w Ciele swoim którym jest
Kościół - staje się nam obecny. Lecz Boży plan zbawienia obejmuje
wszystkich ludzi; ci bowiem, którzy bez winy nie znają Ewangelii
Chrystusa i Jego Kościoła, a szukają jednak Boga szczerym sercem
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i usiłują pod wpływem łaski wypełniać wolę Jego poznaną przez głos
sumienia, należą również, w liczbie wiadomej tylko jednemu Bogu,
do Jego ludu, choć sposobem niewidzialnym i mogą osiągnąć zbawienie wieczne.14
Zusammenfassung
Manchmal wäre es so einfach, Kirche als Organisation zu verstehen.
Da gibt es einen Prister, ein Team, eine Struktur, klare Regeln, logische
Abläufe, Verantwortlichkeiten, Job-Beschriebe, Lohnrichtlinien, Anforderungen, Rechte. Aber da ist dann auch die Erwartung, die Pflicht, der Druck,
das schlechte Gewissen. In gewissen Momenten wäre es einfacher ja, aber
langfristig ist es doch einfach nicht befriedigenden, wenn wir Kirche als Organisation verstehen. Es geht nämlich das Leben verloren. Gute Gewohnheiten werden zu Rituale, Aufgaben werden zu Machtpositionen, gegenseitige Verpflichtung wird zu Abhängigkeit.
Kirche ist Lebensstil, Organismus, Gemeinschaft miteinander unterwegs. Doch auch das will organisiert sein. Die Frage ist nur, wie viel Ordnung es braucht. Wo schränkt die Ordnung das Leben ein und wo hilft sie,
damit Leben entstehen kann. Sobald es um Geld, Veranstaltungen, Mitarbeiter, Büros geht, braucht es in irgend einer Form eine Ordnung. Und dann
braucht es eine Ordnung, wer die Ordnung bestimmen darf. Und schon haben wir eine Organisation. Die Frage ist also nicht, ob es eine Organisation
braucht, sondern wie viel davon. Und die Frage ist, wie diese Organisation
lernfähig und wandelbar bleibt, damit sie der Gruppe, die miteinander unterwegs ist, gerecht wird.

tłum. Bogusław Spurgjasz

14

Wyznanie Wiary wygłoszone przez Ojca św. Pawła VI w dniu 30 czerwca 1968 r.
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Poezja patrystyczna w służbie słowu Bożemu
Wstęp
Jeśli na początku było Słowo i wszystko się przez Nie stało (por.
J 1,1.3), to było to Słowo niezwykłe, wykraczające poza prozę ludzkiej rzeczywistości. W rzeczy samej była to Boska poezja – piękna
i skuteczna. Niczym refren pochwalnego hymnu, natrętny i życiodajny, brzmią słowa Księgi Rodzaju: Rzekł Bóg i stało się (por. Rdz 1,
3). Oto siła Słowa Bożego, siła Boskiej poezji.
Poezja nierozerwalnie związana jest z przepowiadaniem Prawdy. Już św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: napełniajcie się Duchem,
przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach (5, 18.19). O tym, że już pierwsi chrześcijanie parali się poezją
zaświadcza pośrednio Pliniusz Młodszy, namiestnik Bitynii (111–113),
gdy donosi do imperatora w Rzymie: (chrześcijanie) mieli zwyczaj
schodzić się w oznaczonym dniu przed świtem i śpiewać wspólnie
pieśni do Chrystusa jako Boga.2 Niestety, nie posiadamy praktycznie
żadnego „dowodu” na istnienie poezji chrześcijańskiej w postaci jakiegokolwiek utworu poetyckiego pochodzącego z tamtego czasu.
* O. Ignacy Kosmana ur. 1960 r., franciszkanin, jest wykładowcą homiletyki w WSD
OO. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach.Święcenia kapłańskie przyjął w roku
1987. Przez lata życia zakonnego wygłosił ponad sto rekolekcji, a także przeprowadził
w kilu parafiach misje.W 2004 r. zainicjował Warsztaty Kultury Języka i Żywego Słowa w Niepokalanowie dla osób zakonnych, duchownych oraz świeckich. Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Opublikował cztery pozycje kssiążkowe i blisko 30 artykułów.
2
J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 482.
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Jedynym dziełem, które dotrwało do czasów obecnych jest pieśń wieczorna O pogodna światłości przekazana potomnym przez Klemensa
Aleksandryjskiego († przed 215). Brak ten łatwo jest wytłumaczyć
zważywszy na fakt, że chrześcijanie w pierwszych trzech wiekach żyli w ukryciu, w katakumbach; i ten katakumbowy los dzieliła z nimi
również poezja chrześcijańska. Słowo Boże zajaśniało w przekazie
poetyckim w IV wieku, gdy wyszło z ukrycia wraz z chrześcijaństwem.3
Zamiarem autora niniejszego opracowania jest przedstawienie
roli poezji w służbie słowu Bożemu. Jest oczywiste, że krótki artykuł
nie jest w stanie pomieścić całego zagadnienia; ma jedynie zasygnalizować i uzasadnić potrzebę posługiwania się poezją we współczesnym kaznodziejstwie i homiletyce. W tym celu zostaną przedstawione pokrótce najznakomitsze przykłady poezji „homiletycznej” Ojców
Wschodu i Zachodu.
W poezji chrześcijańskiej miejsce bogów zajęli: Chrystus, Matka Boża, święci, szczególnie męczennicy. Poeci chrześcijańscy szukali natchnienia w Biblii. Niejednokrotnie poezja ich jest jakby „coverem” biblijnego tekstu. Ars poetica christianorum i jej prawdziwe
źródła znajdują się więc w Piśmie św. i w nauczaniu Kościoła, inspiracje czerpie z Bożego słowa i Bożych stworzeń, którymi się zachwyca i opisuje.4
1. Formy poezji
W okresie starożytnym chrześcijanie trzymali się z reguły zasad poetyki klasycznej. Poezja była oparta na iloczasie zgłosek (krótkie i długie). Posługiwano się heksametrem, dystychem elegijnym
(heksametr połączony z pentametrem), trymetrem jambicznym itd.
Jeśli chodzi o układ strof, to treści religijne przedstawiano za pomocą
strof czterowierszowych: safickich5 alcejskich6, asklepiadejskich7 i in3

