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Słowo wstępne

Kolejny, jedenasty już, numer „Warszawskich Studiów Pasto-
ralnych” ukazuje się w początkach 2010 roku, który stawia przed
Kościołem nowe wyzwania. Materiały w nim zamieszczone zostały
podzielone na trzy części: Kościół i człowiek; Służba kościelna; Służ-
ba kapłańska. Tytuły te oddają tylko częściowo bogactwo artykułów,
których Autorzy poszukują współczesnych znamion tożsamości Koś-
cioła i służby kościelnej.

Kościół nieustannie się rozwija. Paweł VI pisał w encyklice
Ecclesiam suam, że Kościół powinien głęboko w siebie wniknąć,
przemyśleć swoją tajemnicę, a celem zdobycia głębszej wiedzy o so-
bie powinien przebadać wnikliwiej naukę o swym pochodzeniu,
o swej naturze, pełnieniu swej misji i o swoim celu. Pomimo że ta
nauka jest mu już znana, a w ubiegłym wieku wyłuszczona i upow-
szechniona, nigdy przecież nie można powiedzieć, że przebadano ją
i zrozumiano wyczerpująco, skoro zawiera w sobie wykonanie ta-
jemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu (...) by teraz po-
przez Kościół (...) stało się jawne (Ef 3, 9–10). Nauka o Kościele nie-
ustannie wzbudza zaciekawienie, wyczekiwanie i uwagę ze strony
każdego człowieka, zdecydowanego iść wiernie za Chrystusem, a tym
bardziej ze strony tych, których Duch Święty ustanowił biskupami,
abyście kierowali Kościołem Boga (nr 9).

W pierwszej części zatytułowanej: Kościół i człowiek, Autorzy
artykułów zatrzymują uwagę Czytelnika na tajemnicy światowej
obecności Kościoła, który szczególną troską otacza małżeństwa, ale
stara się również być blisko ludzkich spraw. W drugiej części, która
nosi tytuł: Służba kościelna, zostały ukazane różne aspekty celebracji
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i duszpasterskiej posługi. Trzecia część to służba kapłańska ujęta
w perspektywie historycznej z wyraźnym otwarciem na przyszłość.

Dziękując dotychczasowym Autorom za współpracę, w imie-
niu Zespołu Redakcyjnego zapraszam także nowe osoby, zaintereso-
wane współpracą naukową z naszym czasopismem, do nadsyłania
nowych materiałów, które w miarę możliwości będą publikowane na
łamach „Warszawskich Studiów Pastoralnych”.

ks. dr hab. Edmund Robek SAC
Przewodniczący zespołu redakcyjnego

SŁOWO WSTĘPNE
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KOŚCIÓŁ I CZŁOWIEK

ks. Edmund Robek SAC*

Kościół żyje w świecie

Paweł VI, określając chrześcijański styl życia, nauczał, że uczeń
Chrystusa powinien radować się ze swej godności, ale też unikać ro-
dzącego się dokoła skażenia natury ludzkiej, aby ustrzec się przed
złudzeniami pychy ludzkiej.2 Dlatego też chrześcijanie powinni sobie
przypominać nieustannie wielką godność i rodzący się stąd obowią-
zek życia w tym świecie, ale nie według obyczajów tego świata.3 Róż-
nica ta jednak nie jest tym samym, co oddzielanie. Nie oznacza obo-
jętności, ani obawy, ani pogardy. To bowiem, że Kościół odróżnia
się od rodzaju ludzkiego, nie sprzeciwia się temu, by się lepiej z nim

7

3 Wyraził to Jezus w modlitwie za swych uczniów: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze
świata, ale byś ich zachował od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świa-
ta” (J 17, 15–16).

2 Apostoł Narodów tak o tym pouczał współczesnych mu chrześcijan: „Nie wprzę-
gajcie się w jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości
z nieprawością? Albo co za łączność światłości z ciemnością? (…) Albo co za udział
wiernego z niewiernym?” (2 Kor 6, 14–15).

* Ks. Edmund Robek SAC – prof. UKSW, dr hab. teologii pastoralnej; kierownik
Katedry Organizacji Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teo-
logicznego, wykładowca na Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Historycznych
i Społecznych UKSW w Warszawie. Przewodniczący zespołu redakcyjnego „War-
szawskich Studiów Pastoralnych”. Jest autorem 12 książek o tematyce pastoralnej, kil-
kudziesięciu artykułów naukowych i wielu popularnych. Zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół: teologii duszpasterstwa, eklezjologii pastoralnej, charytatyw-
nej funkcji Kościoła, teologii modlitwy i formacji apostolskiej ludzi świeckich.



połączył. Tak postępuje bowiem lekarz, który znając niebezpieczeń-
stwa choroby, unika wprawdzie zarażenia siebie i innych, lecz rów-
nocześnie pilnie zabiega o wyleczenie chorych. Dlatego Kościół nie
sądzi, że okazane mu przez najlepszego Boga miłosierdzie zostało
przeznaczane jedynie dla jego własnej korzyści, ani też nie uważa, że
wobec własnego wspaniałego stanu – należy zaniedbywać tych, któ-
rzy do tego stanu nie należą. Powołaniem Kościoła jest bowiem ota-
czanie życzliwością i gorącą miłością zarówno tych, którzy są blisko,
jak i tych, którym może przybliżyć uczestnictwo w zbawieniu.4

Kościół kieruje swoją misję zbawczą do chrześcijan żyjących
w świecie, czyli obywateli społeczności kościelnej i światowej, któ-
rzy powinni wiernie wypełniać swoje obowiązki ziemskie, kierując
się w tym duchem Ewangelii. Niezgodne z nauką Kościoła są jednak
dwie postawy. Według nauczania Kościoła odstępują od prawdy ci,
którzy wiedząc, że nie mamy tu trwałego państwa, lecz że poszukuje-
my przyszłego, mniemają, iż mogą wobec tego zaniedbywać swoje
obowiązki ziemskie, nie bacząc na to, że na mocy samej wiary bar-
dziej są zobowiązani wypełniać je według powołania, jakie każdemu
jest dane. Ale nie mniej błądzą ci, którzy na odwrót sądzą, że mogą
tak się pogrążać w interesach ziemskich, jakby one były całkiem obce
życiu religijnemu, ponieważ to ostatnie polega, wedle ich mniemania,
na samych aktach kultu i wypełniania pewnych obowiązków moral-
nych. Rozłam między wiarą wyznawaną a życiem codziennym, wystę-
pujący u wielu, trzeba zaliczyć do ważniejszych błędów naszych
czasów.5

Kościół dostrzega pozytywne symptomy przemian w świecie,
ale jednocześnie jest świadomy, w jak trudnej sytuacji są współcześ-
ni chrześcijanie i jak wiele niebezpieczeństw im zagraża. W warun-
kach powszechnej laicyzacji niemało jest bowiem chrześcijan, którzy
zaznają pokusy oddalenia się od Kościoła i niestety poddają się zobo-
jętnieniu lub zgadzają na kompromisy z panującą kulturą. Wśród
wiernych nie brak też takich, którzy podchodzą wybiórczo lub kry-
tycznie do nauczania Kościoła.6 Cywilizacja, która w ten sposób rani

KS. EDMUND ROBEK SAC
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6 Jan Paweł II, Jesteście świadkami Chrystusa w nowym tysiącleciu, Przesłanie do

5 KDK 43.

4 Paweł VI, Ecclesiam suam. Encyklika, 6 VIII 1964, 61–63.



lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do wspólnoty kościel-
nej, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdzi-
wej miłości.

Kościół, obecny w świecie, pragnie głosić miłość zbawczą tak-
że ludzkimi sposobami. Otwartość, gościnność, solidarność, równość,
sprawiedliwość, wolność – to tylko niektóre punkty styczne Kościoła
ze światem. Można ogólnie stwierdzić, że Kościół, wypełniając swo-
ją misję zbawczą w świecie, jest z nim w wielorakich związkach.
Dlatego świadomość Kościoła musi łączyć się z jego wszechstronną
otwartością, aby wszyscy mogli w nim znajdować niezgłębione bo-
gactwo Chrystusa.7 Taka otwartość, organicznie połączona ze świado-
mością własnej istoty, stanowi o apostolskim, czyli posłanniczym dy-
namizmie Kościoła. Właśnie w imię tego dynamizmu, Kościół, wy-
znając i głosząc bez żadnego uszczerbku prawdę otrzymaną od Chrys-
tusa, pozostaje równocześnie „w dialogu”, który Paweł VI w swojej
encyklice Ecclesiam suam nazwał „dialogiem zbawienia”.8 „Dialog
zbawienia” powinien kształtować obecność Kościoła w świecie. Na-
wiązując relacje ze społecznością ludzką, nie dyskryminując nikogo
w dialogu z różnymi kulturami, Kościół zbliża je do siebie nawzajem
i pomaga im przyjąć – mocą wiary – autentyczne wartości innych.9 

1. Kościół a dobra doczesne

Kościół prowadzi dialog ze światem przez swoje sługi, którzy
spełniając swoje powołania, muszą korzystać z dóbr stworzonych.
Niekiedy są one wprost konieczne do rozwoju osobowego człowie-
ka,10 a prawie zawsze stanowią niezbędny środek do wypełniania
misji kościelnej. Jest to jednak bardzo delikatny problem. Jezus nie
zabronił swoim Apostołom przyjmowania dóbr koniecznych dla ich
ziemskiej egzystencji.11 Jest więc rzeczą właściwą, że hierarchowie

KOŚCIÓŁ ŻYJE W ŚWIECIE
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11 Co więcej, potwierdził ich prawo w tym zakresie, mówiąc o podejmowanej przez
nich misji: „Jedzcie i pijcie, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę” (por.
Łk 10, 7; Mt 10, 10). Św. Paweł przypomina Koryntianom, że „Pan postanowił, aże-

10 DB 17.

9 Jan Paweł II, Ecclesia in Africa. Adhortacja apostolska, 14 IX 1995, 139.

8 Jan Paweł II, Redemptor hominis. Encyklika, 4 III 1979, 4.

7 Ef 3, 8.
uczestników Światowego Kongresu Katolików Świeckich, Rzym 21 XI 2000, 3.



posiadają dobra doczesne i używają ich w tych celach, do których
według nauki Chrystusa Pana i postanowień Kościoła godzi się je
przeznaczać.12 Wskazania Soboru Watykańskiego II w tym wzglę-
dzie są bardzo konkretne.13 Duch ubóstwa Chrystusowego powinien
przenikać postępowanie kapłana, określając jego postawę, życie i oso-
bowość jako pasterza i człowieka Bożego. Wyrazem tego powinny
być bezinteresowność i dystans wobec pieniędzy, odrzucenie zachłan-
nego pragnienia dóbr doczesnych, prosty styl życia, wybór skromne-
go mieszkania dostępnego dla wszystkich, rezygnacja z wszystkiego,
co jest lub wydaje się być luksusem, coraz większa gotowość do bez-
interesownego poświęcenia się służbie Bogu i wiernym.14 Sytuacje
społeczne i ekonomiczne, w jakich znalazło się duchowieństwo pra-
wie we wszystkich krajach świata, skutecznie przyczyniły się do
stworzenia warunków realnego ubóstwa osób i instytucji, nawet jeże-
li te ostatnie z samej swojej natury potrzebują wielu środków, by speł-
nić swe zadania. W wielu przypadkach, stykając się z sytuacjami trud-
nymi i bolesnymi, Kościół stara się im zaradzić na różne sposoby,
głównie licząc na ofiarność wiernych, by uzyskać od nich nieodzow-
ne wsparcie dla sprawowania kultu, dzieł miłosierdzia, utrzymania
duszpasterzy i inicjatyw misyjnych. Jednak nowe poczucie ubóstwa
jest dobrodziejstwem dla życia kapłańskiego, a także wszystkich
chrześcijan, ponieważ pozwala lepiej dostosować się do rad i zaleceń
Jezusa.15 Jedynym wzorem służby kapłańskiej jest zatem dzieło Do-
brego Pasterza, które powinno stać się misją sług Chrystusa w cza-
sach współczesnych: Jezus wyszedł na poszukiwanie ludzi swoich
czasów. Rozmawiał z nimi szczerze i otwarcie, nie zważając na ich
kondycję społeczną. Jako Dobry Samarytanin ludzkiej rodziny zbliżał
się do ludzi, by uzdrawiać ich z grzechów i ran zadawanych przez ży-
cie i by przyprowadzić ich na powrót do domu Ojca.16

KS. EDMUND ROBEK SAC
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16 Jan Paweł II, Kochana młodzieży, Warszawa 1997, s. 112.

15 Tamże, 2.

14 Tamże, 5.

13 Jan Paweł II, Prezbiter a dobra doczesne. Katecheza, 21 VII 1993, 3.

12 DP 17.

by z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię” (1 Kor 9,14). On też poleca z nacis-
kiem: „Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu,
kto go naucza” (Ga 6, 6).



2. Ubóstwo ewangeliczne

W powołanie chrześcijańskie wpisane jest ubóstwo ewange-
liczne. Właściwie można stwierdzić, że powołanie ucznia Chrystusa
„ożywia” duch ubóstwa ewangelicznego. Na pierwszym miejscu jest
to życie w prawdzie ewangelicznej, czyli życie zgodne z najwięk-
szym przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Chrześcijanin musi
jednak mieć świadomość, że jego powołaniu zagrażają konkretne
niebezpieczeństwa natury etycznej. Katechizm Kościoła Katolickiego
najpierw stwierdza, iż w dziedzinie gospodarczej nakaz poszanowa-
nia ludzkiej godności oznacza, że należy praktykować cnotę umiar-
kowania, aby ograniczać przywiązanie do dóbr tego świata; cnotę
sprawiedliwości, aby respektować prawa bliźniego i oddać mu to, co
mu się należy; cnotę solidarności – w myśl złotej zasady i na wzór
wielkoduszności Chrystusa, który «będąc bogaty», dla nas stał się
ubogi, aby nas «ubóstwem swym ubogacić» (2 Kor 8, 9).17 Następnie
Katechizm wymienia zachowania i czyny, które sprzeciwiają się ludz-
kiej godności: kradzież, umyślne przetrzymywanie rzeczy pożyczo-
nych lub znalezionych, oszustwo w handlu (por. Pwt 25, 13–16), nie-
sprawiedliwe wynagradzanie za pracę (por. Pwt 24, 14–15; Jk 5, 4),
podnoszenie cen, z wykorzystywaniem niewiedzy lub pilnych potrzeb
innych (por. Am 8, 4–6), przywłaszczanie sobie i wykorzystywanie
dla prywatnych celów dóbr należących do społeczeństwa lub przed-
siębiorstwa, złe wykonywanie pracy, oszustwa podatkowe, fałszowa-
nie czeków i rachunków, nadmierne wydatki, marnotrawstwo itp.18

Dalej Katechizm naucza: Siódme przykazanie zabrania czynów
i przedsięwzięć, które kierując się jakąkolwiek motywacją – egois-
tyczną czy ideologiczną, handlową czy totalitarną – prowadzą do
zniewolenia istot ludzkich, do przesłonięcia ich osobowej godności,
do kupowania ich, sprzedawania i wymieniania, jak gdyby były towa-
rem. Sprowadzanie człowieka przemocą do roli przedmiotu użytko-
wego lub źródła dochodu jest grzechem przeciwko jego godności
i fundamentalnym prawom. Św. Paweł nakazywał chrześcijańskiemu
panu, aby traktował niewolnika-chrześcijanina «już nie jako niewol-

KOŚCIÓŁ ŻYJE W ŚWIECIE
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18 Por. tamże, 2408–2413.

17 KKK 2407.



nika, lecz (…) jako brata (…) w Panu» (Flm 16).19 Tylko głęboki ład
moralny może też zabezpieczyć przyszłość każdego społeczeństwa.20

Brak szacunku dla ubóstwa ewangelicznego rodzi zło, które
może stać się grzechem. Każdy grzech jest obrazą Boga, jest niepo-
słuszeństwem wobec Boga, wobec Jego prawa, wobec normy moral-
nej, którą dał człowiekowi, wpisując ją w ludzkie serce i potwier-
dzając oraz udoskonalając przez Objawienie. Grzech przeciwstawia
się miłości Boga do człowieka i odwraca od Niego serca ludzi. Grzech
jest miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga.21 Grzech jest
wielkim złem w całym swoim wielorakim wymiarze, poczynając od
pierworodnego, poprzez wszystkie grzechy osobiste każdego czło-
wieka, poprzez grzechy społeczne, grzechy, które obciążają dzieje
całej ludzkości.22

Chrześcijanin potrzebuje zatem ubóstwa duchowego, ale rozu-
mianego w duchu ewangelicznym, gdyż otrzymuje wtedy błogosła-
wieństwo i jest w stanie przeciwstawić się pokusom gromadzenia bo-
gactw materialnych. Korzeniem wszelkiego zła jest żądza pieniędzy
– nauczał św. Paweł. Ewangelia wzywa wierzących, by nie groma-

KS. EDMUND ROBEK SAC
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22 Jan Paweł II, Homilia podczas nabożeństwa czerwcowego, Elbląg 6 VI 1999.
Grzech jako „nieposłuszeństwo” oznacza przekroczenie owej granicy, która dla woli
i wolności człowieka jako istoty stworzonej pozostaje nieprzekraczalna. Bóg-Stwórca
jest bowiem jedynym i ostatecznym źródłem ładu moralnego w świecie przez siebie
stworzonym. Człowiek nie może sam z siebie stanowić o tym, co jest dobre i złe – nie
może: „znać dobra i zła, tak jak Bóg”. W świecie stworzonym Bóg pozostaje pierw-
szym i suwerennym źródłem stanowienia o dobru i złu poprzez wewnętrzną prawdę
bytu, będąca odbiciem Słowa, które jest współistotnym i odwiecznym Synem Ojca.
Stworzony na obraz Boga człowiek zastaje przez Ducha Prawdy obdarowany sumie-
niem, ażeby obraz wiernie odzwierciedlał swój Pierwowzór, który jest zarazem Mą-
drością i Prawem odwiecznym, źródłem ładu w człowieku i w świecie. „Nieposłu-
szeństwo” jako wymiar pierworodny grzechu człowieka oznacza odepchnięcie tego
źródła, aby samemu stawać się autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia
o tym, co dobre i złe. Duch, który „przenika głębokości Boże”, On – który równo-
cześnie jest światłem dla sumienia człowieka i źródłem ładu moralnego – zna najgłę-
biej ten wymiar grzechu, jaki wpisuje się w tajemnice ludzkiego początku. Jan Paweł II,
Dominum et Vivificantem. Encyklika 18 V 1986, 36.

21 Św. Augustyn, De Civitate Dei, 14, 28.

20 Jan Paweł II, Odpowiedzialność nosi imię solidarności. Spotkanie z Polakami
i przedstawicielami innych narodów, Melbourne 28 XI 1986.

19 Tamże, 2414; Jan Paweł II, Veritatis splendor. Encyklika, 6 VIII 1993, 100.



dzili dóbr obecnego, przemijalnego świata.23 Jest to powinność wpi-
sana w powołanie chrześcijanina, podobnie jak obowiązek czynnego
zwalczania ubóstwa; jest to także bardzo skuteczna metoda realizacji
tego przedsięwzięcia. Ubóstwo ewangeliczne ma sens tylko wtedy,
gdy zostaje dobrowolnie wybrane przez człowieka, który pragnie
w ten sposób odpowiedzieć na ostrzeżenie Chrystusa: nikt z was, kto
nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim ucz-
niem.24 W tym aspekcie dobrowolności (wolność jako wybór dobra)
ubóstwo ewangeliczne różni się od ubóstwa ekonomicznego i spo-
łecznego, które jest doświadczeniem bolesnym i często dramatycz-
nym, przeżywanym wbrew własnej woli jako rodzaj zniewolenia.25

Ubóstwo, jakiego domaga się Jezus od Apostołów, jest rysem
duchowości, która nie dotyczy tylko „wybranych”, albo jakichś okreś-
lonych grup. Duch ubóstwa potrzebny jest wszystkim, w każdym
miejscu i czasie. Zagubienie go oznaczałoby zdradę Ewangelii. Wier-
ność duchowi nie pociąga jednak za sobą konieczności praktykowa-
nia radykalnego ubóstwa, polegającego na odrzuceniu wszelkiej włas-
ności, czy wręcz na zniesieniu prawa człowieka do własności. Ma-
gisterium Kościoła wielokrotnie potępiło tych, którzy opowiadali się
za tą koniecznością i starało się sprowadzić teorię i praktykę na
umiarkowaną drogę.26 Ubóstwo ewangeliczne jest dobrowolną ofiarą
ucznia Chrystusa i nie można go w tym względzie zniewalać. Po-
gwałcenie prawa do wolnego wyboru drogi ubóstwa ewangelicznego,
stałoby się formą zniewolenia, takim samym, jakim jest ubóstwo
gospodarcze, czy socjalne.

Na delikatny problem rozróżnienia ubóstwa duchowego i eko-
nomicznego zwrócił już uwagę Paweł VI. Po zwięzłym omówieniu
wzniosłości i konieczności ducha ubóstwa, które jest charakterystycz-
ną cechą Ewangelii Chrystusowej, Papież zaznaczył, że nie zwalnia
to chrześcijan od obowiązku właściwego doceniania wagi spraw gos-
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26 Por. Denz., 760, 930 n. 1097.

25 Jan Paweł II, Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim. Orędzie z 8 XII
1992, 5.

24 Łk 14, 33.

23 „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie zło-
dzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6, 19–20).



podarczych i godziwego korzystania z nich. Czynnik gospodarczy
rozwinął się ogromnie w czasach współczesnych i na nim opiera się
postęp cywilizacji, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy ludzkie i społecz-
ne. Papież naucza dalej, że dzięki tej wewnętrznej wolności zrodzo-
nej z dążenia do ewangelicznego ubóstwa, chrześcijanie stają się
wrażliwi i bardziej zdolni zrozumieć wydarzenia ludzkie, powiązane
ze sprawami gospodarczymi.

Są różne sytuacje, w których chrześcijanie manifestują swoje
powiązania z rzeczywistością ziemską: czy to gdy mają wydać właś-
ciwy i często surowy sąd o bogactwach i wygodnym życiu, czy też
gdy należy bezzwłocznie i szczodrze przyjść z pomocą potrzebują-
cym, czy wreszcie gdy należy dążyć do tego, by bogactwa nie stały
się przyczyną sporów między ludźmi, żądzy i pychy, lecz by zgodnie
z zasadami sprawiedliwości i równości służyły pożytkowi powszech-
nemu i dlatego właśnie były rozdzielane z większą przezornością.
Wyznawcy Ewangelii są zdolni wydać roztropny sąd o wszystkim,
co dotyczy tych dóbr zewnętrznych, koniecznych do życia doczesne-
go, które jednak należy mniej cenić niż dobra duchowe i wieczne,
i szlachetnie nieść w tym względzie pomoc. Najpierw bowiem na-
uka, technika, a zwłaszcza praca budzą jak najbardziej ludzkie zain-
teresowania, a owoc z nich zebrany, czyli chleb, zarówno ten, który
jest przeznaczony na stół jak i na ołtarz, należy uważać za święty.
Nauka społeczna Kościoła jest tego rodzaju, że nie pozostawia w tym
względzie żadnej wątpliwości.27

Solidarność Kościoła ze społecznością ludzką oznacza, że na-
leży starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu Królestwa Chrys-
tusowego, ale dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece po-
stęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności
ludzkiej.28 Dlatego Kościół jest przekonany, że oczekiwanie na osta-
teczny powrót Chrystusa nigdy nie może być dla człowieka uspra-
wiedliwieniem postawy obojętności wobec konkretnych sytuacji oso-
bistych, życia społecznego, narodowego i międzynarodowego,29 ponie-
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29 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis. Encyklika, 30 XII 1987, 38.

28 KDK 39.

27 Paweł VI, Ecclesiam suam. Encyklika, 6 VIII 1964, 55.



waż ziemska rzeczywistość kształtuje warunki pielgrzymowania czło-
wieka ku wieczności.30

Na ziemi Kościół jest obecny jako rodzina dzieci Bożych, usta-
nowiony i zorganizowany jako społeczność.31 Z tego powodu uczest-
niczy w ludzkich sprawach w duchu solidarności z całą ludzkością.
Jak przypomina Sobór, Kościół kroczy razem z całą ludzkością i doś-
wiadcza tego samego losu ziemskiego co świat.32 Oznacza to, że
wspólnota Chrystusowa odczuwa w swym ciele próby i trudności na-
rodów, rodzin i poszczególnych jednostek, uczestnicząc w uciążliwej
wędrówce ludzkości po drogach historii. Omawiając relacje Kościoła
ze światem, Sobór Watykański II wychodzi właśnie od tego współ-
uczestnictwa Kościoła w radości i nadziei, smutku i trwodze ludzi.33

Nowa, powszechna znajomość rzeczywistej sytuacji świata spowo-
dowała, że dziś zwłaszcza to współuczestnictwo stało się szczególnie
intensywne i głębokie.34

W centrum misji zbawczej Kościoła realizowanej w świecie
jest człowiek, nie tylko chrześcijanin, ale każdy człowiek, który jest
przez Chrystusa powołany do współuczestnictwa w zbawieniu.
W trosce o skuteczność chrześcijańskiego świadectwa, zwłaszcza
w tych delikatnych i kontrowersyjnych dziedzinach, trzeba wykonać
wielki wysiłek, aby należycie uzasadnić stanowisko Kościoła, pod-
kreślając zwłaszcza, że nie próbuje on narzucić ludziom poszukują-
cym wiary, zagubionym na drodze moralnej, a przede wszystkim zde-
klarowanym osobom niewierzącym poglądów wynikających z wiary.
Kościół bowiem w relacji do świata interpretuje i chroni wartości
zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej. Ten wymiar bycia
Kościoła w świecie w szczególnie delikatny sposób objawia się
w praktyce miłosierdzia, która może stać się w konsekwencji także
służbą kulturze, polityce, gospodarce i rodzinie, aby wszędzie były
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34 Jan Paweł II, Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem. Katecheza
z 21 VI 1995, 2.

33 KDK 1.

32 KDK 40.

31 KK 8.

30 Jan Paweł II, Ecclesia in Africa. Adhortacja apostolska, 14 IX 1995, 139.



przestrzegane podstawowe zasady, od których zależy los człowieka
i przyszłość cywilizacji.35

Kościół ukierunkowuje i pobudza wszelką działalność ludzką
i nakłania chrześcijan, by we wszystkich dziedzinach nie szczędzili
wysiłków dla dobra społeczeństwa. Naśladowanie Chrystusa, to nie
tylko rozwój duchowy na drodze świętości, ale przede wszystkim za-
chowywanie przykazania miłości bliźniego i konkretne działania po-
dejmowane zgodnie z nakazem Jezusa, aby dobrze wykorzystywać
swoje talenty.36 Wykonując swoją misje zbawczą, Kościół zachęca
wszystkich członków wspólnoty Chrystusowej, aby uczestniczyli
w przedsięwzięciach podejmowanych przez społeczność ludzką na
polu nauki i techniki oraz by wypełniali swoje zadania w dziedzinie
działalności doczesnej, przyczyniając się do rozwoju kultury, urze-
czywistniania sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego pokoju.37

Dialog Kościoła ze światem jest powiązany ze wzajemną wy-
mianą dobra. W praktyce oznacza to, że w swoich kontaktach ze
światem Kościół nie tylko ofiaruje, ale także otrzymuje pomoc
i wsparcie od osób, grup i społeczeństw. Sobór mówi o tym otwarcie:
Podobnie jak w interesie świata leży uznawanie Kościoła jako spo-
łecznej rzeczywistości historii i jej zaczynu, tak też i Kościół wie, ile
sam otrzymał od historii i ewolucji rodzaju ludzkiego.38 Dokonuje się
w ten sposób żywe obcowanie Kościoła z różnymi kulturami narodów
(KDK 44).39 Głęboko świadomy, jak wiele otrzymuje od świata,
Kościół jest mu za to wdzięczny, nie zapominając jednak o swym po-
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39 Jan Paweł II, Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem. Katecheza
z 21 VI 1995, 5. „Zwłaszcza Kościół misyjny, realizujący swoje zadanie ewangeliza-
cji, zawsze odwołuje się do języków, pojęć i kultur różnych narodów i od pierwszych
wieków znajdował w mądrości filozofów owe semina Verbi, które stanowią prawdzi-
we przygotowanie do bezpośredniego głoszenia Ewangelii”. Tamże.

38 KDK 44.

37 Jan Paweł II, Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem. Katecheza
z 21 VI 1995, 4. Kościół, przez swoją działalność pomaga ludziom w należytym
kształtowaniu całego porządku doczesnego oraz w skierowaniu go przez Chrystusa
do Boga (DA 7). W ten sposób Kościół staje się sługą ludzi, a świeccy „uczestniczą
w misji służenia człowiekowi i społeczeństwu”. Jan Paweł II, Christifideles laici.
Adhortacja apostolska, 30 XII 1988, 36.

36 Por. Mt 25, 14–30.

35 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte. List apostolski, 6 I 2001, 51.



wołaniu misyjnym i o tym, że tylko on zdolny jest ofiarować ludz-
kości największy i najcenniejszy dar, jaki może ona otrzymać: życie
Boże w Chrystusie, za sprawą łaski Ducha Świętego, prowadzącego
ją do Ojca. Działalność zbawcza Kościoła, realizowana w świecie,
musie mieć zatem ducha misyjnego. Jego istota polega na ty, że Koś-
ciół idzie do świata i pragnie mu towarzyszyć w komunii życia.40 Ko-
munia jest bowiem owocem i objawieniem miłości, która wypływa-
jąc z serca przedwiecznego Ojca, rozlewa się w sercach chrześcijan
za sprawą Ducha darowanego im przez Jezusa,41 aby wszyscy stali
się jednym duchem i jednym sercem.42 Właśnie budując tę komunię
miłości Kościół objawia się jako „sakrament”, czyli jako znak i na-
rzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego ro-
dzaju ludzkiego (KK 1).43 

Wokół komunii miłości można zbudować nowy program dla
obecności Kościoła w świecie. Podstawowy wymiar komunii to kon-
templacja, czyli spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, któ-
ra zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obli-
czach braci żyjących wokół nas”. Drugi format komunii dotyczy em-
patii i oznacza zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki
głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako
«kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, od-
gadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu
prawdziwą i głęboką przyjaźń. Kolejna „wielkość” komunii ma cha-
rakter asertywnej zdolności dostrzegania w drugim człowieku przede
wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić
jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzy-
mał, ale także «dar dla mnie»”. Komunia to wreszcie praktyczna
umiejętność «czynienia miejsca» bratu, wzajemnego «noszenia brze-
mion» (por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie
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43 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte. List apostolski, 6 I 2001, 42 (na zakończe-
nie Wielkiego Jubileuszu roku 2000).

42 Por. Dz 4, 32.

41 Por. Rz 5, 5.

40 Jan Paweł II, Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem. Katecheza
z 21 VI 1995, 5.



nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery,
nieufność, zazdrość.44 

Przedstawiona powyżej wielowymiarowa komunii miłości sta-
nowi fundament, na którym można budować Kościół, rozwijając
i należycie wykorzystując te rzeczywistości i środki, które według
wskazań Soboru Watykańskiego II służą umocnieniu i zabezpiecze-
niu jego misji w świecie. Paweł VI, zachęcając chrześcijan do dawa-
nia świadectwa ewangelicznej komunii miłości, podkreślał, że cy-
wilizacja, która wyłania się z miłości do ludzi i pragnie dać im jej
pełne przeżycie, musi szukać prawdziwych i pełnych wartości życia,
ku którym powinna stale się zwracać, i musi je afirmować, choćby
kosztem niezrozumienia, trudności i sprzeciwu.45

Zusammenfassung
Die Darstellung der Evangelien lässt uns erkennen, dass schon die

Gemeinschaft um Jesus von Nazaret Ansätze von Strukturiertheit hatte und
nicht als ungeordnete Gruppe lebte. Stichworte wie Zwölferkreis um Simon
Petrus und Frauengruppe um Maria von Magdala, die Nennung von
Jüngerinnen und Jüngern in grösserer Zahl sowie die verschieden
akzentuierte Rede und Praxis von „Nachfolge” können dafür genügen. Die
nachösterliche Entwicklung baut auf diesen vorösterlichen Spuren auf.
Ordnung in Struktur ist ein Grundmerkmal von Kirche.

Kirche ist nicht ein unbeweglicher Fels in der Brandung, sondern
Kirche geht mit den Menschen in ihrer jeweiligen Zeit und Kultur. Schon
innerhalb der neutestamentlichen Generationen ist eine entsprechende
Entwicklung zu erkennen, sei dies in den Strukturen, sei dies in ihrem
Begreifen des Christusgeheimnisses, sei dies in ihrem Sprechen von Gott –
und in vielem anderen mehr.

Es gibt keine Wesensaussage über die Kirche, ohne dass von dem
Gesendet-Sein in die Welt die Rede ist. Die Kirche selbst ist ein Zeichen
Gottes in der Zeit. Sie ist „gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und
Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der
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45 Paweł VI, Audiencja generalna 21 I 1976.

44 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, dz. cyt., 42, 43. Jan Paweł II wyraźnie for-
mułuje ostateczny wniosek: „Nie łudźmy się: bez takiej postawy duchowej na niewie-
le zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizma-
mi, raczej pozorami komunii niż sposobami jej wyrażania i rozwijania”. Tamże.



ganzen Menschheit” (II. Vatikanisches Konzil, Kirchen-konstitution, Nr. 1)
Wenn die Kirche danach fragt, was sie heute tun soll, um ihrer Sendung treu
zu sein, muss sie dieses Heute kennen. Karl Rahner spricht von einem
„Tutiorismus des Wagnisses”. Zum Auftrag der Kirche gehört es demnach,
auf die gegenwärtige Situation zu antworten, „Entscheidungen zu treffen,
auch wenn sie neu sind, erprobtes Altes zu verlassen und Unerprobtes,
dessen spätere geschichtliche Auswirkungen sich nicht adäquat voraussehen
lassen, zu wagen”.

tłum. Bogusław Spurgjasz
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ks. Bronisław Mierzwiński*

Sakrament małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II
Analiza teologiczno-pastoralna katechez środowych

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich

W obliczu zagrożeń rodziny, zmasowanych ataków na jej isto-
tę, jej godność, prawa i zadania z uznaniem należy przyjąć wartoś-
ciowy, choć zignorowany przez większość mediów, dokument Kon-
ferencji Episkopatu Polski: Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzi-
nie.2 Dokument ten opiera się w znacznym stopniu na nauczaniu Jana
Pawła II. Warto więc wracać nieustannie do nauczania tego Papieża,
który niestrudzenie głosił ewangelię rodziny, zwłaszcza do katechez
środowych wygłoszonych podczas audiencji ogólnych w okresie:
5 IX 1979 – 2 IV 1980; 11 XI 1981 – 9 II 1983; 23 V – 28 XI 1984.
Zawartą w nich tematykę wyraźnie określają tytuł i podtytuł dany ka-
techezom: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała
a sakramentalność małżeństwa.3 Z bogactwa treści tych katechez wy-
bieramy dla naszej refleksji aspekt sakramentalności małżeństwa.
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3 Oryginalny tekst polski, pod redakcją księży S. Dziwisza, J. Kowalczyka, T. Ra-
koczego, został wydany przez Libreria Editrice Vaticana, Cittta del Vaticano 1986.
W artykule opieramy się na tym tekście, stosujemy skrót MN i cyfrę strony. Termin
Katechezy środowe, bez dodatkowych określeń, wskazuje że chodzi nam o ten właś-

2 Dokument ten można znaleźć na stronach internetowych: www.episkopat.pl; 
www.sluzycprawdzie.pl;

* Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej Szcze-
gółowej oraz Sekcją Teologii Pastoralnej na UKSW. Jego obszerny dorobek naukowy
obejmuje takie kierunki badań, jak: współczesna koncepcja teologii pastoralnej, teo-
logia pastoralna szczegółowa, teologia znaków czasu, duszpasterstwo rodzin, męż-
czyzna jako mąż i ojciec, analiza teologiczno-pastoralna współczesnej sytuacji rodziny
polskiej, problematyka bezrobocia.



Jan Paweł II poświęcił drugą część katechez środowych na te-
mat małżeństwa i rodziny problematyce sakramentu małżeństwa. Pod-
stawą dla nauczania papieskiego jest fragment Listu do Efezjan (5,
21–33), który nawiązuje wprost do biblijnego "początku", zawartego
w słowach Księgi Rodzaju (2, 24): opuści człowiek ojca i matkę, a po-
łączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tym samym,
tekst Listu do Efezjan staje się pomostem między pierwszą a drugą
częścią katechez środowych. Jeśli chodzi o autorstwo tego listu, pa-
pież przyjmuje "hipotezę kompromisową": św. Paweł napisał czy też
podyktował list sekretarzowi, który następnie uzupełnił go i wykoń-
czył. Z tym założeniem Ojciec św. używa zamiennie takich określeń,
jak: "Autor Listu do Efezjan", "Apostoł" czy wręcz "św. Paweł"
(MN 338). Jan Paweł II kilkakrotnie podejmuje kwestię, stawianą w
związku z tekstem Ef 5, 21–33: Czy tekst ten mówi wprost o sakra-
mentalności małżeństwa? Papież przywołuje najpierw zasadę: lex
orandi wypływa zawsze z lex credendi; a w liturgii tekst ten pojawia
się zawsze w związku z sakramentem małżeństwa. W trakcie dalszej
refleksji, Ojciec św. przyjmuje powszechną opinię biblistów i teolo-
gów, że Autor Listu do Efezjan nie mówi wprost i w ścisłym znacze-
niu o sakramencie małżeństwa. Papież jednak podkreśla, że Ef 5, 21–
–33 mówi o podstawach sakramentalności całego życia chrześcijań-
skiego, a w szczególności o podstawach sakramentalności małżeństwa.
Innymi słowy, tekst ten mówi o sakramentalności małżeństwa w spo-
sób pośredni, ale równocześnie zasadniczy.4 Św. Paweł używa analo-
gii terminu "ciało" w odniesieniu do dwóch rzeczywistości: Kościół
jako Ciało Chrystusa oraz ciało ludzkie, będące fundamentem jed-
ności małżeńskiej, w swojej specyfice kobiecości i męskości.

Jeśli przyjmujemy, że sakrament jest "znakiem widzialnym rze-
czywistości niewidzialnej", duchowej, Bożej, to jako znak widzialny
dotyczy ciała ludzkiego, odwołuje do "teologii ciała". Autor Listu do
Efezjan podaje szczegółowe wskazania dla wspólnoty chrześcijań-
skiej, a w jej obrębie dla wspólnoty domowej, dla rodziny. Ukazuje,
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nie dokument. Komentowane przez papieża cytaty z Pisma Świętego pochodzą także
z tego tekstu.



w jaki sposób poszczególni jej członkowie mają realizować powoła-
nie Chrystusowe. Są to więc pouczenia o obowiązkach moralnych
społeczności rodzinnej.5 Ściśle wzięty tekst Ef 5, 21–33 koncentruje
się wyłącznie na małżonkach i małżeństwie.

1. Wzajemne poddanie w Chrystusie

Punktem wyjścia w refleksji na temat relacji pomiędzy mężem
a żoną jest zalecenie św. Pawła, aby małżonkowie byli sobie wzajem-
nie poddani w bojaźni Chrystusowej (Ef 5, 21). Kryterium odniesie-
nia ma być zawsze Chrystus, Jego Boska nauka. Poddanie, wypływa-
jące z ducha Chrystusowego, ma być wzajemne, to znaczy zarówno
kobiety wobec mężczyzny, jak i mężczyzny wobec kobiety.

W tym świetle należy więc odczytać następne słowa Apostoła:
Żony niech bedą poddane swym mężom, jak Panu (...) (Ef 5, 22). Wo-
bec licznych prób interpretacji tych słów w sensie konieczności pod-
dania mężczyźnie ze strony kobiety, Jan Paweł II stwierdza wyraź-
nie: Autor [Listu do Efezjan – przyp. B.M.] nie chce przez to powie-
dzieć, że mąż jest "panem" żony, że właściwy dla małżeństwa układ
międzyosobowy jest układem panowania męża nad żoną. Wyraża na-
tomiast inną myśl: żona w swym odniesieniu do Chrystusa, który jest
dla obojga małżonków jedynym Panem, może i powinna znajdować
pokrycie dla takiego odniesienia do męża, które wynika z samej istoty
małżeństwa i rodziny. Odniesienie to nie jest jednakże poddaniem
jednostronnym. Małżeństwo wedle nauki Ef 5, 21–33 wyklucza układ,
który ciążył – i nieraz jeszcze ciąży – nad tą instytucją. Mąż i żona
bowiem są sobie "wzajemnie poddani", wzajemnie podporządkowani,
źródłem tego wzajemnego poddania jest chrześcijańska "pietas",
a wyrazem – miłość (MN 345). Chrześcijańska miłość wyklucza wy-
łączną dominację jednej osoby nad drugą. Jeśli żona ma być poddana
mężowi, to nie w sensie służącej czy niewolnicy. Równocześnie mąż
ma być poddany żonie.  źródłem i wzorem tego poddania, a raczej
wzajemnego oddania, jest dla małżonków Chrystus. To On nadaje
ostateczny sens jedności męża i żony, sprawia, że ich więź staje się
communio personarum.
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2. Analogia Chrystus/Kościół – mąż/żona

Św. Paweł, w analizowanym przez Jana Pawła II tekście, po-
sługuje się językiem analogii: wzajemne relacje między małżonkami,
mężem i żoną, winny być przez chrześcijan ujmowane na podobień-
stwo relacji między Chrystusem a Kościołem. Przede wszystkim mi-
łość łączącą męża i żonę ma być obrazem miłości Chrystusa i Koś-
cioła, w której to realizuje się odwieczny Boży plan zbawienia czło-
wieka. Z tej analogii wypływa zasadnicza prawda o małżeństwie:
Małżeństwo wówczas tylko odpowiada powołaniu chrześcijan, jeżeli
odzwierciedla się w nim owa miłość, jaką Chrystus-Oblubieniec ob-
darza Kościół-Oblubienicę, i jaką Kościół (na podobieństwo żony
"poddanej", a więc w pełni oddanej) stara się odwzajemniać Chrys-
tusowi. Jest to miłość zbawcza, odkupieńcza – ta miłość, którą czło-
wiek został odwiecznie umiłowany przez Boga w Chrystusie" (MN
348).

Analogia mąż/żona – Chrystus/Kościół ma charakter zwrotny,
działa w obu kierunkach. Z jednej strony ukazuje istotne związki
Chrystusa z Kościołem, z drugiej – pozwala lepiej zrozumieć sens
małżeństwa, jako więzi między mężczyzną a kobietą, wypływającej
z odwiecznej miłości Bożej ku człowiekowi, zakorzenionej w odku-
pieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Dodatkowy aspekt omawia-
nej analogii stanowi relacja głowa-ciało: Mąż jest głową żony, jak
i Chrystus – głową Kościoła: On – Zbawca Ciała (Ef 5, 23).

Jan Paweł II przypomina swoją poprzednią uwagę, że także to
zdanie należy interpretować nie w sensie dominacji mężczyzny nad
kobietą, lecz wzajemnego poddania w bojaźni Chrystusowej (por.
Ef 5, 21). Analogia głowa-ciało nasuwa myśl o organicznej jedności
między mężem a żoną, na wzór jedności między Chrystusem a Koś-
ciołem. Przypominają się tu słowa Księgi Rodzaju (2, 24). Ta orga-
niczna jedność małżonków w niczym nie niszczy ich odrębności, jak
to określa papież, ich "dwupodmiotowości".6 Autor Listu do Efezjan
dwukrotnie upomina mężczyzn: Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrys-
tus umiłował Kościół i wydał za niego siebie samego (...). Mężowie
powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało (Ef 5, 25.28).
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Wymownym jest ten zwrot kochać swą żonę jak własne ciało.
Miłość każe oblubieńcowi-małżonkowi troszczyć się o wszelkie dobro
oblubienicy-małżonki, każe mu pragnąć jej piękności, zarazem od-
czuwać tę piękność i troszczyć się o nią. Chodzi tu również o pięk-
ność widzialną, piękność ciała (MN 356). Zwrot Pawłowy zawiera
też ideę dobra, którym chce się obdarzyć ukochaną osobę: owo
dobro, jakie stwarza miłujący przez swoją miłość w tym, kogo miłuje,
jest jakby sprawdzianem samej miłości, jest jakby miarą tej miłości
(MN 356). Organiczna jedność, która powstaje między małżonkami
ma charakter moralny, a nie ontyczny; jest to jedność, która rodzi się
z miłości: Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje (Ef 5, 28).
Głęboka jedność męża i żony, w imię miłości, wyraża się także po-
przez ciało.

Dlaczego Autor Listu do Efezjan wzywa tylko mężczyznę, by
kochał swoją żonę? Według interpretacji papieskiej, trzeba byłoby
słowo tylko zastąpić słowem przede wszystkim. Następnie trzeba
wziąć pod uwagę strukturę obrazu Pawłowego: Chociaż małżonko-
wie mają być 'sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej', to
jednak w dalszym ciągu mąż jest przede wszystkim tym, który miłuje
– żona zaś tą, która doznaje miłości. Można by nawet zaryzykować
opinię, że 'poddanie' żony mężowi rozumiane w kontekście całego
fragmentu Ef 5,21–33 oznacza nade wszystko 'doznawanie miłości'
(...). Doznając miłości oblubieńczej małżonka, żona jego staje się 'jed-
nym ciałem' z nim: poniekąd 'własnym' jego ciałem7. Nic więc dziw-
nego, że mąż – w imię miłości – ogarnia wszechstronną troską swą

żonę: tak jak własne ciało. Otacza kobietę opieką, jako żonę i matkę
wspólnych dzieci.

Autor Listu do Efezjan przytacza na potwierdzenie swojej na-
uki słowa Księgi Rodzaju: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę,
a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem (2, 24). Jan
Paweł II uważa te słowa za zwornik całego komentowanego tekstu,
niejako jego streszczenie. Nie jest więc rzeczą przypadku, że do tych
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słów Apostoł dołącza słynne zdanie: Tajemnica to wielka, a ja mó-
wię: w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła (Ef 5, 32). Chodzi tu
o tajemnicę najpierw ukrytą w planach Bożych, a następnie objawio-
ną w dziejach człowieka. Zwrot wielka tajemnica mówi pośrednio
o podstawach sakramentu małżeństwa. Chrystus, który aktem miłości
odkupieńczej umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, tym
samym aktem zjednoczył się z Kościołem na sposób oblubieńczy, po-
dobnie jak jednoczą się z sobą mąż i żona w ustanowionym przez
Stwórcę małżeństwie (MN 362–363).

Św. Paweł, w dalszym ciągu swego listu, wzywa małżonków
chrześcijańskich do tego, aby przyjmując wiarą Objawienie Boże,
kształtowali swe życie w duchu poznanej prawdy. Tekst Listu do
Efezjan staje się paranezą, czyli pouczeniem o moralnych aspektach
powołania chrześcijan, w tym wypadku powołania małżeńskiego.

Jan Paweł II przeprowadza ciekawe porównanie fragmentu pro-
roka Izajasza (54, 4–7.10) z analizowanym tekstem Listu do Efezjan
(MN 366–374). Tematem tego porównania jest analogia miłości oblu-
bieńczej i małżeństwa. Miłość Boga-Jahwe do Izraela-Ludu Wybra-
nego wyraża się jako miłość mężczyzny-oblubieńca do wybranej ko-
biety, która stanie się jego żoną przez przymierze małżeńskie.

Jednakże istnieje pewna różnica między Izajaszem a Listem do
Efezjan. Tajemnica miłości i wybrania ludzi przez Boga, jest głównie
tajemnicą miłości ojcowskiej i wyprzedza analogię miłości oblubień-
czej i małżeństwa. Ta druga pojawia się wtedy, gdy Bóg ukazuje się
jako Odkupiciel w swoim Synu Jednorodzonym. W Chrystusie zosta-
liśmy wszyscy umiłowani przez Ojca. W Nim mamy odkupienie przez
Jego krew – odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski
(Ef 1, 7). Stąd płynie wniosek: Perspektywa teologiczna prorockiego
tekstu zostaje w Liście do Efezjan zachowana i równocześnie pogłę-
biona i przetworzona. Wchodzą w nią nowe momenty objawione: mo-
ment trynitarny, chrystologiczny, i wreszcie eklezjologiczny (MN 370).
Analogia małżeństwa odnosi się przede wszystkim do momentu ekle-
zjologicznego.
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3.  Sakrament stworzenia i odkupienia

Trzy pojęcia, które występują w refleksji Jana Pawła II w od-
niesieniu do sakramentu małżeństwa – sakrament najpierwotniejszy,
sakrament stworzenia, sakrament odkupienia – wyrażają, każdy na
swój sposób, treść zawartą w związku mężczyzny i kobiety. Małżeń-
stwo jest dlatego sakramentem najpierwotniejszym, ponieważ stano-
wi integralną część i centralny punkt Bożego planu stworzenia pierw-
szych ludzi, określonego jako "sakrament stworzenia". "Sakrament
odkupienia" natomiast, to ponowne obdarowanie człowieka – już po
grzechu – przez Chrystusa, który umiłował swój Kościół i wydał za
niego samego siebie, aby go uświęcić (Ef 5, 25–26). W tym "sakra-
mencie odkupienia" mieści się analogia Chrystus/Kościół – mąż/żona.

W jednym i drugim wypadku istotą jest miłość nierozerwalna,
która łączy oba elementy. Małżeństwo jest "figurą" i sakramentem
Nowego Przymierza. Chrystus w swej rozmowie z faryzeuszami
(Mt 19, 3–9) nie tylko potwierdza istnienie małżeństwa ustanowione-
go przez Stwórcę "od początku", ale także czyni je częścią integralną
tej nowej ekonomii sakramentalnej, nowego porządku zbawczych
"znaków", który bierze początek w "sakramencie odkupienia (...)
(MN 383).

4. Nierozerwalność małżeństwa

Chrystus akcentuje nierozerwalność małżeństwa w rozmowie
z faryzeuszami (Mt 19, 3–9), odwołując się do "początku". Zdanie:
Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6), ma
charakter imperatywny. Jan Paweł II podkreśla, że to pouczenie
Chrystusowe ma charakter uniwersalny; dotyczy wszystkich czasów
i miejsc, właśnie dlatego, że sięga do początków ludzkości. Porządek
stworzenia zostaje wzmocniony i uświęcony porządkiem odkupienia.
Dochodzi do tego analogia trynitarna. Małżeństwo, sakrament naj-
pierwotniejszy, sakrament stworzenia i odkupienia, prowadzi do ko-
munii osób na podobieństwo jedności Osób Boskich8.
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Chrystus, przypominając nierozerwalny charakter małżeństwa
w planach Boga-Stwórcy, wyciąga równocześnie z tego faktu kon-
sekwencje etyczne: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia
cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyj-
dzie za innego, popełnia cudzołóstwo (Mk 10, 11–12; por. Mt 19, 9).
Ze słów Zbawiciela można więc wyprowadzić wniosek, że sakrament
małżeństwa jest dany mężczyźnie i kobiecie jako łaska i znak Przy-
mierza z Bogiem, a zadany jako etos (MN 391–394).

Jednym z zadań, obszernie skomentowanych przez Jana Pawła II,
jest "przezwyciężanie pożądliwości". Chrystus wzywa do jego wy-
pełnienia w Kazaniu na górze (Mt 5, 27–28). Owocem takiego zwy-
cięstwa jest jedność i nierozerwalność małżeństwa, jest nim – ponad-
to – pogłębione poczucie godności kobiety w sercu mężczyzny, jak
również godności mężczyzny w sercu kobiety (MN 393).

Echo słów Chrystusowych odnajdujemy w siódmym rozdziale
Listu do Koryntian. Św. Paweł zaleca małżeństwo ze względu na nie-
bezpieczeństwo rozpusty, a małżonkom zaleca wzajemne oddawanie
powinności małżeńskiej (por. 1 Kor 7, 2–3). Jan Paweł II odsuwa in-
terpretacje wypowiedzi Apostoła w takim sensie, jakoby małżeństwo
stanowiło swoiste remedium concupiscentiae.9 Chodzi raczej o ład
w perspektywie daru i łaski, jaki wprowadza małżeństwo w sferę
psychiki mężczyzny i kobiety.

Papież podkreśla wreszcie, że sakrament małżeństwa jest Bo-
żym wezwaniem do życia wedle Ducha (por. Rz 8, 4–5; Ga 5, 25).
Prawda o odkupieniu, w tym także odkupieniu ciała, wnosi w życie
małżonków "nadzieję dnia powszedniego", "nadzieję doczesności".
Ciało staje się dla nich "tworzywem" trwałej i nierozerwalnej komu-
nii osób. Życie wedle Ducha jest więc łaską sakramentalną, która po-
zwala mężczyźnie i kobiecie odnajdywać prawdziwą wolność daru
związaną z poczuciem oblubieńczego sensu ciała w jego męskości
i kobiecości (MN 395). Swój szczególny wyraz znajduje to w rodzi-
cielstwie.
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Powyższe rozważania papieskie można byłoby zamknąć wy-
mownym stwierdzeniem: Małżeństwo jako sakrament stanowi pod-
stawę nadziei dla człowieka: dla mężczyzny i kobiety, dla rodziców
i dzieci, dla ludzkich pokoleń (MN 396).

5. Znak sakramentalny

Narzeczeni, udzielają sobie sakramentu małżeństwa, wypowia-
dając słowa przysięgi małżeńskiej: Biorę ciebie za żonę (...) biorę
ciebie za męża (...) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeń-
ską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Nowożeńcy biorą Boga na
świadka wypowiadanych przez siebie słów: Tak mi dopomóż, Panie
Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i Wszyscy Święci.

Ważnie zawarte małżeństwo zostaje w pełni ukonstytuowane
przez pożycie małżeńskie. Jan Paweł II odwołuje się do klasycznego
rozróżnienia teologicznego: matrimonium ratum et consumatum.
Mężczyzna i kobieta z woli Bożej i własnego wyboru stają się wtedy
jednym ciałem. Słowa przysięgi małżeńskiej tworzą znak sakramen-
talny, pod warunkiem, że odpowiada im osobowa podmiotowość
mężczyzny i kobiety, a równocześnie "świadomość ciała" w jego
męskości i kobiecości. W ten znak sakramentu małżeństwa wpisany
jest jego czynnik integralny, który papież określa jako "mowę ciała",
czy też "profetyzm ciała": W ten sposób odwieczna i za każdym ra-
zem nowa "mowa ciała" jest nie tylko "tworzywem", ale poniekąd sa-
mą konstytutywną treścią komunii osób. Osoby – mężczyzna i kobieta
– stają się dla siebie wzajemnym darem (MN 405).

Wspaniały obraz "mowy ciała" odnajdujemy w Księdze Pieśni
nad Pieśniami. Dlatego w katechezach środowych Jana Pawła II znaj-
dujemy także interpretację tej Księgi.10 Papież naświetla niezwykłą
dynamikę i głębię miłości ludzkiej, miłości między mężczyzną a ko-
bietą, miłości oblubieńczej, ukazanej w Pieśni nad Pieśniami. Pod-
kreśla jej ścisły związek z rzeczywistością "najpierwotniejszego sa-
kramentu"; integralny związek z "sakramentem stworzenia" i z "sa-
kramentem odkupienia". Wartość i siła tej miłości zamknęła się
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w zdaniu: bo jak śmierć potężna jest miłość – fortis ut mors dilectio
(Pnp 8,6).

Kolejna refleksja biblijna, tym razem nad Księgą Tobiasza, da-
je Ojcu św. okazję, by uzmysłowić swoim słuchaczom, w jaki sposób
"mowa ciała" może i powinna stać się językiem liturgii (MN 443–
–457). Podkreślmy tylko jeden element z tych ciekawych rozważań
papieskich nad Księgą Tobiasza. Podobnie jak w Księdze Pieśni nad
Pieśniami, tak i w Księdze Tobiasza uderza kilkakrotne nazwanie żo-
ny, oblubienicy, mianem siostry. Nie chodzi tu o pokrewieństwo. Ra-
czej ukazana jest myśl, że mężczyzna i kobieta poprzez małżeństwo
stają się w szczególny sposób bratem i siostrą. Rys siostrzany (i bra-
terski) zdaje się tkwić głęboko w miłości oblubieńczej (...). Wyrażenie
'siostra' mówi o jedności w człowieczeństwie i zarazem kobiecej in-
ności, oryginalności tegoż człowieczeństwa. Jest to inność i orygi-
nalność nie tylko ze względu na płeć, ale także ze względu na sam
sposób 'bycia sobą' (...). Szczególnym adresatem owego otwarcia sta-
je się mężczyzna jako 'brat' (MN 428).

Końcowe słowa refleksji Jana Pawła II na temat małżeństwa
jako sakramentu, to nie tylko "akademickie" streszczenie dotychcza-
sowych wywodów. Zawiera się w nich najgłębsza istota teologii
małżeństwa, oddająca wielkość i świętość związku mężczyzny i ko-
biety, wskazująca na zadania, jakie Bóg postawił przed nimi: Taki
wydaje się być integralny sens znaku sakramentalnego małżeństwa:
mężczyzna i kobieta wychodzą w nim poprzez 'mowę ciała' na spot-
kanie wielkiego 'mysterium', ażeby światło tego 'mysterium': światło
prawdy i piękna wyrażone w języku liturgii, przenieść w 'mowę cia-
ła', tłumacząc ją na mowę 'praxis' miłości, wierności i uczciwości
małżeńskiej: na etos tej nadziei, która zakorzeniona została w 'odku-
pieniu ciała' (Rz 8,23). Na tej drodze życie małżeńskie poniekąd staje
się liturgią (MN 457). Te bogate w treść słowa papieskie stanowią
równocześnie jasny program dla duszpasterstwa mężczyzn i kobiet,
dla duszpasterstwa rodzin. Z punktu widzenia społeczno-prawnego
małżeństwo jest umową o ściśle określonej treści. Sprawia ona, że
społeczeństwo uznaje związek tego mężczyzny z tą kobietą; na fun-
damencie tego związku powstaje rodzina, która jest podstawową ko-
mórką społeczeństwa.
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6. Odpowiedzialne rodzicielstwo

Można postawić pytanie, dlaczego Jan Paweł II poświęca ostat-
nią część swoich katechez środowych encyklice Pawła VI Humanae
vitae, dając jej autentyczną wykładnię. Odpowiedź jest oczywista.
Dając zarys teologii ciała, teologii płciowości ludzkiej, w kontekście
teologii małżeństwa i rodziny, Jan Paweł II nie mógł pominąć proble-
mu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Chciał równocześnie podkreślić
aktualność i doniosłość tej encykliki. Jan Paweł II uzupełnia naucza-
nie II Soboru Watykańskiego oraz Pawła VI własną refleksją przed-
stawioną w katechezach środowych oraz w adhortacji Familiaris con-
sortio. Zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa zawarte w nauczaniu
Kościoła ostatnich czasów, głównie w dokumentach: Gaudium et spes,
Humanae vitae, "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich", Familiaris con-
sortio, dotyczą w równym stopniu obojga małżonków. Tym bardziej
trzeba je nieustannie przypominać mężczyznom, którzy wykazują sze-
roko rozpowszechnioną tendencję do przerzucania ciężaru odpowie-
dzialności w dziedzinie pożycia małżeńskiego na barki kobiety. Rów-
nocześnie nie rezygnują z prawa korzystania z rzekomego obowiązku
wypełniania powinności małżeńskiej ze strony żony, argumentując to
niekiedy zasadami chrześcijańskimi. Powołują się nawet na tekst
św. Pawła: Niech mąż oddaje powinność małżeńską żonie, a żona
mężowi (1 Kor 7, 3). Powrócimy jeszcze do zasad odpowiedzialnego
rodzicielstwa w jednym z postulatów pastoralnych.

Katechezy środowe streszczają i interpretują nauczanie zawar-
te w encyklice Humanae vitae. Ukazują jej podwójny charakter, rów-
nocześnie normatywny i pastoralny. W aspekcie normatywnym cho-
dzi o uściślenie i wyjaśnienie moralnych zasad postępowania w dzie-
dzinie odpowiedzialnego rodzicielstwa; w aspekcie pastoralnym cho-
dzi przede wszystkim o ukazanie możliwości postępowania według
tych zasad, tzn. możliwości zachowania prawa Bożego (HV 20)11.

Jan Paweł II ogranicza się do interpretacji jednego fragmentu
encykliki Humanae vitae, ale równocześnie zaznacza, że fragment
ten ma znaczenie centralne dla poruszonego przez encyklikę proble-
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mu. Oto ten tekst: Kościół (...) naucza, że konieczną jest rzeczą, aby
każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do
przekazywania życia ludzkiego. Nauka ta, wielokrotnie przez Nauczy-
cielski Urząd Kościoła podana wiernym, ma swoją podstawę w usta-
nowionym przez Boga nierozerwalnym związku – którego człowieko-
wi nie wolno samowolnie zrywać – między dwojakim znaczeniem
tkwiącym w stosunku małżeńskim: między oznaczaniem jedności
i oznaczaniem rodzicielstwa (HV 11–12).

Jan Paweł II koncentruje się na podwójnej funkcji znaku
w zbliżeniu małżeńskim i na nierozerwalności tej dwojakiej funkcji.
Chodzi o odczytanie w prawdzie "mowy ciała", czyli o interpretację
wspomnianego fragmentu Humanae vitae w świetle myśli przewod-
niej całości katechez środowych. Odczytywanie "mowy ciała" zakła-
da poszanowanie normy prawa naturalnego: Albowiem stosunek mał-
żeński z najgłębszej swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią męża
i żonę, jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego życia,
zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczyzny i kobiety
(HV 12). Zgodność z naturą, to równocześnie zgodność z nieuprze-
dzonym rozumem.

Ciekawa, z punktu widzenia teologicznego, jest refleksja Jana
Pawła II na temat relacji pomiędzy słusznością normy a jej "wykony-
walnością". Papież definiuje najpierw pojęcie normy: Norma moral-
ności jest zasadą, w oparciu o którą kształtuje się wartość moralna
czynów ludzkich: czyny zgodne z normą są moralnie dobre, czyny jej
przeciwne, niezgodne z nią – moralnie złe (MN 462). Chociaż ta nor-
ma nie zawiera się formalnie w Piśmie św., to jednak odnajdujemy ją
w tradycji oraz w nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Dla-
tego należy powiedzieć, że odpowiada ona całokształtowi nauki obja-
wionej, zawartej w źródłach biblijnych (por. HV 4).

Jan Paweł II zaznacza wyraźnie, że norma moralna, zawarta
w encyklice Humanae vitae, dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ wy-
pływa z prawa natury. Humanae vitae stanowi rozwinięcie i dopo-
wiedzenie nauki przedstawionej w Gaudium et spes, zwłaszcza w za-
kresie uzgadniania miłości małżeńskiej z poszanowaniem życia ludz-
kiego: Kościół jednak przypomina, że nie może być rzeczywistej
sprzeczności między Boskimi prawami dotyczącymi z jednej strony
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przekazywania życia, a z drugiej pielęgnowania prawdziwej miłości
małżeńskiej (KDK 51).

Po naświetleniu zagadnienia normy, zawartej w Humanae vi-
tae, Jan Paweł II przechodzi do rozważań pastoralnych, do których
skłania charakter obu dokumentów: zarówno Gaudium et spes, jak
i Humanae vitae. Ta, tak często krytykowana i odrzucana encyklika
przynosi, zdaniem Jana Pawła II, odpowiedź na pytania, stawiane
przez współczesnych ludzi, z wielorakich punktów widzenia: pytania
stawiane przez demografów, w związku z gwałtownym przyrostem
ludności na kuli ziemskiej, pytania teologów moralistów, a przede
wszystkim pytania samych małżonków. Paweł VI ma tych ludzi i ich
pytania na myśli, gdy stwierdza: Nauka Kościoła o należytej regula-
cji poczęć, będąca promulgacją samego prawa Bożego, wyda się nie-
wątpliwie dla wielu trudna; więcej nawet – zupełnie niemożliwa do
zachowania. Bo rzeczywiście, jak wszystkie rzeczy szlachetne i poży-
teczne, tak i to prawo wymaga mocnych decyzji i wielu wysiłków od
poszczególnych ludzi, od rodzin i społeczności ludzkiej. Co więcej,
zachować je można tylko z pomocą łaski Bożej, która wspiera i umac-
nia dobrą wolę ludzi. Kto jednak uważniej się nad tym zastanowi, do-
strzeże, że owe wysiłki naprawdę podnoszą godność człowieka i przy-
sparzają dobra całej ludzkości (HV 20).

W świetle nauki Kościoła odpowiedzialne rodzicielstwo za-
wiera trzy elementy składowe (por. MN 468):

� dojrzałość sumienia;

� jego zgodność z prawem Bożym;

� uwzględnianie wskazań Magisterium w dziedzinie przeka-
zywania życia ludzkiego.

Paweł VI wymienia kilka aspektów odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa: biologiczny, psychologiczny, ekonomiczno-społeczny, defi-
niując w zależności od nich pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Jednakże głównym i podstawowym aspektem pozostaje: obiektywny
porządek moralny, ustanowiony przez Boga, którego to porządku
prawdziwym tłumaczem jest prawe sumienie (...). Małżonkowie winni
dostosować swoje postępowanie do planu Boga-Stwórcy (HV 10).
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Wychodząc z tej zasady, Humanae vitae ściśle rozróżnia dwa
wykluczające się nawzajem sposoby ograniczania ilości potomstwa:
niedopuszczalny z punktu widzenia moralnego i moralnie dopusz-
czalny. Moralnie niedopuszczalne są: bezpośrednie przerywanie cią-
ży, sterylizacja oraz wszelkie działanie, które – bądź to w przewidy-
waniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełnienia, czy
w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwie-
nie poczęcia lub prowadziło do tego (HV 14). Niedopuszczalne są
więc wszelkie metody antykoncepcyjne, nawet te, które nie naruszają
cielesnej struktury stosunku małżeńskiego.12 Moralnie dopuszczalne
natomiast jest korzystanie z okresów naturalnej niepłodności kobiety.

Małżonkowie winni sobie uświadomić, że istnieje istotna róż-
nica, natury etycznej, między korzystaniem z okresów niepłodności
a antykoncepcją. W pierwszym wypadku małżonkowie w sposób pra-
widłowy korzystają z pewnej właściwości danej im przez naturę.
W drugim zaś stawiają oni przeszkodę naturalnemu przebiegowi pro-
cesów związanych z przekazywaniem życia (HV 16).

Po tym przypomnieniu nauki zawartej w Humanae vitae, Jan
Paweł II przechodzi do analizy tej nauki w świetle teologii ciała, któ-
ra jest zwornikiem całości katechez środowych na temat małżeństwa.
Główne elementy tej analizy to: prawda mowy ciała a zło antykon-
cepcji, prymat cnoty w etycznej regulacji poczęć, omówienie czynni-
ków składowych etycznej regulacji poczęć: osoba – natura – metoda
(MN 471–480).

Paweł VI w encyklice Humanae vitae odpowiada na pytanie,
na czym polega autentyczne dobro człowieka jako osoby: mężczyzny
i kobiety; w jaki sposób zachować godność ludzką w dziedzinie prze-
kazywania życia. Jan Paweł II uzupełnia te refleksje, mówiąc o za-
chowaniu równowagi między tendencją do panowania nad światem,
a koniecznością samo-panowania, panowania nad sobą ze strony
mężczyzny i kobiety. W dziedzinie przekazywania życia metoda sa-
mo-panowania jest właśnie metodą naturalną, bo respektuje integral-
ność osoby. Metody "sztuczne" natomiast pozbawiają człowieka pod-
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miotowości działania, czynią go przedmiotem manipulacji. "Mowa
ciała" – to nie tylko aktywność seksualna. Jest to cały, niezwykły
dialog między mężczyzną a kobietą, zapoczątkowany w dniu stwo-
rzenia.

Dar ze siebie, w pełni świadomy i wolny, nadaje sens jedności
małżeńskiej. Zło antykoncepcji polega na zakłóceniu wewnętrznego
ładu zjednoczenia małżeńskiego. Akt małżeński, pozbawiony swej
wewnętrznej prawdy, to znaczy ukierunkowania na nowe życie, prze-
staje być aktem miłości.

Encyklika Humanae vitae, wykazując i odrzucając zło moralne
antykoncepcji, wskazuje jako drogę wyjścia etyczną regulację po-
częć. Paweł VI rozwija pojęcie okresowej wstrzemięźliwości. Cho-
ciaż termin "okresowa" wskazuje na rytm biologiczny, to jednak sto-
jące obok słowo "wstrzemięźliwość" zakłada wyraźnie określoną po-
stawę moralną: nie "technika stosunków małżeńskich", ale etyka zjed-
noczenia małżeńskiego. Jan Paweł II ujmuje tę prawdę z właściwą

sobie wnikliwością: Chodzi zatem wyraźnie – w wypadku etycznej re-
gulacji poczęć, która realizuje się na drodze okresowej wstrzemięź-
liwości – o praktykowanie czystości małżeńskiej, czyli określonej po-
stawy etycznej. Mówiąc językiem biblijnym: chodzi o 'życie wedle Du-
cha' (por. Ga 5, 25) (MN 477).

Papież przypomina, że ta etyczna regulacja poczęć nosi rów-
nież nazwę "naturalnej regulacji poczęć", co wyraża jej zgodność
z prawem natury. Wobec nieporozumień, niejasności w formułowa-
niu definicji "prawa natury", Jan Paweł II określa je jako odczyty-
wany rozumem 'porządek natury' w dziedzinie prokreacji: porządek
ten jest wyrazem urzeczywistniającego się w naturze planu Stwórcy
(MN 477).

Snując rozważania na temat trzech elementów zawartych
w etycznej regulacji poczęć: osoba, natura, metoda, papież podkreśla,
że zadaniem człowieka, jako istoty rozumnej i wolnej, jest odczyty-
wanie tej prawidłowości biologicznej, jaka wkomponowana jest
w naturę mężczyzny i kobiety. Równocześnie przestrzega: Wykorzys-
tywanie 'cyklu bezpłodności' w ramach współżycia małżeńskiego mo-
że stawać się źródłem nadużyć, jeżeli małżonkowie starają się na tej
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drodze wykluczyć swoje rodzicielstwo lub zredukować je poniżej
słusznego wymiaru dzietności swojej rodziny (MN 478).13 Papież za-
raz tłumaczy, co rozumie przez słuszny wymiar dzietności. Ustalając
go, małżonkowie winni wziąć pod uwagę nie tylko dobro własnej ro-
dziny, w tym swoje zdrowie i możliwości, lecz także dobro społe-
czeństwa, w którym żyją, a nawet dobro całej ludzkości. Nikt bowiem
nie jest samotną wyspą.14 Akceptacja powołania Bożego, zgodność
ze swoim sumieniem, postawa otwarta wobec drugich – oznaczają
również gotowość przyjęcia liczniejszego potomstwa ze strony mał-
żonków chrześcijańskich.

7. Zarys duchowości małżeńskiej

Moc płynąca z sakramentu małżeństwa. Tym tytułem określa
Jan Paweł II ostatni fragment swoich katechez środowych na temat
małżeństwa. Także w tym fragmencie nawiązuje do encykliki Pawła VI
Humanae vitae. Z niej bowiem, zdaniem Jana Pawła II, można wy-
prowadzić elementy duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego.

Sakrament małżeństwa udziela małżonkom szczególnej "mo-
cy", dzięki której dają świadectwo chrześcijańskiego życia we współ-
czesnym świecie, niezależnie od realnych trudności, jakie napotykają
na co dzień. Tą mocą zasadniczą i podstawową jest miłość zaszcze-
piona w sercu przez Ducha Świętego. Dzięki tej mocy małżonkowie
uczestniczą w miłości Bożej, zawartej w tajemnicy stworzenia i od-
kupienia (MN 483). Ową moc małżonkowie mają czerpać z modlit-
wy, z Eucharystii oraz z sakramentu pokuty (por. HV 25).

Autentyczna miłość między mężczyzną i kobietą stoi na straży
związku małżeńskiego. Zabezpiecza zarówno wartość zjednoczenia
małżonków, jak i wartość rodzicielstwa, czyniąc je rodzicielstwem
odpowiedzialnym. W ten sposób miłość łączy prawidłowo "podwój-
ną funkcję znaku", zawartą w "mowie ciała". Miłość ta, jak wynika
z tekstu encykliki (por. HV 20), pozostaje organicznie sprzymierzona
z czystością, która przejawia się jako opanowanie, czyli wstrzemięźli-
wość. Między innymi także jako tzw. wstrzemięźliwość okresowa
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(MN 485)15. We wstrzemięźliwości i opanowaniu chodzi o zdolność
stawiania oporu pożądliwości ciała i jej skutkom w całej psycho-
somatycznej podmiotowości człowieka. Gdy ta zdolność przybiera
charakter stałej sprawności, można ją nazwać mianem cnoty (MN
486). Bardzo ważnym stwierdzeniem papieża jest myśl, że opanowa-
nie i wstrzemięźliwość nie zubożają różnorodnych "znaków miłości"
między mężem a żoną, lecz ją uduchowiają, intensyfikują i wzboga-
cają (MN 487). Akt małżeński jest szczególnym znakiem miłości,
gdyż wyraża równocześnie zjednoczenie osobowe i potencjalne ro-
dzicielstwo mężczyzny i kobiety.

W dalszym ciągu swej refleksji Jan Paweł II wprowadza cie-
kawe rozróżnienie pomiędzy "podnieceniem" a "wzruszeniem", do-
chodzącymi do głosu w kontakcie męskości i kobiecości w małżeń-
stwie (MN 489–494). Podniecenie ma przede wszystkim charakter
cielesny, seksualny, wzruszenie natomiast odnosi się do "całego"
drugiego człowieka, jest fascynacją jego osobą. Podniecenie zmierza
zasadniczo do aktu małżeńskiego; wzruszenie prowadzi do innych
"znaków miłości", w których wyraża się znaczenie oblubieńcze ciała,
a nie jego znaczenie rodzicielskie. Opierając się na tym rozróżnieniu
papież formułuje ważną zasadę: Wstrzemięźliwość, jako umiejętność
sterowania 'podnieceniem' i 'wzruszeniem' w sferze wzajemnego od-
działywania kobiecości i męskości, powinna spełnić istotne i kluczo-
we zadanie dla utrzymania równowagi pomiędzy takim zjednocze-
niem, w którym małżonkowie chcą wyrazić sobie wzajemnie tylko
swoją bliskość i jedność, a takim, w którym przyjmują (bodaj po-
średnio) odpowiedzialność rodzicielską" (MN 492).

Ostatnim punktem poruszonym przez Jana Pawła II, w roz-
dziale poświęconym duchowości małżeńskiej, jest refleksja na temat
daru czci – donum pietatis. Dar ten pochodzi od Ducha Świętego
i przyczynia się do tego, że akt małżeński nie zostaje pomniejszony
i spłycony w całokształcie małżeńskiego obcowania, że nie doznaje
"spowszednienia", ze wyraża się w nim stosowna pełnia treści oso-
bowych i etycznych. A także treści religijnych: wzgląd na majestat
Stwórcy, wzgląd na oblubieńczą miłość Odkupiciela (MN 498).
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15 Papież dokonuje szczegółowej analizy tej cnoty, określanej mianem temperantia,
w odniesieniu do życia małżeńskiego.



Zusammenfassung

Die Familie ist die Kernzelle der Gesellschaft. Sie stützt sich auf die
feste Grundlage jenes Naturrechts, das alle Menschen und alle Kulturen ver-
bindet. Es ist dringend notwendig, diesen Aspekt, auf den ich an den
nächsten Sonntagen noch zurückkommen will, ins Bewusstsein zu rücken.

In Wirklichkeit ist die Ehe als feste Verbindung eines Mannes und
einer Frau, die sich zum gegenseitigen Sich-selbst-Schenken verpflichten
und offen sind für die Weitergabe des Lebens, nicht nur ein christlicher Wert,
sondern ein ursprünglicher Wert der Schöpfungsordnung. Diese Wahrheit
verlieren bedeutet nicht nur ein Problem für die Glaubenden, sondern eine
Gefahr für die ganze Menschheit.

Das Fundament der Familie ist die Liebe zwischen einem Mann und
einer Frau: eine Liebe, verstanden als gegenseitiges, tiefgehendes Sich-
-Schenken, das auch in der geschlechtlichen, ehelichen Vereinigung Aus-
druck findet.

Das christliche Denken hat im Laufe der Geschichte im Gegensatz
zu den manichäischen Strömungen ein harmonische und positive Sicht des
Menschen entwickelt und die bedeutende und wertvolle Rolle anerkannt,
die das Mann- bzw. Frausein im Leben des Menschen spielt. Im übrigen ist
auch die Botschaft der Bibel unmissverständlich: »Gott schuf also den
Menschen als sein Abbild ... Als Mann und Frau schuf er sie« (Gen 1, 27).
In dieser Bekräftigung ist die Würde jedes Mannes und jeder Frau in ihrer
naturgegebenen Gleichheit, aber auch in ihrer geschlechtlichen Verschieden-
heit deutlich ausgedrückt. Sie ist eine Gegebenheit, die die Beschaffenheit
des Menschen tief beeinflusst. »Aus dem Geschlecht nämlich ergeben sich
die besonderen Merkmale, die die menschliche Person im biologischen,
psychologischen und geistigen Bereich als Mann und Frau bestimmen«.

tłum. Bogusław Spurgjasz

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

37



ks. Czesław Parzyszek SAC*

Troska Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
o życie duchowe osób zakonnych

Ciągle aktualna jest zachęta wyrażona przez Jana Pawła II,
skierowana do osób konsekrowanych: „Szczególnym przedmiotem
medytacji uczyńcie postać śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Je-
go osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej his-
torii (...) i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, (...) na którym on,
Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe nie-
zatarte piętno. (...) Podejmijcie je i prowadźcie ku przyszłości”.2

Warto o tej zachęcie pamiętać, zwłaszcza w kontekście toczącego się
procesu beatyfikacyjnego.

Nie można zapomnieć o wielkiej roli Prymasa Tysiąclecia
w stosunku do osób życia konsekrowanego (osób zakonnych). Czynił
to na różne sposoby.3 Przede wszystkim w trudnych czasach komu-
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3 Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie,
„Biuletyn KWPŻZZ” nr 14(2001), s. 16–27; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Ste-
fan Wyszyński a męskie Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia
Apostolskiego, „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
w Polsce” V(2001), nr 43, s. 55–65. Powyższe materiały przyczyniły się również do

2 Jan Paweł II o Kardynale Wyszyńskim, w: Człowiek niezwykłej wiary, Warszawa
1984, s. 31–32.

* 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 War-
szawie. Od 1996 r. jest konsultorem Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Kon-
sekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Od 2002 r. jest członkiem Kra-
jowej Rady Duszpasterstwa Powołań, a od 2008 jest członkiem Krajowej Rady
Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce.



nistycznego reżimu był wielkim obrońcą instytutów życia konsekro-
wanego. Często zabierał głos w tej sprawie. Zatroskany był również
o życie duchowe osób konsekrowanych. Można to zauważyć analizu-
jąc świadectwa świadków i teksty przemówień Księdza Prymasa skie-
rowane do zgromadzeń z różnych okazji.4

Zwróćmy zatem uwagę w niniejszym artykule na dwie spra-
wy: troskę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego o życie zakonne (konsek-
rowane) w czasach reżimu komunistycznego oraz jego troskę o życie
duchowe osób konsekrowanych (zakonnych).5

1. Troska Prymasa Wyszyńskiego o życie zakonne
w warunkach komunistycznego zagrożenia

Księdzu Prymasowi Wyszyńskiemu przypadło prowadzenie
Kościoła w Polsce w czasie umacniającego się terroru komunistycz-
nego, który chciał usunąć z życia Narodu to wszystko, co sięgało
chrześcijańskich korzeni.6 Pierwsze trzy lata po zakończeniu II woj-
ny światowej były okresem przejściowym, czasem umacniania się
władzy komunistycznej, po nim nastąpiły lata silnej ofensywy ide-
ologicznej i represji trwającej aż do roku 1956, do tak zwanego prze-
łomu październikowego. To, co proklamował Manifest PKWN z lip-
ca 1944 roku na temat przywrócenia swobód demokratycznych, rów-
ności obywateli, wolności organizacji politycznych, zawodowych,
prasy i sumienia okazało się fikcją. Także pustą deklaracją było
oświadczenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, że zapew-
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6 Niełatwą rzeczywistość, która powstała po wojnie w Europie Środkowo-Wschod-
niej symbolicznie określa znane wyrażenie, że było to życie za żelazną kurtyną. 