Tamże.
Zasady poezji chrześcijańskiej sformułował św. Paulin z Noli (†431) w liście do
Jowiusza oraz w utworze z życzeniem pomyślnej podróży dla Nicetasa. Tamże, s. 484.
5
Wiersz saficzny składa się z trzech wersów jedenastozgłoskowych i jednego pięciozgłoskowego. Nazwa pochodzi od greckiej poetki Safony (Safo), VIII w. p.n.e.
Por. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1976, t. 4, s. 115.
6
Alcejska strofa złożona jest z dwóch wierszy jedenastozgłoskowych, jednego dziewięciozgłoskowego i jednego dziesięciozgłoskowego. Por. W. Kopaliński, Słownik
4
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nych. Wkrótce jednak zaniechano metryki klasycznej i zaczęto pisać
według prostych zasad, zrozumiałych dla przeciętnego słuchacza. Zasadą nowej poezji chrześcijańskiej było formowanie wersów według
akcentu słownego i określonej liczby zgłosek, bez rozróżniania zgłosek krótkich i długich. Główną rolę w wierszu odgrywał rytm akcentowy. Przechodzenie z formy iloczasowej na rytmiczną datuje się od
Grzegorza z Nazjanzu († ok. 390), który pod koniec swojej twórczości zarzucił formę klasyczną na rzecz poezji rytmicznej. Na Zachodzie
przejście to dokonało się dopiero w średniowieczu.
Poezja chrześcijańska stworzyła własny rodzaj literacki; jest
nim hymn – nieznany w świecie poezji pogańskiej. Hymn szczególnie
rozwijał się od czasów św. Ambrożego († 397) i w życiu liturgicznym Kościoła trwa do dzisiaj. Na przełomie V/VI w. pojawiają się
nowe gatunki poezji na Wschodzie: tropariony8, kondakiony9 i kanony10. Kondakiony zdobyły sobie niezwykłą popularność w Bizancjum
i panowały wszechwładnie przez stulecia VI i VII. Były to metrycznie ułożone kazania oparte na Piśmie św. i służyły do przedstawiania
głębokich treści religijnych. Obok partii narracyjnych w kondakionach można wyróżnić apostrofy, pytania i wezwania litanijne; w tych
ostatnich rozwijano nieprzebrane bogactwo inwencji literackiego kunsztu. Wezwania dotyczące Matki Bożej zaczynały się od słowa chaire („zdrowaś”) i nazywane były chairetyzmami.11 W IX wieku kondakiony ustąpiły miejsca jeszcze bardziej rozbudowanym i kunsztownym kanonom.12
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 24.
7
Nazwa wersu asklepiadejskiego pochodzi od poety greckiego Asklepiadesa z Samos (IV/II w. p.n.e.); wers asklepiadejski posiada metrykę klasyczną. Por. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1973, t. 1, s. 144.
8
Tropariony, krótkie pieśni wplatane między lekcje w modlitwach chórowych.
Chodziło w nich nie o wywołanie pobożnego nastroju, lecz o pouczenie i wyjaśnienie
prawd wiary. Por. J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, dz. cyt., s. 510.
9
Kondakion to pieśń składająca się z 18–24 zwrotek. Poszczególne zwrotki zaczynają się zwykle od kolejnych liter alfabetu greckiego, tworząc akrostych alfabetyczny (abecedariusz); lub też pierwsze litery dawały jakieś imię, słowo lub zdanie
(akrostych słowny). Każda strofa kończy się identyczna aklamacją. Tamże, s. 483, 510.
10
Twórcą kanonów jest Andrzej z Krety. Por. tamże, s. 510, 535.
11
Por. tamże.
12
Por. J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, dz. cyt., s. 483.

209

KS. IGNACY

KOSMANA OFM

2. Poezja w Biblii
Przykłady poezji w Biblii stanowią o jej pięknie i literackim
kunszcie. W Starym Testamencie można znaleźć wiele utworów poetyckich. Wystarczy wymienić choćby Księgę Psalmów, Pieśń nad
pieśniami, Poemat z Księgi Hioba, aforyzmy Księgi Przysłów, cykl
„kazań” pomieszczonych w Księdze Mądrości Syracha czyli Eklezjastyka, Pieśni Sługi Jahwe u Izajasza, Lamentacje Jeremiasza... To
tylko pierwsze „z brzegu” przyklady poezji biblijnej Starego Testamentu. Nie sposób wymienić wszystkich, poetyckich w formie, tekstów Biblii. Posługiwali się nimi zarówno „pierwszy” Abraham, jak
i „ostatni” Zachariasz.
Podobnie w Nowym Testamencie nie brakuje poezji. Magnificat Łk 1, 46n), Benedictus (1, 68n), Gloria (2, 14), Nunc dimittis (2,
29), czy też Pieśń Nowa z Apokalipsy (5, 9n), Hymn o miłości (1 Kor
13, 1n) – to tylko najznamienitsze przykłady. Do nich należy dodać
jeszcze inne fragmenty listów św. Pawła do Efezjan (1, 3n), Filipian
(2, 5n), Kolosan (1, 15n), do Tymoteusza (1 Tm 3, 16n). Pełne poetyckiego wyrazu są: Prolog z Ewangelii św. Jana (1, 1n) i jego trzy
Listy. Poetyckie jest też pierwsze wystąpienie św. Piotra (Dz 2, 17n).
Można powiedzieć, że poezja jest formą literacką uprzywilejowaną Biblii; wyraża najpełniej i najpiękniej misterium fidei.
3. Poezja Wschodu
Pierwszymi poetyckimi utworami chrześcijańskimi w języku
greckim są: anonimowa pieśń wieczorna O pogodna światłości
i Hymn do Chrystusa zbawiciela Klemensa Aleksandryjskiego. Obydwa utwory pochodzą z przełomu I/II wieku. Pełna zadumy, ale i treści teologicznej (dogmatycznej) jest pieśń chrześcijańskiego Anonima.
O pogodna Światłości Ojca świętej chwały,
Nieśmiertelnego Pana niebiosów i ziemi,
Jezu Chryste! – Pod zachód dzień nam dobiegł cały
I gwiazdę już wieczorną oczami naszymi
Oglądamy w niebie. Ku czci Twojej, Boże,
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Ojcze, Synu i Duchu świętości, śpiewamy...13

Pełny zaskakujących nieraz porównań jest Hymn do Chrystusa
Króla i Zbawiciela, w którym nazwany jest On przez poetę wędzidłem nieujeżdżonych źrebców, ptaków niezabłąkanych skrzydłem, okrętów sterem niezwodnym i pasterzem królewskich jagniąt. Kwintesencję hymnu stanowi stwierdzenie: Ślady Chrystusa – drogą do
nieba.14
Poetycka przenośnia o zachodzie pojawia się również w Modlitwie wieczornej św. Makarego Egipcjanina († 390). Pełny metafor
i teologicznej treści wiersz, stanowi jakby klamrę spinającą Stary
i Nowy Testament z jednoczesnym odniesieniem do losu indywidualnego człowieka:
Boże, coś przyszedł o zachodzie czasów,
Aby nas nędznych zbawić i ocalić.
Tyś o zachodzie dnia z Rajskiego Lasu
Wygnał Adama, gdy go grzech przywalił,
Tyś mu przywrócił Dziedzictwo wieczorem,
Kiedyś na krzyżu, Panie, w męce konał –
Miej miłosierdzie nade mną, bo gore
Zorza zachodu mojego czerwona...15

Wcześniejszy tekst, bo z II lub III wieku, to Epitafium Pektoriusza. To akrostych alfabetyczny. Pierwsze litery poszczególnych
wersów układają się w napis: Ichtys:
I ty, boski rodzaju, sercem wielkodusznym
Chłoń pokarm Ryby z nieb i nieśmiertelny zdrój.
Twą duszę, drogi, niechaj boskie żywią wody
I niechaj wiecznych fal pośród śmiertelnych rzesz
Spłynie na ciebie z góry mądrość bogacąca.

13
14
15

Tamże, s. 486.
Tamże, s. 487–488.
Tamże, s. 491.
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I znów mamy do czynienia z bardzo trafnymi teologicznie
określeniami – chrześcijaństwa jako boskiego rodzaju, Chrztu jako
nieśmiertelnego zdroju oraz Eucharystii jako chleba Zbawcy.16 Poezja i w tym wypadku przysłużyła się słowu Bożemu, wyrażając Je
w sposób prosty i precyzyjny, objawiając chrześcijańskie dogmaty
wiary o Chrystusie, Kościele, sakramentach Chrztu św. i Eucharystii.
Słynnym poetą na całym Wschodzie był św. Efrem Syryjczyk,
diakon i doktor Kościoła († 373). Pisał w języku syryjskim. Zostawił
po sobie hymny oraz słynne Pieśni Nissybijskie. Większość jego poezji poświęcił Maryi Dziewicy. Był bez wątpienia pierwszym poetą
maryjnym, ojcem nabożeństwa i kultu Maryi, prekursorem poezji
mariologicznej Romanosa. Jego liturgiczne hymny były już w tamtym czasie tłumaczono na języki: grecki, ormiański i łaciński.17 Szczególnie poruszająca i odkrywcza jest jego poezja poświęcona Matce
Boga. Maryję nazywa Matką Przedziwną18, a światłem w oku Chrystusa w Maryi.19
Znamienne i jakże prawdziwe w swej treści są słowa Pieśni
Maryi do swego Dziecięcia (1):
„W Tobie pragnę zacząć,
przekonana, że i w Tobie skończę”.
Jestem rolą. Ty rolnikiem.
Siej we mnie głos,
Co sam się zasiewa w ciele swej Matki!20

Głębokie myśli mariologiczne kryją się w drugiej Pieśni Maryi
do swego Dziecięcia, w których zawarta jest refleksja na temat relacji
pomiędzy Maryją-człowiekiem, a Chrystusem, Jej Synem, Bogiem
i człowiekiem:
Greckie [ypsylon] zastąpiono w tłumaczeniu literą „i”, jako że w języku polskim
nie ma wyrazu zaczynającego się na „y”. Por. tamże.
17
Por. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Łódź 1982, s. 308–309.
18
Por. Teksty o Matce Bożej. Kościoły przedchalcedońskie, w: Beatam me dicent...,
t. 9, red. Napiórkowski C. S., Niepokalanów 1995, s. 170 (wiersz pt. „Maryja Przedziwna”).
19
Por. Światło w oku – Chrystus w Maryi, tamże, s. 168.
20
Tamże, s. 172.
16

212

POEZJA PATRYSTYCZNA W SŁUŻBIE SŁOWU BOŻEMU

Jestem dla Ciebie Siostrą z domu Dawida,
który jest dla nas drugim ojcem,
i Matką Ci jestem, bo nosiłam Cię w łonie,
i Oblubienicą, bo jesteś czysty,
Sługą i Córką krwi i wody, bo odkupiłeś mnie
i ochrzciłeś.21

I wreszcie przedstawione w formie poetyckiej teologiczne przeciwstawienie dwóch niewiast – Ewy i Maryi:
Oto świat! Dwoje ma oczu:
Lewe ślepe – to Ewa,
Prawe świecące – to Maryja22.

Chciałoby się powiedzieć: nic dodać, nic ująć. Taka jest właśnie poezja św. Efrema. W sposób prosty i dobitny wyraża prawdę
o Maryi Matce Boga i Dziewicy, o Siostrze i Córce Najwyższego,
o Oblubienicy i Służebnicy Pana. Nie sposób nie zauważyć wielkiego wkładu św. Efrema w zainicjowaniu w teologii patrystycznej dojrzałej myśli mariologicznej. Będzie ją później kontynuował inny wielki poeta Wschodu – Romanos.
Z kolei św. Grzegorz z Nazjanzu († ok. 390) dał poetycki wykład chrystologii i soteriologii. Dokonał tego m.in. w pieśni o Dwu
Testamentach i o zjawieniu Chrystusa.23 Teolog-poeta zajmował się
też problematyką egzystencjalną zadając filozoficzne pytania na temat ludzkiego życia, jego celu i sensu: „Czymże jestem? Czym będę?”. I dalej: „Cóżeś ma duszo? Skądżeś? Jakaż cię potęga/ Przyodziewa tym trupem?”.24 Pytanie te przewijają się w wielu pieśniach
Grzegorza: „Skąd przyszedłem na światło? – Wrzucony do dołu/ Jakiż znowu powstanę z martwego popiołu”.25 Częstym motywem teologicznej poezji Grzegorza z Nazjanzu jest egzystencjalny smutek
i zatroskanie, spowodowane niedolą życia na ziemi.26 Zawsze jednak
21
22
23
24
25
26

Tamże, s. 175.
Por. Ewa i Maryja, tamże, s. 167.
Por. J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, dz. cyt., s. 493.
Por. O naturze ludzkiej, tamże, s. 496–498.
Por. Drogi życia, tamże, s. 498–499.
Por. Skarga na swoje niedole, O niepewności i marności życia doczesnego i
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tym rozważaniom towarzyszy pewna nadzieja, która zawieść nie
może (Rz 5, 5):
W górę spojrzyj, o duszo! Zapomnij o wszystkim,
co ziemskie,
Ciał powabny kształt niech nie przywodzi cię w grzech!
Krótkie jest życie to nasze, a szczęście jak sen nas
omamia:
Inszy, niż roił człek, zwykle przypada mu los...
Pewnym jedynie i trwałym jest życie czyste i prawe...27

Jak sugestywna potrafi być poezja religijna, niech zaświadczą
przytoczone poniżej: dwuwiersz z utworu O życiu ludzkim i czterowiersz z pieśni Na śmierć ukochanych:
Pył, błoto, proch wrócony do dawnego stanu!
Oto ziemia się z ziemią ponownie spotyka...
Każdy grób to rzecz smutna... Ale grób dziecięcia
W dwójnasób duszę rani. Gdy umrze syn zacny,
Ból doskwiera jak ogień. A gdy kona młodzian
Tuż przed ślubem, rodzicom serce pęka z żalu...28