5 Pojęcie „życie konsekrowane” czy „osoby konsekrowane” pojawiło się w Kodek-
sie Prawa Kanonicznego z 1983 r., a potem w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II
Vita consecrata. Za czasów Prymasa Tysiąclecia posługiwano się pojęciem „życie za-
konne”. Dlatego w dalszej części artykułu będziemy się posługiwać terminem „życie
zakonne”, „zakon”, „zakonnice”, „zakonnicy”.

4 W archiwum Wydziału Spraw Zakonnych znajduje się pokaźna ich dokumentacja.
Cztery tomy przemówień i dwa potężne tomy wspomnień długoletniej pracownicy
Wydziału Spraw Zakonnych od początku lat 50-tych – s. Adeli Łączka, urszulanki
UR. Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie,
art. cyt., s. 16; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie Insty-
tuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 55.

opracowania niniejszego artykułu.



nia Kościołowi katolickiemu pełną swobodę działania w ramach obo-
wiązujących ustaw. Już we wrześniu 1945 roku władze polskie zer-
wały konkordat zawarty w 1925 r. między Rządem II Rzeczypospo-
litej a Stolicą Apostolską.7

Ksiądz Prymas nie mógł aprobować tej ingerencji władz w ży-
cie Kościoła. Zwłaszcza ten ostatni dekret był chęcią manipulowania
ludźmi Kościoła i stał się zarzewiem konfliktowej sytuacji, ostatecz-
nie spowodował Memoriał Episkopatu do Rządu ze słynnym oświad-
czeniem „Non possumus“ z 8 maja 1953 roku.8 W Memoriale tym
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8 W Memoriale czytamy m.in.: Odpowiedzialność wobec Boga, społeczeństwa i his-
torii wymaga, aby przynajmniej główniejsze z nich (groźnych negatywów) wymienić
bez osłon i określić dokładniej. Były to: usuwanie religii ze szkoły a Boga z serc mło-
dzieży; polityczna presja, próby i środki dywersji wśród duchowieństwa (prowadze-
nie akcji rozłamowej, powołanie Komisji Księży przy Zarządzie Głównym ZBoWiDu
we wrześniu 1949 roku rekrutującej się z tzw. księży patriotów, przemienionej na
Komisję Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców
Pokoju, wciąganie księży do państwowego Caritas i Pax); bezwzględne niszczenie
prasy oraz wydawnictw katolickich, ostra cenzura pism; ingerencja w sprawy Koś-
cioła i próba jego krępowania; szczególnie ciężka dola Kościoła na Ziemiach Za-
chodnich. Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony
żeńskie, art. cyt., s. 17; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie
Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 56.
W konsekwencji tego oświadczenia Episkopatu i protestu Prymasa w związku z pro-
cesem bp. Cz. Kaczmarka z Kielc nastąpiło aresztowanie Prymasa i internowanie go
kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i ostatecznie w Komańczy.
Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie, art.
cyt., s. 17; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie Instytuty Ży-
cia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 56.

7 Dla ilustracji uderzeń w Kościół ze strony władzy ludowej warto przytoczyć przy-
najmniej kilka jej decyzji, np.: rozporządzenie ministra skarbu o obowiązku prowa-
dzenia ksiąg podatkowych przez duchownych (sierpień 1949); rozporządzenie minis-
tra finansów o zobowiązaniu kościelnych osób prawnych do prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych i księgi inwentarzowej (20 II 1962 r., uchylone w 1972 r.); przejęcie
przez państwo w używanie szpitali kościelnych i zakonnych (21 IX 1949 r.); ustano-
wienie przymusowego zarządu państwowego nad kościelną organizacją Caritas (23 I
1950 r.); przejęcie gruntów rolnych należących do parafii przez gospodarstwa uspo-
łecznione (9 II 1953 r., uchylone 13 VII 1957 r.); dekret o obsadzie stanowisk koś-
cielnych (9 II 1953 r., uchylony 8 XII 1956 r.). Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan
Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie, art. cyt., s. 17; G. Bartoszewski, Sługa
Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 55–56.



Episkopat poczuwa się w obowiązku oświadczyć, że położenie Koś-
cioła w Polsce nie tylko się w sposób trwały nie poprawia, lecz prze-
ciwnie, stale się pogarsza. Zdaniem Episkopatu w bilansie trzech-
lecia, od 1950 do 1953, przeważają groźne negatywy.9 Przez podpi-
sanie 14 kwietnia 1950 roku Porozumienia Kościoła z Władzami Pol-
ski, Kardynał Wyszyński chciał ratować to, co jeszcze było do urato-
wania.

W tymże Memoriale Episkopat podejmuje także krzywdy wy-
rządzone zakonom. Czytamy tam: „Bardziej jeszcze niepewny i bo-
daj nierównie groźniejszy jest los duchowieństwa zakonnego. Zako-
ny ogranicza się w ich działalności lub nawet pozbawia się je moż-
ności oddawania się tym rodzajom prac, którym oddawały się wszę-
dzie i zawsze zgodnie ze swym powołaniem. Przy zwyczajnym sto-
sowaniu i do nich również przykrych metod politycznego nacisku
zmierza się systematycznie do wywłaszczenia ich z nieodzownych
środków egzystencji i apostolskiej działalności. Niedawno, bo w ro-
ku 1952, zostały zniesione małe seminaria (dodajmy, że uległo likwi-
dacji w sumie 46 różnych seminariów) skąd zakony męskie czerpały
w znacznej mierze swe zakonne powołania. Niejednokrotnie przy tej
okazji uległy konfiskacie seminaryjne dobra ruchome i nieruchome,
a niekiedy nawet i właściwe domy zakonne. Siostry zgromadzeń żeń-
skich, usuwa się ze szpitali i zakładów dobroczynnych, nawet włas-
nych, w których pracowały od dawna z poświęceniem wielkim, cza-
sem heroicznym, dla dobra chorych, sierot czy opuszczonych. Bez
żadnego względu na ich los obecny i przyszły pozbawia się je mająt-
kowego oparcia.”10

W jednym z listów pasterskich Prymas Wyszyński określił te
działania władz wobec zakonów w naszym kraju jako huragan bez-
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10 Por. G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie Instytuty Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 61. Dla ilustracji
tego procesu warto przytoczyć kilka cyfr. W okresie 1949–1967 zlikwidowano ponad
80 szkół zakonnych, 263 domy dziecka, 680 przedszkoli, 73 świetlice, 46 żłobków.
Z 276 szpitali, w których siostry pracowały do roku 1967 zostały tylko w 93. Szpi-
tale zakonne upaństwowiono. Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas
Polski a zakony żeńskie, art. cyt., s. 18.

9 Por. M. P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, t. I,
[bmirwyd.], s. 607–621.



prawia, który przeszedł przez Polskę, ale można to określenie od-
nieść także do innych krajów. Huragan bezprawia przeszedł przez
pozostałe kraje bloku komunistycznego z jeszcze większym nasile-
niem.11 Ksiądz Prymas po powrocie z Komańczy na spotkaniu z sios-
trami 31października 1956 roku stwierdził: „w pierwszej rozmowie
z ludźmi, których do mnie przysłał p. Gomułka mówiłem o obozach
zakonnic i domagałem się, by były zlikwidowane. W drugiej rozmo-
wie również walczyłem o to i myślę, że ten wysiłek trafi do zrozu-
mienia, to byłby ostatni zabytek przeszłości, gdyby się te instytucje
utrzymały. Ks. Bp. Choromański i Ks. Bp. Klepacz obydwaj będą
prowadzić rozmowy. Te rozmowy, ufam, doprowadzą do tego, że
obozy przestaną istnieć, a nasze drogie Siostry tam dręczone będą
mogły powrócić do rodzin zakonnych” (31 X 1956).12 Istotnie 8 grud-
nia 1956 roku ogłoszono komunikat Komisji Wspólnej. Był on swe-
go rodzaju „małym porozumieniem”. Wśród sześciu decyzji podję-
tych wspólnie jedna dotyczyła zezwolenia na powrót zakonnic do
swych domów.

Lektura wielu tekstów Prymasa pozwala na stwierdzenie, że
w trudnej sytuacji Polski pragnął on ocalić życie zakonne poważnie
zagrożone przez reżim komunistyczny. Jednak obrona życia zakon-
nego mogła być, przy zastosowaniu różnych środków, skuteczna,
tylko pod warunkiem, że zgromadzenia zakonne będą organizmami
zdrowymi, pulsującymi życiem nadprzyrodzonym. Prymas widział
jasno, czym one mogą być dla całego Kościoła w Polsce, dla jego
żywotności i duchowej siły. Jako teolog czerpał inspiracje z doktryny
Kościoła, między innymi ze świeżo wydanej encykliki Piusa XII
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12 Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie,
art. cyt., s. 18.

11 Walka ze zgromadzeniami przybrała w Polsce szczególnie ostry kurs na Śląsku,
który uczyniono poligonem doświadczalnym idąc za wzorem posunięć wobec zako-
nów w innych krajach bloku. W ramach tych doświadczeń dokonano w roku 1954
wywozu ponad 1500 sióstr z 323 domów zakonnych z terenu województwa kato-
wickiego, opolskiego i wrocławskiego do obozów w Staniątkach, Stadnikach, Wie-
liczce (woj. krakowskie), w Dębowej Łące (woj. bydgoskie), w Gostyniu Wlkp. i Ko-
bylinie (woj. poznańskie). Akcję tę określano kryptonimem X2. Por. J. Swastek,
Rządcy Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1995, Wrocław 1998, s. 59–60.



Mistici Corporis Christi (29 VI 1943 r.). Jako pasterz stosował tę
mądrość Kościoła do konkretnej rzeczywistości.13

Ksiądz Biskup Wyszyński od początku swego pasterzowania
– jako biskup lubelski – utrzymywał bliski kontakt z wszystkim za-
konami (męskimi i żeńskimi). Po przybyciu do Warszawy jako Pry-
mas i Pasterz całego Kościoła w Polsce widział on jasno miejsce za-
konów w Kościele. Podjął wcześniejszą inicjatywę kard. A. Hlonda
i kard. A. Sapiehy, utrzymywania stałych i ścisłych kontaktów z wyż-
szymi przełożonymi żeńskich i męskich instytutów zakonnych. Chęt-
nie popierał współpracę międzyzakonną. W 1950 roku powołał do
istnienia Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Pol-
ski, który z czasem przekształcił się w poszczególne Konferencje
Wyższych Przełożonych. Ksiądz Prymas osobiście uczestniczył w ta-
kich spotkaniach, wygłaszając zasadnicze przemówienie, w którym
poruszał wszystkie żywotne problemy dotyczące życia zakonnego,
począwszy od zagadnień teologicznych poprzez czysto praktyczne,
dyscyplinarne i społeczno-polityczne.14

Życie zakonne umiejscawiał w życiu Kościoła. Jego listy
i przemówienia dobitnie o tym świadczą. Więź zakonów z Kościo-
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14 Por. G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie Instytuty Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 57.

13 Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie,
art. cyt., s. 18; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie Insty-
tuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 61.
Szczegółowy opis działań i instytucji powstałych z inspiracji Prymasa przedstawia
w swych Wspomnieniach w cz. I i II s. Adela Łączka. Jako bliska współpracownica
Prymasa w Wydziale Spraw Zakonnych wiedziała, że nie obce były Prymasowi in-
spiracje płynące z Rzymu z przygotowywanej tam odnowy zakonów, czego dowo-
dem były zakonne kongresy. W 1950 roku odbył się I Światowy Kongres Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich pod hasłem accomodata renowatio. W 1951 r. –
Kongres Zakonów Nauczających, na którym postulowano pogłębienie wykształcenia
zawodowego i teologicznego zakonnic a także tworzenie junioratów jako przedłu-
żenia formacji nowicjackiej. W 1952 roku miał miejsce Kongres Przełożonych Wyż-
szych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich. Ponadto odbywały się krajowe zjazdy za-
konne, na których podejmowano problematykę odnowy. Sam Papież zalecał zako-
nom wyjście ze swoistego odosobnienia i ożywienie ich apostolstwa uważając to za
wymóg chwili. Było rzeczą jasną dla wszystkich, że podjęcie tegoż apostolstwa wy-
maga lepszego przygotowania pedagogicznego i teologicznego. Por. K. Dębowska,
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie, art. cyt., s. 18–19.



łem i ich zadania, w sposób programowy przedstawił w liście z Ko-
mańczy z dnia 12 lipca 1956 roku skierowanym do osób zakonnych.
To wiązanie zakonów z Kościołem w sposób programowy przedsta-
wił Prymas w liście z Komańczy z dn. 12 lipca 1956 roku. Ujął je
w dziesięciu punktach.

1. „Potrzeba naprzód wzrastającego ciągle zrozumienia pow-
szechności Mistycznego Ciała Chrystusowego, w którego żywym or-
ganizmie, zakony z miłującej woli Ducha Świętego, są komórkami,
rodzącymi świętość dla całego Kościoła.

2. Potrzeba wysiłku takiego włączenia własnej rodziny zakon-
nej w życie nadprzyrodzone i społeczne Kościoła, by Zakon żył przez
Kościół i dla Kościoła, by radował się Jego chwałą, żył Jego męką
i cierpieniem, Jego apostolskimi dążeniami, by umiał współżyć z Koś-
ciołem we wszystkich Jego współczesnych potrzebach i nadziejach.

3. Potrzeba dalej, by Wyżsi Przełożeni umieli doprowadzać
wszystkie członki rodzin zakonnych, na wszystkich szczeblach orga-
nizacji wewnętrznej, do takiego umiłowania Kościoła, by wszystkie
dzieci rodziny zakonnej były uświadomione dobrze o najważniej-
szych sprawach Kościoła, by te sprawy uważały sobie za najbliższe,
by umiały się modlić za nie ze zrozumieniem i z przejęciem we-
wnętrznym.

4. Potrzeba nadto, by w każdej rodzinie zakonnej istniało głę-
bokie przekonanie, że każdy zakon osiąga swoje zadanie jedynie
w ramionach Kościoła i przez Kościół, w najściślejszym związku
z hierarchią kościelną, dla której wszyscy mają zachować wewnętrz-
ny i pełny szacunek i miłość, że zatem żadna rodzina zakonna nie
może być obojętna na losy Kościoła i Jego Dzieci, na losy innych
rodzin zakonnych; nie może się zabezpieczać na własną rękę, ale ma
dbać o Dobra Wspólne Kościoła Powszechnego.

5. Potrzeba, by pogłębiał się jeszcze duch wspólnoty rodzin
zakonnych w modlitwie powszechnej Kościoła, co należy osiągać
przez coraz to żywszy udział w życiu liturgicznym Kościoła. Wyżsi
Przełożeni dołożą wysiłków, aby Członkowie rodzin zakonnych
modlili się z Kościołem, by mieli gruntowną znajomość ksiąg litur-
gicznych, zwłaszcza Mszału i śpiewu kościelnego, zgodnie z posta-
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nowieniami encyklik Mediator Dei (1947), i Musicae Sacrae Dis-
ciplina (1955).

6. Potrzeba coraz to czulszej wrażliwości wszystkich rodzin
zakonnych na głos Stolicy Świętej, która przez Ojca Świętego Piu-
sa XII stawia zakonom coraz to nowe wymagania i stara się wypro-
wadzić je z odosobnienia, by użyć do pracy apostolskiej, do współ-
pracy z Hierarchią, do współdziałania wszystkich rodzin zakonnych
ze sobą przez Krajowe Porozumienie Zakonne, przez powołane przez
Biskupów w tym celu stałe Komisje Wyższych Przełożonych Zakon-
nych, Konsultorki itp. Trzeba pamiętać, że głosy Stolicy Świętej to
głosy Ducha Świętego, który już dzisiaj przygotowuje Dzieci Koś-
cioła do zadań apostolskich, które otwierają się przed nami.

7. Potrzeba jeszcze bardziej lojalnego zrozumienia, że apostol-
stwo w Kościele świętym, jest przede wszystkim apostolstwem Ojca
św. i Biskupów, z którymi wszyscy inni mają utrzymywać jedność.
O tę jedność modlił się Chrystus: „Spraw Ojcze, aby byli jedno, aby
świat uwierzył...” (Jan 17, 21). Dzięki tej jedności działa prawo
wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Gdzie jest rozdział, tam nie ma
miłości; a gdzie nie ma miłości tam nie ma Boga!

8. Potrzeba szczególnie w Ojczyźnie naszej, by rodziny zakon-
ne odnowiły w sobie i pogłębiły ducha apostolskiego, gotowe podjąć
te zadania, które Hierarchia Kościelna uzna za najpilniejsze, zwłasz-
cza w dziedzinie współpracy parafialnej z duchowieństwem, akcji ka-
techizacyjnej i duszpasterstwa dobroczynnego.

9. Potrzeba głębszego wniknięcia w apostolską duchowość Za-
łożycieli własnych Dzieł Zakonnych, która wyrastała z głębokiego
umiłowania świętości osobistej i społecznej Kościoła, z gorliwości
o bawienie dusz ludzkich, z miłości ku przepowiadanej Ewangelii,
z wrażliwości na cierpienia ludzi pozbawionych Chleba Nadprzyro-
dzonego i chleba powszedniego. Zrozumienie duchowości Założy-
cieli naszych pomoże nam odkryć w Nich to przedziwne prawo łaski,
która zawsze zwracała ich na te pola pracy, które w danej chwili
dziejowej bielały ku żniwom.
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10. Potrzeba przede wszystkim i nade wszystko „większej jesz-
cze miłości”.15

W okresie Soboru Watykańskiego II Ksiądz Prymas często
nawiązywał do treści konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium,
zwłaszcza rozdziału VI – o zakonnikach oraz dekretu o odnowie ży-
cia zakonnego Perfectae caritatis. „Musimy pamiętać – powiedział
w przemówieniu 19 kwietnia 1967 roku – że w tej naszej pracy nie
ma właściwej odnowy bez wierności duchowi Zakonodawcy. Trzeba
więc rozwijać jego duchowość, wczuwać się w jego wolę zaradzenia
potrzebom czasu swego (...). Ten postęp musi być uporządkowany,
a nie anarchiczny. (...) Źle robi ten przełożony zakonny, który za-
czyna aggiornamento zakonne od tego, że wiesza na kołku swój ha-
bit zakonny i paraduje w stroju „pomocnika fryzjerskiego” (...) nie
tędy droga”.16

Szczególnie jednak był zatroskany o żeńskie zgromadzenia za-
konne. Już wcześniej jako biskup lubelski organizował spotkania
z siostrami tzw. dzień skupienia w gościnnym domu sióstr urszula-
nek UR w Lublinie. W sytuacjach utraty domów i dzieł ukazywał
siostrom nowe pola pracy w Kościele: pracę w parafii w charakterze
katechetek, organistek, zakrystianek, opiekunek chorych. W miarę
rozwoju sytuacji zagrożenia – tworzy swoiste struktury w celu ich
obrony i dla wspólnego frontu działania.17 Utworzono w Wydziale
Spraw Zakonnych tzw. Referat Ideowy, który miał za zadanie przede
wszystkim: studiowanie myśli Stolicy Apostolskiej; tłumaczono zatem
encykliki, orędzia oraz różne przemówienia Ojca Świętego, zwłasz-
cza te, które odnosiły się do życia zakonnego; upowszechnianie treś-
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17 W maju 1960 r. Prymas zatwierdził „Normy regulujące pracę międzyzakonną żeń-
skich stanów doskonałości w Polsce”. Odtąd można już mówić o faktycznym istnie-
niu Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Kongre-
gacja zakonów kanonicznie erygowała ją dopiero w październiku 1970 r. i zatwier-
dziła jej statut. W styczniu 1976 r. udoskonalono statut konferencji i przyznano jej
wewnętrzną autonomię. Por. J. Bar, Konferencje Wyższych Przełożonych zakonów w
Polsce, „Prawo Kanoniczne” 23(1980) nr 3–4.

16 Por. G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie Instytuty Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 59.

15 Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie,
art. cyt., s. 22–23; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie In-
stytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, art. cyt., s. 57–58.



ci wygłaszanych referatów w czasie dni skupienia i rozprowadzanie
ich wśród zgromadzeń, także udostępnianie tłumaczeń książek i arty-
kułów ascetycznych, których brak odczuwano szczególnie w latach
pięćdziesiątych; wydawanie biuletynu zakonnego od marca 1957 ro-
ku, do którego materiał czerpano z najnowszych dzienników zagra-
nicznych, umieszczano także informacje dotyczące ciekawszych wy-
darzeń z życia Kościoła, jego prac, wiadomości o Ojcu Świętym
a także fakty z życia religijnego w Polsce w czasie wielkiej Nowen-
ny; utrwalanie na taśmie magnetofonowej przemówień Prymasa i od-
twarzanie je siostrom przy różnych okazjach; rozpowszechnianie
przeźroczy o tematyce religijnej; organizowanie biblioteki zakonnej
z klasycznymi dziełami dotyczącymi życia zakonnego.18

Wydział Spraw Zakonnych organizował dni skupienia dla róż-
nych grup sióstr. Dokształcanie religijne odbywało się nie tylko
w czasie dni skupienia dla poszczególnych grup sióstr (przełożonych
wyższych, lokalnych, mistrzyń, ekonomek, wychowawczyń, pielęg-
niarek, sióstr pracujących w parafiach, zajmujących się pracą chary-
tatywną, ale także w ciągu pięciu lat od 1952–1957 objęło wszystkie
siostry według programów przygotowanych w tym celu przez Wy-
dział Spraw Zakonnych. Program ten obejmował katechizm, Stary
i Nowy Testament, liturgikę i historię Kościoła. Bywał także posze-
rzany według prywatnej inicjatywy zgromadzeń. Zobowiązanie tegoż
dokształcania podjęły Przełożone Wyższe na dniu skupienia w
Częstochowie w 1952 r. jako wotum dla Matki Bożej Jasnogórskiej.19

Jako formy dokształcania sióstr powstały studia międzyzakon-
ne, a mianowicie: Diecezjalny Instytut Katechetyczny – DIK w Kra-
kowie, którego celem było przygotowanie katechetek do nauczania
na stopniu podstawowym i pomocnic parafialnych; Roczny Wydział
Katechetyczny – jako przygotowanie do pracy parafialnej; Wyższy
Instytut Katechetyczny – WIK powstały w 1951 dla zakonnic po ma-
turze. Powstało także przy WIK-u w 1954 roku Studium Zakonne
w celu pogłębienia kwalifikacji i udzielenia pomocy młodym przeło-
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19 Szczegółowe sprawozdanie na temat tegoż dokształcania zamieszcza s. Adela
Łączka w swoich wspomnieniach w t. II.

18 Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie,
art. cyt., s. 19.



żonym, mistrzyniom nowicjatów, opiekunkom postulantek. Inną for-
mą międzyzakonnego dokształcania było roczne Studium Społeczno-
-Prawne w Lublinie w 1953 roku, aby siostry mogły lepiej służyć
pomocą i fachową radą swym zgromadzeniom w trudnych sytuacjach
wymagających znajomości prawa dla obrony bytu domów zakon-
nych. W roku 1953 rozpoczęło pracę Międzyzakonne Studium Praw-
no-Administracyjne w Częstochowie, którego celem było przygoto-
wanie sióstr do różnych urzędów w zgromadzeniu i do prac w para-
fii. Od roku 1951 funkcjonowało dla sióstr zakonnych Studium Mu-
zyczno-Liturgiczne im. Piusa X w Międzylesiu a potem w Aninie.
Chodziło o podniesienie poziomu liturgicznego muzyki i śpiewu
podczas nabożeństw w zgromadzeniach zakonnych i w parafiach. Od
roku 1957 istniała dwuletnia Szkoła Pielęgniarska dla sióstr. Zorga-
nizowano także w roku 1971 Juniorat Międzyzakonny w Warszawie,
którego program obejmował nie tylko dokształcanie teologiczne ale
także różnego rodzaju kursy: plastyczny, pielęgniarski, kulinarny.
W roku 1971 zorganizowano przy Wydziale Spraw Zakonnych Biuro
Historyczne dla koordynacji praw badawczych nad historią zgroma-
dzeń we współpracy z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła
w Polsce przy KUL-u.20

Należy zauważyć, że wdrażanie zgromadzeń do współpracy
nie było rzeczą łatwą. Nie rozumiano początkowo potrzeby tej współ-
pracy ujętej w jakieś ramy. Ksiądz Prymas często o tym wspomina
mówiąc nawet o przykrościach, których ze strony sióstr doświadczał.
Niektórym wydawało się, że zalecana przez Prymasa współpraca jest
jakby zamachem na ich wewnętrzną autonomię zakonną. Powoli jed-
nak opory te malały, a życie pokazywało jak ważne znaczenie miała

KS. CZESŁAW PARZYSZEK SAC

48

20 Na życzenie i z błogosławieństwem Prymasa podjęto opracowanie wkładu pol-
skich zgromadzeń zakonnych żeńskich w życie narodu w latach 1939–1947. Owo-
cem wspólnego wysiłku jest 16 tomowa seria wydana na KUL-u: „Żeńskie Zgroma-
dzenia Zakonne w Polsce w latach 1939–1947”. Ksiądz Prymas żywo interesował się
tymi instytucjami i 8 VI 1956 r. pisał z Komańczy: „Instytuty zakonne wyprzedzają
znacznie swoją inicjatywą to, co podjęte zostało na Zachodzie pod wyraźnym tchnie-
niem Stolicy Świętej; jest więc w Kościele wielka potrzeba pogłębienia życia umys-
łowego i uświadomienia kościelnego Rodzin zakonnych, potrzeba, która zda się za-
powiadać dalsze wymagania, jakie Kościół postawi zakonom”. Wspomnienia, cz. II,
s. 290.



jedność i współpraca rodzin zakonnych, korzystanie ze wzajemnych
doświadczeń i pomoc Wydziału Spraw Zakonnych jako instytucji ko-
ordynującej współpracę międzyzakonną.21

Istotnie, w tym okresie dokonały się ogromne zmiany w apos-
tolskich pracach sióstr. Jak już podkreślano w związku z likwidacją
dotychczasowych dzieł zakonnych siostry zostały skierowane przez
Prymasa do instytucji kościelnych, głównie do pracy parafialnej.
W związku z tym w miejsce dawnych wieloosobowych zespołów
sióstr powstały kilkuosobowe wspólnoty. Siostry rozpoczęły masowo
prace w parafiach głównie jako katechetki ale także jako organistki,
zakrystianki, pielęgniarki parafialne i opiekunki ubogich. Prymas ze
szczególną troską zalecał jako teren pracy w parafii – rodziny,
zwłaszcza wielodzietne. Zmieniał się styl pracy sióstr, z pracy zespo-
łowej przechodziły one na indywidualne usługi na rzecz środowiska.
Miało to wpływ na życie wspólnotowe, gdyż nowy rodzaj pracy
i nowy jej rytm utrudniał prowadzenie regularnego trybu życia we
wspólnocie.

2. Troska Księdza Prymasa o formację duchową

osób zakonnych

Duszpasterską troską Prymasa Polski było nie tylko ratowanie
bytu zakonów, ale także to, by zakony mogły w Polsce jak najpełniej
realizować swe profetyczne posłannictwo, które wynika z miejsca
zakonów w organizmie Kościoła.22 Od początku pracy z siostrami
Kardynał Wyszyński położył duży nacisk na ich wielokierunkową
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21 Bardzo znamienne jest to, co z perspektywy dziesięciu lat pisał Ksiądz Prymas
jeszcze z Komańczy. „... w początkach (...) praca ta budziła więcej obaw niż przy-
puszczaliśmy. Zadawniony indywidualizm, nieokreślone lęki i obawy wysuwane przez
ludzi małodusznych, nie rozumiejących potrzeb czasu, jakaś podwórkowość życia
i wiele innych przyczyn sprawiły, że praca szła powoli. Doświadczenie wykazało, że
na tej współpracy wewnętrzna spoistość Rodzin Zakonnych w ramach ich własnych
zadań nie ucierpiała, co więcej, podniósł się autorytet przełożonych zakonnych, któ-
rych Kościół wezwał do żywszej współpracy a uczestniczki dni skupienia przywoziły
do własnych domów jakby dopływ świeżej krwi, wspólnej pracy tylu umysłów i serc
ożywionych miłością Chrystusa i gotowych dać dusze swoje za Kościół i jego święte
prawa (12 VII 1956 r.). Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
a zakony żeńskie, art. cyt., s. 21.



formację jako przygotowanie do nowych zadań, jako odpowiedź na
ówczesne potrzeby Kościoła w dobie komunizmu.

W przekonaniu Księdza Prymasa zakony nie mogą podjąć
twórczo swych zadań bez głębokiego zrozumienia czym są w Koś-
ciele, stąd taki nacisk kładł na ich związanie z Kościołem. Bardzo
często w swoich przemówieniach wracał do ich formacji eklezjalnej
i tej prawdy, że mają one nie tylko czuć z Kościołem, sentire cum
Ecclesia, bo to mało, ale żyć w Kościele i z Kościołem vivere in
Ecclesia. „To sentire cum Ecclesia oznacza i to – mówił – że rodziny
zakonne powinny pomagać biskupowi w jego trudnych zadaniach.
Dlaczego? Dlatego, że rodziną właściwą jest diecezja, a wszystko in-
ne jest komórką, jest kółeczkiem, które rusza się w tym organizmie
nadprzyrodzonym. To kółeczko musi sprawnie i harmonijnie działać.
Ono musi współdziałać. Zakon to nie jest drugi Kościół. Kościół jest
jeden. (...) Unitas tego współdziałania trzeba jak najbardziej podkreś-
lać; na tym powinno wam bardzo zależeć. To już nie idzie o to, żeby
Ksiądz Biskup przyjeżdżał może częściej do domu zakonnego, gdzie
się przyjmuje go kwiatkami. Idzie o to, by on był, by to była rodzina
Boża, by uniknąć tego getta duchowego, które niestety bardzo często
się pielęgnuje w rodzinie zakonnej, tego getta duchowego, tej obcoś-
ci, dalekości. „My kochamy Kościół”, jasna rzecz. Właśnie o to idzie,
żeby działać z nim, żeby mu pomagać. A Kościół ma dzisiaj swoje
wielkie potrzeby i wielkie toczy boje... Kościół jest dziś w bardzo
trudnej sytuacji. Prasa zagraniczna pisze: Kościół w Polsce zwycię-
żył! To jest prawda. Ale pamiętajmy o jednym, że często zwycięstwo
odniesione jest początkiem przyszłej klęski, jeśli zwycięstwo usypia.23

Ksiądz Prymas często przypominał prawdę o dawaniu świa-
dectwa, którą ujmuje w kontekście posłuszeństwa woli Bożej w Koś-
ciele, którego źródłem jest miłość: „Nasz stosunek do Kościoła Bóg
pragnie ułożyć również w oparciu o miłość. Uległość Kościołowi jest
możliwa tylko przez miłość. Ludziom, którzy Kościoła nie miłują,
trudno jest pogodzić się z nim, ale jeżeli go miłują naprawdę, to
w najcięższych nawet sytuacjach zawsze podporządkują Kościołowi
własne sprawy, bo Kościół to jest także miłość. Nasz stosunek we-
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wnętrzny, polegający na podporządkowaniu się woli Kościoła, jest
możliwy tylko przez miłość. Kościół od nas tak mało wymaga, iż
niektórzy mędrcy, teologowie i mistycy doszli do przekonania, że
wystarczy polecenie: „Miłuj i czyń, co chcesz!” W Kościele ten, kto
miłuje, nie ma kłopotu z żadnymi prawami, przepisami i kodeksami
karnymi, nawet nic o nich nie wie. Św. Paweł tak tłumaczy: przyka-
zania są potrzebne tym, którzy je naruszają, a nie tym, którzy ich nie
naruszają. Kościół żąda od nas naprawdę tylko jednego: miłuj! Uleg-
łość Kościołowi to uległość miłości, do której on nas nieustannie na-
mawia”.24

Ksiądz Prymas nieustannie podkreślał potrzebę wszechstron-
nej formacji zakonnej: formacji ewangelicznej, apostolskiej, intelek-
tualnej, która ma prowadzić do dojrzałej osobowości osoby oddanej
Bogu. W przemówieniach do mistrzyń domagał się właściwej hie-
rarchii wartości wpajanej młodym siostrom już w postulacie czy no-
wicjacie. Nieprawidłowością jest – stwierdzał – by najważniejszą by-
ła przełożona, potem zwyczajnik, reguła, konstytucje, założyciel a na
końcu Matka Boska i Pan Jezus. Takie wychowanie nie ma korzenia
(7 III 1952 r.).25

Fundamentem formacji zakonnej – według Księdza Prymasa –
winien być Chrystus i Jego Ewangelia. „Do tego, aby zrozumieć
Chrystusa i do końca uwierzyć Ewangelii – mówił – potrzeba użyć
głowy i kolan. Przez wysiłek umysłowy i modlitwę, przez wiarę i mi-
łość, siostry przygotowują się do służby. Aby być na służbie Dobrej
Nowiny należy wczytywać się w tę Księgę Żywota, mieć ją zawsze
pod ręką, w torbie podróżnej, w kolejce, w domu, aby wszczepiać się
od razu w Tego, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem. To wczytywa-
nie się w Ewangelię ma trwać przez całe życie zakonne (7 IV 1975 r.).
„Nowoczesna, postępowa zakonnica to ta, która naprawdę głęboko
jest zjednoczona z Chrystusem, która najmocniej uwierzyła, umiło-
wała i najpełniej służy. Takich zakonnic potrzebuje Kościół wieku
XX i następnych aż do skończenia świata.”26
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Po wielekroć uświadamia przełożonym tę prawdę „Wy też pa-
miętajcie, musicie być kimś. Nie idzie o to, aby było ludzi wiele, tyl-
ko by byli to ludzie dobrzy i wartościowi (12 XII 1971 r.). „Nie
sposób rozpocząć pracę inaczej, jak tylko przez ukształtowanie włas-
nej osobowości. Każdy z nas musi mieć pion, jakieś potężne «plecy»
o które się oprze” (22 III 1958 r.). „Bywa – mówił – że zakonnik ży-
jąc w środowisku ludzkim nie ma tym ludziom nic do powiedzenia,
nie emanuje z siebie Dobrą Nowiną, ale w określeniu ludzi jest to
«taka lalka ubrana w habit». Im bogatsza jest osobowość zakonnicy,
tym owocniej może pełnić swą misję profetyczną w Kościele” (9 II
1958 r.).

Już na początku swojej działalności duszpasterskiej Ksiądz
Prymas ostrzegał przed niebezpieczeństwem rutyny. W 1957 r. po-
wiedział na spotkaniu z Wyższymi Przełożonymi: „Jest wielkie nie-
bezpieczeństwo rutyny w rodzinach zakonnych. Maluje się ona na
całym trybie życia zakonnego. Konstytucja, regulamin, klauzura, ha-
bit, to wszystko w jakiejś formie stabilizuje. Byłoby jednak rzeczą
złą, gdyby to był stan stabilizacji tego, co jest, gdyby konstytucja
i klauzura zamykały człowieka tak, że wszedłby w rytm rutyny i stał-
by się ani zimny, ani gorący. Nie ma takiego zakonu, w którym by
w swoim czasie szaleńcy Boży nie sprawili dużo kłopotu. Ale nawet
ci, którym szaleńcy Boży kłopotu przyczynili, kiedyś powiedzą: a jed-
nak dobrze, że byli w naszym zakonie! Otóż na pewno nie chciał-
bym, żeby wielu na raz takich szaleńców Bożych zjawiło się, ale
przydałby się w każdej rodzinie zakonnej taki jeden dla rozruszania
«sadzawki Siloe».”27

Większość członków rodziny zakonnej, to są ludzie raczej spo-
kojni, równi i jeżeli komu, to właśnie im grozi niebezpieczeństwo ru-
tyny. Nic się właściwie w ich duszy nie dzieje. Wszystko się tak robi
posłusznie, nie spiesząc się nadmiernie: „Mamy czas, był zakon, bę-
dzie zakon; nic się nie stanie; mamy tyle budynków, tyle gmachów
i domów, gdy tutaj będzie źle, pójdę sobie do innego!” I tak człowiek
włóczy nogami. Przenosi walizy z jednego domu zakonnego do dru-
giego i ostatecznie nie posuwa się nic naprzód w rodzinie zakonnej
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i w tym człowieku. Niebezpieczeństwo rutyny!”28 Przeciwdziałanie
tej rutynie, a więc troska o radykalizm życia to przede wszystkim
uświadamianie sobie czym jest dar powołania, jakie jest jego miejsce
w Kościele, a więc jaka jest moja odpowiedzialność za właściwe by-
cie, za świadectwo. Poszczególne osoby zakonne i całe wspólnoty
„są powołane do tego, by dawać w Kościele jawne świadectwo peł-
nego oddania się Bogu”. Całkowitość konsekracji zakonnej domaga
się, by to publiczne świadectwo było dawane przez całe życie. Wy-
brane wartości, styl życia i zachowanie są wymownym świadectwem
o miejscu, jakie Chrystus zajmuje w życiu danej osoby zakonnej.