Za poetę równego Grzegorzowi uznaje się Romanosa z Emesy,
przebywającego w świątyni Bogarodzicy w Konstantynopola (VI w.),
autora tysiąca kondakionów, z których do czasów obecnych dotrwało
85. Jest twórcą słynnego hymnu maryjnego Akathistos.29 Na maryjną
twórczość Romanosa oraz innych wielkich kaznodziejów Wschodu
zwrócili uwagę Ojcowie Soboru Watykańskiego II: W liturgicznym
kulcie chrześcijanie wschodni wysławiają przepięknymi hymnami
Maryję zawsze Dziewicę, którą Sobór powszechny w Efezie uroczyście ogłosił Najświętszą Boga Rodzicielką.30
wspólnym kresie, Pożegnanie, Zmienne człowieka losy, tamże, s. 500–504.
Por. Do duszy własnej, tamże, s. 305.
28
Tamże, s. 499.
29
Por. J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, dz. cyt., s. 509–510.
30
Sobór Watykański II, Unitatis redintegratio. Dekret o ekumenizmie, nr 15.
27

214

POEZJA PATRYSTYCZNA W SŁUŻBIE SŁOWU BOŻEMU

Hymn Akathistos jest klasycznym kondakionem, najpiękniejszym i najgłębszym starożytnym hymnem chrześcijańskiej literatury.
Posiada niezwykle kunsztowną budowę. Śmiałe porównania, subtelne antytezy, głębokie teologicznie sentencje, obrazowość i dramatyczność opisu stanowią o zaletach hymnu. Hymn składa się z 24 zwrotek zaczynających się od kolejnych liter alfabetu greckiego. Akathistos podzielony jest na dwie 12-zwrotkowe części, z których pierwsza
ma charakter narracyjny (opowieść o latach dziecięcych Jezusa),
druga zaś – refleksyjny i liryczny. Poeta-teolog snuje swoje refleksje
pośród zachwytów i zadumań nad głębią Tajemnicy. Grecka nazwa
akathistos oznacza hymn śpiewany na stojąco tak, jak łacińskie Te
Deum.31 Charakterystycznym, elementem hymnu jest powtarzane po
wielokroć chaire (witaj, bądź pozdrowiona, zdrowaś). Wiele tytułów
Maryi z Akathistos można odnaleźć w Litanii Loretańskiej oraz
w polskich Godzinkach.32 Hymn stanowi, poetycki w formie, wykład
mariologiczny i jego wpływ na późniejszy rozwój tej dziedziny teologicznej na Zachodzie trudny jest do przecenienia.
Innym wielkim kaznodzieją i poetą greckim był św. Andrzej
z Krety († 740). To on właśnie „wynalazł” kanon.33 Z bogatej twórczości Andrzeja zachowało się 50 kazań i panegiryków, z czego 21
pozostaje jeszcze w rękopisach. Kaznodzieja z Krety zasłynął przede
wszystkim jako poeta. Twórca kanonu napisał ich pięć, w tym tzw.
Wielki Kanon. Jest on największym kanonem Kościoła greckiego
i liczy 250 troparionów; typowy kanon składa się z około trzydziestu.
Wielki Kanon uchodzi za kanon najlepszy, najbardziej artystycznie
wykończony i z wielką pobożnością napisany.34 Treść przepojona jest
uczuciem skruchy i żalu. Kanon opowiada główne wydarzenia historii zbawienia począwszy od Adama, a na Wniebowstąpieniu Chrystusa i nauczaniu apostolskim kończąc. Obok warstwy historycznej kanonu jest jeszcze warstwa moralno-ascetyczna. Celem kanonu, w zamyśle św. Andrzeja z Krety, było zmobilizowanie dusz oziębłych do
Por. J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, dz. cyt., s. 512.
Pełny przekład Hymnu Akathistos można znaleźć w Antologii patrystycznej A. Bobera. Por. J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, dz. cyt., s. 516–530.
33
Tamże, s. 510.
34
Tamże, s. 535.
31
32
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gorliwości, a duszom gorącym – danie jeszcze nowego bodźca do
bycia jeszcze gorętszymi.
Od czego zacząć mam opłakiwanie czynów
Nędznego życia mego? Jakiż początek skargi

Żałosnej dzisiaj uczynię, o Chryste?
O miłosierny, udziel win moich odpuszczenia!35

Wielki Kanon śpiewany był podczas liturgii Wielkiego Postu.
Wymagał ze strony wiernych nie tylko wielkiego trudu, ale i uwagi.
Poemat był utworem bardzo długim, a pora nabożeństwa nocna. Mimo to Grecy śpiewali kanon z wielkim nabożeństwem i byli doń bardzo przywiązani. Od czasów niewoli tureckiej (po zdobyciu Konstantynopola w 1453 r.) śpiewany jest rzadziej, niemniej pozostaje
wciąż wspaniałym pomnikiem greckiej pobożności.36
Treść kanonu bardzo mocno oparta jest na tekstach biblijnych
i wymaga dobrej znajomości Starego Testamentu. Trzeba z uznaniem
przyznać, że chrześcijanie pierwszego tysiąclecia byli znawcami obydwu Testamentów, co niechaj będzie dla współczesnych wierzących
zachęta do czytania i studiowania Ksiąg świętych. Zaskakujące paralele św. Andrzeja z Krety nie były zaskoczeniem dla słuchaczy tamtego czasu;
10. Gdy Mojżesz, sługa twój, uderzył skałę
Laską, oznaczył bok twój święty, Zbawco,
Bok życiodajny – wszyscy z niego
Czerpiemy napój życia.
12. Powstań i jak Jozue tocz bój z Amalekiem,
Z namiętnościami ciała,
I z Gabaonitami, myślami zwodnymi,
35
36

Tamże, s. 536.
Tamże.
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I zawsze bądź zwycięska.
14. Uratowałeś Piotra, gdy wołał do ciebie.
Ku ratunkowi memu pośpiesz się, o Zbawco!
Z paszczęki srogiej burzy wyrwij mię,
Podawszy rękę, wywiedź z głębi grzechu37.

Ostatnim znakomitym poetą patrystyki greckiej był św. Jan
Damasceński († ok. 750). Klasyk teologii Wniebowzięcia Maryi
i syntetyk teologii greckiej, przy tym wytrawny polemista, jest autorem kilku niezwykle kunsztownych kanonów. Starożytna zasadę
iloczasu św. Jan z Damaszku łączy z zasadą akcentową i rytmiczną.
W rzeczy samej stworzył on nowy i bardzo skomplikowany gatunek
poetycki. Jego talent ilustruje dobrze Kanon na Dzień Pański Zmartwychwstania:
Dzień Zmartwychwstania!
Rozjaśnijmy twarz, ludy!
Pascha Pańska, Pascha!
Ze śmierci do życia,
I z ziemi do nieba
Chrystus Bóg
Nas wiedzie
Hymn zwycięstwa nucących (...)
Wczoraj byłem, Chryste,
Pogrzebany z Tobą,
A dzisiaj powstaję
Z Tobą powstającym.
Wczoraj z Tobą na krzyżu
A dzisiaj, o Zbawco,
37

Tamże, s. 537.
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Uwielbij mnie z sobą
W twym świętym królestwie (...)
Jak święta i uroczysta
Jest ta noc zbawienia –
Jasna zwiastunka
Promiennego dnia
Zmartwychpowstania.
W niej światłość bezczasowa
Z grobu cieleśnie
Wszystkim świeci.38

Można dziś zadać pytanie: Kto umie i chce skorzystać z „gotowych” starożytnych wzorów poetyckich homilii? A przecież współczesny kaznodzieja dysponuje wieloma tłumaczeniami religijnej, by
nie rzec: teologicznej w swym wyrazie, poezji Ojców Kościoła i starożytnych twórców pięknego słowa.
4. Poezja Zachodu
Znacznie skromniej przedstawia się dorobek poetycki kaznodziejów Zachodu. O ile w niniejszym opracowaniu pominięto kilku
słynnych wieszczy Wschodu (Sofroniusz, Georgios Pisides, Teodor
Studyta, Jan Kyriotes Geometres), to na Zachodzie nie ma ich tak
wielu, a i poezja nie tak kunsztowna. Na domiar złego, za pontyfikatu Urbana VIII (1623–1644) dokonywano nagminnych „poprawek”
starożytnych hymnów kościelnych, przez co niejednokrotnie zmieniono nie do poznania szacowne zabytki poetyckie. Nieszczęsnym
tego przykładem jest Hymn na cześć św. Piotra i Pawła (X w.) nieznanego autorstwa, przypisywanego kobiecie nazwiskiem Helpis (Elpis), którą w średniowieczu uczyniono małżonką filozofa Boecjusza
(† 524).39 Niemniej i Zachód może pochwalić się dwoma wielkimi
i znakomitymi poetami: św. Ambrożym († 397) i Prudencjuszem
(† po 405).
38
39

Tamże, s. 544-548.
Por. J. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, dz. cyt., s. 588–589.
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Święty Ambroży jest autorem 18 hymnów, z których najbardziej chyba znanym jest Aeternae rerum Conditor (Pieśń poranna).
Drugim bardzo znanym hymnem jest Deus Creator omnium (Pieśń
wieczorna). Zachwycał się tym hymnem św. Augustyn, dla którego
był on pocieszeniem i ukojeniem smutku po śmierci matki Moniki.40
Gdy noc nad ziemią zamknie się,
Wkrąg ją otuli gęsty cień,
Niechaj nie zaćmi wiary mrok,
Skroś cieniów niech jej płonie blask.
Nie dozwól myśli zapaść w sen,
Niech go nie spęta żaden grzech;
Czystym ochłodą będzie on
I nie dopuści sennych mar.41

Kunszt porównań i przenośni oraz precyzyjnie umieszczoną
prawdę wiary można podziwiać w Hymnie na Jutrznię poniedziałku,
Splendor paternae gloriae, w którym św. Ambroży nazywa Chrystusa naszą strawą i rozblaskiem chwały Rodzica. Ostatnie dwie strofy
są chrześcijańskim życzeniem:
Niech dzień ten – szczęsny plon zbiera:
Wstyd – brzaskiem czoła okrasza,
Południem wiara lśni szczera,
A zmierzchu nie zna myśl nasza!
Już światło złoci się zorzy:
W tym świetle ku nam niech spłynie
W Rodzicu – cały Syn Boży,
I cały Rodzic w swym Synie!42

40
41
42

Tamże, s. 552–553.
Tamże, s. 553.
Tamże, s. 554–555.
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Mniej znanym od św. Ambrożego, ale znamienitszym poetą był
– pochodzący z Hiszpanii – Prudencjusz. To bez wątpienia największy wieszcz Zachodu ery patrystycznej. Swoją maestrią słowa dorównuje św. Grzegorzowi z Nazjanzu i Romanosowi. Swoją sławę
poetycką ugruntował przede wszystkim w doskonałej formie, jak
i głęboko chrześcijańskiej treści. Pisał tylko poezje. Legitymuje się
pokaźnym dorobkiem.43
Już sam początek Autobiografii i Programu poetyckiego (Praefatio) daje wyobrażenie o talencie poetyckim Prudencjusza i jego egzystencjalnym zatroskaniu:
Oto pięćdziesiąt przeszło lat
I jeszcze siedem, jeśli dobrze liczę,
Odkąd mię cieszy słońca bieg nad głową i miły świat.
I już nadchodzi życia kres,
Starca przed swoje Bóg wezwie oblicze,
Cóżem uczynił dobrego w tym czasie?
– myślę wśród łez.44

Niektóre hymny Prudencjusza weszły na stałe do katolickich
kancjonałów, a nawet znalazły miejsce w pobożności protestanckiej.
Jeden z nich, Hymn o śmierci i pogrzebie, umieszczony w Cathemerinon, choć brzmi potężnie niczym średniowieczne Dies irae, to jednak nie myśl o śmierci, ale prawda o zmartwychwstaniu stanowi główne jego przesłanie i siłę;
Niech zmilkną żałobne rozpacze,
powstrzymajcie wy matki, łez potok
Niech nikt już swych dziatek nie płacze,
43

Spod jego pióra wyszły: 1) Praefatio (przedmowa do zbioru poezji); 2) Cathemerinon (zbiór 12 hymnów „na różne pory dnia”); 3) Apotheosis (poemat o Trójcy św.);
4) Hamartigenia (Początki grzechu); 5) Psychomachia (pierwszy chrześcijański poemat alegoryczny); 5) Contra Symmachum; 6) Dittochaeon (49 epigramów nt. historii zbawienia); 7) Peristephanon (O wieńcach, 14 hymnów na cześć męczenników);
8) Epilog (Zakończenie tomu poezji). Por. tamże, s. 556.
44
Tamże, s. 557.
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ten zgon jest naprawą żywotów.