„Jeśli chcesz być doskonałym człowiekiem, jeśli chcesz być
radością Boga, rodziny, Kościoła, Narodu, państwa – to zmieniaj ca-
łe serce twoje, całą duszę twoją, wszystkie siły twoje, wszystkie myś-
li twoje – na miłość ku Bogu i ludziom. Wszędzie wprowadzaj mi-
łość.”29 Tak więc właściwą odpowiedzią na dar powołania jest całko-
wite, wyłączne i bezwarunkowe poświęcenie się Bogu; na wezwanie
miłości wybrania – człowiek odpowiada miłością oddania, która jest
istotą konsekracji, bowiem „całkowite i bezwarunkowe oddanie (...)
stanowi wewnętrzną dynamikę powołania do życia konsekrowanego”.
Konsekracja zakonna jest całkowitym darem z siebie. Niczego się nie
zatrzymuje dla siebie. Do istoty miłości należy zapomnienie o sobie,
nie szukanie siebie, wyjście z siebie, by oddać się Umiłowanemu, by
być do Jego dyspozycji. Oddanie bezwarunkowe – znaczy to oddanie
bez stawiania warunków; miłość bowiem nie stawia warunków, mi-
łość się daje. Konsekwencją takiej miłości jest wierność Umiłowane-
mu, oddanie się wyłącznie tylko Jemu. Im bardziej się pozna, po-
kocha i przeżywa swoje powołanie zakonne, tym bardziej staje się
ono wymagające, a jednocześnie staje się źródłem szczęścia i daje ra-
dość z należenia do Chrystusa na zawsze. I daje siłę do zapomnienia
o sobie i do bycia dla innych. „Jezus Chrystus, człowiek doskonały,
powiązał w jedno niebo i ziemię. Wiedział, że kto miłuje, kto się
poddaje woli Ojca, temu będzie dobrze na ziemi i ten na pewno znaj-
dzie się w niebie. Pełnić na ziemi wolę Ojca, mieć wobec Niego peł-
ną uległość, to gwarancja nieba. Wobec tych perspektyw pozostaje
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nam tylko jedno: pragnienie pełnego posłuszeństwa woli Bożej.
Chrystus ucząc nas słów: «Bądź wola Twoja», pragnął naszego pod-
dania się dobroci, miłości i potędze miłującego Boga. Posłuszeństwo
woli Bożej to posłuszeństwo wielkiej Miłości. Poddając się woli Bo-
ga, poddajemy się Miłości, bo Bóg jest Miłością.”30

Ale jak mówił: „Każda prawdziwa miłość musi mieć swój
Wielki Piątek”.31 I aby nie osłabła to potrzebna jest głęboka modlit-
wa. To potrzebna jest wierność aż do zaparcia się siebie – bo prze-
cież „Bóg i wtedy nas miłuje, gdy cierpieniem uświęca”.32 „We
wszystkim, co człowieka w życiu spotyka, trzeba się dopatrzyć śla-
dów Bożej miłości. Wtedy wstępuje radość do duszy, która może cał-
kowicie zaufać kierowniczej mądrości Boga”33 Ta ufność sprawia, że
człowiek jest w stanie opierać się tylko na Bogu i w Nim odnajdywać
siłę i pociechę: „Gdy czujemy się osamotnieni, wtedy zamiast ob-
chodzić niekończący się labirynt drzwi – w poszukiwaniu przyjaciół,
lepiej zwrócić się do Ducha Świętego i zająć się tym „Słodkim Goś-
ciem duszy”, bo On najlepiej nas zrozumie”.34

Konsekwencją tego zjednoczenia przez miłość, tej oblubień-
czej miłości, jest pragnienie przebywania razem: razem nie tylko na
Taborze, ale i pod Krzyżem. Jak bowiem Golgota była szczytem mi-
łości w życiu Jezusa, tak i droga za Chrystusem osób konsekrowa-
nych – to droga krzyża, krzyża przyjętego z miłością. Nie ma miłości
bez wierności. Miłość ta pogłębia się poprzez modlitwę. „Przez tę
modlitwę Chrystus wyciąga niejako człowieka z egoistycznej otoki
własnej, wyznacza mu zadania społeczne i skierowuje do wielkiej
rzeszy dzieci Bożych, ku powszechnej rodzinie ludzkiej. Człowiek
jest tak mocno związany ze sobą, że trudnemu o sobie zapomnieć,
może jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych. Może
w sobie przezwyciężyć siebie, „przejść siebie", jak nieraz ludzie mó-
wią, i uwrażliwić się na innych. Do takiego zadania muszą być
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dobrane środki, które by podtrzymywały człowieka Bożego w po-
stawie uwrażliwienia na innych i łatwego zapominania o sobie”.35

Człowiek modlitwy, to człowiek nadziei „Konieczna jest tu
również modlitwa o to, aby w świecie umocniła się świadomość do-
brej i słodkiej Opatrzności, aby znikła beznadziejność i rozpacz.
Człowiek Boży i apostolski zawsze zostawia nadzieję, choćby odro-
binę nadziei! Modlitwa o świadomość Bożej Opatrzności w świecie
może być bardzo konkretna, sprowadzająca Boga do najdrobniej-
szych szczegółów i drobiazgów ludzkiego życia”.36 Człowiek mod-
litwy to człowiek niosący wszystkim przebaczenie, to człowiek, któ-
ry odkrył ojcostwo Boga i dzieli się nim z wszystkimi „Pan Bóg chce
nas zachęcić do łatwego przebaczania i odpuszczania grzechów, i to
nie tylko wybranym, lecz wszystkim. Nie można tak sprawy usta-
wiać: tobie przebaczę, ale z tamtymi się nie pogodzę. Nasz pokój
i wewnętrzna swoboda zależy od tego, czy odpuścimy wszystkim,
bez wyjątku. Wtedy dopiero człowiek naprawdę się wyzwala. A więc
pierwsza rzecz: modląc się: «jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom» musimy przede wszystkim odpuścić wszystkim «winowaj-
com», nikogo w naszym przebaczeniu nie pomijając. Musimy także
odpuścić naszym bliźnim wszystkie winy, nie tylko niektóre. Nieraz
nam się wydaje, że przedmiotem przebaczenia musi być jakaś wielka
rzecz, niemalże zabójstwo w biały dzień. Tymczasem istnieją małe
zadry, drobiazgi, prawie nic, które trzeba wybaczać i zapominać.”37

„Modlitwa musi więc zajmować swoje właściwe miejsce, nie
można nic z niej utracić pomimo wzrastającego nawału pracy. Trze-
ba więc ją przesunąć na odcinek naszej pracy, musi wyjść z kaplicy
i podejść z nami do codziennych zajęć. Co więcej, jest to konieczne
i dlatego, że życie nasze staje się coraz bardziej rozproszone, że ule-
gamy warunkom naszej pracy pełnej wysiłku, pośpiechu, że otoczeni
jesteśmy gwarem tego świata. To wszystko co dzień niesie, ma być
zrównoważone modlitwą, by cały ten nieład nie przeniósł się do du-
szy naszej, by ratować pracę modlitwą, a modlitwę uratować w pracy.”38
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Prymas Tysiąclecia zwracał uwagę na pokorę w życiu zakon-
nym, z której wyrasta cała teologia zawierzenia Matce Bożej. „Poko-
ra jest niezbędna wobec planów Bożych... Niczego nie uczyniłem
w życiu swoim, by do tego wyniesienia dojść. Bóg działał sam: On
wybierał, On posyłał, On wymagał”.39 A jak sam wyznaje, tę Bożą
opiekę odkrył przez matczyną miłość Maryi. Stąd jego odpowiedź –
Per Mariam soli Deo. „Dziękuję ci Ojcze, za Matkę Syna Twego.
Gdy widzę Ją, wierzę jeszcze głębiej i mocniej, że jesteś Ojcem. Naj-
lepszym, najczulszym, jedynym, prawdziwym”.40 Można powie-
dzieć, że właściwie nie ma żadnej rzeczywistości nie związanej z ży-
ciem zakonnym, którą by człowiek nie odnalazł w życiu Maryi. Wią-
żąc się miłością z Matką można pogłębić swoją miłość do Chrystusa.
Ona jest obecna w każdych chwilach naszego życia, w tych rados-
nych i w tych trudnych. I nie tyle po to, aby troszczyć się po ludzku
o nas, ale po to aby troszczyć się o obecność Chrystusa w naszym
sercu.

Ksiądz Prymas często wracał do roli profetycznej zakonów –
znaków w Kościele i w świecie. Wymowne jest w tym względzie
stwierdzenie „szukający Boga szukają Boga w ludziach, bo gdzie oni
będą Go widzieli? W niebie? Jeszcze nie pora. W Eucharystii? Sta-
rannie ukryty. Chyba w nas. Chyba my jesteśmy ambasadorami, to
my jesteśmy fotografiami i ludzie się za tym oglądają. Tak jest. My
w większym czy mniejszym stopniu emanujemy z siebie Chrystusa”
(7 XI 1960 r.). Mamy tak integralnie należeć do Boga, aby całym
sobą móc Boga emanować, tym samym być Jego żywym świadkiem.
„Nasza twarz nie może przypominać beczki kapusty”(10 X 1959 r.).
Nieustannie Ksiądz Prymas zachęcał: „wszędzie was Kościół potrze-
buje (...) coraz bardziej tej waszej świętości, gruntownego uświado-
mienia religijnego i teologicznego, potrzebuje waszego apostolstwa”
(15 II 1958 r.). Trzeba oswajać się z tym, że apostolstwo jest mę-
czeństwem, to nie jest wygodnictwo, bawienie się w „piękną damę

w habicie” (9 II 1958 r.).41
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Dużą wagę przywiązywał Kardynał Wyszyński do formacji in-
telektualnej. „Nie wystarczy wierzyć, choć jest to bardzo dużo, trze-
ba też i wiedzieć” (22 VIII 1958 r.). „Zauważa się niekiedy w życiu
jakiejś rodziny zakonnej ogromną posuchę myśli, chcenia, rozumie-
nia, modlitwy, życia wewnętrznego. Jest to skutek zaniedbania lektu-
ry teologicznej, co w dalszej konsekwencji pociąga za sobą brak po-
wołań. Bóg nie pośle do takiego zakonu nowych powołań, bo «usch-
ną», brak tam «Bożej wilgoci», nauki i mądrości” (27 VIII 1958 r.).
Po Soborze Watykańskim II Ksiądz Prymas gorąco zachęca do stu-
dium dokumentów soborowych, które wskazują właściwe kierunki
działania, przestrzega natomiast przed zajmowaniem się „plotkarst-
wem teologicznym, którego namnożyło się w prasie uprzywilejowa-
nej przez cenzurę. Teologia wymaga rzetelnej nauki” (28 IV 1967 r.).

Bez wątpienia jego zdecydowana postawa i wymagania sta-
wiane Przełożonym przyniosły ten pozytywny skutek. Nie wahał się
używać słów mocnych i wykorzystywać swego autorytetu Pasterza.
Przemawiając w roku 1958 do Matek Konsultorek i Sióstr Referen-
tek Diecezjalnych uważał, że najważniejszą sprawą chwili jest na-
uczanie religii. Gdy rząd zabraniał nauczania religii w szkołach a tak-
że obsadzania parafii zakonnikami, Prymas protestował, a do Przeło-
żonych apelował, aby nie przenosiły katechetek na inne stanowiska
„do nas należy by była przepowiadana Ewangelia wszystkim. Jeżeli
nie obronimy zasadniczej sprawy Kościoła, nie obronimy także zako-
nów. Domagam się posłuszeństwa absolutnego. Gdybym dostrzegł,
że Przełożone wydają inne zarządzenie będę ich zmieniał; tego wy-
maga dobro Kościoła” (22 VII 1958 r.). Innym razem mówił „Zdaje
się, że z tą pracą (katechetyczną) zakony w Polsce już nie będą mog-
ły się rozstać. Byłoby rzeczą nawet szkodliwą, gdyby usiłowały pra-
cę tę uważać za zadanie przejściowe” (16 IV 1971 r.). Pracę tę uwa-
żał za ogromnie ważną także z tego powodu, że niewiedza i ignoran-
cja w społeczeństwie a nawet w kołach inteligenckich jest – jak
twierdził – „przerażająca”.42
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* * *

Niech zakończeniem niniejszej refleksji będą słowa śp. abpa
B. Dąbrowskiego, które wypowiedział podczas Mszy św. pogrzebo-
wej 29 V 1981 r. w archikatedrze św. Jana w Warszawie: „Ksiądz
Prymas tak osłaniał życie zakonne, bo kochał je, bo rozumiał jego
wartość dla Kościoła, dla społeczeństwa, dla Ojczyzny. W powołaniu
zakonnym widział Ksiądz Prymas dar Boga dla dzieła zbawienia
ludzi. Często w swoich przemówieniach zaznaczał, jak bardzo rodzi-
ny zakonne są potrzebne Kościołowi. W szczególny sposób doceniał
nasz ojciec siłę życia wewnętrznego i moc modlitwy osób zakon-
nych. (...) Ksiądz Prymas, wyposażony przez Ojca Świętego w spe-
cjalne uprawnienia wziął odpowiedzialność za życie zakonne w Pol-
sce. To nie było urzędowanie. On rozumiał, że odpowiada za tę cząst-
kę wybraną i chciał, żeby ta cząstka była naprawdę wybrana, żeby
dusze zakonne rozwijały się wewnętrznie i chwaliły Boga”.

Zusammenfassung

Man darf nicht vergessen die große Rolle des Primas des Jahrtausends
im Zusammenhang mit den Personen des geweihten Lebens. Er tat dies auf
unterschiedlicher Weise. Vor allem in schwierigen Zeiten des kommunis-
tischen Regimes war er ein großer Verfechter der Institute des geweihten
Lebens. Oft sprach er zu diesem Thema. Er war auch über das geistige
Leben der Personen des geweihten Lebens besorgt. Dies zeigt sowohl die
Prüfung der Zeugenaussagen, als auch der Texte der Reden des Primas, die
an die Orden bei verschiedenen Gelegenheiten gerichtet wurden.

Lassen Sie uns daher, die Aufmerksamkeit in diesem Artikel auf zwei
Themen: die Sorge Kardinal Stefan Wyszynski über das religiöse Leben
während des kommunistischen Regimes und sein Besorgnis über das
geistliche Leben der geweihten Personen.

Primas, ausgestattet vom Heiligen Vater mit besonderen Vollmachten,
übernahm die Verantwortung für das geweihte Leben in Polen. Er verstand,
dass dieser Teil der Kirche muss sich erfolgreich entwickeln, so dass die
Seelen der Orden innerlich wachsen und Gott preisen.
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ks. Janusz Stańczuk*

Pan Bóg harcerzy
Refleksja historyczno-pastoralna

Ruch harcerski – jako metoda wychowawcza – od samego po-
czątku istnienia podlegał próbom oceny, a potem wykorzystania przez
inne organizacje polityczne, społeczne i religijne. Również Kościół,
realizujący w ramach swego posłannictwa do świata misję formowa-
nia człowieka, widział w harcerstwie szansę realizacji niektórych
swoich postulatów wychowawczych.

Duszpasterstwo harcerzy zaliczane jest do formy duszpaster-
stwa specjalnego. Realizowane jest w środowisku harcerzy i zuchów
w celu organizowania życia religijnego w ramach metodyki pracy
harcerskiej. Formy duszpasterstwa harcerzy można zdefiniować dwo-
jako: metodami Kościoła i metodami harcerskimi. Z jednej strony
korzysta się z tradycyjnych elementów duszpasterstwa zwyczajnego,
adoptowanych do potrzeb harcerstwa takich jak: pielgrzymki, reko-
lekcje, spotkania modlitewne, posługa sakramentalna. Drugą formą

są elementy pracy harcerskiej – n.p.: zbiórki, obozy, rajdy, biwaki,
kominki i ogniska – wzbogacone elementami życia religijnego.2

Zróżnicowanie, żeby nie powiedzieć – rozbicie ruchu skauto-
wego3 w Polsce i na świecie w minionym stuleciu, a także jego pod-
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3 W specjalistycznej literaturze harcerskiej nadaje się rozróżnienie pojęciom skautin-

2 D. Lipiec, Harcerzy duszpasterstwo, w: Leksykon Teologii pastoralnej, red. R. Ka-
miński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 277n.

* Ks. Janusz Stańczuk (ur. 1965) jest doktorantem Studium Biblijno-Pastoralnego na
Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, wikariuszem i katechetą. Zaintereso-
wania autora koncentrują się także wokół problemów homiletyki i literatury dla dzieci
i młodzieży.



porządkowanie w warunkach polskich komunistycznym strukturom
partyjnym w latach 1945–1989 wymagało od Kościoła wypracowa-
nia niełatwego stanowiska w wielu kwestiach duszpasterskich.

1. Początki ruchu skautowego

Twórca światowego skautingu, brytyjski generał Robert Baden
Powell, anglikanin, syn profesora Oxfordu, od początku w sposób
naturalny traktował powiązanie tworzonej przez siebie organizacji
z zasadami moralnymi chrześcijaństwa. Jeszcze w latach poprzedza-
jących I wojnę światową musiał zmierzyć się problemem spontanicz-
nie powstających ruchów skautingowych we Francji, Czechach czy
Szwajcarii, które odrzuciły w swoich przyrzeczeniach wzmianki
o Bogu i ewoluowały w stronę poglądów ateistycznych. Generał Ba-
den-Powell odcinał się od tych organizacji. W liście do jednego
z lwowskich prekursorów skautingu w Polsce, Edmunda Naganow-
skiego, długoletniego sekretarza historycznego Polskiego Towarzyst-
wa Literackiego w Londynie, generał napisał: Jeżeli wasze skautost-
wo miałoby być bez Boga, lepiej żeby go wcale nie było.4 W odezwie
wydanej w roku 1914 roku pisał natomiast do starszych skautów:
Znajdziemy obowiązki dla wszystkich, którzy chcą coś robić, choćby
niewiele, dla Boga i Ojczyzny.5

Generał dbał, aby w czasie wielkich, światowych zjazdów
skautowskich były odprawiane Msze i nabożeństwa dla młodzieży
różnych wyznań oraz obecny był kapelan pełniący posługę wobec
przybyłych skautów.6 Stwierdził w swojej książce: Prawdziwy system
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6 Tamże, s. 137–138. A. Małkowski opisuje trzeci wielki zlot skautów, odbywający
się w Birmingham w Anglii w 1913 r. Po raz pierwszy uczestniczyła w nim 56-oso-
bowa delegacja z Polski. Małkowski zanotował: „Odbyła się w katolickiej kaplicy
w osobnym namiocie Msza św. według obrządku naszego Kościoła. Odprawiał ją
ks. Charles Hewstley z miejscowej parafii, który też miał kazanie, w którym mówił
o potrzebie ukochania Ruchu skautowego, ale niezapominania i o miłości dla Kościo-
ła, który jest od skautostwa starszy. (…) Podczas nabożeństwa na wolnej ziemi an-
gielskiej, w skupionej ciszy kościoła rozbrzmiewała pieśń ››Serdeczna Matko, Opie-
kunko ludzi! Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi‹‹. Nieco później w obozowej

5 Tamże, s. 333.

4 Cyt za: A. Małkowski, Jak skauci pracują, Kraków 1914, s. 300.

gu i harcerstwa. W niniejszym artykule pojęcia te będą stosowane zamiennie (przyp.
aut.).



wychowawczy domaga się obecności Boga. Tego Boga, który nie ma
wycelowanej w nas broni do karania, ale który uśmiecha się i dodaje
nam odwagi, abyśmy się stali rzeczywiście ludźmi w stosunku do Je-
go wielkiego arcydzieła, jakim jest przyroda. (…) Religia jest rzeczą
bardzo prostą: po pierwsze należy kochać Boga i Jemu służyć; po
drugie, należy kochać bliźniego i również jemu służyć.7 Baden-Powell
wybrał świętego Jerzego jako wzór i patrona wielkiej braterskiej
wspólnoty. Zalecał, aby każdy skaut należał do jakiejś wspólnoty
wyznaniowej, pozostawiając – w duchu dobrej tolerancji – wybór re-
ligii czy wyznania. Niewiele cenił ludzi pozbawionych wiary w Bo-
ga. Szanował dzieci hinduskie i brytyjskie ucząc je zasady wzajem-
nego poszanowania i pokoju.8

Innym dylematem, z którym musiał zmierzyć się „Naczelny
skaut świata”9 był problem powiązania organizacji skautowskich
z bieżącą polityką, politykami, z ruchami narodowowyzwoleńczymi,
a nawet nacjonalistycznymi czy paramilitarnymi.10 Wprawdzie pierw-
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10 Sytuacja to dotyczyła głównie takich państw jak Niemcy, Austria i Rosja. A. Mał-
kowski w cytowanej już książce Jak skauci pracują opisuje krótko na str. 8–9 swoje
refleksje na temat skautingu w tych krajach przed wybuchem I wojny światowej.
W Niemczech utworzono na wzór skautingu angielskiego drużyny tzw. pfadfinde-
rów. Miały wychowywać (wg opinii Małkowskiego) żołnierzy, a nie ludzi z charak-
terem, tym bardziej, że były pod kontrolą rządu, a nie prywatnych organizacji, jak
w Anglii. Małkowski krytykuje też zbyt życzliwe nastawienie Baden-Powella do nie-
mieckich pfadfinderów, a nawet zarzuca fascynację ich ideologią przez niektórych
oficerów brytyjskich. Podobna sytuacja miała miejsce w Rosji, gdzie utworzono „po-

9  Informator harcerski na rok 1948, red. W. Wierzewski i Z. Śniegowski, Kraków
1948, s. 65. Na pierwszym Zlocie Międzynarodowym zwanym Jamboree w Londynie
(1920 r.) licznie zebrane organizacje skautowskie z całego świata nadały Robertowi
Baden-Powellowi honorowy tytuł „Naczelnego Skauta świata”. 

8 W. Hansen, Wilk, który nigdy nie śpi. Pełne życie lorda Baden-Powella, Warsza-
wa 2004, s. 137.

7 R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców, Warszawa 1938, s. 365. 

kaplicy dysydenckiej pastor William Jones odprawiał Mszę św. dla skautów dysy-
denckich (nie należących ani do Kościoła katolickiego, ani do anglikańskiego) …
Anglikom odprawiano nabożeństwo pod gołym niebem, na które zaproszono wszyst-
kie drużyny cudzoziemskie. Przybył na nie i jen. Baden-Powell. Celebrował kapelan
skautowy, pastor Ronald Wimbush, który na temat przeczytanego rozdziału z Pisma
św. miał stosowną przemowę. Zwyczajem angielskim obecni zaśpiewali kilka pieśni
religijnych. Zabrzmiały słowa hymnu: Naprzód! Chrystusa Żołnierze, Idźmy jak na
bój(…)”. 



szą książkę o skautingu napisał już w roku 1899, a pierwszy obóz zor-
ganizował w roku 1907, to jednak szybki rozwój ruchu skautowego
zaczął się wraz z wydaniem roku 1908 Skautingu dla chłopców oraz
zainicjowaniem pisma dla młodzieży skautowej „Skaut”. Na pierw-
szym zjeździe, który odbył się w Anglii w roku 1909 stawiło się 11
tys. uczestników. Są to lata, kiedy nad Europą krążyło coraz mrocz-
niejsze widmo narastającej konfrontacji zbrojnej. Baden-Pawell nie
ukrywał, że służba skautowska ma przygotować młodzieńców do tru-
dów dorosłego życia, w tym życia żołnierskiego, pragnął jednak
w okresie formacyjnym krzewić idee pokoju. Niemal w przeddzień
wybuchu I wojny światowej został w prasie oskarżony o szerzenie
pacyfizmu. Oskarżenie padło z ust wysokiego rangą oficera angiel-
skiego. Baden-Powell nie bronił się, wręcz przeciwnie – potwierdził,
że w jego systemie wychowawczym stara się, by podopieczni myśleli
w kategoriach pokoju i przyjaźni pomiędzy poszczególnymi ludźmi
i między narodami.11

Skauting polski także zrodził się w oparciu o tajne i półtajne
organizacje, stawiające sobie za cel pracę i walkę na rzecz odzyska-
nia niepodległości. W zaborze austriackim od 1867 roku działał Zwią-
zek Sokołów Polskich („Sokół”), reprezentujący orientację narodowo
demokratyczną, szukający później inspiracji w dziełach Romana
Dmowskiego. Tworzył drużyny młodzieżowe w oparciu o zajęcia wy-
chowania fizycznego. Myśl etyczna powstawała natomiast w sto-
warzyszeniu „Eleusis”, nawiązującym do tradycji wileńskich filoma-
tów i filaretów. Stowarzyszenie szerzyło koncepcję poczwórnej wstrze-
mięźliwości: od alkoholu, tytoniu, kart i rozpusty. W odrodzeniu mo-
ralnym widziało szansę na odzyskanie siły do walki o niepodległość
polityczną narodu. Bezpośrednim przygotowaniem do akcji wojsko-
wych zajmowały się bardziej tajne związki, jak „Zarzewie”, Polski
Związek Strzelecki, Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, Drużyny So-
kole, Drużyny Bartoszowe, Drużyny Strzeleckie i wiele innych. Or-
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11 T. Bosco, Robert Baden-Powell, twórca skautingu, Gdynia 1992, s. 28.

tiesznyje roty” i „junyje rozwiedcziki”. Chłopców z gimnazjów zapisywano do nich
pod przymusem, nakazując donosić nawet na najbliższych i strzelać do tłumu „nawet
gdyby tam byli bracia”. A. Małkowski podsumował te zabiegi słowami: „Nie, skau-
tów nie stworzy się na rozkaz, ani nie wychowają ich ludzie, którzy sami w sobie nie
mają skautowego ducha – ducha dawnego chrześcijańskiego rycerstwa”.



ganizacje te, przy wsparciu osób ze świata kultury, sztuki, polityki
przygotowywały grunt pod zaszczepienie w Polsce początkującego
skautingu angielskiego.12

System skautingu angielskiego znalazł w Polsce niezwykle po-
datny grunt do rozwoju. Pierwsze wiadomości o skatingu zaczęły do-
cierać do kraju w 1909 roku za pośrednictwem wspomnianego już
Edmunda Naganowskiego, który poświęcił mu artykuł w lwowskim
„Słowie Polskim”. W następnym roku A. Małkowski przetłumaczył
na język polski książkę Baden-Powell Scouting for Boys, a 20 III 1911
roku rozpoczął się we Lwowie pierwszy poufny kurs dla około 200
uczniów gimnazjalnych, studentów i członków tajnych organizacji,
mających zostać instruktorami drużyn.13 W lecie roku 1914 było za-
rejestrowanych już około 12 tys. skautów polskich, a prawdopodob-
nie kolejne 8 tys. nie ujawniało z różnych przyczyn swojej przyna-
leżności do ruchu.14

Lata pierwszej wojny światowej były dla polskiego harcerstwa
okresem wielkiej próby. Skauci wszystkich trzech zaborów zostali
wciągnięci w wir polityki mocarstw zaborczych oraz polskich ruchów
niepodległościowych. Implikowało to pierwszymi podziałami i two-
rzeniem odrębnych organizacji. Na szczęście silne były także tenden-
cje zjednoczeniowe, inspirujące do zachowania integralności i nieza-
leżności ruchu harcerskiego. Na główną siedzibę zjednoczonych or-
ganizacji wysuwała się powoli Warszawa, która przejmowała do-
tychczasową rolę Lwowa, jako centrum polskiego skautingu. Harce-
rze ponieśli w trakcie wojny wielkie straty personalne. Brali udział
w działaniach wojennych, w wojnie z bolszewicką agresją w latach
1919–1921, w Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniach Śląskich
i wielu innych walkach o odrodzenie i utrwalenie granic niepodległej
Ojczyzny.
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14 Tamże, s. 58.

13 A. Małkowski, O. Małkowska, Archiwalia, wybór tekstów, Kraków 1989, s. 103–
–122, cyt. za: M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczypospolitej
(1910–1921), dz. cyt., s. 54.

12 S.W. Wojstomski, Naprzód Skauci. Harcerze w bojach 1914–1921, Londyn 1968,
s. 11–13. Cyt. za: M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczy-
pospolitej (1910–1921), cz. 1, Warszawa 1998, s. 31.



W tym pierwszym okresie historii polski skauting spotkał się
z życzliwym zainteresowaniem i współdziałaniem wielu kapłanów.
W Rosji ideowym kierownikiem ruchu był wybitny kapłan, lekarz
i filozof, ks. Kazimierz Lutosławski (1880–1924), autor wartościo-
wych podręczników harcerskich, późniejszy poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej i współtwórca konstytucji marcowej. Szerokim echem od-
biła się śmierć bohaterskiego księdza Ignacego Skorupki. Stracił ży-
cie 14 sierpnia 1920 roku w bitwie pod Ossowem na przedpolach
Warszawy, pełniąc obowiązki duszpasterza w 236 pułku piechoty.15

Gorliwy kapłan pośród licznych obowiązków i inicjatyw zasłynął
również i tym, że jeszcze w czasie zaborów organizował tajne pol-
skie harcerstwo w guberni czernihowskiej.

2. Dwudziestolecie międzywojenne

Początkowo obecność księży w ruchu harcerskim nie była sfor-
malizowana, odbywała się na zasadzie osobistych zainteresowań
i doświadczeń. W roku 1925, wraz z podpisaniem przez Polskę kon-
kordatu, powołano Radę do Spraw Religijnych ZHP, w skład której
weszli kapłani wskazani przez Episkopat w porozumieniu z naczel-
nictwem ZHP. Z ramienia Episkopatu opiekę nad duszpasterstwem
harcerzy sprawował kard. Aleksander Kakowski. Kapelani wchodzili
z urzędu do władz naczelnych i okręgowych ZHP. W drużynach naj-
częściej funkcję tę pełnili prefekci szkół i proboszczowie. Niektórzy
zdobywali uprawnienia instruktorskie. Ogółem ocenia się, że duchow-
ni stanowili do 10% przedwojennej kadry harcmistrzowskiej i instruk-
torskiej. Prowadzili bogatą, ożywioną działalność wychowawczą
i publicystyczną. Również w seminariach zakładano koła kleryków
harcerzy, przygotowujące w przyszłości do pracy wychowawczej
w harcerstwie. W drugiej połowie lat trzydziestych koła takie istniały
w ponad dwudziestu seminariach, skupiając jedną czwartą alumnów.16

Najbardziej znanym działaczem ruchu był przez wiele lat
ks. Jan Mauersberger, związany z harcerstwem od roku 1912. Na

KS. JANUSZ STAŃCZUK

64

16 A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologicz-
no-pastoralne, Warszawa 2007, s. 459.

15 M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczypospolitej (1910–
–1921), dz. cyt., s. 24.



pierwszym zjeździe zjednoczeniowym skautów z granic Kongresów-
ki, odbywającym się w dniach 1–2 listopada 1916 roku, ks. Mauers-
berger został wybrany przewodniczącym Komendy Naczelnej ZHP.
Na III Zjeździe Naczelnej Rady Harcerskiej, w roku 1919, na który
przybyły po raz pierwszy reprezentacje wszystkich regionów odro-
dzonej Rzeczypospolitej, wszedł do Rady Naczelnej ZHP, piastując
stanowisko wiceprzewodniczącego. Ponieważ przewodniczącym – ra-
czej honorowo – został mianowany gen. Józef Haller, faktyczna wła-
dza wykonawcza leżała w rękach ks. Mauersbergera.17 W później-
szych latach kierował związkiem jeszcze kilkakrotnie, także na po-
czątku II wojny światowej, gdy przewodniczący Michał Grażyński
znalazł się na emigracji. W okresie międzywojennym ks. Mauersber-
ger podjął pierwsze działania mające na celu stworzenia struktur ka-
pelanatu harcerskiego ZHP. Dzięki jego staraniom Arcybiskup Me-
tropolita Warszawski ks. kard. Kakowski formalnie powołał na funk-
cję Naczelnego Kapelana ks. Antoniego Bogdańskiego, który otrzy-
mał dla swojej pracy błogosławieństwo od Papieża Piusa XI.

Polskie harcerstwo rozwijało się głównie według zasad gen.
Baden-Powella, choć nie był to jedyny nurt ruchu skautowego. Wśród
wielu kapłanów – jak choćby wspomnianego ks. Lutosławskiego –
widać było nawiązanie do koncepcji francuskiego jezuity Jakuba Se-
vina, który w 1920 roku założył „Skautów Francji” – katolicką orga-
nizację harcerską. Sevin zgadzał się z większością poglądów Baden-
-Powella, chciał jednak silniej powiązać harcerstwo z Kościołem,
z parafiami i nadać mu rys zdecydowanie religijny. Okazując szacu-
nek i tolerancję wobec różnych poglądów nie uważał za korzystną
koncepcji grupowania i współdziałania w tych samych drużynach
osób zróżnicowanych pod względem religijnym czy wyznaniowym.

Na drugim krańcu ruchu zaczęły pojawiać się niewielkie, co
prawda, ale aktywne organizacje harcerstwa lewicowego i komunis-
tycznego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej rozłam w har-
cerstwie – nie konsolidowanym już wspólną ideą walki o niepodleg-
łość – zaczynał rysować się coraz poważniej na tle różnic ideologicz-
nych i społecznych. W 1922 roku odbył się I Zjazd Wolnego Har-
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17 „Harcerz”, nr 24, 22 IX 1920, s. 215–216, cyt. za: M. Drozdowski, Harcerstwo
a narodziny i początki II Rzeczypospolitej (1910–1921), dz. cyt., s. 149.



cerstwa, który przejął niewielką część kadry ZHP. Wolni harcerze
protestowali przeciw „militaryzmowi” skautingu baden-powellow-
skiego, postulowali powrót do natury i obrzędowości tradycyjnej, lu-
dowej, na wzór amerykańskiego Związku Kory Brzozowej.18 Po krót-
kim, zaledwie 2–3 letnim okresie istnienia Wolne Harcerstwo roz-
padło się, dając podwaliny pod kolejne lewicujące i komunizujące
organizacje, jak: „Pionier”, „Czerwone Harcerstwo” i – skierowaną
głównie do młodzieży wiejskiej – „Nowiznę Wiciową”.

Reasumując, w okresie międzywojennym można wyróżnić trzy
główne tendencje czy modele pracy i organizacji harcerskiej. Pierw-
szym z nich było harcerstwo religijne, związane z określonymi Koś-
ciołami bądź związkami wyznaniowymi. Czasem organizacje te wy-
rastały bezpośrednio ze struktur religijnych, czasem były z nimi moc-
no powiązane statutowo i ideologicznie. Drugim modelem było har-
cerstwo antyklerykalne, posługujące się harcerską metodą pracy, lecz
skupiające osoby areligijne lub słabo wierzące. Kwestia religii była
w tych organizacjach pomijana lub świadomie eliminowana na rzecz
indoktrynacji ideologicznej. Przykładem takiego harcerstwa mogą
być wspomniane: „Pionier” i „Czerwone harcerstwo”. Trzeci wresz-
cie nurt to harcerstwo świeckie, zwane także obywatelskim. Zrzesza-
ło osoby różnych wyznań i bezwyznaniowe. Zachowało niezależność
od jakichkolwiek instytucji religijnych, pozwalało jednak, a nawet
wspomagało swoich członków w wypełnianiu obowiązków religij-
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18 J. Majka, Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa
1971, s. 47. Postulaty antymilitarne, pokojowe i wolnomyślicielskie wolnych harce-
rzy okazały się jednak w krótkim czasie zupełnie gołosłowne. „Pionier” i „Czerwone
Harcerstwo” – dwa największe niezależne ruchy robotnicze – okazały się organiza-
cjami walki, co J. Majka przyznaje na kolejnych stronach swej książki wydanej
w okresie komunistycznym i gloryfikującej socjalistyczne harcerstwo. Pisze: „Na
czynnym uczestnictwie pionierów w walkach klasy robotniczej, na organizowaniu
ich do walki o swoje prawa, o prawa dzieci robotniczych – opierała się koncepcja
wychowawcza organizacji” (s. 53). Tym samym harcerstwo zostało wciągnięte w spo-
ry klasowe, ideologiczne i polityczne. Wspomniane dwie organizacje (tzn. „Pionier”
i „Czerwone Harcerstwo”) coraz częściej współpracowały ze sobą. Łączył je życzli-
wy stosunek do socjalizmu, do Związku Radzieckiego. Prowadziły nawet agitację po-
lityczną, m.in. na rzecz udziału ochotników w wojnie hiszpańskiej (tamże, s. 57).



nych. Do tego nurtu należała większość harcerzy zrzeszona przed
II wojną światową w ZHP.19 

W takim kształcie harcerstwo polskie weszło w dramat II woj-
ny światowej i okupacji hitlerowskiej. W kampanii wrześniowej wielu
harcerzy zasiliło szeregi polskiej armii, a nawet prowadziło samo-
dzielną walkę, jak n.p. w Katowicach. Młodsi harcerze pomagali
w służbach: łączności, zdrowia, wartowniczej, przeciwpożarowej itp.
Wielu zginęło. Dużą część instruktorów i wychowanków przedostała
się za granicę, podejmując próby odtworzenia organizacji w warun-
kach emigracyjnych.20

3. Druga wojna światowa

Harcerstwo było jedną z pierwszych organizacji, które prze-
szły do podziemia. Harcerstwo męskie znane było pod nazwą „Sza-
rych Szeregów”, harcerstwo żeńskie używało najczęściej skrótu „OH”,
potem „Związek Koniczyn” i „Bądź Gotów”.21 Zmieniona została no-
menklatura, wprowadzono pseudonimy, dostosowano regulaminy
i zajęcia do warunków okupacyjnych. Młodsi harcerze nadal byli
przygotowywani do służby poprzez tradycyjne zajęcia wychowaw-
cze, wzbogacane o elementy wojskowej służby pomocniczej. Starsi
chłopcy prowadzili tzw. małą dywersję, czyli działania propagando-
we, kształcili umiejętności na licznych kursach walki. Najstarsi zasi-
lali szeregi wielkiej dywersji i partyzantki, prowadząc akcje zbrojne
przeciwko okupantowi.22 Oddziały żeńskie zachowały własną odręb-
ność, prowadząc prace wychowawcze równolegle z przygotowania-
mi do pomocniczej służby wojskowej. Wiele czasu poświęcały także
pracy charytatywnej, opiekując się dziećmi poszkodowanymi przez
wojnę i prowadząc tajne nauczanie.23

Warunki konspiracyjne wymagały dużej ostrożności. Szeregi
harcerstwa polskiego stopniały więc w czasie wojny, gdyż przyjmo-
wano do niego tylko osoby zaufane i gotowe do poświęceń. Szacuje
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23  Harcerki 1939–1945, dz. cyt., s. 36.

22  Informator harcerski na rok 1948, dz. cyt., s. 85.

21  Harcerki 1939–1945, red. K. Wyczańska, Warszawa 1983, s. 33.

20  Informator harcerski na rok 1948, dz. cyt., s. 82–83.

19 A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach, dz. cyt., s. 424.



się, że pod koniec wojny główny nurt polskiego skatingu liczył około
16 tys. chłopców i dziewcząt. Kilka tysięcy harcerzy i kilkuset in-
struktorów straciło życie w łapankach, obozach koncentracyjnych,
egzekucjach oraz głównie w Powstaniu Warszawskim.24

Oprócz „Szarych Szeregów” i „Organizacji Harcerek” podczas
okupacji działały także inne organizacje młodzieżowe o naturze skau-
towej. Do najaktywniejszych należało „Harcerstwo Polskie”, używa-
jącego także kryptonimu „Hufce Polskie”. Była to grupa utworzona
jesienią 1939 roku przez grono instruktorów orientacji endeckiej.
Wojskowo związała się z Narodową Organizacją Wojskową. „Hufce
Polskie” wprowadziły do swoich programów wychowawczych wię-
cej elementów religijnych, łącznie ze znajomością liturgii, historii
Kościoła, życiorysów świętych. Podkreślała swoją odrębność wobec
Związku Harcerstwa Polskiego. Działalność „Hufców” zakończyła się
wraz z upadkiem Powstania Warszawskiego. Organizacja poniosła
wielkie straty w ludziach, walcząc na Starym Mieście w harcerskim
batalionie „Gustaw”. Członkowie grupy zasilili inne organizacje har-
cerskie i polityczne.25

Polskie harcerstwo wyszło z II wojny światowej ze wspaniale
zapisaną kartą pracy wychowawczej i walki zbrojnej. Korzystało
z posługi kapelanów. Z drugiej strony poniosło wielkie straty, szcze-
gólnie w dniach Powstania Warszawskiego. Nadal także istniały sil-
ne podziały społeczne oraz ideologiczne. Obok głównego, prolon-
dyńskiego nurtu harcerstwa (reprezentowanego głównie przez Szare
Szeregi) istniały mniejsze grupy, często o charakterze paramilitar-
nym. Należy wspomnieć tu o Związku Walki Młodych, utworzonym
dla najmłodszych członków komunistycznej, promoskiewskiej Gwar-
dii Ludowej, czyli zbrojnego ramienia Polskiej Partii Robotniczej.
ZWM nie był organizacją harcerską, należy jednak zaznaczyć fakt
jego istnienia w kontekście wydarzeń lat powojennych, kiedy ta or-
ganizacja rościła sobie prawa do reprezentowania polskiego skau-
tingu.26

KS. JANUSZ STAŃCZUK

68
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25 Tamże, s. 108.

24 J. Majka, Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, s. 99.



4. Lata socjalizmu

W obozie władzy komunistycznej, reprezentowanej przez
PKWN, trwały od niemal samego oczątku dyskusje, jaki kształt na-
dać socjalistycznemu harcerstwu. Ścierały się – ogólnie ujmując –
dwie nieco odmienne koncepcje. Związek Walki Młodych, działający
od lata 1944 roku w legalnych i jawnych strukturach na ziemiach
wyzwolonych, powołał własne drużyny harcerskie. Planował grupo-
wać młodzież w wieku 8–16 lat, wychowywać ją w duchu nowych
stosunków społecznych i współdziałać w tym celu z innymi organi-
zacjami. Resort Oświaty PKWN natomiast pragnął poszerzyć górną
granicę wieku, głównie, by korzystać z pomocy organizacji harcer-
skich również przy realizacji aktualnych postulatów politycznych
i gospodarczych, jak na przykład pomoc w odbudowie kraju czy za-
gospodarowaniu ziem odzyskanych. Swoje postulaty zgłaszało także
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, widząc w harcerstwie orga-
nizację przygotowującą młodzież do służby wojskowej.27

Po drugiej wojnie światowej wskrzeszono na krótko dawny re-
gulamin i funkcje kapelanów, lecz nasilające się od 1948 r. naciski
komunistycznych władz doprowadziły do usunięcia duszpasterzy oraz
likwidacji niezależnych drużyn (n.p. kleryckich) w strukturach ZHP.
Duża część przedwojennych instruktorów harcerskich w sposób czyn-
ny lub bierny przeciwstawiała się planom indoktrynacji organizacji.
Umocniona sfałszowanymi wyborami „władza ludowa” coraz mniej
jednak przejmowała się opinią środowiska. Począwszy od 1948 roku
nasiliła kampanię na rzecz wprowadzenia nowego ustroju, a w ślad
za tym również nowego modelu harcerstwa.28 Rezygnowano z ele-
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28 Jako przykład stopniowego „przywłaszczania” sobie polskiego harcerstwa przez
kręgi komunistyczne może służyć Informator Harcerski na rok 1948, wydany przez
Składnicę Harcerską w Krakowie w 1948 r. Ta licząca 254 strony książeczka roz-
poczyna się od pochwał m.in. naczelnych władz komunistycznych, planu trzyletnie-
go, socjalistycznych organizacji młodzieżowych (ZWM, OM TUR, Światowej Fede-
racji Młodzieży Demokratycznej). Przywołuje historię harcerstwa od Baden-Powella,
zamieszcza jednak wcześniej biogramy Bieruta, Cyrankiewicza, Żymierskiego. Pozo-
stawia harcerzom pewne zewnętrzne elementy religijne, takie jak przyrzeczenie
harcerskie na „służbę Bogu i Polsce”. W nawiasie umieszcza jednak klauzulę: „Dla
harcerzy niewierzących przyjmuje się na życzenie formułę przyrzeczenia z zastąpie-

27 J. Majka, Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, dz. cyt., s. 128.



mentów religijnych, ograniczano praktyki wychowawcze nie miesz-
czące się w ramach skautingu socjalistycznego, usunięto z organiza-
cji księży kapelanów. W roku 1950 zlikwidowano Związek Harcer-
stwa Polskiego i utworzono Organizację Harcerską Związku Mło-
dzieży Polskiej. W ten sposób harcerstwo stało się „przybudówką
przybudówki”, jaką był komunistyczny ZMP. Struktura, programy,
metody pracy były importowane od radzieckich towarzyszy tak, aby
polski harcerz jak najwierniej przypominał moskiewskiego pioniera.
Proces przejęcia organizacji harcerskich przez aktywistów ZMP od-
bywał się w atmosferze terroru i eliminacji najbardziej zasłużonych
wychowawców. Ich rolę przejęli polityczni aktywiści, bez doświad-
czenia harcerskiego czy wychowawczego. Uczynili z organizacji na-
rzędzie wychowania politycznego, realizując w ten sposób założenia
polityczne Antoniego Makarenki. W myśl tych koncepcji to właśnie
socjalistyczne państwo i jego instytucje powinny mieć decydującą
rolę i wpływ na ukształtowanie młodego człowieka.29

Po śmierci Stalina rozpoczęła się – począwszy od roku 1954 –
ostrożna krytyka istniejącego modelu polskiego „harcerstwa”. Nie
dotyczyła na razie założeń programowych, raczej niewydolności sys-
temowej. Z czasem jednak powstawały coraz śmielsze artykuły ne-
gujące posunięcie z roku 1950 i postulujące powrót do dawnych,
sprawdzonych metod pracy harcerskiej. Na fali przełomu roku 1956
w Łodzi, na Krajowym Zjeździe Działaczy Harcerskich, przywróco-
no nazwę Związku Harcerstwa Polskiego i większość harcerskich
metod działania.30 Ten sam zjazd działaczy harcerskich w Łodzi
przyjął jednocześnie „Deklarację Ideową ZHP”, według której orga-
nizacja pozostaje pod politycznym patronatem Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej i współdziała z partią w socjalistycznym wycho-
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30 T. Strzembosz, Harcerstwo Polskie w latach 1945–1989, „Ethos” 2000, nr 3,
s. 92n.

29 A. Marcinkowska, Duszpasterstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w latach
1918–1997, Olsztyn 2000, s. 29. Dodać należy, że zgodnie z postulatami ZMP ogra-
niczono wiek przynależności do organizacji harcerskiej do 14 lat. Harcerstwo miało
następnie kierować wyróżniającą się młodzież do ZMP, gdzie prowadzono dalszą
indoktrynację polityczną.

niem pojęcia „Bóg” przez pojęcie „dobro najwyższe”. Por. Informator Harcerski na
rok 1948, Kraków 1948, s. 47.



waniu młodzieży.31 Toczyły się jednak liczne kontrowersje wokół ro-
li harcerstwa w nowym społeczeństwie. Liczni działacze oscylowali
wokół różnych tendencji społeczno-politycznych. Przeforsowano
uchwałę, według której ZHP miał być organizacją polityczną, świec-
ką i koedukacyjną. Z pewnością stanowiło to poważne odejście od
zasad skautingu światowego.32

W 1957 roku ks. Prymas Wyszyński zorganizował spotkanie
dla duszpasterzy harcerskich, próbując odbudować tę formę pracy
wychowawczej. Odwilż polskiego Października 1956 była tylko
chwilowa. Początkowy optymizm zderzył się w następnych latach
z falą powracającej indoktrynacji komunistycznej. Duszpasterstwo
harcerzy działało tylko w nieformalnych strukturach i metodach.

Legendarny harcmistrz Aleksander Kamiński, który na fali od-
wilży wszedł do kierownictwa Rady Naczelnej ZHP, w styczniu
1958 roku został wezwany do Moskwy przez CK Komsomołu i na-
mawiany do podporządkowania linii partyjnej. Widząc, że jego odez-
wy o odpolitycznienie harcerstwa drukowane w prasie krajowej nie
przynoszą rezultatu, zrezygnował z funkcji kierowniczych, aby jego
nazwisko nie stało się „zasłoną dymną” w dalszych działaniach uza-
leżniających harcerstwo od PZPR.

Partia komunistyczna konsekwentnie wciągała ZHP w orbitę
swoich wpływów. Przez kilka lat jednym z ideologów socjalistycz-
nego harcerstwa pozostawał Jacek Kuroń, który opracował „Nowy
system pracy drużyn”, mający zastąpić metodykę Baden-Powellla,
uważaną za wsteczną i reakcyjną. System Kuronia, będący w rzeczy-
wistości modelem wypracowanym przez większą grupę polityczną
wewnątrz kierownictwa organizacji harcerskiej zakładał coraz więk-
szą ideologizację i indoktrynację związku w duchu socjalistycznym,
a drugiej strony eliminację jakichkolwiek elementów religijnych czy
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32 J. Sowa, Z. Niedzielski, dz. cyt., s. 32.

31  Deklaracja Ideowa Związku Harcerstwa Polskiego z 10.12.1956 r., w: Rocznik
historii Harcerstwa, Warszawa 2005, s. 142–143. W tekście deklaracji czytamy m.in.:
„ZHP pracuje pod ideowym przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, to znaczy wychowuje człowieka w duchu idei socjalizmu. (…) ZHP jako insty-
tucja świecka nie organizuje życia religijnego.”



narodowych.33 Nawet kiedy w połowie lat sześćdziesiątych Kuroń
został usunięty z partii za „odchylenia partyjne”, jego system przez
wiele lat dominował w strategii wychowawczej ZHP. Swoistym pod-
sumowaniem tej doktryny mogą być słowa Mariana Pionka, jednego
z głównych ideologów ówczesnego harcerstwa: „Droga do nowego
społeczeństwa wiedzie wyłącznie przez walkę klasową, dlatego nie
badenpowellowska miłość gasząca rewolucyjne zapały, lecz ostra,
bezpardonowa walka musi stanowić podstawę działalności związku
młodzieżowego”. Ocena roli Jacka Kuronia była często negatywna,
nawet wśród jego znajomych.34

Lata siedemdziesiąte to okres planowego umasowienia Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. W roku 1966 został przyjęty do ZHP pół-
milionowy zuch.35 Na VI Zjeździe ZHP w marcu 1977 roku uroczyś-
cie ogłoszono przyjęcie trzymilionowego harcerza.36 Harcerstwo sta-
wało się aktywnym współtwórcą i uczestnikiem Federacji Socjalis-
tycznych Związków młodzieży Polskiej, powołanej z inicjatywy PZPR.
Poszczególne organizacje młodzieżowe, wchodzące w skład federac-
ji, miały wspomagać państwo, popularyzować programy i ideologie
partyjne w podległych sobie obszarach i środowiskach młodzieży
szkolnej, studenckiej i pracującej. Do statutowych zadań ZHP, dzia-
łającego pod ideowym kierownictwem partii, należy wychowanie
dzieci oraz dorastającej młodzieży w duchu socjalizmu i internacjo-
nalizmu na gorących patriotów swego kraju, na aktywnych budow-
niczych socjalistycznej Polski37 – deklarowało kierownictwo ZHP.
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36 A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach, dz. cyt, s. 431.

35 J. Majka, Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, dz. cyt., s. 174.
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szkodliwe skutki działania harcerskiego Jacka Kuronia, który w latach 1960–1965
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w Głównej Kwaterze – na szczęście niezbyt długo – wpłynął szkodliwie na osłabie-
nie systemu zastępowego. Kiedyś, już w latach siedemdziesiątych, pokłóciliśmy się
na ten temat z Jackiem Kuroniem”. Cyt za: K. Koźniewski, Harcerstwo prawdziwie
uwikłane, w: Rocznik historii Harcerstwa, Warszawa 2005, s. 117.

33 A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach, dz. cyt, s. 428.



Nominacje i ruchy kadrowe różnego stopnia w ZHP musiały
być uzgadniane z adekwatnym kierownictwem partyjnym, w zamian
harcerstwo dostarczało ludzi przygotowanych i przeszkolonych do
pracy w instytucjach społecznych, partyjnych i politycznych. Program
wychowawczy harcerstwa był korelowany z programem partii. Sta-
rannie pilnowano, by działacze harcerscy odznaczali się wiernością
ideałom socjalizmu, eliminowano natychmiast przypadki kontaktów
z Kościołem, z parafiami i kapelanami. Statut ZHP oficjalnie przy-
znawał, że ideowym patronem i przewodnikiem harcerstwa pozostaje
PZPR, a „religią” – marksizm i leninizm, traktowane jako narzędzie
poznawania świata, przeobrażania cywilizacji, a także jako droga re-
alizacji zasad sprawiedliwości społecznej i humanistycznego rozwoju
człowieka. Gorliwie podkreślano te korzenie organizacji, które na-
wiązywały do ideałów Rewolucji Październikowej, Polskiej Partii Ro-
botniczej, polsko-radzieckiego braterstwa broni i internacjonalistycz-
nej przyjaźni z narodami socjalistycznymi. Szczególny „hołd” skła-
dano Wszechzwiązkowemu Leninowskiemu Komunistycznemu
Związku Młodzieży i Organizacji Pionierskiej im. W. I. Lenina, tak-
że innym bratnim organizacjom pionierskim krajów bloku wschod-
niego.38 Wyliczanie tych absurdalnych związków i programów, któ-
rymi przesiąkło polskie harcerstwo lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych ukazuje degenerację ideologiczną, a często i moralną znacz-
nej części organizacji, a szczególnie kadry kierowniczej Związku.
Uwzględnienie tej sytuacji będzie istotne dla zrozumienia dystansu,
jaki do dziś zachowują wobec ZHP zarówno niezależne organizacje
harcerskie, jak i część duchownych Kościoła katolickiego.

5. W stronę wolnego Harcerstwa

Wraz z powstaniem ruchu „Solidarności” odżyły nadzieje
części instruktorów harcerskich na odrodzenie prawdziwego, nieza-
leżnego skautingu polskiego. W 1980 roku powstało Krajowe Dusz-
pasterstwo Harcerek i Harcerzy. Rodzące się w latach osiemdziesią-
tych niezależne organizacje harcerskie na ogół zgłaszały zapotrzebo-
wanie na posługę duszpasterską. Coraz częstsze były również próby
oddolnego oddziaływania duchownych na młodzież pozostającą
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w strukturach ZHP, co wywoływało nieprzychylną na ogół reakcję
socjalistycznego kierownictwa ruchu i partii.39 Mimo ostrych niekie-
dy reakcji komunistycznych władz harcerstwo cieszyło się przychyl-
nością wielu biskupów. Niektórzy, jak np. ks. Prymas Józef Glemp,
często odwiedzali harcerskie obozy i przyjmowali u siebie liderów
różnych organizacji harcerskich. Konsekwencją tych wszystkich
działań było przywrócenie w 1995 roku funkcji kapelana naczelnego
ZHP i objęcie opieką duszpasterską formacji na różnym szczeblu
organizacyjnym.

Najbardziej znana inicjatywa ruchu odnowicielskiego zrodziła
się w dniach 25–26 października 1980 roku w mieszkaniu prof. To-
masza Strzembosza w Warszawie. Spotkali się tam przedstawiciele
środowisk harcerskich z kilku polskich miast, przybył także legen-
darny Naczelnik Szarych Szeregów – Stanisław Broniewski „Orsza”.
Starły się dwie koncepcje. Jedna z nich zakładała powstanie nowej,
niezależnej od ZHP organizacji harcerskiej, nawiązującej do najlep-
szych tradycji skautingu polskiego i światowego. Gorącym zwolenni-
kiem takiego rozwiązania był m.in. Michał Bobrzyński z Lublina.
Miał za sobą długą, bo sięgającą swymi korzeniami 1972 r. tradycję
Ruchu Zawiszackiego. Powołał wówczas Szczep Drużyn Nieprzetar-
tego Szlaku „Zawisza” działający przy Zakładzie dla Głuchoniemych
w Lublinie. Po czterech latach gromadził 300 druhów i druhen, w od-
rębnych, nie koedukacyjnych drużynach. Udało się przywrócić daw-
ne nazewnictwo stopni i przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie. Szczep
zawdzięczał ten umiarkowany sukces – istniejąc w strukturach ZHP
– swemu umocowaniu w środowisku osób niepełnosprawnych, do-
kąd nie docierali partyjni indoktrynerzy. W 1981 roku „Zawiszacy”
wystąpili z ZHP, po licznych sporach i próbach podporządkowania
ich oficjalnym programom Związku. Weszli w skład Niezależnego
Ruchu Harcerskiego powstałego przy wsparciu „Solidarności”.
W okresie stanu wojennego przetrwali dzięki pomocy Kościoła jako
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Harcerski Ruch Liturgiczny „Zawisza”, a w roku 1989 powrócili do
dawnych koncepcji tworząc Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickie-
go „Zawisza”. Od 1995 roku ruch stał się członkiem Federacji Skau-
tingu Europejskiego.40

Z koncepcjami Bobrzyńskiego nie zgodzili się inni uczestnicy
zjazdu w mieszkaniu prof. Strzembosza, obawiając się pozostawienia
w rękach komunistów blisko trzymilionowej rzeszy zuchów i dru-
hów. Powołano do życia Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcer-
skich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), które działając w ra-
mach legalnych struktur ZHP usiłowało wpływać na zmianę kursu
tejże organizacji. Postulowano powrót do tradycyjnej idei i metody
pracy harcerskiej, apelowano o wolność i tolerancję światopoglądo-
wą. Instruktorzy z KIHAM stanowili swoistą, wewnętrzną opozycję
ZHP. Negowali ideowe podstawy obecnego Związku, nawoływali do
większej współpracy z „Solidarnością” oraz odrzucenia laickiego
charakteru ZHP.41 Zbliżenie z Kościołem dokonywało się raczej
w ramach lokalnej współpracy kapelanów i parafii z poszczególnymi
drużynami harcerskimi. Wiele dobrego sprawiły papieskie piel-
grzymki do Ojczyzny. Oficjalnie jednak stosunek Naczelnych Władz
ZHP do Kościoła pozostawał niezmieniony, a i Kościół ze swej stro-
ny nieufnie patrzył na próby reform w organizacji harcerskiej.42

Stan wojenny zahamował na pewien czas odnowę harcerstwa
polskiego. Komitet centralny PZPR przypominał o laickim charakte-
rze ZHP, zdarzały się nawet przypadki usuwania z organizacji osób,
które nie podporządkowały się partyjnym wytycznym. Instruktorzy
związani z KIHAM weszli po ogłoszeniu stanu wojennego w ostry
konflikt z władzami ZHP i w czerwcu 1982 roku podjęli decyzję
o rozwiązaniu Porozumienia KIHAM.

Począwszy od roku 1983 tworzyły się w kraju różne nieformal-
ne inicjatywy, stopniowo prowadzące do ukształtowania w 1988 r.
Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Działacze tego ruchu, wywo-
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dzący się częściowo z KIHAM, pozostali w strukturach ZHP tworząc
półkonspiracyjną organizację. W latach 1988–89 doszło do podziału
na dwie niezależne grupy: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
i Związek Harcerstwa Polskiego 1918. Różne były ich poglądy na
przyszłość harcerstwa, wspólna natomiast niechęć do ZHP i negowa-
nie tej organizacji jako jedynego oficjalnego przedstawiciela polskie-
go harcerstwa.43

Związek Harcerstwa Polskiego 1918 prezentował bardziej kon-
serwatywny nurt odnowy, postulujący powrót w całości do przed-
wojennych form pracy harcerskiej. Pragnął wychowywać młodzież
i wprowadzać ją w życie publiczne na zasadach etyki chrześcijań-
skiej, z poszanowaniem pełnej tolerancji światopoglądowej. Chciał
pozostać organizacją niezależną, apolityczną. W czerwcu 1990 roku
liczył już ok. 15 tys. członków. Nie uzyskał jednak rejestracji sądo-
wej i dnia 3 października 1992 roku, po miesiącach narad i przy-
gotowań delegaci związku podjęli decyzję o włączeniu go do struktur
ZHR.44

Inną organizacją zrodzoną w tym okresie była Polska Orga-
nizacja Harcerska. Jesienią 1985 roku w Koninie za udział w Mszy
świętej została usunięta z ZHP grupa harcerzy. Przy wsparciu Nieza-
leżnego Ruchu Społecznego „Solidarność” im. ks. Jerzego Popie-
łuszki powołano w październiku 1985 roku odrębną strukturę, nazwa-
ną Polską Organizacją Harcerską. Za podstawę działania organizacja
uznała Prawo Harcerskie z 1936 roku. Na zewnątrz POH dążyła do
współpracy z innymi organizacjami harcerskimi, szczególnie w dzie-
dzinie ochrony praw człowieka, troski o środowisko naturalne, a tak-
że współdziałania z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi.
Dokument programowy przewidywał również współpracę z innymi
organizacjami harcerskimi za granicą.45 Od 1988 datował się szybki
rozwój POH w Koninie, Włocławku, Lublinie i innych miastach.
W 1992 roku 1500-osobowa organizacja, jako pierwsza polska gru-
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pa, stała się członkiem Międzynarodowej Organizacji Skautowej.46

W roku 1998 naczelne władze POH podjęły decyzję o rozwiązaniu
organizacji i przyłączeniu się do ZHR.

W ten sposób pod koniec lat dziewięćdziesiątych Związek Har-
cerstwa Rzeczpospolitej stał się głównym – obok ZHP – reprezentan-
tem polskiego skautingu, jego bardziej tradycyjnego skrzydła. Korze-
ni ZHR-u należy szukać w reformatorskich działaniach KIHAM-u
z lat 1980–81. Momentem konsolidującym poczynania reformatorów
po wprowadzeniu stanu wojennego okazały się wizyty Ojca świętego
Jana Pawła II, szczególnie ta z 1983 roku. Tradycją stawała się obec-
ność harcerzy, zwłaszcza tzw. „Białej Służby” na uroczystościach
patriotyczno-religijnych. Delegatom Ruchu Harcerskiego Rzeczypos-
politej – jak określano ten nieformalny związek – udawało się zorga-
nizować szereg własnych uroczystości. Wzięli także udział w pra-
cach Komisji Młodzieżowej Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wałęsie. Dnia 12 lutego 1989 roku w Warszawie odbyło się spotka-
nie przedstawicieli różnych środowisk, na którym postanowiono po-
wołać Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. ZHR zainicjował ofi-
cjalnie swoją działalność dnia 25 lutego 1989 roku.47 Określił siebie
jako organizację ideowo-wychowawczą, skupiającą dzieci i młodzież
na zasadzie dobrowolności. Wychowuje młodzież w duchu etyki
chrześcijańskiej, nawiązując do tradycyjnych metod, odznak i sym-
boliki harcerskiej. Postuluje współpracę z różnymi organizacjami,
których cele nie są sprzeczne z celami ZHR-u. Wykluczono jednak
zjednoczenie z ZHP. Naczelne władze ZHP nadal były silnie zideolo-
gizowane i upolitycznione. Wśród 998 delegatów na XXVI Zjazd
ZHP z wiosny 1989 roku aż 505 było członkami PZPR.48 W następ-
nych latach w skład ZHR-u weszło wiele niezależnych, mniejszych
i większych organizacji harcerskich. Ocenia się bowiem, że w prze-
łomowym dla Polski okresie roku 1989 działało w kraju około 30
organizacji harcerskich, głównie o zasięgu lokalnym.

Wobec nadciągających przemian polityczno-społecznych także
w kierownictwie ZHP wypracowywano nowe stanowiska, m.in.
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W sprawie stosunku harcerstwa do Kościoła katolickiego. Docenio-
no wkład i autorytet Kościoła w kształtowaniu postaw Polaków, jed-
nakże działalność duszpasterzy harcerskich uznano za wewnętrzną
sprawę Kościoła, mającego zaspokoić indywidualne potrzeby ducho-
we druhów i druhen. Oficjalna ideologia ZHP uważała sprawy wiary
za przejaw braku tolerancji zarówno wobec przedstawicieli innych
religii, jak i osób ze światopoglądem ateistycznym.49 Na szczęście
coraz liczniejsze były także wypowiedzi przeciwstawne, nie wyklu-
czające – w imię dobrze pojmowanej tolerancji – związków ruchu
harcerskiego z duszpasterstwem i religią.

W końcu lat 90-tych nastąpiło wykrystalizowanie się głównych
nurtów polskiego harcerstwa. Na scenie ogólnokrajowej pozostały trzy
związki: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
Federacja Skautingu Europejskiego. Największą organizacją pozostał
ZHP, który – chociaż zreformowany i odmieniony – przejął zaplecze
materiałowe i ludzkie komunistycznej organizacji. Szybko tracił jed-
nak członków. Niektórzy historycy negują fakt posiadania u schyłku
lat siedemdziesiątych trzymilionowej rzeszy harcerzy i zuchów.
W 1986 roku podawano oficjalnie nieco ponad 2 mln członków,
w 1990 – 1650 tys., a w roku 1995 – 448 tys. Największy spadek na-
stąpił w latach 1990–91.50

Przełomowe dla systemu wychowawczego ZHP okazały się
dwa kolejne Zjazdy. XXVIII Zjazd ZHP obradujący w Bydgoszczy
w roku 1990 zgodził się z zapisach statutowych na poszanowanie hu-
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manistycznych wartości moralnych, wywodzących się z uniwersal-
nych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich. W statucie
uwzględniono także dwie wersje Przyrzeczenia, z których jedna od-
woływała się do „służby Bogu”. Przyjęcie tych dwóch wersji okazało
się jednak dopiero punktem wyjścia do dalszych dyskusji wychowaw-
czych i światopoglądowych. Pięć lat później Naczelnik ZHP hm. Ry-
szard Pacławski przypomniał, iż posiadanie dwóch formuł Przyrze-
czenia harcerskiego jest niezgodne z najstarszą tradycją skautingu
i stanowi ewenement w skali światowej. Nadzwyczajny zjazd powziął
decyzję o ujednoliceniu tekstu Przyrzeczenia: Mam szczerą wolę ca-
łym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.51 Służbę Bogu interpretowa-
no w duchu Konstytucji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego
(WOSM), nie tylko jako odniesienie do konkretnej religii czy wyzna-
nia, ale przede wszystkim jako akceptację wszystkich naczelnych
wartości duchowych, takich jak Prawda, Dobro, Sprawiedliwość,
Piękno.

Wcześniej, dnia 20 IV 1994 roku Naczelnik ZHP powołał
Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego ZHP, którego celem
miała być pomoc środowiskom harcerskim w ich trosce o religijne
i duchowe wychowanie harcerzy. Zespół miał koordynować różne
działania wewnątrz organizacji oraz współpracować z Kościołem ka-
tolickim. Wkrótce Zespół wystąpił z inicjatywą reaktywowania kape-
lanii harcerskiej. Dnia 11 stycznia 1995 roku Naczelnym Kapelanem
ZHP mianowano kapłana archidiecezji warszawskiej ks. Jana Ujmę.
Opracowano „Regulamin kapelana ZHP” oraz „Regulamin Kapela-
nów Chorągwi i Hufców”. Do sprawności harcerskich dołączono no-
we, związane z życiem religijnym.52 Prace Zespołu zostały przyjmo-
wane w środowisku harcerskim z różnym stopniem entuzjazmu, na
ogół jednak przychylnie. Przeprowadzone kilka lat później badania
w hufcu ZHP Kraków Podgórze wykazały, że 79% instruktorów od-
niosło się przychylnie do elementów wychowania religijnego w har-
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cerstwie, 16% nie miało wyrobionego zdania, a 5% uznawało je za
niepotrzebne.53

Dwie pozostałe organizacje harcerskie: ZHR i SHK „Zawisza”
wyraźnie deklarowały swój chrześcijański charakter. „Zawisza” nale-
ży od 1995 roku do Międzynarodowego Związku Przewodniczek
i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego (FSE). Fede-
racja skupia wyłącznie rzymskokatolickie stowarzyszenia skautowe
i nie odbiera Przyrzeczeń Harcerskich od osób nieochrzczonych. Ja-
ko cel przyjmuje wspomaganie rodziny w jej zadaniu wychowaw-
czym. Stara się realizować wezwanie Jana Pawła II do nowej ewan-
gelizacji Europy i rechrystianizacji społeczeństwa. Inspiruje się kato-
licką nauką społeczną. Działa na zasadzie stowarzyszenia katolików
świeckich, prowadząc permanentną formację religijną, korzystając nie
tylko z duchowej, ale i sakramentalnej posługi duszpasterzy.54

ZHR deklaruje swój chrześcijański charakter w Przyrzeczeniu,
w Prawie Harcerskim. Przyjmuje przedstawicieli różnych wyznań,
pozostawiając sprawę religii osobistym decyzjom sumienia ludzkie-
go. Określa siebie jako organizację ponadwyznaniową, choć nie ukry-
wa, że większość instruktorów i harcerzy należy do Kościoła katolic-
kiego. Z tej właśnie przyczyny, jak też w uznaniu roli Kościoła
w życiu narodu kontakty ZHR z katolicyzmem są na porządku dzien-
nym. W początkach działalności związku jeden z jego założycieli
i przewodniczących, prof. Tomasz Strzembosz widział rolę osób du-
chownych jako pomocników w pracy duszpasterskiej, formacyjnej,
jako duchowych przewodników i przyjaciół harcerzy, lecz nie instruk-
torów lub kapelanów złączonych organizacyjnie ze Związkiem.55 Ko-
lejne lata działalności przyniosły jednak nowe doświadczenia.
W skład ZHR weszła w 1992 roku bardziej radykalna organizacja
ZHP 1918. Spora część braci harcerskiej okazała się zagubiona du-
chowo, potrzebowała mocnego drogowskazu moralnego. Do ZHR
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znacznie częściej także niż do ZHP zgłaszały się osoby z rodzin tra-
dycyjnie religijnych, katolickich. Dlatego opracowany 1994 roku za-
rys programu wychowawczego, uwzględniony w statucie Związku,
wprowadził funkcję Naczelnego Kapelana, określił tryb powoływa-
nia kapelanów przez jednostki związku, a także zasady i regulamin
pracy Rady Duszpasterskiej powoływanej do pomocy kapelanowi.56

Oprócz trzech wymienionych organizacji o zasięgu ogólnopol-
skim działają także mniejsze Związki harcerskie o zasięgu lokalnym,
czasem w granicach jednego miasta lub regionu. Największe orga-
nizacje harcerskie posiadają także swoje przedstawicielstwa w środo-
wiskach polonijnych.

6. Kościół a harcerstwo

Rozbicie polskiego harcerstwa wynika – jak to zostało wyżej
przypomniane – po części z uwarunkowań historycznych, po części
zaś z chęci realizacji różnych koncepcji światopoglądowych i wycho-
wawczych. Podział ten posiada także swoje implikacje w pracy dusz-
pasterskiej, bowiem pewne nieporozumienia między organizacjami
harcerskimi mogą przenosić się na posługę duchownych związanych
z różnymi odłamami harcerstwa. Sytuacja podzielonego harcerstwa
znalazła odbicie w oświadczeniu Krajowej Rady Katolików Świec-
kich z 1997 roku. Rada (pełniąca funkcję organu doradczego Konfe-
rencji Episkopatu Polski) wyraziła zaniepokojenie podziałami wystę-
pującymi w ruchu skautowym w Polsce i określiła je jako sprzeczne
z podstawowymi ideałami harcerstwa. Pozostawiła jednak w rękach
samych harcerzy sprawy związane ze odnalezieniem czasu i chęci na
zjednoczeniowy dialog, wyrażając nadzieję, że uda się doprowadzić
kiedyś do konsolidacji tego ruchu.57

Obecna struktura duszpasterstwa harcerzy jest trójstopniowa:
krajowa, diecezjalna i środowiskowa. Duszpasterstwo krajowe ma za
zadanie wytyczać ogólne cele pracy duszpasterskiej wśród harcerzy
i koordynować działania o zasięgu ogólnopolskim. Odpowiedzialne
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jest także za właściwą formację do tej pracy kleryków i sióstr zakon-
nych. Duszpasterstwo diecezjalne organizuje akcje na teranie diecezji
i współuczestniczy w programach ogólnopolskich. Odpowiada za for-
mację kapelanów i instruktorów na podległym sobie obszarze. Dusz-
pasterstwo środowiskowe jest najbardziej zróżnicowane, obejmuje
bowiem różne organizacje harcerskie działające na teranie Polski,
w tym trzy największe: ZHP, ZHR i SHK „Zawisza”.58 Działalność
duszpasterzy jest zróżnicowana, w zależności od Związku, w którym
się odbywa. Jak przyznaje wielu instruktorów: Odrębność ideowa,
metodyczna i programowa organizacji harcerskich w Polsce raczej
nie daje szans na odgórne narzucenie wszystkim związkom szczegó-
łowych programów duszpasterskich z konkretnymi propozycjami
uwzględniającymi metodykę harcerską czy określony system ideo-
wy. Mogłoby to bowiem spowodować konflikty między organizacja-
mi a co może być szczególnie bolesne między kapelanami i dusz-
pasterzami harcerskimi.59 Na ogół posługa pasterska przebiega w po-
szanowaniu wzajemnej autonomii i metodyki Kościoła i Harcerstwa.
Z oczywistych powodów najbardziej poszukiwani są kapelani, którzy
sami przeszli formację harcerską. Odróżnia się także na ogół funkcję
kapelana od duszpasterza, a nawet duszpasterza świeckiego. 

Kościół i Harcerstwo posiadają wiele zbieżnych celów wycho-
wawczych i – przy poszanowaniu wzajemnej autonomii – powinny
ściśle ze sobą współpracować. Można wykazać pewne różnice co do
celów wychowawczych pomiędzy poszczególnymi organizacjami
harcerskimi. Jednak, jak stwierdził jeden z autorów badających roz-
bieżności pomiędzy ZHP i ZHR: u podstaw systemów wartości obu
organizacji stoi przywiązanie do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
oraz troska o rozwój młodych ludzi. Różni je natomiast przede
wszystkim podejście do metody wychowania, rozwoju religijnego
i różne pojmowanie wartości patriotycznych.60 Organizacje ZHR
i SHK „Zawisza” ściślej utożsamiają swoje cele wychowawcze z ce-
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lami Kościoła, w przypadku ZHP misja duchownych jest bardziej
misją towarzyszenia niż współtworzenia ruchu harcerskiego. W przy-
padku ZHP aktualne pozostają zastrzeżenia i obawy o zmanipulowa-
nie tego Związku przez różne środowiska światopoglądowe i ideolo-
giczne. Przykładem takiego procesu był na przykład udział ZHP
w unijnym programie „Każdy inny, wszyscy równi”, w którym pro-
pagując szlachetne hasła życzliwości i tolerancji dla ludzi innych ras,
narodów, ludzi chorych itp. przemycano także zasadę „równoupraw-
nienia” homoseksualizmu czy związków pozamałżeńskich.61

W nurcie harcerstwa chrześcijańskiego pojawiają się elementy
odniesienia do Boga lub zbawienia, jako ostatecznego celu wycho-
wania. Sobór Watykański II definiuje wychowanie, jako kształtowa-
nie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a więc zbawie-
nia, poprzez działanie dla dobra społeczeństwa i Kościoła, poprzez
harmonijny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych
oraz intelektualnych.62 Część tych zadań spełnia w wychowaniu czło-
wieka organizacja harcerska.

Podsumowując – należy stwierdzić istnienie w Polsce silnych,
choć jeszcze niewystarczających struktur i form duszpasterstwa har-
cerzy. Największym problemem duszpasterstwa pozostaje fakt wie-
lonurtowości polskiego harcerstwa, który utrudnia wypracowanie
wspólnych programów oraz reprezentowanie polskiego harcerstwa
na forum międzynarodowym. Niektórzy kapłani i instruktorzy nieza-
leżni z rezerwą również odnoszą się do Związku Harcerstwa Pol-
skiego, który skupiając kilkusettysięczną rzeszę dzieci i młodzieży
pozostaje największym Związkiem w Polsce, ale któremu także za-
rzuca się największy wśród organizacji harcerskich relatywizm mo-
ralny i ideologiczny w procesie wychowawczym. Duszpasterstwo
harcerzy doczekało się wielu opracowań teoretycznych i praktycz-
nych. Istnieją krajowe i diecezjalne struktury duszpasterstwa, na
szczeblu lokalnym zaś role duszpasterzy pełnią proboszczowie i wi-
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kariusze, często również w sposób nieformalny, tzn. bez urzędowego
mianowania. Współpraca parafii z drużynami harcerskimi stwarza
okazję do realizacji celów obu stron, ze wzajemną korzyścią. Należy
więc postulować jak najżyczliwsze nastawienie duchownych wobec
duszpasterstwa harcerzy, niezależnie od rodzaju Związku. Będzie to
korzystne dla procesu wychowania dzieci i młodzieży.

Summary
Scouting has been an educational form for youth since the beginning

of existence.  It was used by different political, social and religious organi-
zations. The founder of international scouting, General Robert Powell,
naturally linked his organization with the moral principles of Christianity.  In
the past, scouting has had different forms and levels of acceptance.  In Polish
history, it is possible to distinguish a few phases of scouting development,
a) the time of World War I, b) between word War I and II, c) during World
War II, d) the period of communism, and e) the present structure of the
organization.

The Church has seen, in scouting, a chance to realize some valuable
educational goals. In Poland there are national, diocesan and regional
structures of pastoral care for scouts.  In order to provide this pastoral care
for scouts, the divisions among different scouting organizations had to
addressed. The Church and scouting in Poland presently have many common
educational goals, and, in their future collaborations they must approach
their specific goals with respect and autonomy.

(tłum. M.J.S.)
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Zofia Tomaszek*

Niebieskie duchy w życiu ludzi

Wprowadzenie

Aniołowie od bardzo wielu lat cieszą się niesłabnącym zainte-
resowaniem. Różne padały i padają próby wytłumaczenia obecnego
zainteresowania tymi nieziemskimi istotami. Niektórzy zainteresowa-
nie światem anielskim dostrzegają w powrocie fascynacji sprawami
religii oraz światem duchowym jak i w sprzeciwie wobec ogranicza-
nia życia człowieka do tego co widzialne, materialne i banalne.

Wielu ludzi pragnie doświadczyć pociechy i otrzymać pomoc
pozwalającą znieść trudy życia i odnaleźć się w labiryncie codzien-
ności mimo wielu życiowych niepowodzeń.2

Nauka o aniołach znajduje fundament w Piśmie świętym. Jest
też ukazywana przez Ojców Kościoła3 i w nauczaniu katechizmo-
wym (por. KKK 334–336).

Kościół opierając się na Bożym Objawieniu zapisanym w Piś-
mie Świętym wyznaje wiarę w istnienie aniołów. Tę powszechną wia-
rę w istnienie aniołów Kościół święty ujął w dogmat, który Sobór
Laterański IV – 1215 r. określił następującymi słowami: Jeden jest
Bóg, jeden początek wszystkich rzeczy, jeden Stwórca wszystkiego, co
widzialne i niewidzialne; On na początku wieków wszechmocną potę-
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gą swoją wywiódł razem z nicestwa twory duchowe i z ciała złożone,
anioły i świat. To samo powtórzył późniejszy Sobór Watykański I –
1870 r. Ale trzeba tu także pamiętać o tzw. hierarchii prawd wiary
(prawda o istnieniu aniołów ma w niej swoje ważne, ale nie najważ-
niejsze miejsce) oraz o tym, co znaczy „wierzyć w istnienie aniołów”
(jest to wiara w realne istnienie stworzeń, która nie jest tym samym
co angażująca całkowicie całego człowieka wiara w Boga i Bogu).4

Prawda ta znajduje głębokie odbicie i zastosowanie w świętej
liturgii kościelnej. Kościół wzywa aniołów prawie we wszystkich
obrzędach i modłach: we Mszy świętej, w pacierzach kapłańskich,
w litaniach i błogosławieństwach.5

Gdy chodzi o Mszę świętą to Kościół łącznie z kapłanem
i wiernymi powtarza hymn, przyniesiony z nieba przez aniołów i za-
nucony Dziecięciu Jezus przy żłóbku: „Chwała na wysokości Bogu”.
Codziennie kapłan przed Ewangelią prosi Boga, aby jak usta Izajasza
proroka, tak żeby i jego usta oczyścił Seraf i duszę uczynił godną gło-
szenia wiernym Ewangelii. Kiedy się zbliża najważniejsza część naj-
świętszej Ofiary, kiedy kapłan ma rozpocząć Kanon, wtedy wzywa
wiernych, by razem z nim wznieśli w górę serca i wielbili Boga tak,
jak nieustannie wielbią Go wszystkie chóry anielskie: Święty, Świę-
ty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Je-
go. A skoro już najświętsza Ofiara jest gotowa, kiedy Król aniołów,
Bóg, zstąpił z nieba na ołtarz, wtedy Kościół w największej pokorze
błaga, aby Anioł święty tę boską, niebiańską Ofiarę z ołtarza na ziemi
przeniósł na ołtarz na wysokościach, przed oblicze Najwyższego Ma-
jestatu, żeby stamtąd spłynęła na nas wszelka łaska, wszelkie błogos-
ławieństwo niebiańskie.6

Co dzień Kościół odgłosem dzwonu z wież kościelnych przy-
pomina Anielskie Zwiastowanie. Wierni wówczas słowami Archa-
nioła Gabriela wielbią Pana Zastępów i Królową Anielską, odmawia-
jąc Anioł Pański. Kapłani i wszyscy odmawiający kapłańskie pacie-
rze nie udają się na spoczynek nocny, dopóki nie polecą siebie i wier-
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nych szczególnej opiece aniołów. Nawiedź, prosimy Cię, Panie,
mieszkanie nasze, anieli Twoi święci niech w nim mieszkają, w poko-
ju nas strzegą.