Chyba po raz pierwszy pojawia się pojęcie brata w odniesieniu
do sił natury:
Przelecą stulecia wichrami,
i brat-ciepło kościelca poruszy.45

Zwraca uwagę Hymn na Święto Epifanii, w którym Prudencjusz podkreśla szczególną rolę gwiazdy betlejemskiej:
Nocom nie śluzy ta gwiazda,
W tropy nie idzie księżyca;
Sama na niebie panuje,
Dniom ich granice wytycza.
(...)
ta gwiazda trwa nam na wieki...46

Już św. Ignacy z Antiochii wysławiał szczególną rolę gwiazdy
betlejemskiej: Gwiazda rozbłysła na niebie, jaśniejsza aniżeli wszystkie gwiazdy, a blask jej był niewysłowiony, a nowość jej wywołała
zdziwienie, a wszystkie inne gwiazdy razem ze słońcem i księżycem
znalazły się w jej orszaku, ona zaś sama rozsiała swe światło nad
wszystkim.47
Dzisiaj – niestety – gwiazda betlejemska, ściągnięta z konstelacyjnego piedestału i sprowadzona do rozmiarów komety, coraz
mniej zadziwia kaznodziejów i chrześcijan; stała się zwyczajnym zjawiskiem nawet dla chodzących jeszcze w okresie Świąt Bożego Narodzenia Herodów.
Prudencjuszowi, w jego poetyckim posługiwaniu słowu Bożemu, nie obce jest też poczucie triumfu i godności Kościoła. To ważny przejaw chrześcijańskiej dumy, na którą tak trudno zdobyć się
współczesnemu ludowi Bożemu i niektórym jego pasterzom. Dzieje
się tak nie tylko z tego powodu, że czasy już nie te, ale również i z te-

45
46
47

Tamże, s. 559.
Tamże, s. 561.
Tamże, s. 561.
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go, że nikt nie uczy i nie wpaja wiernym poczucia Bożego wybraństwa i uprzywilejowania synów Bożych.
Nie ma pogaństwo na to już rady.
Dawni czciciele Westy, Pallady
Biegną w Chrystusa świątynie;
Kwiryt, co pijał z Numowej czary
Dziś z Chrystusowej pija ofiary
I hymn dlań z ust jego płynie.
Ojcowie nawet senatu sławni,
Dawni Luperci, Flamines dawni,
Pany rodowej purpury,
Przed Apostołów śpieszą ołtarze,
Lub w katakumbach padłszy na twarze,
Zimne całują marmury.
Patrzymy – głośne ojce i matki
Dostojne swoje prowadzą dziatki
I za największe zaszczyty
I za najsłodszą życia ostoję
Proszą, by w służby przyjął ich swoje
Chrystus do krzyża przybity.
Gdy przy chrzcielnicy padła na kolana
Pontifex dawny, i z rąk kapłana
Chrzest brał na skronie gorące:
Po marmurowych kościoła schodach,
Szły po chrzest wielkie w najstarszych rodach
Dawne Westalki milczące.48

Całość dzieł Prudencjusza zwieńcza Epilog z jakże wymownym życzeniem dla potomnych:
Przed twoim tronem staje, wielki Boże,
48

Hymn z Peristephanon II. Por. tamże, s. 667.

222

POEZJA PATRYSTYCZNA W SŁUŻBIE SŁOWU BOŻEMU

Sługa twój wdzięczny bez miar.
Dań swego serca niosąc Ci w pokorze
I swoich pieśni ofiary
(...)
Więc idźcie, pieśni moje, między ludzi,
Choć milczeć radzi pokusa:
Dźwięk wasz świat cały niech do czci rozbudzi
Naszego króla Chrystusa.49

Każdy kaznodzieja żyjący w obecnym czasie winien sobie
wziąć do serca to życzenie, by poprzez nie – przez te pieśni, hymny,
kanony: przez poezję – świat cały do czci rozbudzić naszego króla
Chrystusa.50
Zakończenie
Słowa piękne – słowa poezji patrystycznej – rzadko płyną z naszych ambon. Kaznodzieje niechętnie czerpią ze wspaniałych wzorów homiletycznych, na których wyrosła chrześcijańska liturgia
i pieśń, chrześcijańska pobożność. Poezja patrystyczna była dla
chrześcijan pierwszego tysiąclecia matczynymi kolanami, na których
młody i dorastający Kościół uczył się Jezusa Chrystusa. Prawda o Nim
i o Jego dziele brzmiała znajomo i melodyjnie jeszcze w średniowieczu. Później zaczęto „przerabiać” patrystyczne arcydzieła, zamieniając pomniki sztuki na wyroby czeladnicze. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze, co spotkało hymny i kanony – to zapomnienie, to zanik ducha poezji w kaznodziejstwie i homiletyce. Owszem, są i dzisiaj kaznodzieje porażający wręcz słuchaczy pięknym słowem. Ale,
ilu ich jest? Wystarczy palców jednej ręki, by zliczyć współczesnych
kapłanów-poetów, w których kazaniach pobrzmiewają echa wersetów
Prudencjusza czy pieśni św. Efrema; poetów Boga, których teologia
sięga głębi chrystologii i soteriologii św. Grzegorza z Nazjanzu.
49