Nie wszyscy jednak współcześni mają taką wiarę i takie prag-
nienia. Wielu chrześcijan nie posiada dostatecznej wiedzy o aniołach.
Zanika świadomość ich istnienia i działania. Dzisiejszy człowiek
skłania się bardziej ku myśleniu materialistycznemu oraz ku sekula-
ryzmowi. Trudno wówczas o pokładanie w aniołach ufności i o zwra-
canie się do nich w chwilach trudnych i niebezpiecznych. Konsek-
wencją takiego sposobu myślenia jest utrata przez człowieka wielu
błogosławieństw, którymi mógłby się cieszyć.7 Z tego właśnie powo-
du w niniejszym artykule zostanie podjęta próba określenia, kim są
Aniołowie i jaką pełnią rolę w życiu Chrystusa i całego Jego Kościoła.

1. Kim są Aniołowie?

Kościół naucza, że wszyscy aniołowie zostali stworzeni bez-
pośrednio przez Boga, nie precyzuje jednak bliżej sposobu ich stwo-
rzenia. Nietrudno jednak stwierdzić, że podobnie jak pozostałe stwo-
rzenia materialne, aniołowie zostali powołani do życia przez Boże
słowo: Bóg rzekł i stało się. Bóg powołał je do życia z niczego.8

Aniołowie są zatem istotami stworzonymi przez Boga lecz odrębny-
mi od ludzi. Aniołowie są czystymi duchami (por. KKK 328). Jako
stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są
stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi (por. Łk 20,36; KKK 330).
Jako osoby rozumne i wolne mogą decydować o swoim losie (por.
KKK 311). Przewyższają jednak doskonałością wszystkie stworzenia
widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały (por. Dn 10, 9–12; KKK
330).9 Nie są więc personifikacją Bożych przymiotów lub sił natury,
lecz osobami i podobnie jak osoby posiadają rozum, wolną wolę stąd
też Święty Augustyn mówi na ich temat: „Anioł” oznacza funkcję, nie
naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję?
– Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest
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aniołem. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami
Boga (KKK 329). Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia
widzialne.10

Podobnie jak ludzie, aniołowie zostali zaproszeni do życia
w przyjaźni z Bogiem i do udziału w Jego wiecznym szczęściu i
chwale. Jednak przeszli oni przez próbę. Najpiękniejszy i najbardziej
obdarowany przez Boga Anioł odrzucił Go, sam chciał stać się Bo-
giem. Korzystając z daru wolności, zbuntował się przeciw swemu
Stwórcy (por. Rdz 6, 1–4) i skazał się nieodwołalnie na potępienie
wieczne. Zbuntowany anioł nazywa się teraz szatanem – kusicielem
lub diabłem – kłamcą. Pociągnął za sobą innych Aniołów, którzy od-
łączywszy się od Boga, nazywają się złymi duchami.11 Aniołowie,
którzy wybrali Boga, pozostają na zawsze złączeni z Nim i szczęśli-
wi. Mówi o nich Pan Jezus, że wpatrują się zawsze w oblicze Ojca
mego, który jest w niebie (Mt 18, 10). Wiecznie poznają Boga, który
jest Prawdą Nieskończoną i nasycają się dobrem, które jest w Nim.
Aniołowie wychwalają i uwielbiają Boga. Uwielbiać Boga – to wy-
konywać jego świętą wolę. Uwielbienie Boga polega na uznaniu tego
faktu, że od Boga pochodzimy i ku Bogu mamy obowiązek dążyć,
a dążymy do Stwórcy przez miłość okazywaną w całym naszym życiu.
Kto kocha nieskończone Dobro, a w Nim wszystko, co dobre, ten
właśnie wielbi Boga.12 Tak właśnie uwielbił Jezus swego Ojca. Mó-
wił: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją (Hbr 10, 9). Za wzorem Jezu-
sa Chrystusa czynią tak też aniołowie.

2. Anioł Stróż w służbie Bogu i ludziom

Życie ludzkie od poczęcia aż do śmierci jest otoczone opieką
i wstawiennictwem aniołów. Do każdego człowieka Bóg posyła Anio-
ła i mówi: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie
twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Sza-
nuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj mu się w ni-
czym, ( … ) bo imię moje jest w nim (Wj 23, 20–21). Tak więc każdy
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ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do
życia wiecznego.

Jest to anioł, który jest nieustannie obecny przy człowieku, trwa
u jego boku.13 To anioł, który go strzeże. Nie tylko w ciągu dnia, ale
także we śnie oznajmia mu, którędy winna prowadzić go droga. Po
prostu jest towarzyszem na jego życiowych szlakach.14 Anioł, przej-
mując opiekę nad człowiekiem, poświęca całą swoją inteligencję,
wiedzę, siłę, czujność, wolę, aby chronić, osłaniać i pomagać w każ-
dy możliwy sposób osobie, którą wyznaczył mu Bóg.15 W sumie
można powiedzieć, że anioł stróż to ta istota niebieska, która prowa-
dzi człowieka do Boga, do nieba. Tu zaś na ziemi osłania go i chroni.
I to nie tylko przed niebezpieczeństwami pochodzącymi z zewnątrz,
lecz także przed zagrożeniami pochodzącymi od samego człowieka,
takimi jak: oporność, nieuczciwość, lenistwo. Czyni to poprzez głos
sumienia, ostrzeżenie serca, słowo przyjaciela, konsekwencje czynów
i wymowę zdarzeń. W tym wszystkim przemawia jego głos. Anioł po-
maga człowiekowi w pracy nad jego osobowością.16

Anioł usuwa niebezpieczeństwa zagrażające człowiekowi. Je-
go rolą jest przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw,
które zagrażają człowiekowi i przeszkadzają w osiągnięciu celu, do
którego został stworzony. Anioł ratuje od niebezpieczeństw wynika-
jących z nieświadomości człowieka lub z braku znajomości praw
przyrody. Chroni człowieka od nieszczęść.17 Człowiek jest narażony
na atak złych wpływów, które mają przyczynę naturalną lub mate-
rialną. Mogą też pochodzić od innych ludzi. Anioł ma chronić czło-
wieka przed wpływem szatana bo jego zadaniem jest ochrona czło-
wieka przed atakami złych duchów. Anioł Stróż jest zawsze czujny
i gotowy do obrony człowieka przed demonami, wykorzystującymi
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całą swoją inteligencję do tego, by człowieka kusić do grzechu i ruj-
nować, doprowadzając do zerwania przez człowieka więzi z Bo-
giem.18 Choć anioł nie decyduje za człowieka to jednak przekonuje
go i namawia do walki ze złem. Zachęca do wysiłku w dążeniu ku
dobru.19

Anioł widzi wewnętrzne zagrożenia człowieka, które są dla
niego niebezpieczne. Potrafi je ocenić i pomóc mu w walce z nimi.
Anioł wie lepiej, jak je przezwyciężyć, ponieważ jest blisko Boga
i blisko człowieka, który mu został powierzony w opiekę.20 Anioł ko-
munikuje się z człowiekiem poprzez sugestie odwołujące się do na-
szej wyobraźni. Może sugerować lub inspirować wyobraźnię, podsu-
wać pewne myśli, uczucia lub działania. Może pocieszyć człowieka.
Nie może go jednak do niczego zmusić, ani też dokonać za niego
wyboru. Jest jego wiernym przyjacielem przez całe jego życie. Anioł
Stróż o wiele bardziej troszczy się o zbawienie człowieka niż o jego
sprawy doczesne. Jest obecny przy człowieku w chwilach najbardziej
niebezpiecznych dla jego duszy. Ostrzega przez wewnętrzne natch-
nienia. Człowiek może od niego oczekiwać pomocy w każdej sytu-
acji.21 Pełni on podwójną misję: wobec Boga, wypełniając Jego wolę
i wobec człowieka prowadząc go ziemskim szlakiem do Boga.

Tak nam ich ukazuje Pismo święte: przebywają wokół tronu
Bożego, w pokornej adoracji i dziękczynieniu. W świetle Bożym wi-
dzą, że wszystko otrzymują od Boga, więc ustawicznie oddają Mu
siebie w hołdzie adoracji. Święty Jan Apostoł ukazuje nam Aniołów
śpiewających wokół tronu Bożego: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg
wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi (…) Godzien
jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stwo-
rzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone (Ap 4,
8.11 ). Aniołowie są ciągłymi wielbicielami Trójcy Przenajświętszej.
Uwielbiając Boga, są gotowi na rozkazy, które On im daje. Psalmista
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21 Por. O. M. Fryszkiewicz, Rzecz o Aniołach, dz. cyt., s. 62.

20 R. Guardini, Aniołowie. Rozważania teologiczne, dz. cyt., s. 55.

19 P. O'Sullivan, Wszystko o aniołach, dz. cyt., s. 85; O. M. Fryszkiewicz, Rzecz
o Aniołach, dz. cyt., s. 65n.

18 M. Rojek, Angelologia…, s. 66; P. O'Sullivan, Wszystko o aniołach, dz. cyt., s. 85;
Z.J. Kijas, Aniołowie w nauczaniu Kościoła, art. cyt., s. 241.



tak wyraża tę służebną gotowość Aniołów: Błogosławcie Pana, wszys-
cy Jego Aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozka-
zy, (by słuchać głosu Jego słowa). Błogosławcie Pana, wszystkie Je-
go zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego wolę! (Ps 103, 20–21). Naj-
większym więc pragnieniem aniołów jest spełnianie woli Boga. Na
rozkaz Boga aniołowie obdarzają ludzi wielką, osobistą, żarliwą mi-
łością. Pragną dzielić się z ludźmi swoją radością, szczęściem, miłoś-
cią i świętością. Ich dobroć i hojność są bezgraniczne. Jednakże ich
wysiłki w stosunku do ludzi są nieustannie hamowane przez ludzkie
grzechy i wady. W tym tkwi istota braku szczęścia człowieka.22 Czło-
wiek powinien nieustannie troszczyć się o życie w stanie łaski uświę-
cającej. Wiąże się z tym przezwyciężenie pokusy zła oraz opowiada-
nie się za Chrystusem (por. Ef 6, 10–13). Działanie aniołów dokonu-
je się właśnie na płaszczyźnie podejmowania przez człowieka decyz-
ji oraz zachowania łaski. Aniołowie strzegą tego,, czego Bóg udzielił
Kościołowi. Chrystus zostawił obietnicę, że moce zła nie pokonają
Kościoła (por. Mt 16,18). Pojedynczy człowiek może jednak odejść
od Boga. Musi sam podjąć taką decyzję. Jest zobligowany do osobis-
tego opowiedzenia się przeciwko szatanowi. Bóg przychodzi mu na
pomoc poprzez swoją łaskę. Do rzeczywistości łaski Bożej należy
również to, że posyła On anioła, aby chronić poszczególnego czło-
wieka. Właściwa rola aniołów rozpoczyna się tam, gdzie przepowia-
danie Dobrej Nowiny i sprawowanie sakramentów świętych powinny
prowadzić do powierzenia życia Bogu.23 Anioł ustawicznie podsuwa
człowiekowi dobre rady, pełne miłości i mądrości. Nie ingeruje jed-
nak w jego wolną wolę. Anioł działa jednak w sferze naszych wspom-
nień, przypomina o czymś lub ostrzega. Ma wpływ na naszą wy-
obraźnię i motywy postępowania.24 Zawsze ma na względzie dobro
człowieka.

Zaprzyjaźnić się ze swoim aniołem to pragnienie nielicznych.
Warto podjąć katechezę rodzinną w tej kwestii, by od najmłodszych
lat mówić dzieciom o aniołach, doprowadzić do wiary w ich istnienie
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24 Por. O. M. Fryszkiewicz, Rzecz o Aniołach, dz. cyt., s. 65n; P. O'Sullivan, Wszyst-
ko o aniołach, dz. cyt., s. 85.

23 Por. J. Warzeszak, Człowiek w obliczu…, s. 199.

22 Por. P. O'Sullivan, Wszystko o aniołach, dz. cyt., s. 53.



i zaznajamiać z zadaniami jakie pełnią w niebie i na ziemi. Wlać
w ich serca odrobinę miłości do tych niebieskich duchów i zachęcać
do przyjaźni z nimi. Nauka rodzinna winna być kontynuowana przez
katechetów i duszpasterzy. Ci ostatni powinni podejmować tematykę
aniołów przy różnych okazjach, by uczyć ludzi miłości i ufności do
tych, których wyznaczył im Bóg – do Aniołów.

3. Pismo Święte o Aniołach

Istnienie aniołów jako istot duchowych, pośrednich między Bo-
giem a ludźmi, poświadcza wielokrotnie (313 razy) Pismo Święte25,
mówiące w Starym Testamencie ogólnie o „aniele” lub „aniołach”26,
o „aniele Pańskim”27, o „aniele Bożym”28, niekiedy o „aniele Przy-
mierza”29, „aniele niszczycielu”30, „aniołach świętych”31, lub też ob-
darzając ich innymi nazwami, jak: „synowie Boży”32, „duchy”33,
„święci”34. Podobnie jest w Nowym Testamencie, gdzie równie częs-
to jest mowa ogólnie o „aniele” lub „aniołach”35, rzadziej, ale pod
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35 Por. Mt 4, 6.11; 13, 39.41.49; 16, 27; 18, 10; 24, 31; 25, 31; 26, 53; 28, 5; Mk 1,
13; 12, 25; 13, 27. 32; Łk 1, 13.18.19.28.30.34.35.38; 2, 10.15.21; 4, 10; 16, 22; 20,
36; 22, 43; 24, 23; J 5, 4; 12, 29; 20, 12; Dz 6, 15; 7, 38. 53; 10, 3. 7; 11, 13; 12,
8.9.10; Rz 8, 38; 1, 8.12. 18; 3, 1.5.7.8.9.10.15; 14, 6.8.9.15.17.18.19; 15, 1.6.7.8; 16,

34 Por. Dn 8, 13. Kor 4, 9; 6, 3; 11, 10; 13, 1; Ga 3, 19; Kol 2, 18; 2 Tes 1, 7; 1 Tm 3,
16; 5, 21; Hbr 1, 4.5.7.13; 2, 2.5.7.9.16; 12, 22; 13, 2; 1 P 1, 12; 3, 22; 2 P 2, 4.11; Ap
( 65 razy ): 1, 1.20; 2, 1.

33 Por. Ps 101, 6.

32 Por. Hi 1, 6; 2,1.

31 Por. Tb 11, 14.

30 Por. 1 Krn 21, 15.

29 Por. Ml 3, 1.

28 Por. Rdz 21, 17; 28, 12; 31, 11; 32, 2; Wj 14, 19; Sdz 13, 6. 9; 1 Sm 29, 9; 2 Sm
14, 17.20; 19, 28; Tb 5, 4; 12, 22; Est 5, 2a; Dn 13, 55.59; 14, 39.

27 Por. Rdz 16, 7.9.10; 22, 11. 15; Wj 3,2; Lb 22, 22; 23, 24.25.27.31.32.34.35; Sdz
2, 1.4; 5, 23; 6, 11.12.20.21.22; 13, 3.13.15.16.16a.17.20.21; 2 Sm 24, 16; 1 Krl 19,
7; 2 Krl 1, 3. 15; 19, 35; 1 Krn 21, 12.15.16.18.30; Ps 34, 8; 35, 5.6; Iz 37, 36; Dn 3,
49.58; 14, 34; Za 1, 11.12; 3, 1.2.5.6; 12, 8.

26 Por. Rdz 19,1,15; 22,12; 24,7,40; 48,16; Wj 23, 20.23; 32,34; 33,2; Lb 20,16;
22,26; 2Sm 24,17; 1 Krl13,18; 19,5; 1 Krn 21, 15.20.27; 2 Krn 32, 21; Tb 5, 17;
6,1.3.4.7; 11, 14; 1 Mch 7,41; 2 Mch 15, 22; Hi 4, 18; 33, 23; Ps 91, 11; 103, 2; 138, 1;
148,2; Syr 48, 21; Iz 63,9; Ba 6,6; Dn 3, 95; 6, 23; 14, 65; Oz 12, 15; Za1, 9. 13. 14;
2, 2.7; 3, 3.4; 4, 1.4.5; 5, 2.5.10; 6, 4; Ml 3, 1.

25 Por. Ks. J. Flis, Konkordacja do Biblii Tysiąclecia, Warszawa 1991, s. 2–4.



wpływem Starego Testamentu o „aniele Pańskim”36, o „aniele Bo-
żym”37, o „aniołach niebieskich”38 lub „aniołach w niebie”39, o „anio-
łach świętych”40 lub „aniołach światłości”41 czy „duchach”42. Zarów-
no Stary jak i Nowy Testament wspomina o niezliczonych zastępach
aniołów43 czy też o „aniołach dobrych”44 i „aniołach złych” lub „anio-
łach diabła”45. Wszyscy ci aniołowie należą do różnych klas, zastę-
pów lub chórów: Księga Rodzaju i Ezechiela mówią o Cherubinach46,
Księga Izajasza o Serafinach47, zaś św. Paweł o Zwierzchnościach,
Władzach, Mocach, Panowaniach, Tronach i Archaniołach48. Z zebra-
nych wyżej miejsc biblijnych wynika ogólnie, że są oni wszyscy du-
chowymi istotami stworzonymi, wyższymi od człowieka, a niższymi
od Boga, i Jego sługami, którzy pełnią swoje funkcje wobec Niego
i wobec stworzeń: tworzą dwór przyboczny Boga będąc Jego amba-
sadorami i legatami oraz współpracownikami Bożej Opatrzności. Ja-
ko przyboczna świta Boga tworzą równocześnie Jego armię, radę
i dwór, przez cały czas Go adorują, uwielbiają i Wysławiają49. Zaw-
sze też są gotowi do wypełniania Jego poleceń. Jako ambasadorowie
i legaci Boga przekazują Jego rozkazy50, są wysyłani do pouczania
i oświecania proroków51, wyjaśniania wizji symbolicznych52, do prze-
kazywania Bożych łask i pomyślnych wiadomości53, do karania win-
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53 Por. Rdz 22, 15–18 (Abrahamowi); Lb 22, 22–35 (Balaamowi); Sdz 13, 3 (matce

52 Por. Za 2, 2; 3, 4; 4, 1–7.

51 Por. 2 Krl 1, 3; Ez 40, 3.

50 Por. np. Hagar – Rdz 16,9; Lotowi – Rdz 19, 5; Gedeonowi – Sdz 6, 14; Eliaszowi
– 2 Krl 1, 3; Józefowi – Mt 1, 20; 2, 13, 19; kobietom przy grobie – Mt 28, 7.

49 Por. Iz 6, 3; Ap 5, 11, 12; 7, 11.

48 Por. Ef 1, 21; Kol 1, 16; 1 P 3, 22; Kol 1, 6; 1 Tes 4, 16.

47 Por. Iz 6, 2, 6.

46 Por. Rdz 3, 24; Wj 25, 19–20; Ez 10, 1–20; Łk 2, 13.

45 Por. Mt 25, 41; 2 Kor 11, 14; Ap 12, 9.

44 Por. Tb 5, 22; 2 Mch 11, 16; 15, 23.

43 Por. Rdz 28, 12; 32, 2; Dn 7, 10; Mt 26, 53; Hbr 12, 22; Ap 5, 11.

42 Por. Hbr 1, 14.

41 Por. 2 Kor 11, 14.

40 Por. Mk 8, 38; Łk 9, 26; Dz 10, 22; Ap 14, 10.

39 Por. Mk 12, 25; 13, 32; Łk 22, 4.

38 Por. Mt 24, 36.

37 Por. Mt 22, 30; Łk 12, 8.9; 15, 10; J 1, 51; Ga 4, 14; Hbr 1, 6; Dz 1, 27.

36 Por. Mt 1, 20.24; 2, 13.19; 28, 2; Łk 1, 11; 2, 9; Dz 5, 19; 7, 30; 8, 26; 12, 7.23.
1.5; 17, 1.7; 18, 1.21; 19, 17; 20, 1; 21, 9.12.17; 22, 6.8.16.



nych54, a także pośredniczą w przekazaniu samego Prawa Izraelowi,
o czym był przekonany nie tylko św. Szczepan i św. Paweł, ale i sa-
mi Źydzi55. Jako wreszcie współpracownicy Opatrzności Bożej czu-
wali nad światem, narodami i państwami, zwłaszcza Izraelem, syna-
gogą, Kościołem i każdym człowiekiem.56

Aniołowie towarzyszą Bogu, a zarazem są dla ludzi nosicie-
lami Jego chwały. Wyrażają widzialnie obecność niewidzialnego Bo-
ga. Przez anioła Jahwe objawia się sam Bóg (por. Wj 3, 2–6).57 Anio-
łowie odzwierciedlają dobroć Boga. Są obrazem Jego doskonałości
i cnót. Napawają się widokiem nieskończonej miłości Boga i od-
zwierciedlają tę miłość z potężną siłą i intensywnością całej swej na-
tury. Ich szczęście jest doskonałe. Czerpią bowiem z nieskończonego
szczęścia Bożego. Owej pełni szczęścia człowiek nie jest w stanie
pojąć.58

Nauczanie o aniołach zamyka się w księgach Starego i No-
wego Testamentu. Pismo św. stanowi dokument fundamentalny i pod-
stawowy traktujący o aniołach. W trakcie celebracji liturgicznych
księga Pisma Świętego jako księga Słowa Bożego poprzez okadzenie
odbiera podobną cześć jak Chrystus w monstrancji pod postacią
hostii. Po co więc pisząc na temat aniołów poszukiwać bezmiaru lite-
ratury, skoro treści Pisma Świętego jako Słowa Bożego są wręcz
w zasięgu ręki? Czy może istnieć lepsze źródło informacji na temat
aniołów, niż Bóg, Stwórca nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych, Stwórca aniołów jako istot duchowych? Bóg jest światłoś-
cią, a nie ma w Nim żadnej ciemności (1 J 1, 5). Możemy zaufać sło-
wu Jezusa: Ja jestem drogą, prawdą, i życiem (J 14, 6).
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58 Por. P.O 'Sullivan, Wszystko o aniołach, dz. cyt., s. 52.

57 Por. J. Warzeszak, Człowiek w obliczu…, s. 190.

56 S. Longosz, Opiekuńcza funkcja Aniołów w nauce Ojców Kościoła, art. cyt., s. 155.

55 Por. Dz 7, 53; Ga 3, 19; Hbr 2, 2.

54 Por. Wj 12, 23. 29 (Egipcjan); 1 Krn 21, 12–15 (Dawida); 2 Krl 19, 35 (Asyryj-
czyków); Ez 9, 4–11 (niewierną Jerozolimę); 2 Mach11, 6 i 15, 22–24 (przeciwników
Judy); Dz 12, 22–23 (Heroda).

Samsona); Tb 3, 24–25 (Tobiaszowi); Łk 1, 13 (Zachariaszowi); Łk 1, 31 (Maryi).



Biblia ukazuje, że aniołowie rzeczywiście istnieją. Pismo św.
mówi o nich jako pierwszych stworzeniach Boga, a ich obecność jest
integralną częścią Bożej historii i człowieka.59

W Starym Testamencie wyrażona jest świadomość, że anioło-
wie zależą od Boga. Postać aniołów wyraża ich przynależność do
Bożego planu historii. Chodzi o uczestnictwo w świętym planie wy-
darzeń. Bóg posługuje się aniołami w zarządzaniu światem stworzo-
nym i w realizacji swych zbawczych planów.60 Aniołowie służą
w wypełnianiu zamysłu Bożego.

Aniołowie są obecni od chwili stworzenia (por. Hi 38, 7)
i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to
zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre
przykłady: zamykają raj ziemski (por. Rdz 3, 24), chronią Lota (por.
Rdz 19), ratują Hagar i jej dziecko (Rdz 21, 17) powstrzymują rękę
Abrahama uniesioną z nożem nad Izaakiem (por. Rdz 22, 11), opie-
kują się ludem Bożym (por. Wj 23, 20–23), pośredniczą w przekazy-
waniu Prawa (por. Dz 7, 53), zwiastują narodziny (por. Sdz 13)
i szczególne powołania (por. Sdz 6, 11–24; Iz 6, 6), towarzyszą pro-
rokom (por. 1 Krl 19, 5).

W Nowym Testamencie anioł Gabriel zwiastuje narodziny Ja-
na Chrzciciela i poczęcie Jezusa (por. Łk 1, 11.26); aniołowie obja-
wiają Józefowi tajemnicę poczęcia i narodzenia Jezusa; śpiew anio-
łów, którym uwielbiali oni narodziny Zbawiciela, rozbrzmiewa do
dziś w modlitwie Kościoła Chwała na wysokości Bogu… (Łk 2, 14).
Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie (por. Mt 1, 20; 2, 13.19),
służą Mu podczas postu na pustyni (por. Mk 1, 13; Mt 4, 11), umac-
niają w agonii (por. Łk 22, 43), a gdyby taki był plan Boga, mogliby
Go także ocalić z rąk nieprzyjaciół (por. Mt 26, 53). Anioł głosi nie-
wiastom wieść o zmartwychwstaniu (por. Mk 16, 5–7). Aniołowie
mają też towarzyszyć Chrystusowi podczas Jego powtórnego przyj-
ścia na ziemię (por. Mt 13, 41; 24, 31; Łk 12, 8–9). Tak więc życie
Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczo-
ne adoracją i służbą aniołów.
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60 Por. H. Skoczylas, Rola aniołów…, s. 66; R. Guardini, Aniołowie. Rozważania
teologiczne, dz. cyt., s.19.

59 Por. W.Al. Niewęgłowski, Anioły, Warszawa 2003, s. 13.



Aniołowie są obecni od chwili stworzenia (por. Hi 38, 7)
i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to
zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego.61 Sam Jezus
z największą oczywistością i wewnętrznym ciepłem mówił o posłań-
cach Bożych i budził do nich ufność. W szczególniejszy zaś sposób
zwracał się do matek i ojców, kiedy wspominając dzieci, stwierdzał,
że Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca moje-
go, który jest w niebie (Mt 18, 10). Dlatego też Jezus poucza: Strzeż-
cie się, abyście nie gardzili żadnym z tych małych.62 Bardzo poważ-
nie mówił o nich jako o tych, którzy z trąbą o głosie potężnym ob-
wieszczą nadejście sądu (Mt 24, 29–31).

Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie nale-
żą do Niego: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim… (Mt 25, 31). Należą do Niego, ponieważ zostali
stworzeni przez Niego i dla Niego: Bo w Nim zostało wszystko stwo-
rzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewi-
dzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” ( Kol 1, 16 ).
W jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich
posłańcami swojego zamysłu zbawienia: Czyż nie są oni wszyscy du-
chami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy
mają posiąść zbawienie? (Hbr 1, 14).63

W podsumowaniu tego paragrafu należy stwierdzić, że żadna
z ksiąg Starego i Nowego Testamentu nie wspomina częściej, szerzej
i istotniej o istnieniu i działalności aniołów niż tajemnicze Obja-
wienie św. Jana, nazywane także Apokalipsą. Statystyka wykazuje,
że w apokalipsie można znaleźć 67 razy słowo „anioł”. Przy tym naj-
częściej nie chodzi o indywidualnych aniołów, lecz o całe ich grupy
mające określone zadania, często także wspominane są nieprzeliczo-
ne anielskie rzesze.64 Posłużę się chociażby tym fragmentem: I uj-
rzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im sie-
dem trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote
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64 A. Läpple, Aniołowie, Kraków 2004, s. 75.

63 KKK 331.

62 A.J. Skowronek, Aniołowie są wśród nas, dz. cyt., s. 14.
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naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako
modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tro-
nem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anio-
ła przed Bogiem (Ap 8, 2–4). Cytowany tekst pozwala zapoznać się
z centralnym, najważniejszym i najpiękniejszym zadaniem i celem
istnienia aniołów: współbrzmienie liturgii ziemskiej z liturgią du-
chów niebieskich ku chwale Ojca.

Aniołowie opiekowali się Izraelem, także wspomagali Chrys-
tusa w Jego ziemskim życiu, a teraz prowadzą nas do ziemi obieca-
nej, do Królestwa niebieskiego. Chrześcijanie wierzą, że aniołowie
chronią całe nasze życie od poczęcia do śmierci, czuwają nad nami
i wspierają nas na drodze do zbawienia.

4. Aniołowie w życiu Kościoła

Kościół mówi nam, że są aniołowie, którym Bóg przypisał
szczególną służbę w życiu pojedynczego człowieka. Nazywamy je
aniołami stróżami albo aniołami Ludzi65, choć różniącymi się od lu-
dzi. Bóg w swej nieskończonej miłości zechciał, aby istniały inne
stworzenia rozumne, uczestniczące w Jego życiu i szczęśliwości. Stąd
stworzył Aniołów i ludzi na swój obraz i podobieństwo, stworzył ich
z niczego. Tylko Pan Bóg może nam wyjaśnić, kim są Aniołowie.
Nauki ludzkie zajmują się stworzeniami materialnymi, których moż-
na dotknąć, zmierzyć i zważyć. Aniołowie są czystymi duchami (por.
KKK 328), stąd nie podlegają badaniu nauk eksperymentalnych.
Dzięki Objawieniu Bożemu poznajemy, że Pan Bóg jest Stwórcą
Aniołów. Będąc duchami Aniołowie posiadają umysł, którym pozna-
ją wolę, dzięki której kochają z większą intensywnością niż ludzie.

Aniołowie z woli Boga są przeznaczeni ludziom do pomocy
i pełnią rolę duchowych pośredników w Jego dialogu z ludźmi. Są
blisko zarówno Boga, jak i człowieka, który jest mu powierzony.66

Mają służyć człowiekowi pomocą, by wypełniły się Boże plany (por.
Hbr 1, 14).
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Już na ziemi chrześcijanin uczestniczy – przez wiarę – w bło-
gosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.
Kiedy zanosimy prośby do nich i błagania, oni kierują je do Dawcy
wszelkiego dobra (Ap 8, 3–4). To nasi Niebiescy Przyjaciele, którzy
chcą rozniecić i podtrzymać w nas płomień miłości Bożej. Wspólnie
z nimi tworzymy jedną Rodzinę Bożą i jesteśmy dziećmi Bożymi.

Aniołowie uczestniczą w życiu Kościoła, który często ich przy-
wołuje i wzywa od nich pomocy, łącząc się z nimi w modlitwie, na
przykład podczas liturgii eucharystycznej67 czy w liturgii pogrze-
bowej68.

Prefacja o aniołach jest dogmatem wyrażonym słowami mod-
litwy, pełnym zdumienia streszczeniem biblijno-kościelnego naucza-
nia o aniołach. Ma ona nam uświadamiać, że w trakcie każdej liturgii
eucharystycznej poniekąd otwarte jest niebo, a liturgia ziemska i nie-
bieska łączą się w jedyne w swoim rodzaju uwielbienie Stwórcy
i Zbawiciela.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy Tobie , Ojcze święty, zawsze i wszędzie
składali dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę,
która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach.
Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom,
wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę.
Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy,
jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie.
Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów,
którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa
wielbią Twój majestat razem z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty…

Aniołowie to nie tylko posłańcy Boży do nas. To także nosi-
ciele naszych potrzeb i modlitw do Boga. Poważne podejście do anio-
łów pozwala nam doświadczyć, że poprzez misterium (tajemnicę) li-
turgii aniołowie dają nam impuls ku nowemu, głębszemu spojrzeniu
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na kosmologię. Mamy do czynienia nie tylko z otwartością kosmosu
na transcendencję, na wieczność, więcej: otwarty jest cały wszech-
świat. Rzeczywistość i działalność aniołów pozwala uznać otwartość
historii i dziejów świata, otwartość całego wszechświata jako miejsce
spotkania z Bogiem, miejsce liturgicznego uwielbienia Boga. Anio-
łowie są inicjatorami impulsu ku temu nowemu spojrzeniu na świat.
To oni wyzwalają nas z więzów osamotnienia i bezdomności.69 Dzię-
ki pomocy aniołów, człowiek pobożny może uniknąć niebezpie-
czeństw. Psalmista używa różnych metafor na oznaczenie tych nie-
bezpieczeństw: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka
będziesz mógł podeptać (Ps 91, 13; por. Hi 5, 21; Syr 39, 20; Iz 11,
8; Łk 10, 19). Bóg jest opiekunem pobożnych. Każdy wierny Bogu
znajduje się pod Jego opieką. On posyła swoich aniołów, aby strzegli
ludzi na wszystkich ich drogach (por. Rdz 24, 7; Tb 5, 4.22; Mt 4,
60).70

Z aniołami, z którymi łączymy się w trakcie każdej liturgii
eucharystycznej, spotykamy się także w szczególny sposób podczas
świąt, jakie przeżywamy w ciągu roku liturgicznego, 29 września i
2 października. Po raz kolejny teksty oracji liturgicznych oferują nam
możliwość medytacji na temat aniołów, oraz naszego obcowania
z nimi.71 Warto zastanowić się, co będziemy czynić w wieczności?

Odpowiedź jest jednoznaczna. Razem z aniołami będziemy
oddawać cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. Tak nas zapewnia Duch
Święty przez usta św. Jana Apostoła. W niebieskim Jeruzalem będzie
tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą
oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I już nocy nie
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będzie. A nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan
Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków (Ap
22, 3–5). W Królestwie niebieskim będziemy takimi, jakimi chciał
nas mieć Ojciec niebieski.

I osiągniemy to dzięki Chrystusowi, naszemu Zbawcy i Panu.
Stworzeni na podobieństwo Boga, będziemy bez końca poznawać
Boga – nieskończoną Prawdę, i miłować Go jako nasze nieskończone
Dobro. Nie próbujmy ziemskim wzrokiem i umysłem zgłębiać szczę-
śliwości zbawionych ludzi i Aniołów. Niech nam wystarczą słowa
Pisma Świętego: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani ser-
ce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg
tym, którzy Go miłują (1 Kor 2, 9).72

Liturgiczne święta aniołów w trakcie roku liturgicznego mają
być niczym solidny rachunek sumienia, w którym pytam siebie o to,
jak w moim życiu i wierze traktuję aniołów. Święta te mają nam
także pomóc zrozumieć, że stworzenia rozumne, Aniołowie i ludzie,
winni świadomie i dobrowolnie podporządkować się Prawom Boga,
przyjąć zaproszenie do uczestnictwa w życiu Bożym, i przejawiać je
w moralnych, czyli dobrych działaniach, aby być światłem dla in-
nych (por. Mt 6, 16).73

5. Święty Michał Patronem Ludu Bożego

Im bliżej Boga znajduje się jakaś istota rozumna, tym bardziej
może wstawiać się do Niego za innymi. I tak Maryja Niepokalana,
Matka Chrystusa Pana, jest jednocześnie naszą Matką duchową. Zo-
stała wyniesiona ponad wszystkich Aniołów i ludzi, jest napełniona
największą pełnią łask i darów Bożych zaraz po Chrystusie. Po Ma-
ryi najwyższym w hierarchii jest święty Michał. Mówi Bóg o nim:
„Mój Anioł” (Wj 23, 23). Wiemy, że Aniołowie będąc duchami ro-
zumnymi posiadają wolność. Jeśli zatem Pan Bóg nazywa świętego
Michała „Mój Anioł” to znaczy, że święty Michał wybrał Boga z mi-
łości ku Niemu, oddał się całkowicie do dyspozycji swego Stwórcy
i Pana. Z kolei Bóg ufa mu i czyni go Opiekunem narodu żydowskie-
go. O tym zjednoczeniu świętego Michała z Bogiem mówi On sam:
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„Imię moje jest w nim” (Wj 23, 21). Imię w Biblii oznacza osobę,
przeto to zdanie można odczytać: Ja jestem w nim. Jeśli Pan Bóg jest
w świętym Michale, to także święty Michał jest w Bogu, ponieważ
otworzył się na Boży plan i Bożą miłość.

Wprawdzie ten tekst Pisma Świętego nie wymienia wyraźnie
imienia świętego Michała, lecz porównując go z tym, co mówi księ-
ga Daniela (Dn 10, 13.21; 12, 1), trzeba stwierdzić, że właśnie tym
Aniołem Pańskim jest święty Michał.

W wielu miejscach Pismo Święte nazywa Boga – Jahwe Sebaot,
Pan Zastępów, co oznacza, że Bóg jest Panem wszystkich potęg du-
chowych, ludzkich i kosmicznych. Właśnie święty Michał nazywa
siebie Wodzem Zastępów Pana. Jozue spotyka w pobliżu Jerycha
wojownika z mieczem w ręku i zapytuje go: „Czy jesteś po naszej
stronie, czy też po stronie naszych wrogów?” Otrzymuje odpowiedź:
„Jestem Wodzem Zastępów Pańskich i właśnie przybyłem”. Wtedy
Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: „Co
rozkazuje mój pan swemu słudze?” Na to rzekł wódź zastępów Pań-
skich do Jozuego: „Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce,
na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił” (Joz 5, 13–15).

W Piśmie Świętym nazywany jest również „wielkim księciem”
(Dn 12, 1) i pogromcą Smoka – Szatana (Ap 12, 7). Czczony jest ja-
ko szczególny patron Kościoła i opiekun chroniący przed wszelkimi
złymi duchami.74 Tak więc w świetle ksiąg Pisma Świętego: Wyjścia,
Daniela, Zachariasza i Apokalipsy możemy wnioskować, że św. Mi-
chał Archanioł jest nie tylko wodzem Aniołów, ale wszystkich potęg
Boga na ziemi i w niebie. Prorok Zachariasz w jednej ze swoich
wizji widzi Anioła Pana, który przewodzi innym Aniołom i odbiera
od nich sprawozdania. Jest nim święty Michał Archanioł, który wsta-
wia się za ludem Izraelskim75: Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie
przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat
siedemdziesiąt? (Za 1, 12).
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W tym swoim akcie wstawienniczym św. Michał jest podobny
do Mojżesza, który wstawiał się za izraelitami do Boga, kiedy ci od-
wrócili się od Pana i oddawali cześć złotemu cielcowi. Bóg wysłu-
chał modlitwy Mojżesza i przebaczył ludowi (Wj 32, 1–14). Podob-
nie i teraz, kiedy święty Michał Archanioł wstawia się za udręczo-
nym ludem, Bóg wysłuchuje jego prośby: Ze zmiłowaniem wracam
do Jeruzalem, dom mój tam stanie znowu… Miasta moje znowu za-
kwitną dobrobytem, Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeru-
zalem (Za 1, 16–17).

W innej wizji prorok Zachariasz widzi, jak szatan oskarża arcy-
kapłana Jozuego, który był pierwszym arcykapłanem po powrocie
z niewoli babilońskiej. Brudne szaty kapłana reprezentują przewinie-
nia i winę całego narodu hebrajskiego. Opiekun Izraela, święty Mi-
chał Archanioł, wstawia się ponownie do Boga przypominając Mu
cierpienia narodu w Babilonii. Święty Michał sprzeciwia się oskarże-
niom szatana: Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan,
który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on (najwyższy kapłan i naród)
niby głownia wyciągnięta z pożogi? (Za 3, 2). Bóg wysłuchuje proś-
by swego wodza, który nakazał innym Aniołom, aby nałożyli Jozue-
mu nowe, świąteczne szaty; czas żałoby i pokuty skończył się, Bóg
okazał miłosierdzie swemu ludowi.

Szatan widząc, że ma mało czasu, zaczął z wściekłością ata-
kować Kościół. Papież Leon XIII, po wizji, którą miał w 1884 roku,
ułożył modlitwę do świętego Michała Archanioła i nakazał ją odma-
wiać na klęczkach po każdej recytowanej Mszy świętej. Uczynił świę-
tego Michała Archanioła Patronem Kościoła, Ludu Bożego Nowego
Przymierza. Powiedział: „Oddajemy się świętemu Michałowi Archa-
niołowi, który jest pierwszym pokornym”. Odtąd naśladujemy świę-
tego Michała Archanioła w pokorze i w jego oddaniu się Bogu. Przy-
zywamy go w naszych modlitwach. Odrzucając nienawiść, pychę,
wołamy razem ze świętym Michałem: Któż jak Bóg!