Tamże s. 571.
Wśród poetów chrześcijańskiego Zachodu byli też inni przedstawiciele Kościoła
rzymskiego, jak: św. Damazy papież (366–384), Seduliusz (pisał w pierwszej połowie V w.), autor abecedariuszy; Avitus z Vienne († 518), Ennodiusz († 521), Wenancjusz Fortunatus († po 600). Zob. tamże, s. 551–552, 571–593.
50
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Słowu Bożemu najlepiej służy poezja. W Kościele istnieje
wielkie zapotrzebowanie na kaznodziejów, którzy potrafiliby zwracać się do stechnicyzowanego społeczeństwa nie poprzez banał moralitetu czy zawsze poprawną politycznie „nowomowę” mediów, ale
przez piękne słowo. Tylko ono jest powołane do ogłaszania wielkich
cudów Bożych.
Celem autora było przypomnienie homiletycznej poezji okresu
patrystycznego i zachęta, by sięgać do tamtych, wciąż żywych, źródeł piękna, aby także dzisiaj służyły one skutecznemu głoszeniu słowa Bożego.
Zusammenfassung
Dem Wort Gottes dient eine Dichtung am besten. In der Kirche existiert der große Bedarf nach Predigern, die sich zu Techno-Gesellschaft nicht
durch die Floskel der Moralität oder immer richtig politisch „den Neusprech”
der Medien, aber durch das Lippenbekenntnisse wenden könnenn. Lediglich
ist nur solches Wort die große Wunder Gottes bekannt zu geben zu berufen.
Der Zweck des Autors war das Erinnern an die Poesie der patristischen Zeit und die Ermunterung, um zurückzureichen zu jener, immer noch
lebendigen, Quellen der Schönheit, damit sie der erfolgreichen Verkündigung des Wortes Gottes ebenfalls heute dienen können.
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KS. ROŚCISŁAW KOZŁOWSKI, Duszpasterz i jego
służba w Kościele Prawosławnym. Wybrane
zagadnienia z Teologii Pasterskiej, Wydawnictwo „Bratczyk”, Hajnówka 2008, ss. 128.
Posługa Kościoła, pielgrzymującego Ludu Bożego Nowego
Przymierza w dziele ewangelizacyjnej niesie w sobie trzy podstawowe znamiona, płaszczyzny spełniania się: 1. Kultyczny znak uświęcenia, zwłaszcza poprzez sakramenty święte; 2. Przepowiadanie słowa Bożego, w wielkim bogactwie form i przejawów (np. katecheza,
kaznodziejstwo); 3. Dzieła miłości bliźniego i miłosierdzia (np. Caritas). Kolejność ich wskazania wynika nie z faktu znaczenia czy kolejności chronologicznej.
Nie ulega wątpliwości, że szczególne miejsce w teoretycznej
refleksji teologicznej wokół tych dzieł ewangelizacyjnych przypada
teologii pastoralnej. Dziś w pełni autonomicznej, zwłaszcza metodologicznie, formalnie i treściwo dyscyplinie w ramach kompleksu
nauk teologicznych. Trzeba jednak przyznać, że dyscyplina ta nadal
jest na etapie poszukiwania jeszcze pełniejszego określenia swej tożsamości.
Autor prezentowanej książki jest emerytowanym profesorem
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie przez
wiele lat kierował Katedrą Prawosławnej Teologii Praktycznej. Jest
autorem wielu książek i artykułów, m.in. Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasjewa (1985), Rosyjska eklezjologia
prawosławna XIX–XX wieku (1988), Duszpasterz w Kościele Prawosławnym (1966/67). Jednocześnie pełnił różne funkcje kościelne (rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego, Dziekan Okręgu Warszawskiego, dyrektor Internatu Metropolitalnego), a także był duszpasterzem w różnych środowiskach (proboszcz w Stanisławowie
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i w Radomiu). Promotor licznych doktoratów i prac magisterskich.
Posiada wiele odznaczeń kościelnych (m.in. mitrat) i świeckich.
Prezentowane opracowanie otwiera przedmowa pióra Jerzego,
prawosławnego Biskupa Siemiatyckiego (s. 3–4) oraz schematyczny
wstęp (s. 5–6). Z kolei całość treściowa podzielona została na szesnaście bloków tematycznych o różnej objętości. Cztery z nich podzielono jeszcze na podrozdziały.
Najpierw ukazano historyczny rozwój pastorologii chrześcijańskiej (s. 7–23). Wyodrębniono starożytność i średniowiecze, usamodzielnienie się i pierwszy okres rozwoju, a następnie kolejno XIX
i XX wiek. Koncepcję prawosławnej teologii pasterskiej (s. 24–32)
to tytuł kolejnego bloku tematycznego. Tutaj wskazano na przedmiot, cel i zadania oraz metodę. Z kolei wskazano na miejsce teologii
pasterskiej wśród innych dyscyplin naukowych, dyscyplin teologicznych oraz pozateologicznych.
Kolejne dwa rozdziały noszą tytuły: Nauka biblijna o kapłaństwie (s. 33–36) i Nauka o duszpasterstwie Św. św. Ojców Kościoła
(s. 37–44).
Następnie ks. R. Kozłowski koncentruje się na kapłaństwie
sakramentalnym, Stąd ukazuje najpierw samo powołanie kapłańskie
(s. 45–50). Z kolei przybliża, jak to określa nastrój duchowy kapłana,
widziany jako problemy psychologii pasterskiej (s. 51–56). Ważnym
jest wskazanie na przygotowanie się do przyjęcia święceń kapłańskich (s. 57–62) i samo przyjęcie święceń (Chirotonia) (s. 63–66).
W przygotowaniu wskazuje na jego charakter duchowy, intelektualny i ogólny.
Wchodząc już w życie kapłańskie analizuje pokusy kapłańskie
(s. 67–76), modlitwę kapłana (s. 77–84) i problemy duszpasterstwa
w Kościele (s. 85–89) oraz jego życie rodzinne (s. 90–94). Wśród
pokus w kolejności analizuje pokusę dóbr materialnych, autorytetu
(władza) i świętości (cudotwórstwo).
Duszpasterska troska o rozwój życia rodzinnego (s. 95–99) to
pierwszy z tematów pastoralnych. Z kolei wskazano na posługę duszpasterską wobec chorych i umierających (s. 100–108). Nie pominięto
duszpasterstwo wśród cierpiących i niepełnosprawnych (s. 109–115),
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aby w końcu zwrócić jeszcze uwagę na problemy psychiatrii pasterskiej (s. 116–124).
Całość treściową zamyka krótkie zakończenie (s. 125–126).
Natomiast od strony formalnej dodano jeszcze bibliografię (s. 127)
i spis treści (s. 128).
Na kartach opracowania ks. prof. R. Kozłowskiego poświęconego studentom Św. Teologii Prawosławnej (s. 2) twórczo wybrzmiewa wielki dział nauk teologicznych. To szeroka rzeczywistość
Kościoła widziana w wielu płaszczyznach teologicznego oglądu,
zawsze jednak odniesionego do rzeczywistości Kościoła. To jest bowiem najwłaściwsze miejsce owej służby duszpasterzy.
Autor wykazał dużą troskę o podejmowany przedmiot badawczy. Słusznie sam zauważa: Jak już było powiedziane we wstępnych
rozważaniach odnośnie naszego przedmiotu, teologia pasterska jest
powołana do ukazywania ideałów i pracy duszpasterstwa chrześcijańskiego. Teologia pasterska opiera się na Piśmie Świętym i utworach Ojców Kościoła (s. 125). Interesującym jest posługiwanie się
nieco innym terminem w stosunku do Kościoła katolickiego. Być
może, iż jest on bliższy nomenklaturze całej tradycji wschodniej,
a zwłaszcza greckiej.
Jednocześnie warto przywołać także słowa z przedmowy: Mamy do czynienia z opracowaniem opartym na osobistym doświadczeniu i naukowym warsztacie. Książka analizuje nie tylko historyczną
genezę pastorologii chrześcijańskiej, ale również porusza ważne zagadnienia z zakresu przygotowania kandydatów do służby kapłańskiej, duszpasterskiej psychiatrii, miejsca kapłana w Kościele, rodzinie i społeczeństwie. Publikacja Księdza Profesora to również cenny