Od starożytności chrześcijańskiej zarówno na Wschodzie, jak
i na Zachodzie ku jego czci stawiano liczne Kościoły.76 Pierwsze
sanktuarium Michała Archanioła, stanowiące inspirację dla jego kul-
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tu w całej Europie Zachodniej, znajduje się w miejscowości Monte
Sant´Angelo w Apulii (Italia). 8 maja 492 r. w istniejącej do dzisiaj
grocie, nazwanej Grotą Michała, ukazał się sam archanioł. Nad grotą
wznosi się dzisiaj najstarsza świątynia Italii pod wezwaniem Michała
Archanioła, słynna Basilica di San Michele. Godna uwagi jest znaj-
dująca się w krypcie kamienna grota kryjąca tzw. Celeste Basilica.
Sanktuarium położone jest na wschodnim wybrzeżu Włoch, nad Mo-
rzem Adriatyckim, w okolicy, gdzie działał znany stygmatyk ojciec
Pio (1887–1968 ).77

Opis objawienia i słowa Michała Archanioła zachowały się
w formie pisemnej i brzmią one następująco: Ja jestem Archanioł
Michał stojący zawsze przed Bogiem. Tę grotę wybrałem sobie jako
miejsce mojej czci. Sam będę go strzegł i ochraniał… Tutaj, gdzie
skała staje się (grotą), grzechy ludzi będą im wybaczone… O cokol-
wiek będzie się tutaj prosiło w modlitwie, zostanie wysłuchane. Udaj
się więc na górę (Monte Gargano) i poświęć tę grotę na służbę jedy-
nego, prawdziwego Boga.78 Miejsce to jest często nawiedzane przez
licznych pielgrzymów z różnych stron świata. Służy pogłębieniu wia-
ry w istnienie świata niewidzialnego, a także dowartościowaniu po-
sługi aniołów na co dzień.

Najbardziej znana modlitwa do Świętego Archanioła Michała
brzmi: „Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw nie-
godziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu
rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą
Bożą strąć do piekła. Amen.”

Zakończenie

W nowoczesnym obrazie człowieka czołową pozycję zdobyło
„ego”. Promuje się samorealizację. A przecież tu i tam zaczyna ucie-
rać się pogląd, że wiele decyzji naszego życia to nie tylko samotne
ludzkie decyzje. Czy przypadkiem nie zostały one podjęte i wprowa-
dzone w życie w symbiozie pomiędzy mną i aniołem?
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Czy przyjaźń i miłość nie jest dziełem aniołów pragnących na-
szego szczęścia? Czy nie są oni niewidzialnymi pocieszycielami
w chwilach cierpienia i smutku? Czy nie towarzyszą nam w chwili
śmierci? Przecież jego pomocy wzywają umierający wierząc, że to-
warzyszy on duszom zmarłych na sąd Boży. Tego rodzaju rozważa-
nia dotyczą naszej wiary w istnienie i działanie aniołów w naszym
życiu. Aniołowie to uszczęśliwiająca bliskość dobroci i miłości Zba-
wiciela, naszego Boga, do ludzi (Tt 3, 4). Aniołowie są bliżej nas niż
nam się wydaje. Ciągle są źródłem impulsów i zachęt do coraz lep-
szego działania. W głosie sumienia również można usłyszeć i ich głos.
Mogą nam ukazywać niespodziewane perspektywy wyjścia z różnych
sytuacji. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektó-
rzy, nie wiedząc o tym, aniołom dali gościnę (Hbr 13, 2). Aniołowie
są obecni nawet wtedy, kiedy nie odczuwamy ich bliskości.

Zusammenfassung

Die Engel… Das Ziel des Artikels war die Beschreibung, wer sind
die Engel. Was sagt von ihnen das Neue und Alte Testament? Welche Rolle
spielen sie im Leben Christi und der ganzen Kirche?

Die Engel wurden vom Gott als unkörperliche, kluge Personenwesen
geschaffen, die ihren eigenen Willen besitzen. Sie übertrafen mit ihrer Voll-
kommenheit alle sichtbaren Wesen. Sie wurden für den Lob Gottes und das
Erfüllen seines Willens geschaffen. Gott schickt jedem Menschen seinen
Engel, damit er ihn schützt und zur Erlösung bringt.

Die Offenbarung Gottes, die in der Heiligen Schrift beschrieben ist,
gibt Beispiele des Engeldienstes über dem Volk des Alten Testaments aber
auch über Jesu Christi und seiner Kirche an. Alle sichtbaren und unsicht-
baren Wesen bilden eine Gemeinschaft der Kinder Gottes, die dem Lob
Gottes dienen. Das vollkommene Lob übermittelt die Kirche dem Gott
während des Gottesdienstes, wenn sie sich mit den Engeln vereinigt und
lobt dreimal den Heiligen Gott.

Die Christen glauben daran, dass die Engel seinen Dienst unser
ganzes Leben erfüllen, von der Geburt an bis zum Tod. Sie unterstützen uns
auf dem Weg zur Heiligung und Erlösung.
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SŁUŻBA KOŚCIELNA

ks. Tomasz Wielebski*

Dzień Pański w życiu katolików w Polsce

Jan Paweł II, pisząc w liście apostolskim Dies Domini w 1998
roku o kryzysie świętowania niedzieli, zaznacza, że w niektórych re-
gionach z powodu braku silnej motywacji religijnej bardzo niewielki
procent wiernych uczestniczy w niedzielnej liturgii (DD 5). Patrząc
na wyniki badań dominicantes i communicantes prowadzone regular-
nie w Polsce od 1979 roku przez Ośrodek Sondaży Społecznych
OPINIA Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, można wy-
dedukować, że liczba katolików uczestniczących regularnie w nie-
dzielnej Eucharystii nie jest zadowalająca.2 Wielu z nich nie tylko nie
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2 „Dominicantes” (łac. dominica – niedziela) to termin techniczny stosowany w ba-
daniach socjologicznych nad praktykami religijnymi, używany na oznaczenie zobo-
wiązanych do uczestnictwa w niedzielnej mszy św. albo faktycznie na niej obecnych.
Badania domincantes przeprowadza się w Polsce w wybraną niedzielę października
lub listopada. ISSK SAC przekazuje parafiom, przez kurie diecezjalne, specjalny
kwestionariusz. Proboszcz, odpowiedzialny w parafii za przeprowadzenie badań, or-
ganizuje ekipy osób, które przy wszystkich wejściach do świątyni liczą wiernych

* Ks. dr Tomasz Wielebski: teolog-pastoralista; adiunkt w Katedrze Organizacji
Duszpasterstwa Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW oraz
wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej;
jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zagadnień: problematyka
duszpasterstwa chorych, kapelanów szpitalnych oraz służby zdrowia; świętowanie
niedzieli; wykorzystanie wskazań nauk pozateologicznych do duszpasterstwa; autor
opracowań ze wspomnianego zakresu tematycznego oraz wybranych problemów
duszpasterskich; członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im.
Jana Pawła II.



uczestniczy w mszy świętej w niedziele, ale również nie potrafi świę-
tować (zob. DD 4).

Odpowiadając na wezwanie zawarte w adhortacji apostolskiej
Ecclesia in Europa z 2003 roku do podejmowania inicjatyw dusz-
pasterskich na płaszczyźnie wychowawczej, duchowej i społecznej,
pomagających przeżywać niedzielę zgodnie z jej prawdziwym sen-
sem (zob. EiE 81), autor postanowił zająć się problematyką przeży-
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przybywających na msze święte. Do kwestionariusza wpisuje się także ogólną liczbę
wiernych w parafii w celu określenia na jej podstawie liczby wiernych zobowiąza-
nych do uczestnictwa we mszy świętej. Wskaźnik dominicantes oblicza się dla każdej
parafii jako odsetek wiernych uczęszczających na niedzielną mszę świętą w odniesie-
niu do ogólnej liczby zobowiązanych. Dla wszystkich parafii przyjęto to samo zało-
żenie, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną mszę świętą stanowią 82,0%
wiernych (18,0% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, starsi, matki opiekujące się małymi
dziećmi itp.). Wskaźnik dominicantes nie pokrywa się z odsetkiem praktykujących
w ogóle, gdyż w zasadzie nie obejmuje on tych, którzy praktykują w wielkie święta
lub tylko z okazji chrztu dziecka, ślubu kościelnego czy pogrzebu bliskiej osoby.
Kwestionariusze wypełnione przez w parafiach trafiają przez kurie do ISKK SAC. Z
kolei termin communicantes jest używany na określenie proporcji między liczbą osób
przystępujących do Komunii świętej w przeciętną niedzielę roku a liczbą osób obec-
nych w kościele w tę samą niedzielę. Wspomniane wskaźniki mają charakter obiek-
tywny, gdyż są ustalane na podstawie przeliczenia wiernych obecnych w kościele
podczas spełniania obydwu praktyk.
Z liczenia wiernych przeprowadzonego w polskich parafiach jesienią 2008 roku
wynika, że wskaźnik dominicantes dla Polski wyniósł 40,4%. Na podstawie badań
prowadzonych od 1979 roku przez ISSK SAC można mówić o dosyć stabilnym, cho-
ciaż lekko słabnącym i zróżnicowanym ze względu na diecezje, wskaźniku domi-
nicantes w Polsce. W 1980 roku wynosił on 51,0% natomiast w 2007 roku na nie-
dzielnej Eucharystii było 44,2% wiernych, a w 2006 roku 45,8%. Zauważa się więc
pewną tendencję spadkową.
Jeżeli chodzi o wskaźnik communicantes dla Polski, to w dłuższej perspektywie moż-
na mówić o pewnej tendencji wzrostowej, gdyż w 1980 roku wskaźnik ten dla Polski
wynosił 7,8%, natomiast w 2008 roku wyniósł 15,3%. Wspomnianą tendencję wzros-
tową można tłumaczyć tym, że zwiększa się świadomość wiernych dotyczących łącz-
ności między udziałem w Eucharystii i przyjmowaniem Komunii świętej. Patrząc jed-
nak na przywoływany wskaźnik w krótszej perspektywie i porównując go z 2007
rokiem (17,6 %), można mówić o pewnej tendencji spadkowej. Zob. W. Zdaniewicz,
L. Adamczuk, Praktyki niedzielne, www.iskk.ecclesia.org.pl/praktyki-niedzielne.htm
(data pobrania 30. 10. 2009); W. Zdaniewicz, L. Adamczuk, Wstęp, w: Kościół i reli-
gijność Polaków 1945–1999, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000,
s. 451–452.



wania dnia Pańskiego3 przez katolików w Polsce, czyniąc ją przed-
miotem przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej. Aby pozyskać od-
powiedni materiał źródłowy, autor przeprowadził w 2009 roku bada-
nia ankietowe, których częściowe wyniki zostaną przedstawione
w niniejszym opracowaniu. Nie będzie miało ono charakteru całoś-
ciowego, obejmującego wszystkie aspekty zagadnienia. Zostaną tyl-
ko zasygnalizowane wybrane problemy, których kompleksowe po-
traktowanie wymaga właściwego czasu.4

Niniejsze opracowanie zostanie skonstruowane z uwzględnie-
niem jednego z paradygmatów badawczych stosowanych w teologii
pastoralnej.5 Po przedstawieniu wybranych wskazań dotyczących
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5 Teolodzy pastoraliści zajmując się życiem i działalnością zbawczą Kościoła jako
Ludu Bożego w świecie i budując modele pastoralne, do tworzenia których potrzebna
jest analiza aktualnej sytuacji, w której Kościół aktualizuje swoją istotę, korzystają z
różnych paradygmatów metodologicznych teologii pastoralnej. Do najczęściej stoso-
wanych należy paradygmat trzech etapów analizy teologicznopastoralnej oraz kard.
J. Cardina (wiedzieć – ocenić – działać). Paradygmat trzech etapów analizy teolo-
gicznopastoralnej, którego podwaliny zostały stworzone przez twórców nurtu eklez-
jologicznego teologii pastoralnej (K. Rahner, H. Schuster, F. Klostermann), został
rozwinięty we Włoszech przez G. Cerianiego, a w Polsce przez W. Piwowarskiego
i R. Kamińskiego (KUL). Składa się on z trzech etapów postępowania badawczego.
Na pierwszym etapie, zwanym etapem kryteriologicznym (eklezjologicznym, norma-

4 Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych trafiły do autora w drugiej połowie
września.

3 „Dzień Pański” (grec. kyriake hemera; łac. dies dominica) to jedno z określeń nie-
dzieli, w którym w sposób szczególny zawarta jest chrześcijańska istota tego dnia.
Określenie to spotykamy tylko raz w NT w Ap 1, 10 (doznałem zachwycenia w dzień
Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jakby trąby mówiącej), natomiast pojawia
się ono często w pismach czasów poapostolskich i u Ojców Kościoła (Didache, List
do Kościoła w Magnezji św. Ignacego Antiocheńskiego). Aby dobrze zrozumieć wy-
mowę tego określenia, trzeba mieć na uwadze bogactwo treści tytułu Kyrios – Pan.
Tym tytułem posługiwali się władcy, osoby panujące lub wysocy urzędnicy dworu
(zob. 1 Krl 39 n; 1 Mch 2, 53). Najczęściej jednak Kyrios jest imieniem własnym Bo-
ga Jahwe, natomiast w Nowym Testamencie jest przyznawany Chrystusowi zmar-
twychwstałemu z racji jego godności mesjańskiej. Zakłada on Jego powszechną wła-
dzę nad światem i boską chwałę otrzymaną od Ojca w odpowiedzi na uniżenie się
przez przyjęcie śmierci na krzyżu. Niedziela jako dzień Pański jest dniem triumfu
zmartwychwstałego Chrystusa, upamiętnieniem Jego przejścia z uniżenia w śmierci
krzyżowej do wywyższania na prawicę Ojca, dniem ogłaszania Jego godności jako
Boga i Króla czasów mesjańskich. Zob. S. Czerwik, Teologia dnia Pańskiego, „Mie-
sięcznik Pasterski Płocki” 1985, nr 4, s. 120–121; DD 21.



świętowania niedzieli a zawartych w Biblii i Magisterium Kościoła6,
autor pragnie zaprezentować i zinterpretować teologicznie cząstkowe
wyniki badań socjologicznych ukazujących jak wygląda jej święto-
wanie przez katolików w Polsce, a następnie wskazać na konieczność
podjęcia pewnych działań pastoralnych. Zajęcie się wspomnianą
problematyką będzie odpowiedzią na wezwanie II Soboru Watykań-
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6 Do najważniejszych dokumentów Magisterium Kościoła dotyczących przeżywa-
nia dnia Pańskiego można zaliczyć konstytucję o liturgii II Soboru Watykańskiego
Sacrosanctum concilium, przywoływany już list apostolski Jana Pawła II o święto-
waniu niedzieli Dies Domini z 1998 roku oraz szereg dokumentów poświeconych
Eucharystii: encyklikę Jana Pawła II Ecclesia de Eucharystia o Eucharystii w życiu
Kościoła (2003) i jego list apostolski Mane nobiscum Domine na rok Eucharystii
(2004); instrukcje Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptio-
nis sacramentum o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej
Eucharystii (2004) oraz Rok Eucharystii – sugestie i propozycje (2004); adhortację
apostolską Benedykta XVI Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie ży-
cia i misji Kościoła (2007).

tywnym), przeprowadza się refleksję nad istotą oraz zasadami działania Kościoła,
opierając się na Objawieniu Bożym i nauczaniu Magisterium. Stanowią one kryteria
oceny aktualnej reakcji Kościoła na wezwanie do urzeczywistniania siebie i swojego
posłannictwa. Na drugim etapie badawczym (kariologicznym, socjologicznym) reali-
zowanym w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, dokonuje się
analizy teologiczno-socjologicznej lub teologiczno-psychologicznej aktualnej sytu-
acji Kościoła i realizowanych przez niego form działalności. Rezultatem dokonanej
w świetle kryteriów teologicznych analizy sytuacji Kościoła ma być wypracowanie
na etapie trzecim (prakseologicznym, strategicznym) zasad i dyrektyw działania, wed-
ług których ma przebiegać działalność Kościoła we wszystkich jego wymiarach
i funkcjach, zmierzająca do jego realizacji. Omówione trzy etapy postępowania ba-
dawczego stosowanego w teologii pastoralnej zachowują wewnętrzną jedność: anali-
za współczesnej sytuacji Kościoła i stosowanych przez niego form działania zakłada
wcześniej ukształtowaną refleksję nad jego istotą, natomiast formułowane zasady
i dyrektywy działania są wnioskami wypływającymi z dwóch poprzednich etapów
badawczych jako ich przesłanek. Część teologów pastoralistów nawiązuje do para-
dygmatu kard. J. Cardina (1882–1967) wyrażanego w triadzie: widzieć, ocenić,
działać, który został zastosowany podczas obrad II Soboru Watykańskiego. Uważają
oni, że najpierw należy odczytać i rozpoznać zjawisko o którym się mówi (etap kai-
rologiczny), następnie ocenić je w świetle kryteriów teologicznych (etap norma-
tywny), aby wreszcie wyprowadzić wnioski i postulaty pastoralne dla działalności
Kościoła (etap prakseologiczny). Autor pracy przyjmuje pierwszy sposób postępo-
wania badawczego. Zob. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, w:
Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, Lublin 2000, s. 24–26; W. Przygoda, Model
pastoralny, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiał-
kowski, Lublin 2006, s. 516. 



skiego do badania znaków czasu i ich interpretowania w świetle
Ewangelii (KDK 4).

1. Biblia i Magisterium Kościoła o świętowaniu niedzieli

Niedziela, nazywana w Piśmie Świętym pierwszym dniem ty-
godnia (Mt 28, 1) i dniem Pańskim (Ap 1, 10), jest najstarszym
dniem świątecznym chrześcijan obchodzonym na pamiątkę zmar-
twychwstania Chrystusa. Pierwsze wzmianki o świętowaniu przez
chrześcijan niedzieli pochodzą z czasów apostolskich – znajdujemy
je u św. Pawła (1 Kor 16, 1–3) oraz w Dziejach Apostolskich (Dz 20,
7–12). Analiza tych tekstów pozwala na wyciągnięcie wniosków, że
niedziela, pierwszy dzień po szabacie7, była dla chrześcijan dniem
świętym charakteryzującym się regularnością zgromadzeń, których
historia sięga dnia zmartwychwstania Chrystusa (Łk 24, 35–43).
W tym dniu chrześcijanie spożywali Ciało Chrystusa i pili Jego Krew
pod postaciami chleba i wina (1 Kor 11, 20–27). Od samego począt-
ku istnienia Kościoła udział w niedzielnej Eucharystii, nazywanej ła-
maniem chleba (Dz 20, 7–12) lub ucztą Pańską (1 Kor 11, 20), uwa-
żany był za moralny obowiązek każdego chrześcijanina (Hbr 10, 25)8.

Ukazując teksty biblijne mówiące o świętowaniu niedzieli przez
chrześcijan, należy również wspomnieć o najstarszych świadectwach
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8 J. Gręźlikowski, Świętowanie Dnia Pańskiego. Ważniejsze zagadnienia prawno-
-teologiczne, Toruń 2005, s. 41–42.

7 Wśród teologów toczy się dyskusja na temat relacji między hebrajskim szabatem
a chrześcijańską niedzielą. Niektórzy z nich głoszą pogląd upatrujący w niedzieli
proste przedłużenie i mutację szabatu, inni z kolei są przekonani o całościowej izo-
lacji i nieprzenikalności jego treści do świętowania dnia Pańskiego przez chrześcijan.
Aby właściwie wyrazić związki między szabatem a niedzielą, trzeba przypomnieć
generalną zasadę określającą stosunek między Starym a Nowym Testamentem, która
streszcza się w prawie zapowiadanej i spełniającej się figury. Rozumiana w ten spo-
sób więź między szabatem a chrześcijańską niedzielą wiąże się z rysem sakralnym
dotyczącym zasadniczej orientacji na Boga, Jego uwielbienie i oddanie Jemu należnej
czci. W szabacie hebrajskim zawarta jest nie tylko zwykła figura niedzieli, lecz zarys
teologii chrześcijańskiego dnia Pańskiego, która dotyczy stworzenia, Paschy, Przy-
mierza i przeżywanego w odpoczynku i radości czasu eschatologicznego. Jan Paweł II
podkreśla w Dies Domini, że nakaz świętowania szabatu przygotowuje niedzielę.
Zob. S. Nagy, Sakralny charakter niedzieli, „Communio” 2(1982)2, s. 19–20; J. Sro-
ka, Niedziela dniem Pana. Od szabatu do niedzieli, „Roczniki Teologiczne” 2000,
z. 8, s. 9–11; DD 13–14.



pozabiblijnych traktujących o kultowych niedzielnych zebraniach wy-
znawców Chrystusa. Należą do nich: tekst Didache (ok. 95–100 r.);
list św. Ignacego Antiocheńskiego († ok. 107) Do Magnezjan (prze-
ciwstawia on niedzielę szabatowi, podkreślając, że jest ona wspom-
nieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa) i List Barnaby (135 r.
po Chr.), w którym niedziela została nazwana radosnym wspomnie-
niem zmartwychwstania Chrystusa. Opis przebiegu eucharystyczne-
go zgromadzenia niedzielnego dostarcza nam Justyn w połowie II w.9

W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa nie doszło jesz-
cze do wykształcenia się normy prawnej, która regulowałaby zagad-
nienie świętowania niedzieli, ale została wypracowana jej duchowość.
Pierwsze symptomy prawnego podejścia do problemu zadośćuczy-
nienia moralnemu obowiązkowi świętowania niedzieli pochodzą
z wieku IV. Kanon 21 synodu partykularnego w Elwirze z 300 roku
mówi o sankcji karnej w postaci czasowej ekskomuniki dla tych, któ-
rzy nie wzięli udział w niedzielnej liturgii trzy razy z rzędu (zob.
DD 47)10.

Nowy rozdział w świętowaniu niedzieli rozpoczął się 3 lipca
321 roku z chwilą ogłoszenia edyktu cesarza Konstantyna Wielkiego
(zob. DD 64)11. Na mocy tego dokumentu, niedziela, nazwana w nim
czcigodnym dniem słońca, stała się państwowym dniem wolnym od
pracy, którą w uzasadnionych przypadkach mógł podjąć tylko pracu-
jący na roli.12 Wspomniane zarządzenie znacząco ułatwiło chrześci-
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12 Chrześcijanie nie przejawiali specjalnego entuzjazmu dla cesarskiej inicjatywy,

11 Jan Paweł II w swoim liście podaje, że Konstantyn ogłosił swój edykt 3 lipca 321
roku. Uściślając zagadnienie, należy podkreślić, że cesarz wydał w 321 roku dwie
konstytucje. Pierwsza, wydana 3 marca, ustalała wypoczynek niedzielny dla wszyst-
kich kategorii pracowników z wyjątkiem rolników. Druga, pochodząca z 3 lipca, za-
kazywała odbywania procesów sądowych w niedziele. W ten sposób prawo państwo-
we czyniło dniem wolnym od pracy dzień kultu chrześcijan. Dopiero w następnych
wiekach, począwszy od III synodu Orleańskiego z 538 roku, wypoczynek niedzielny
stał się obowiązkiem sankcjonowanym także przepisami kościelnymi. Zob. E. Bianchi,
Niedziela. Dzień Pana. Dzień Człowieka, Poznań 1998, s. 170.

10 Data synodu w Elwira jest dyskutowana przez badaczy. Niektórzy podkreślają że
odbył się on w latach 305–306, 309 lub 312. Zob. B. Nadolski, Niedziela, w: Leksy-
kon liturgii, Poznań 2006, s. 1037. 

9 Zob. Dzień Święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli, red.
H. Pietras, Kraków 1992, s. 96.



janom udział w niedzielnej liturgii i przeżywanie radości dnia Pań-
skiego, co w konsekwencji spowodowało zmianę modelu niedzielne-
go świętowania. Począwszy od edyktu Konstantyna w prawie pow-
szechnym i partykularnym zaczęły się pojawiać normy prawne okreś-
lające treść i zakres obowiązku świętowania niedzieli, nakazujące
uczestnictwo we mszy świętej, zachowanie niedzielnego odpoczynku
i powstrzymanie się od pracy, o ile byłoby to możliwe. Teologia scho-
lastyczna rozwinęła tezę, że obowiązek świętowania niedzieli wynika
z trzeciego przykazania Bożego oraz prawa naturalnego.

Począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych du-
żą rolę w krzewieniu i umacnianiu duchowości niedzieli obejmującej
obowiązek uczestnictwa we mszy świętej i świętowania odegrały
przykazania kościelne, które zostały spopularyzowane przez Kate-
chizmy Piotra Kanizjusza (1555 r.) i Roberta Belarmina (1598 r.).
Warto podkreślić, że w kwestii prawnego ujęcia zagadnienia święto-
wania niedzieli przez sobory powszechne, dotychczas na żadnym
z nich nie ustanowiono norm prawnych zawierających nakaz uczest-
nictwa w niedzielnej mszy świętej i powstrzymania się od pracy,
chociaż sobory zwracały uwagę na duchowość niedzieli i jej świątecz-
ny charakter. Pierwsza ustawa powszechna dotycząca świętowania
niedzieli została zawarta dopiero w kanonie 1248 Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1917 roku, który nakazywał obowiązek wysłuchania
mszy świętej w święta nakazane i powstrzymanie się w tych dniach
od niedozwolonych zajęć.

II Sobór Watykański w konstytucji o liturgii Sacrosantum con-
cilium przypomniał, że niedziela jest świętowaniem zmartwychwsta-
nia Chrystusa oraz czasem radości i odpoczynku (zob. KL 106). Pod-
kreślono trzy wymiary niedzielnego świętowania: wspomnienie dzie-
ła zbawczego Boga; oczekiwanie pełnego zbawienia w powtórnym
przyjściu Chrystusa; spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Sobór
przypomniał też tradycję pierwszych wieków chrześcijaństwa mó-
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wiącą o tym, że podstawowym obowiązkiem chrześcijan w niedzielę
jest udział we mszy świętej oraz odpoczynek od pracy. Dokument
soborowy podkreślił także, że uczestnictwo w Eucharystii ma być
świadome, pobożne i czynne (KL 48). Duszpasterze mają w kateche-
zie pouczać wiernych o obowiązku uczestnictwa we mszy świętej,
zwłaszcza w niedzielę i święta nakazane (zob. KL 56). Zbiorowe ce-
lebrowanie niedzielnej mszy świetej ma być związane z rozwojem
poczucia wspólnoty parafialnej (zob. KL 42).

Aktualnie obowiązujący w Kościele Kodeks Prawa Kanonicz-
nego z 1983 roku, w odróżnieniu od poprzedniego Kodeksu z 1917
roku, biorąc pod uwagę naukę II Soboru Watykańskiego, eksponuje
na pierwszym miejscu znaczenie i duchowość niedzieli (KPK 1246–
–1248). Podkreślając konieczność uczestnictwa wiernych we mszy
świętej oraz powstrzymywanie się od wykonywania różnych prac,
zwraca on uwagę na potrzebę przeżywania radości właściwej dniowi
Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego
i fizycznego (KPK 1247). Kodeks podkreśla, że nakazowi uczestnict-
wa w mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział (…)
bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzają-
cego (KPK 1248 § 1). Z kolei Katechizm Kościoła Katolickiego z ro-
ku 1992 mocno akcentuje obowiązek świętowania niedzieli jako prze-
pisu moralnego w sposób naturalny wpisanego w serce człowieka
(zob. KKK 2176), zwracając uwagę, że wierni nie tylko powinni
powstrzymać się od różnych prac, ale świętować niedzielę spełniając
uczynki miłosierdzia, poświęcając czas rodzinie i bliskim oraz dbając
o swój wszechstronny rozwój. Mają oni też domagać się uznania
niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne (zob. KKK
2184–2188).

Posoborowe dokumenty Magisterium Kościoła poruszające
problematykę świętowania niedzieli mówią o jej wymiarze wertykal-
nym i horyzontalnym (Sacramentum caritatis 76, dalej skrót SC). Je-
żeli chodzi o aspekt wertykalny, to mamy na myśli będącą w centrum
chrześcijańskiego przeżywania niedzieli Eucharystię oraz udział
w nieszporach, katechezach i pielgrzymkach do sanktuariów, nato-
miast mówiąc o aspekcie horyzontalnym niedzieli, myślimy o odpo-
czynku niedzielnym, solidarności z osobami cierpiącymi, działalnoś-
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ci charytatywnej i apostolstwie (zob. DD 64–73). Trzeba podkreślić,
że powinna istnieć ścisła łączność między tymi wymiarami.

Fundamentalnym dokumentem dotyczącym świętowania nie-
dzieli jest przywoływany już list Jana Pawła II Dies Domini, zawie-
rający syntezę posoborowego przepowiadania Kościoła o świętowa-
niu niedzieli. Treść listu została podzielona przez papieża na 5 roz-
działów, które w swoim układzie odzwierciedlają historiozbawcze
znaczenie niedzieli.13

We wprowadzeniu papież wskazuje na motywację napisania
listu i zagrożenia wpływające na niedzielne świętowanie, wśród któ-
rych na pierwszy plan wysuwa sekularystyczną wizję weekendu (DD
4), brak silnej motywacji religijnej i kapłanów w niektórych krajach
chrześcijańskich (DD 5).

W rozdziale I Dies Domini – Świętowanie dzieła Stwórcy, pa-
pież wskazuje na związek niedzieli z Bogiem Stwórcą i dziełem stwo-
rzenia; znajduje się tu przedstawienie chrystocentrycznej wizji nie-
dzieli (DD 8); przypomnienie stworzenia nieba i ziemi (DD 9–10)
i radosnego odpoczynku Stwórcy (DD 11–12) w dniu, który wybrał
i uświęcił (DD 13–15); papież podkreśla, że człowiek ma najpierw
pamiętać o Bogu, a później podjąć działanie (DD 16–17). Zostaje
ukazane teologicznie rozumienie niedzieli, które może stanowić sche-
mat chrześcijańskiego przeżywania tego dnia: pamięć o Bogu (aktyw-
ność wewnętrzna) i działanie (aktywność zewnętrzna). 

W rozdziale II Dies Christii – Dzień zmartwychwstałego Pana
i daru Ducha Świętego, papież, przedstawiając paschalny sens tego
dnia (DD 19–20), przytacza różne określenia niedzieli, w których za-
warty jest jego teologiczny sens: pierwszy dzień tygodnia (DD 21–
–22); dzień nowego stworzenia (DD 24–25); dzień ósmy – zapowiedź
wieczności (DD 26); dzień Chrystusa – Światłości (DD 27); dzień
daru Ducha Świętego (DD 28); dzień wiary (DD 29); dzień nie-
zastąpiony (DD 30). Przytoczony przez papieża układ określeń nie-
dzieli może stanowić model przekazu treści teologicznych.
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W rozdziale III Dies ecclesiae – Zgromadzenie eucharystyczne
sercem niedzieli, papież wskazuje na eklezjalny i eucharystyczny
charakter niedzieli. Przez układ treści tego rozdziału akcentuje się
najpierw obecność Zmartwychwstałego w zgromadzeniu eucharys-
tycznym (DD 31–33), a następnie wskazuje się na centralne znacze-
nie niedzielnej Eucharystii, która ujawnia Kościół (DD 34), przez co
dzień Pański staje się także dniem Kościoła (DD 35). Dalszy krok to
zwrócenie uwagi na eschatologiczną perspektywę Kościoła jako ludu
pielgrzymującego (DD 37), który w kolejne niedziele podąża z na-
dzieją w kierunku ostatecznego Dnia Pańskiego, oczekując powtór-
nego przyjścia Chrystusa (DD 38). Na przywoływanej drodze Zmar-
twychwstały Chrystus podczas Uczty Słowa przemawia do nas, wzy-
wając do dialogu miłości i nawrócenia (DD 39–41) oraz podczas
Uczty Ciała ofiaruje się za nas (DD 42–43) i karmi nas swoim cia-
łem, czyniąc z nas wspólnotę braci (DD 44). Widocznym owocem
uczestnictwa w Uczcie Słowa i Ciała ma być podjęcie przez chrześ-
cijan ewangelizacji i świadectwa w codziennym życiu (DD 45). Do-
piero w tej perspektywie papież zajmuje się problemem obowiązku
świętowania niedzieli, przedstawiając go na płaszczyźnie historycz-
nej, prawnej, moralnej, społecznej i duszpasterskiej (DD 46–49).
Wskazując na liturgiczny aspekt mszy świętej niedzielnej, papież
przypomina o jej starannym przygotowaniu (DD 50) oraz o świado-
mym i czynnym udziale w celebracji eucharystycznej (DD 51). Do-
pełnieniem prezentowanej eklezjalnej perspektywy niedzieli jest zwró-
cenie uwagi na fakt, że udział w Eucharystii nie wyczerpuje obo-
wiązku świętowania – papież przedstawia różne pastoralne propo-
zycje chrześcijańskiego przeżywania niedzieli (DD 52). Ostatnie dwa
zagadnienia poruszone w tym rozdziale listu dotyczą zgromadzeń
niedzielnych bez udziału kapłana (DD 53) oraz transmisji mszy św.
przez radio i telewizję dla tych, którzy nie mogą w niej uczestniczyć
(DD 54).

W rozdziale IV Dies hominis – Niedziela dniem radości, odpo-
czynku i solidarności, papież akcentuje antropologiczne znaczenie
tego dnia. Najpierw podaje źródła chrześcijańskiej radości i jej ze-
wnętrzny wyraz w przeżywaniu niedzieli (DD 55–58), następnie przy-
pomina, że świętowanie niedzieli jest wypełnieniem starotestamen-
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talnego szabatu (DD 59–63). Dopiero w takim kontekście papież zaj-
muje się niedzielą jako dniem odpoczynku, podając różne jego uza-
sadnienia: historyczne, biblijne, prawne, religijne, rodzinne, społecz-
ne, kulturowe, eschatologiczne (DD 64–68). Odpoczynek niedzielny
nie może jednak wypełniać całego dnia, dlatego wierni powinni wte-
dy okazać solidarność z braćmi przez dzieła miłosierdzia, działalność
charytatywną i apostolstwo (DD 69–73).

Rozdział V Dies dierum – Niedziela jako święto nadrzędne,
objawiające sens czasu prowadzi nas do eschatologicznego rozu-
mienia niedzieli, jako zapowiedzi pełnego czasu i Paruzji. Tylko sam
Chrystus stanowi centrum czasu, jego początek i koniec, a także peł-
nię czasu, dlatego jest Alfą i Omegą czasu (DD 74–75). W takiej per-
spektywie papież przedstawia znaczenie niedzieli oraz innych uro-
czystości i świąt w roku liturgicznym (DD 76–79), poruszając na ko-
niec problem inkulturacji liturgii w różnych tradycjach ludowych
i kulturowych (DD 80).

W zakończeniu papież podsumowuje bogactwo treści ducho-
wych i duszpasterskich związanych z niedzielą (DD 81–82), nazywa-
jąc ją szkołą, w której jest nieustannie realizowany program kościel-
nej pedagogii (DD 83). Świętowanie niedzieli ma być oparciem dla
życia chrześcijańskiego, świadectwem i przepowiadaniem, oddziału-
jąc przez modlitwę, komunię i radość na całe społeczeństwo (DD 84).
Zachęta papieża do ponownego odkrycia niedzieli powinna dotrzeć
do wiernych (DD 85), dla których Maryja staje się przykładem słu-
chania i rozważania słowa Bożego głoszonego podczas niedzielnego
zgromadzenia (DD 86). Na koniec papież wzywa biskupów i kapła-
nów do niestrudzonego działania razem z wiernymi, aby treść dnia
świętego była coraz lepiej znana i przeżywana (DD 87).

W encyklice Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu
Kościoła z 2003 roku papież Jan Paweł II stara się korygować po-
stawy i praktyki związane z jej przeżywaniem we współczesnym
Kościele: zanik praktyki adoracji eucharystycznej w niektórych częś-
ciach świata, nadużycia powodujące zaciemnianie prawidłowej wiary
i nauczania katolickiego odnośnie Eucharystii, ograniczone rozumie-
nie tajemnic Eucharystii związane z pozbawieniem jej wymiaru ofiar-
niczego, co wiąże się z tym, że jest ona przeżywana w sposób nie
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wykraczający poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania
(EdE 10). Pisząc o pięknie celebracji eucharystycznej, papież piętnu-
je nadużycia i wzywa do zachowania norm liturgicznych, które są
konkretnym wyrazem autentycznej eklezjalności Eucharystii (EdE 52).

Problematyce przestrzeganiu norm liturgicznych jest poświę-
cona instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów Redemtionis sacramentum z 2004 roku, która ma zwrócić uwagę
na niektóre elementy zawarte w normach wcześniej już wyłożonych
i ustanowionych (RS 2). Dokument podkreśla, że nie można prze-
milczać nadużyć (…) sprzecznych z naturą liturgii i sakramentów,
a także sprzeciwiających się tradycji i autorytetowi Kościoła, które
w naszych czasach w niektórych środowiskach kościelnych często
wkradają się do celebracji liturgicznej (RS 4). Wymieniając różnego
rodzaju nadużycia, do których dokument zalicza fałszywą koncepcję
wolności, praktyki ekumeniczne niezgodne z dyscypliną Kościoła
oraz mającą swoje przyczyny w braku świadomości ignorancję, pod-
kreśla, że tajemnica Eucharystii jest zbyt wielka, ażeby ktoś mógł po-
zwalać sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która nie sza-
nowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego
(RS 11). W instrukcji podkreślona jest myśl, że lud katolicki ma pra-
wo do tego, żeby Ofiara Mszy św. była sprawowana bez jakichkol-
wiek zmian w pełnej zgodności z nauczaniem Magisterium Kościoła
(RS 12).

Jan Paweł II w skierowanym do całego świata liście Mane no-
biscum Domine przedstawia teologiczno-pastoralne założenia ogło-
szonego w Kościele Roku Eucharystii (X 2004 – X 2005). Pragnie on
skłonić wszystkich adresatów listu (biskupów, prezbiterów i wiernych)
do podjęcia wszelkich starań mających na celu pogłębienie wiary
i duchowego podejścia do Eucharystii. Papież pisze, że chce zwrócić
szczególną uwagę na ponowne odkrywanie i przeżywanie w pełni
niedzieli jako dnia Pańskiego i dnia Kościoła (…). Niech kapłani
w swojej pracy duszpasterskiej w tym roku łaski poświęcą jeszcze
większą uwagę mszy św. niedzielnej jako celebracji, w której wspól-
nota parafialna spotyka się w jedności ducha i w której zazwyczaj
uczestniczą także różne grupy, ruchy i stowarzyszenia (MnD 23).
Papież podkreśla, że gdyby owocem tego roku było choćby tylko oży-
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wienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania
mszy św. niedzielnej (…), to ten rok łaski spełniłby pokładane w nim
nadzieje (MnD 29). Papież zachęca do solidnego przestudiowana we
wszystkich wspólnotach parafialnych Ogólnego wprowadzenia do
Mszału Rzymskiego, zwracając uwagę na właściwą, zgodną z ustalo-
nymi normami celebrację Eucharystii, uwzględniającą posługę róż-
nych osób w niej uczestniczących oraz podkreślając znaczenie śpie-
wu i muzyki liturgicznej (MnD 17). Jan Paweł II wzywa pasterzy
Kościoła do podjęcia katechezy mistagogicznej, pozwalającej odkry-
wać znaczenie gestów i słów liturgii, pomagając wiernym przejść od
znaków do tajemnicy i włączyć się w nią całe swe życie (MnD 17).

W swoim liście Jan Paweł II postuluje, aby Kongregacja
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała stosowne
uwagi i propozycje dotyczące przeżywania Roku Eucharystii (zob.
MnD 29). Odpowiedzią na to papieskie wezwanie jest wydany
w 2004 roku dokument Rok Eucharystii – sugestie i propozycje (dalej
skrót RE).