podręcznik dla samych kapłanów. Autor porusza w nim również wiele kwestii związanych z duszpasterską służbą miłosierdzia w dzisiejszych czasach. Nie ma także wątpliwości, ze wybrane zagadnienia
z Teologii Pasterskiej, które dzisiaj doczekały się niniejszej publikacji, będą wartościowym źródłem naukowym dla seminarzystów i studentów Kościoła Prawosławnego (s. 4).
Bogactwo teologii pastoralnej ukazane zostało najpierw w ramach niepodzielonego chrześcijaństwa. Później eufemistycznie wska227
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zano: W dalszej części swej historii rozwój teologii pasterskiej przebiegał różnie na Wschodzie i Zachodzie (s. 9). Szkoda, że następnie
nawet ograniczając się zasadniczo do nurtu wschodniego dokonano
kolejnego ograniczenia do prawosławia rosyjskiego. Interesująca jest
uwaga o książce Ch. Dimitrowa (s. 23).
Dobrze, że autor sięga także do opracowań teologii pastoralnej
teologów katolickich, np. R. Kamiński czy F. Woronowski. Co więcej, także twórczo z nich korzysta. Szkoda, że bibliografia nie obejmuje wszystkich pozycji przywołanych w przypisach. Wstępują także różnice w opisach bibliograficznych.
Zdaniem autora prezentowanej książki nauka teologii pasterskiej, mająca określone kościelno-apostolskie ukierunkowanie i posiadająca siłę wewnętrznego oddziaływania, powinna w jak najściślejszym stopniu przyczyniać się do formowania dobrego pasterza
Kościoła Chrystusowego, który ma w sposób należyty spełniać swą
służbę kapłańską (s. 126).
Prezentowana książka prawosławnego profesora, a jednocześnie duszpasterza jest ważnym pochyleniem się nad szeroko pojęta
teologia pastoralną. Jednocześnie sam autor zaznacza w podtytule, iż
jego opracowanie zawiera tylko wybrane zagadnienia. Oczywiście,
w niektórych tematach ma one swa specyfikację prawosławną. W innych pomija niektóre problemy obecne w tej dyscyplinie uprawianej
w Kościele katolickim czy wspólnotach protestanckich. Samo jednak
spotkanie czytelnika z licznymi przemyśleniami może być także interesującym wkładem w budowanie atmosfery, a nawet konkretnych
działań na rzecz jedności chrześcijan. W tej dziedzinie zaś wysiłki
winny być szczególnie zintensyfikowane, bardziej dynamiczne
i z szerszym zaangażowaniem.
Bp Andrzej F. Dziuba
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BP ANTONI DŁUGOSZ, Moja pierwsza spowiedź,
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom
2008, ss. 63.
Życie religijne jest szczególnym wyrazem spełniania się osoby
ludzkiej. Właśnie w swym odniesieniu do Boga człowiek pełniej rozpoznaje siebie i innych. Zatem nie jest to tylko odniesienie do Boga,
ale jest to szczególne miejsce spełniania się człowieka, jako osoby
stworzonej na Boży obraz i podobieństwo. Co zostało jeszcze szczególnie ugruntowane w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza w Jego paschalnym misterium męki, śmierci, zmartwychwstania
i daru Ducha Świętego.
We wzajemnych relacjach człowieka z Bogiem szczególne znaczenie mają sakramenty święte, te widzialne znaki niewidzialnej łaski. Szczególnie angażującym jest sakrament pokuty i pojednania. To
jest niezwykłe sakramentalne spotkanie z Bogiem miłosierdzia.
Bp Antoni Długosz, mając na względzie właśnie ten sakrament,
przygotował opracowanie dla dzieci przygotowujących się pierwszej
spowiedzi. Jest on profesorem w Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie oraz biskupem pomocniczym w Częstochowie. Znany
jest także jako autor wielu tekstów dla dzieci, a także występuje
w programach telewizyjnych do nich adresowanych.
Publikację otwiera spis treści (s. 5–6). Następnie podzielona
zostało na trzy bloki tematyczne, a w zasadzie według klucza adresatów. Chodzi o osoby związane z tym przygotowaniem, a więc dziecko, rodzice, katecheci i kapłani.
Dziecko to tytuł pierwszej, a zarazem i najobszerniejszej części
(s. 7–44). Wskazano najpierw na rodzinę jako wspólnotę zakładaną
przez ludzi oraz na domowy Kościół. Dlaczego grzeszę musi każdy
się zapytać. A jednocześnie staje prawa, że Bóg zawsze kocha człowieka, który wyposażony jest w dar sumienia, będącego, zdaniem
autora, głosem Pana Boga. Tutaj staje także spowiednik. Przywołano
także pięć warunków dobrej spowiedzi. Wreszcie przychodzi praktyczne przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Ważnym
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jest także nabożeństwo pokutne i wreszcie spowiedź. Podano także
przebieg pierwszej spowiedzi.
Drugi blok książki nosi tytuł Rodzice (s. 45–57). Wobec pierwszej spowiedzi dziecka mają oni niepowtarzalne zadania. Zresztą
sam sakrament ma duże znaczenie dla całej rodziny. Wskazano na
przykładową liturgię domową przed przystąpieniem do sakramentu
pokuty i pojednania. Przed wyjściem do kościoła rodzice powinni
udzielić specjalnego błogosławieństwa. Jak powinni zachować się rodzice w kościele.
Katecheci to temat trzeciej części (s. 59–63). Faktycznie wskazano na rolę katechetów w religijnej formacji dziecka oraz zadania
dla spowiedników.
Prezentowane opracowanie podejmuje próbę kompleksowego
spojrzenia na pierwszą spowiedź. Czyni to poprzez ukazanie wielorakiej aktywności głównych bohaterów ludzkich, tj. dziecka, rodziców, katechetów i spowiedników. Ważnym jest wewnętrzna wszystkich koordynacja, aby w ten sposób jak najlepiej pomóc dziecku
w przeżyciu tego sakramentu. Trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, aby to szczególne doświadczenie mogło wydawać pozytywne
owoce także w całym dorosłym życiu
Książka ta stanowi swoisty przewodnik dla dzieci, rodziców
i katechetów oraz kapłanów. Jednak najważniejszą postacią, którą
wszyscy winni sobie uświadamiać to miłosierny Jezus Chrystus. To
jest konkretne doświadczenie miłości samego Boga. Spowiedź jest
bowiem spotkaniem z Nim samym, ku przebaczeniu i pojednaniu.
Z ksiązki tchnie duża miłość do dzieci oraz zatroskanie o rozwój ich wiary, która winna stanowić integralny element szerszego
procesu, który będzie trwał przez całe życie. Autor czyni to językiem
bardzo komunikatywnym, w czym pomaga mu zapewne szerokie doświadczenie kontaktów z dziećmi i znajomość ich języka.
Cennym uzupełnieniem czy wręcz swoistym dopowiedzeniem
są ilustracje Artura Nowickiego. Z pewnością przemawiają one do
dzieci w tym wieku. Tchnie z nich duże ciepło oraz umiejętność
graficznego przybliżenia wielu kwestii związanych z sakramentem
pokuty i pojednania. Autor często umiejętnie połączył przesłanie bi230
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blijne z prawdą życia konkretnego dziecka przygotowującego się do
pierwszej spowiedzi.
Książka bp. Antoniego Długosza może być cenną pomocą dla
dzieci, rodziców, katechetów i spowiedników nie tylko na ten jedyny
raz, ale i w wielu późniejszych sytuacjach. Być może, że zechcą do
niej także sięgnąć chrzestni, którzy stają przecież obok dziecka. Sam
sakrament zostaje wpisany w szerszą formację i edukację katechetyczną.
Należy oczekiwać, że autor z czasem przygotuje odpowiednią
pomoc także do Pierwszej Komunii św. W tym sakramencie dopiero
ma swoją pełnię i jakby dopełnia sakramentalną spowiedź. Do pewnego stopnia one wręcz wymagają się wzajemnie.
Bp Andrzej F. Dziuba
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