Dokument postuluje prowadzenie intensywnej, uwzględniają-
cej Pismo św., Tradycję (od Ojców Kościoła, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na Sobór Trydencki, II Sobór Watykański II i najnow-
sze dokumenty Magisterium) katechezy koncentrującej się na Eucha-
rystii jako Tajemnicy i przedmiocie wiary Kościoła (RE 2). Doku-
ment odwołując się do nauczania Magisterium na temat Eucharystii,
postuluje zwrócenie uwagi na miejsca celebracji Eucharystii (kościół,
ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia), funkcje osób duchownych
i świeckich w niej uczestniczących, relacje zachodzące między Eu-
charystią a różnymi sakramentami, sakramentaliami, ceremoniami po-
grzebowymi, uczestnictwo wewnętrzne i zewnętrzne (w szczególnoś-
ci przestrzeganie „chwil milczenia”), śpiew i muzykę, zachowywanie
norm liturgicznych, Komunię chorych i Wiatyk (RE 3). W dokumen-
cie znajduje się podkreślenie, że w duszpasterskim wymiarze życia
szczególnych wspólnot osiągnięcie celów najwyższych nie będzie łat-
we, należy jednak do nich zmierzać (RE 3).

W przywoływanym dokumencie kongregacja podkreśla, że
właściwy charakter mszy niedzielnej oraz jej doniosłe znaczenie dla
życia chrześcijańskiego domagają się, żeby była ona przygotowana
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szczególnie starannie, tak aby można ją było przeżywać jako epifanię
Kościoła i żeby miała charakter celebracji radosnej, rozbrzmiewają-
cej śpiewem i zachęcającej do uczestnictwa (RE 3). Dokument zale-
ca, jeżeli pozwalają na to okoliczności, łączenie jednej z Godzin bre-
wiarzowych (jutrznia, modlitwa w ciągu dnia, nieszpory) z mszą
świętą (RE 12). Przestrzega on przed tym, aby Eucharystia nie była
tylko odbierana w aspektach obrzędowych, lecz aby stanowiła pro-
gram życia (…) oraz podstawę autentycznej duchowości eucharys-
tycznej (…) Ona nie kończy się z chwilą opuszczenia kościoła, lecz
ma znajdować przedłużenie w życiu jej uczestników (…). Postawy
eucharystyczne, których uczą nas święte obrzędy, powinny być utrwa-
lane w życiu duchowym, z uwzględnieniem powołania i stanu życia
każdego (RE 20). Dokument zawiera szereg propozycji konkretnych
działań na różnych poziomach pracy Kościoła (Konferencje Epis-
kopatu, diecezji, parafii, sanktuariów, klasztorów klauzurowych,
wspólnot zakonnych i instytutów). Zachęca również do uczynienie
wszystkiego co możliwe, ażeby niedzielna Eucharystia miała cen-
tralne miejsce w parafii, która słusznie jest zwana wspólnotą eucha-
rystyczną (RE 35).

Problematykę Eucharystii podjęła również posynodalna adhor-
tacja apostolska Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczy-
cie życia i misji Kościoła Benedykta XVI z 2007 roku. Dokument
podkreśla związek miedzy pięknem i liturgią: piękno nie jest jedynie
czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej elementem konstytu-
tywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego Objawienia (SC 35).
Według adhortacji pierwszym warunkiem, który sprzyja uczestnictwu
Ludu Bożego w świętym obrzędzie jest odpowiednia jego celebracja.
Ars celebrandi jest najlepszym warunkiem actuosa participatio. Ars
celebrandi wypływa z wiernego posłuszeństwa wobec norm liturgicz-
nych (SC 38). Dokument wzywa do szacunku dla ksiąg liturgicznych
i bogactwa znaków, mówi także o roli sztuki (architektura kościołów,
malarstwo i rzeźba, paramenty liturgiczne, śpiew) w służbie celebra-
cji (SC 40–41). Zwracając uwagę na liturgię słowa (dobrze przygoto-
wani lektorzy, krótkie wprowadzenia, celebracja słowa, lectio divina,
promowanie Liturgii Godzin), dokument postuluje poprawienie ja-
kości homilii i głoszenie homilii tematycznych opartych na trzylet-
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nim cyklu lekcjonarza i omawiających zagadnienia wiary chrześci-
jańskiej (SC 45–46). W tej adhortacji papież, za II Soborem Waty-
kańskim, wzywa cały Lud Boży do czynnego, pełnego i owocnego
uczestnictwa w celebracji eucharystycznej (SC 52) i uznania hierar-
chicznych ról zawartych w celebracji (SC 53). W dokumencie pod-
kreśla się konieczność zgodności między zewnętrznym i wewnętrz-
nym uczestnictwem w Eucharystii, czego brak może wyrazić się
w zejściu do poziomu zewnętrznego rytualizmu. W osiągnięciu związ-
ku między ars celebrandi a actuosa participatio pomaga dobrze cele-
browana Eucharystia, a także katechezy mistagogiczne. Powinny one
zawierać 3 elementy: objaśnianie obrzędów w świetle wydarzeń
zbawczych, wprowadzanie wiernych w znaczenie znaków zawartych
w obrzędach i ukazywanie znaczenia obrzędów w powiązaniu z ży-
ciem chrześcijańskim (SC 64). W adhortacji podkreśla się obowiązek
świętowania niedzieli, którego centrum ma być uczestnictwo w Eu-
charystii, a które jest nakazem chrześcijańskiego sumienia i równo-
cześnie to chrześcijańskie sumienie formuje (…) Zagubienie sensu
niedzieli jako dnia Pańskiego (…) jest symptomem zagubienia auten-
tycznego sensu chrześcijańskiej wolności dzieci Bożych (SC 73).

Mówiąc o horyzontalnym charakterze niedzieli, w dokumencie
stwierdza się, że dobrze jest, kiedy w dzień Pański kościelne środo-
wiska organizują wokół niedzielnej celebracji eucharystycznej inne
inicjatywy właściwe dla chrześcijańskiej wspólnoty: spotkania przy-
jacielskie, inicjatywy na rzecz formacji wiary dzieci, młodzieży oraz
dorosłych, pielgrzymki, dzieła charytatywne oraz różne formy modlit-
wy (SC 73). W adhortacji papież zwraca uwagę na konieczność przy-
pomnienia, że dzień Pański jest również dniem odpoczynku od pra-
cy, wyrażając jednocześnie życzenie, aby jako taki był również uzna-
ny przez społeczność cywilną, tak by możliwe było niepodejmowanie
pracy zarobkowej, bez kary z tego powodu (SC 74). Dokument pod-
kreśla, że praca powinna być nakierowana na cel, jaki jest człowiek:
praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, przestrzegając,
żeby człowiek nie stał się niewolnikiem pracy, by nie traktował jej
w sposób bałwochwalczy, sądząc, że o właśnie ona nadaje ostateczny
i definitywny sens życiu. W dniu poświęconym Bogu człowiek odnaj-
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duje sens swojego istnienia, jak również swego pracowitego wysiłku
(SC 74).

Powyżej przedstawione zostały niektóre myśli zawarte w do-
kumentach Magisterium Kościoła dotyczące świętowania niedzieli,
zarówno w aspekcie wertykalnym, jak i horyzontalnym. Wydaje się,
że przed Kościołem w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia, nie
tylko jeżeli chodzi o dobre przyswojenie przez kapłanów i wiernych
świeckich zawartych w przywoływanych dokumentach treści, ale też
przełożenie ich na konkretne działania. Zanim zwrócimy uwagę na
niektóre z nich, przypatrzymy się, jak w świetle badań socjologicz-
nych wygląda uczestnictwo wiernych w Polsce w mszach świętych
niedzielnych, przystępowanie do Komunii św. i korzystanie z sakra-
mentu pokuty, motywacja działań, świadomość Eucharystii. Zoba-
czymy także, jak katolicy w Polsce przeżywają dzień Pański w aspek-
cie horyzontalnym obejmującym odpoczynek, stosunek do zakupów
i handlu w niedzielę oraz okazywaną solidarność wobec osób chorych
i cierpiących. 

2. Przeżywanie dnia Pańskiego przez katolików w Polsce
w aspekcie wertykalnym i horyzontalnym
w świetle przeprowadzonych badań

Na drugim etapie badawczym przyjętego paradygmatu teologii
pastoralnej, w oparciu o wyniki zinterpretowanych teologicznie prze-
prowadzonych badań socjologicznych, dokonuje się analizy aktual-
nej sytuacji Kościoła i realizowanych przez niego form działalnoś-
ci.14 Stawia się tutaj pytanie o skuteczność i sensowność istniejących
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14 Do wykorzystywania badań socjologicznych prowadzonych przez instytuty socjo-
logii pastoralnej w diagnozowaniu rzeczywistości oraz wytyczaniu kierunków pracy
duszpasterskiej wzywa nauczanie II Soboru Watykańskiego w konstytucji duszpas-
terskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes podkreślając, że
w duszpasterstwie winno się uznawać i w wystarczającym zakresie stosować nie tyl-
ko zasady teologii, lecz także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i so-
cjologii (KDK 62). Z kolei dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele pod-
kreśla, że badania socjologiczne i religijne prowadzone przez instytuty socjologii pas-
toralnej przyczyniają się w sposób bardzo skuteczny i owocny do dostosowywania
form apostolstwa do potrzeb dnia dzisiejszego (zob. DB 17). Szerzej na temat współ-
pracy między teologią pastoralną a socjologią religii pisze: W. Piwowarski, Perspek-
tywa teologiczna a socjologiczna w duszpasterstwie, „Chrześcijanin w świecie” 1973,



form działalności Kościoła w aktualnych warunkach. Teologiczna in-
terpretacja rzeczywistości jest związana z właściwym odczytywa-
niem znaków czasu.

W ramach prowadzonych rozważań zostanie przedstawione
narzędzie badawcze jakim posłużono się przy badaniu respondentów,
sposób doboru próby i jej charakterystyka. Następnie zostaną przed-
stawione wybrane aspekty przeżywania dnia Pańskiego przez katoli-
ków w Polsce w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym.

Narzędzie badawcze, organizacja badań, dobór próby
i jej charakterystyka

Do realizacji badań socjologicznych dotyczących przeżywania
dnia Pańskiego przez katolików w Polsce posłużono się samodzielnie
zredagowanym kwestionariuszem ankiety, zawierającym 56 pytań
zgrupowanych zasadniczo w dwa bloki programowe. Pierwszy blok
dotyczy przeżywania niedzieli w aspekcie horyzontalnym, który zwią-
zany jest z zaangażowanym udziałem respondentów w niedzielnej
i codziennej Eucharystii, ich motywacji i świadomości istoty mszy
św., form przygotowujących do udziału w niej, przyjmowania Ko-
munii Św. i korzystania z sakramentu pokuty, oceny celebracji po-
szczególnych jej elementów w parafiach, korzystania z innych prak-
tyk religijnych. Drugi blok programowy dotyczy wertykalnego aspek-
tu przeżywania dnia Pańskiego, związanego ze sposobem spędzania
przez respondentów czasu wolnego, ich oczekiwań w tej materii
wobec parafii oraz stosunku do pracy zarobkowej, zakupów i zakazu
handlu w niedzielę oraz zaangażowaniu w dzieła charytatywne. W an-
kiecie znalazło się również pytanie dotyczące moralnej oceny niektó-
rych zachowań.

Badania oparte na próbie celowej zostały przeprowadzone
w okresie od 18 maja do 15 sierpnia 2009 roku. Objęto nimi katoli-
ków z 90 dobranych losowo parafii z 3 diecezji.15 Pod uwagę wzięto
diecezje, w których jest jeden z najwyższych (diecezja tarnowska)
oraz najniższych w Polsce wskaźników dominicantes (archidiecezja

DZIEŃ PAŃSKI W ŻYCIU KATOLIKÓW W POLSCE

121

15 Zasady doboru próby opracował statystyk Andrzej Radźko z Uniwersytetu War-
szawskiego.
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szczecińsko-kamieńska). Wzięto również pod uwagę archidiecezję
warszawską.16 Dobór diecezji został przeprowadzony również pod
kątem wykorzystania w rozprawie badań postaw społeczno-religij-
nych ich mieszkańców, które zostały przeprowadzone przez ISKK
SAC.17 Wyniki badań przeprowadzonych wcześniej w trzech wymie-
nionych diecezjach mają być w późniejszym terminie być skonfron-
towane przez autora z wynikami prowadzonych przez siebie badań.
Zamiarem autora jest też skonfrontowanie uzyskanych wyników ba-
dań z przeprowadzonymi w 2002 roku przez ISKK SAC badaniami
dotyczącymi obrazu Kościoła w świadomości Polaków na początku
trzeciego tysiąclecia18 oraz badaniami religijności realizowanymi
przez CBOS.

Przygotowane kwestionariusze ankiet zostały w kopertach
przesłane księżom proboszczom wybranych parafii wraz ze specjalną
instrukcją dotyczącą ich dystrybucji. Każda ankieta znajdowała się
w posiadającej znaczek zaadresowanej kopercie. Respondenci byli
proszeni o to, aby po wypełnieniu ankiety włożyli ją do przygoto-
wanej koperty i odesłali ją pocztą. Początkowo wysłano 1800 ankiet,
ale w związku z brakiem odpowiedzi z niektórych parafii, dobrano
dodatkowo 10 parafii w celu zachowania odpowiednich proporcji.
Na ogólną liczbę łącznie wysłanych 2000 ankiet otrzymano 819,
z czego 797 zostało zakwalifikowanych do dalszej analizy w ISKK
SAC. Poniższa tabela zawiera podstawowe parametry próby przepro-
wadzonego badania.
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18  Kościół Katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, red. W. Zda-
niewicz, S. Zaręba, Warszawa 2004.

17 ISKK SAC przeprowadził badania postaw religijno-społecznych mieszkańców
diecezji tarnowskiej w 2000 roku, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w 2005 ro-
ku oraz warszawskiej w 2006 roku. Zob. Postawy społeczno-religijne diecezjan tar-
nowskich, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2001; Postawy społeczno-
-religijne mieszkańców archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, red. W. Zdaniewicz, S.
Zaręba, Szczecin 2006; Religijność mieszkańców Warszawy, red. W. Zdaniewicz,
S. Zaręba, T. Zembrzuski, Warszawa 2007.

16 W 2008 roku diecezja tarnowska osiągnęła najwyższy w Polsce wskaźnik domini-
cantes, który wyniósł 67,8%; najmniejszy procent wiernych na mszach świętych od-
notowano w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej – wyniósł on 26,8%. Dominican-
tes dla archidiecezji warszawskiej w 2008 roku wyniósł 30,9%. Zob. W. Dąbrowska-
-Macura, Nasza wiara w procentach, „Gość Niedzielny” 2009, nr 16, s. 27.



Tabela 1

Podstawowe parametry próby ogólnopolskiego badania Dzień Pański
w życiu katolików w Polsce

31839,9Warszawska
26433,1Tarnowska
21527,0Szczecińsko-Kamieńska

Diecezja
31,2249Miasto powyżej 501 tys.
11,793Miasto od 101 – 500 tys.
9,273Miasto od 21 – 100 tys.

15,6124Miasto do 20 tys. mieszkańców
30,1240Wieś

Miejsce zamieszkania
37,0295Wyższe
11,088Pomaturalne
30,7245Średnie
14,8118Zasadnicze zawodowe
6,451Podstawowe i niższe

Wykształcenie
28,1224Powyżej 60 lat
15,712551 – 60 lat
19,715741 – 50 lat
9,87836 – 40 lat

13,811026 – 35 lat
11,28918 – 25 lat

Wiek
64,0510Kobiety
35,6284Mężczyźni

Płeć

%N
Ogółem (N=797)Cechy społeczno-demograficzne

Wynika z niej, że z demograficznego punktu widzenia widocz-
na jest znaczna przewaga kobiet – 64,0% nad mężczyznami – 35,6%,
mieszkańców miast – 67,7% nad mieszkańcami wsi – 30,1%. Wśród
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mieszkańców miast przeważają mieszkańcy miast posiadających po-
wyżej 501 tysięcy mieszkańców19 – 31,2% nad mieszkańcami miast
do 20 tysięcy mieszkańców – 15,6%, od 101 do 500 tysięcy miesz-
kańców – 11,7% oraz od 21 do 100 tysięcy mieszkańców – 9,2%.

Z punktu widzenia wieku widocznym jest, że najliczniejszą
grupą wśród badanych była grupa osób mających powyżej 60 lat –
28,1% oraz od 41 do 50 lat – 19,7%, natomiast najmniejszą od 36 do
40 lat – 9,8% oraz do 25 lat – 11,2%. Zauważa się niewielką, bo
około 2,0% różnicę między grupą w wieku od 26 do 35 lat – 13,8%
a grupą od 51 do 60 lat – 15,7%.

Analizując strukturę wykształcenia w badanej populacji można
zauważyć przewagę osób z wykształceniem średnim – 30,7% i wyż-
szym – 37,0% nad osobami z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym – 14,8% i pomaturalnym – 11,0%. Najmniej wśród badanych
osób posiada wykształcenie podstawowe – 6,4% zbiorowości.

Jeżeli chodzi o przynależność do diecezji, to 39,9% responden-
tów mieszka w archidiecezji warszawskiej, 33,3% w diecezji tarnow-
skiej i 27,0% w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.20

Może pojawić się zarzut, że wyłoniona próba badawcza nie
może stanowić punktu wyjścia do formułowania wniosków dotyczą-
cych ogółu katolików w Polsce. Zarzut może dotyczyć przewagi ko-
biet nad mężczyznami, mieszkańców miasta nad mieszkańcami wsi,
osób z grupy powyżej 60 lat nad osobami z grupy do 25 lat, respon-
dentów posiadających wykształcenie wyższe i średnie nad osobami
z wykształceniem podstawowym. Trzeba podkreślić, że dobór próby
został przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących w badaniach
socjologicznych reguł. Ze względu na szczupłe środki finansowe
przeprowadzono ankietę listownie, co oczywiście wiązało się z bra-
kiem pełnej kontroli i ograniczonym wpływem na dobór próby. Księ-
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20 Archidiecezja szczecińsko-kamieńska liczy 1000000 mieszkańców, diecezja tar-
nowska 1114000, a archidiecezja warszawska 1470000. Przy doborze próby dla ar-
chidiecezji warszawskiej uwzględniono reprezentatywną próbę mieszkańców za-
mieszkujących prawobrzeżną część Warszawy, a więc należących do diecezji war-
szawsko-praskiej. Zob. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Pol-
ski 2008, Warszawa 2008, s. 134. 

19 Takim miastem jest Warszawa.



ża proboszczowie otrzymali jednak szczegółowe instrukcje dotyczą-
ce sposobu dobory respondentów. Analizując wyłonioną próbę ba-
dawczą można dojść do wniosku, że część z nich nie dostosowała się
do przesłanych wskazań.

Odnosząc się do ewentualnych zarzutów dotyczących formu-
łowania wniosków i postulatów odnoszących się do całej populacji
katolików w Polsce, trzeba także wskazać na fakt, że w teologii pasto-
ralnej wyniki badań socjologicznych maja charakter ilustrujący pew-
ne zjawiska i dlatego jest uprawnione uogólnianie pewnych tendencji
przy braku zachowania proporcji rozkładów statystycznych cech pró-
by. Warto też podkreślić, że autor będzie się odwoływał również do
dostępnych wyników badań przeprowadzonych w 2002 roku przez
ISKK SAC na próbie ogólnopolskiej, a także w wybranych diecez-
jach. Licząc 797 osób próba badawcza respondentów mieszkających
w różnych, mających odmienne uwarunkowania historyczne, spo-
łeczne i kulturowe diecezjach oraz nawiązanie do wyników przepro-
wadzonych wcześniej badań pozwoli na wyciągnięcie właściwych
wniosków dotyczących sposobów przeżywania przez nich niedzieli
i zaproponowanie pewnych działań pastoralnych.

2.2. Świętowanie niedzieli w aspekcie wertykalnym

Zanim dokonamy analizy świętowania niedzieli przez Polaków
w aspekcie wertykalnym, rozpatrzmy kwestię autoidentyfikacji z wia-
rą religijną. Globalna postawa wobec wiary jest jednym z paramet-
rów religijności, będącym jej subiektywną i bardzo ogólną oceną.21

Stosunek do wiary religijnej, nazywany niekiedy autodeklaracją wia-
ry, jest ogólnym samookreśleniem własnej identyfikacji z wiarą, przy-
bierając różną postać intensywności. Wyniki przeprowadzonych ba-
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21 Próbując przybliżyć i ukazać zjawisko religijności z punktu widzenia socjolo-
gicznego, dokonuje się jej operacjonalizacji, czyli opisania jej za pomocą różnych
parametrów (wymiarów). W. Piwowarski odwołując się do dorobku wielu socjo-
logów religii (Ch.Y. Glock i R. Stark; L. Dingemans i J. Remy) podjął się zabiegu
operacjonalizacji religijności za pomocą siedmiu parametrów: globalnego stosunku
do wiary, ideologii religijnej, doświadczenia religijnego, praktyk religijnych, wspól-
noty religijnej, moralności religijnej. Mający charakter wstępny parametr globalnego
stosunku do wiary informuje o tym, czy badana osoba jest wierząca, a jeśli tak, to jak
ją ocenia. Zob. W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 58–66.



dań ukazały, że aż 59,0% badanych uważa się za osoby wierzące,
a 37,1% za osoby głęboko wierzące. Tylko 1,5% respondentów okreś-
liło siebie jako osoby niezdecydowane. Okazuje się więc, że w popu-
lacji osób badanych aż 96,1% respondentów deklaruje przywiązanie
do wiary religijnej.

W badaniach socjologicznych praktyki religijne należą do naj-
częściej stosowanych wskaźników pomiaru zinstytucjonalizowanej
religijności.22 Jedną z najważniejszych praktyk jest uczestnictwo
w niedzielnej mszy św. Kościół katolicki zobowiązuje wiernych do
uczestnictwa we mszy św. w niedzielę i święta nakazane oraz zachę-
ca do tego uczestnictwa także w inne dni. Uczestnictwo w niedziel-
nej Eucharystii ma przede wszystkim wymiar religijny, ale również
stanowi podstawę do nawiązywania wzajemnych więzi w parafii ro-
zumianej jako wspólnota wspólnot. Przyjrzyjmy się, jak wygląda
uczestnictwo badanych respondentów w niedzielnej Eucharystii.

Wykres 1.

Uczestnictwo respondentów we mszy św. niedzielnej w ostatnim roku
(dane w %)

Z wykresu 1. wynika, że na mszę św. w każdą niedzielę w cią-
gu ostatniego roku uczęszczało 76,3% respondentów, prawie w każ-
dą niedzielę 14,4%, zazwyczaj 1–2 razy w miesiącu 3,4%, tylko
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w wielkie święta lub z okazji ślubu, pogrzebu itp. 5,0%, nigdy
w ciągu ostatniego roku nie uczestniczyło 0,8% badanych. Sumując
dwie pierwsze kategorie osób systematycznie praktykujących udział
we mszy św. w niedzielę otrzymujemy wskaźnik 90,7% katolików
w miarę regularnie uczęszczających na mszę św., co w zestawieniu
ze średnią krajową dominicantes za 2008 rok (40,4%) wydaje się bar-
dzo wysokim wskaźnikiem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że
w socjologicznych badaniach religijności z reguły występuje różnica
między deklarowanymi zachowaniami religijnymi a stanem faktycz-
nym.23 Tak wysoki procent osób praktykujących uczestnictwo w nie-
dzielnej mszy św. może się też wiązać z tym, że jak już wspomniano,
w wielu wypadkach księża proboszczowie nie zastosowali się do
wskazań zawartych w instrukcji, wręczając ankiety osobom bardzo
zaangażowanym religijnie, co wpłynęło na brak reprezentatywności
próby.

Z przeprowadzonych badań wynika że wśród osób, które regu-
larnie w każdą niedzielę uczestniczą we mszy św. jest więcej kobiet
– 65,8% niż mężczyzn – 33,9%, osób w wieku powyżej 60 lat – 33,9%
niż przynależących do grupy wiekowej do 25 lat – 7,9% i od 36 do
40 lat – 9,2%, posiadających wykształcenie wyższe – 37,2% niż pod-
stawowe i niższe – 5,8%, mieszkających w miastach powyżej 501 ty-
sięcy – 32,4% niż od 21 do 100 tysięcy – 9,5%. Warto zwrócić uwa-
gę na pojawiający się taki sam wskaźnik procentowy osób (13,3%)
uczęszczających systematyczne uczęszczanie na niedzielną mszę św.
mieszkających w miastach do 20 tysięcy i od 101 do 500 tysięcy.

Pytanie o uczestnictwo we mszy św. w aspekcie ilościowym
dostarcza okrojonej wiedzy na temat świadomości religijnej respon-
dentów dotyczącej tego sakramentu. Chcąc zbadać tę świadomość,
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postawiono pytanie otwarte: Czym jest msza święta? Odpowiedzi res-
pondentów zostały uszeregowane w pewne kategorie: 33,4% respon-
dentów uznało ją za spotkanie z Bogiem, 22,7% z nich stwierdziło,
że jest ona ofiarą, 8,3% uważało ją za przeżycie duchowe, religijne,
a 7,9% za pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Tylko 3,8% badanych uzna-
ło mszę św. za ucztę, natomiast aż 47,1% używało jeszcze wiele in-
nych jej określeń, wśród których na dalszym miejscu pojawiało się
również określenie dziękczynienie.

Jest rzeczą właściwą, że wysoki procent respondentów widzi
w Eucharystii ofiarę, ale z kolei zbyt mały ich procent uznaje ją za
ucztę, akcentując aspekt dziękczynienia. Taki stan rzeczy powinien
pobudzić do pewnej refleksji i działań pastoralnych. Ich celem ma
być taka formacja religijna wiernych, aby posiadali właściwą świa-
domość dotyczącą różnych wymiarów Eucharystii.

Szukając odpowiedzi na pytanie dotyczące świadomości reli-
gijnej respondentów dotyczącej Eucharystii, należy także zastanowić
się nad motywacją ich udziału w niedzielnej mszy św. Czy jest on
związany z właściwym rozumieniem jej roli w życiu chrześcijanina
i Kościoła (zob. KKK 2177), czy też posiada inne przyczyny? Prak-
tyki religijne mogą być wyrazem nie tylko autentycznego zaangażo-
wania się jednostki w życie religijne, lecz także stanowić formę ma-
nifestowania tożsamości grupowej określanej w odniesieniu do spo-
łeczeństwa polskiego jako religijność obywatelska.24 W zdecydowa-
nej mierze badani respondenci postrzegają udział we mszy św. w ka-
tegoriach przeżywanej religijności: dla 74,9% badanych jest ona prze-
życiem religijnym, dla 59,0% respondentów spełnieniem nakazu su-
mienia, a dla 32,5% badanych wypełnieniem obowiązku wobec Koś-
cioła. Z badanych osób tylko nieliczni traktują udział we mszy św.
jako dostosowanie się do ogólnego zwyczaju – 5,1% lub wymagań
rodziny – 3,6%. Wydaje się, że respondenci mają właściwą moty-
wację pobudzającą ich do udziału w niedzielnej mszy św.

Pełne uczestnictwo we mszy świętej związane jest z przyję-
ciem Komunii św. Kościół w swoim nauczaniu zachęca wiernych do

KS. TOMASZ WIELEBSKI

128

24 I. Borowik, Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojenne Polsce,
Kraków 1997, s. 72.



tego, aby uczestnicząc w mszy św. przyjmowali Komunię Św. z na-
leżną dyspozycją (zob. KKK 1382–1385). Jaka jest częstotliwość
przystępowania do Komunii Św. badanych wiernych? Mówi o tym
wykres 2.

Wykres 2

Częstotliwość przystępowania do Komunii św. (dane w %)

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 64,5% responden-
tów przystępowało do Komunii Św. w ostatnim tygodniu, 18,2%
w ostatnim miesiącu, 6,3% w okresie ostatniej Wielkanocy, 3,5%
przed kilkoma laty, 1,6% przed rokiem, 0,3% ani razu od dzieciń-
stwa. Zestawiając przywołane wskaźniki ze wskaźnikami osób deklaru-
jących systematyczny udział we mszy św. niedzielnej (zob. wykres 1),
wydaje się słusznym stwierdzenie mówiące o tym, że w świadomości
badanych istnieje ścisły związek udziału w Eucharystii z przyjmowa-
niem Komunii Św.

Przyjęcie Komunii Św. powinno być poprzedzone sakramen-
talnym rozgrzeszeniem. Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum
caritatis wzywa wiernych do praktyki częstej spowiedzi a kapłanów
do tego, aby sprawowali ten sakrament z zaangażowaniem i kompe-
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tencją (zob. SC 21). Czy badani respondenci realizują w praktyce to
wezwanie? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza wykres 3.

Wykres 3

Częstotliwość przystępowania do sakramentu pokuty (dane w %)

Z przeprowadzonych badań wynika, że 43,2% badanych spo-
wiada się kilka razy w roku, a 40,5% około raz w miesiącu. Częściej
niż raz w miesiącu spowiada się 6,9% badanych, a 4,1% responden-
tów spowiada się raz w roku lub co parę lat. 0,4 % nie spowiadało się
ani razu od dzieciństwa.25

Wśród osób spowiadających się około raz w miesiącu zauważa
się znaczną przewagę kobiet – 71,5% nad mężczyznami – 28,2%,
osób z kategorii wiekowej powyżej 60 lat – 37,5% nad osobami
z przedziału wiekowego od 36 do 40 lat – 7,7%, mających wy-
kształcenie średnie – 33,4% i wyższe – 32,8% nad osobami posia-
dającymi wykształcenie podstawowe i niższe – 7,7%, zamieszkują-
cymi miasta powyżej 501 mieszkańców – 30,7% i wieś – 27,2% niż
miasta od 21 do 100 tysięcy mieszkańców – 10,5%.
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Zapytano się także respondentów o to, kiedy księża powinni
spowiadać wiernych. 54,2% badanych stwierdziło że przed mszą św.
i w czasie jej trwania, 23,5% tylko przed mszą św., 18,4% w czasie
dyżurów popołudniowych lub wieczornych, a 3,3% wyraziło chęć
spowiadana się tylko w czasie mszy św. Zwraca uwagę wysoki
wskaźnik procentowy osób które chciałaby skorzystać z sakramentu
pokuty poza mszą św. (41,9%), być może pragnąc nawiązać dialog
ze spowiednikiem i poruszyć różne problemy duchowe.

Z przytoczonych danych wynika, że duży odsetek responden-
tów posiada właściwie ukształtowaną świadomość religijną odnośnie
roli sakramentu pokuty w życiu chrześcijanina. Zestawiając uzyskane
wyniki z wykresem ukazującym częstotliwość przyjmowania Komu-
nii Św. (zob. wykres 2) można wysunąć wniosek, że w Polsce,
w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, nie odnotowujemy kryzy-
su świadomości roli sakramentu pokuty, który powinien poprzedzać
przyjęcie Eucharystii.

Dokumenty Magisterium Kościoła wspominają o konieczności
świadomego, wiążącego się z odpowiednim przygotowaniem, udzia-
le w Eucharystii (zob. KL 48; 56). Czy Kościół w Polsce podejmuje
trud właściwego formowania świadomości religijnej wiernych, zwra-
cający również uwagę na znaczenie i wymiary mszy św.?

Chcąc znaleźć odpowiedzi na powyższe pytanie, zapytano się
respondentów o to, czy w ich parafii mają oni możliwość poznawa-
nia znaczenia Eucharystii. Chociaż tylko 7,0% badanych stwierdziło,
że nic nie wie o takich inicjatywach, ale 22,8% respondentów pod-
kreślało, że nie ma w ich parafiach grup przygotowujących liturgię,
a 28,9% wskazało na brak katechez wyjaśniających znaczenie mszy
św. Aż 80,4% respondentów podkreślało, że istota i znaczenie Eu-
charystii jest najczęściej ukazywane w ramach homilii i ogłoszeń,
a 52,2% badanych wskazywało na komentarze wygłaszane w czasie
mszy św. Szkoda, że tego typu tematyka nie zajmuje szerszego miej-
sca na łamach gazetek parafialnych (o tym wspominało 16,7% res-
pondentów) i na stronach internetowych parafii (pisało o tym tylko
5,6% respondentów). W świetle przytoczonych wyników badań moż-
na postawić tezę, że jeszcze za mało prowadzi się inicjatyw pogłębia-
jących świadomości wiernych dotyczącą Eucharystii.
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Nauczanie Magisterium Kościoła zwraca uwagę na koniecz-
ność czynnego udziału całego Ludu Bożego we współtworzeniu cele-
bracji Eucharystycznej. Czy wspomniane zalecenia są właściwie re-
izowane w polskiej rzeczywistości? Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że tylko 17,6% responntów spełnia systematycznie jakieś posłu-
gi w czasie mszy św., 17,9% czyni to sporadycznie, a aż 62,2% bada-
nych nie angażuje się czynnie w przygotowanie liturgii. Na pytanie
dotyczące tego, czy ktoś chciałby spełniać takie posługi, nie udzieliło
odpowiedzi 65,4% respondentów, a 21,9% badanych odpowiedziało
twierdząco. 8,3% respondentów nie zastanawiało się nad tym zagad-
nieniem, a tylko 4,3% zdecydowanie odpowiedziało, że nie chciałoby
spełniać takich posług. Warto postawić pytanie o istniejący stan rze-
czy. Czy u jego podstaw leży brak odpowiedniej świadomości religij-
nej badanych dotyczącej roli osób świeckich we współtworzeniu li-
turgii, traktowanie mszy św. jako czegoś „prywatnego” (tylko moje
osobiste spotkanie z Bogiem), czy może niechęć niektórych duchow-
nych do współpracy z laikatem? Może na uzyskany wynik ma wpływ
to, że wśród respondentów którzy nie chcą włączać się czynnie do
współtworzenia liturgii (przewaga kobiet nad mężczyznami) są oso-
by, które nie widzą dla siebie miejsca w tej materii?

W sposób selektywny przedstawiono i zinterpretowano niektó-
re wyniki badań przeprowadzonych wśród katolików w Polsce doty-
czących świętowania niedzieli w aspekcie wertykalnym. Wynika
z nich, że chociaż duży procent respondentów uczęszcza regularnie
na mszę św. niedzielną, traktując ją w kategoriach właściwie przeży-
wanej religijności, to jednak nie mają oni do końca właściwie ufor-
mowanej świadomości religijnej. Dotyczy to zarówno znajomości
różnych aspektów Eucharystii jak i konieczności jej liturgicznego
współtworzenia. Istniejący stan rzeczy domaga się podjęcia odpo-
wiednich działań pastoralnych.

2.3. Świętowanie niedzieli w aspekcie horyzontalnym

Jan Paweł II w IV. rozdziale listu Dies Domini podkreśla, że
niedziela ma być także dniem radości, odpoczynku i solidarności.
Źródłem radości, która jest darem Ducha Świętego, ma być spotkanie
ze Zmartwychwstałym Panem, odpoczynek niedzielny ma pozwolić
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człowiekowi przerwać rytm pochłaniających jego ziemskich zajęć
i uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga, a dzieła miłosierdzia,
działalności charytatywnej i apostolstwo mają być owocem udziału
w Eucharystii (DD 56. 65. 69). Postawmy pytanie, w jaki sposób ka-
tolicy w Polsce przeżywają niedzielę w aspekcie horyzontalnym?

Jan Paweł II w swoim liście przedstawia różne pastoralne pro-
pozycje chrześcijańskiego przeżywania niedzieli, wymieniając spot-
kania w gronie rodziny i przyjaciół, różne formy rozrywki (DD 52).
Na otwarte pytanie dotyczące sposobu rozumienia niedzieli, 41,9%
respondentów odpowiada, że jest to dla nich dzień odpoczynku, a dla
34, 9% ankietowanych dzień spotkań z rodziną. 66,5% respondentów
twierdzi, że nie pracuje zawodowo w niedzielę, 10,7% pracuje oka-
zjonalnie, natomiast tylko 7,4% pracuje w większość niedziel. Zada-
wala duży procent respondentów rozumiejących rolę odpoczynku,
który należy się człowiekowi ze względu na jego ludzką godność
i związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe oraz społecz-
ne. Odpoczynek razem z cyklem pracy jest wpisany w naturę ludzką,
pozwalając człowiekowi wyrywać się z rytmu ziemskich zajęć. Jest
to ważne szczególnie w dzisiejszych czasach, w których praca pozos-
taje dla wielu ludzi uciążliwą powinnością (zob. DD 65–65).

W jaki sposób odpoczywają ankietowani? Z przeprowadzonych
badań wynika, że zwykle i dość często odwiedzają oni rodzinę i przy-
jaciół, bądź przyjmują ich u siebie – 48,8%, czytają prasę i książki –
45,6%, oglądają telewizję – 42,9%, spacerują – 39,2%, wyjeżdżają
na łono natury i wycieczki krajoznawcze – 24,1%, rozwijają swoje
hobby – 14,3%, odsypiają zaległości – 12,4%, robią zakupy – 3,3%,
chodzą do kina, teatru i na mecze – 3,2%, „imprezują” – 1,9%.
11,0% respondentów deklaruje, że robi jeszcze inne rzeczy.

Jak widać z przytoczonych danych, najczęstszą formą odpo-
czynku niedzielnego są spotkania z rodziną i przyjaciółmi, a tylko
niewielki procent badanych robi zwykle i dosyć często w niedzielę
zakupy. Na podkreślenie zasługuje wysoki wskaźnik osób czytają-
cych prasę i książki. Szkoda, że tylko 3,2% respondentów uczęszcza
do kina, teatru i na mecze. Przyczyny tego faktu można doszukiwać
się albo w braku odpowiednich funduszy, nie rozbudzonych potrzeb
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lub zbyt dużej odległości do miejsc, w których odbywają się tego ty-
pu wydarzenia.

II Polski Synod Plenarny podkreśla w swoim nauczaniu, że
wśród różnych zadań parafii powinno znaleźć się kształtowanie
umiejętności społecznych i postaw obywatelskich przez naukę współ-
pracy w grupach i wspólnotach, bibliotekach, wideotekach, kawia-
renkach, klubach sportowych, centach młodzieżowych i klubach
„trzeciego wieku”.26 Czy to nauczanie znajduje odzwierciedlenie
w codziennej rzeczywistości? Z przeprowadzonych badań wynika, że
tylko 14,6% respondentów odpowiada twierdząco na pytanie doty-
czące możliwości wspólnego przeżywania czasu w niedzielę w domu
parafialnym, natomiast aż 65,6% badanych nie zauważa takiej możli-
wości. Wobec takiej rzeczywistości trzeba podjąć odpowiednie dzia-
łania, które sprawią, że parafia oprócz swojej podstawowej funkcji
religijnej będzie też pełniła funkcje wspólnotwórczą i kulturotwórczą.

Jakich form działania ze strony parafii spodziewają się badani
respondenci? Oczekują oni możliwości spędzenia wolnego czasu
w niedzielę w kawiarence parafialnej – 40,5%, oglądania wystaw,
spotykania się z artystami, pisarzami i ciekawymi ludźmi – 39,3%,
oglądania przedstawień teatralnych – 32,9%, spotykania się w klubie
parafialnym – 32,1%, klubie „trzeciego wieku” – 23,5%, możliwości
wypożyczania książek i filmów – 22,8%, korzystania z czytelni prasy
– 18,7%, działania w drużynie harcerskiej – 8,8%. Tylko 5,4% res-
pondentów nie ma wobec parafii żadnych oczekiwań w związku
z możliwością spędzania w niedzielę czasu wolnego.

Przytoczone wyniki badań wskazują na szerokie oczekiwania
respondentów wobec parafii w aspekcie spędzania czasu wolnego
w niedzielę. Nie zapominając o podstawowych funkcjach parafii, do
których należy przede wszystkim niedzielna celebracja Eucharystii
służąca budowaniu wspólnoty (zob. DD 35), trzeba zwrócić uwagę
na fakt, że powinna ona stawać się domem rodzinnym, gościnnym,
braterskim, który w obliczu zachodzących głębokich procesów roz-
kładu ludzkich społeczności i ich dehumanizacji zaspokoi pragnienie
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ludzi związane z budowaniem jedności (zob. ChL 26–27). Mimo
przeżywanych kryzysów, parafia pozostaje pierwszą wspólnotą koś-
cielną w której jest realizowana zarówno działalność duszpasterska
jak i społeczna. Proponowane przez nią różne formy spędzania wol-
nego czasu w niedzielę mogą z powodzeniem służyć temu celowi.27

Jan Paweł II podkreślał, że jednym z problemów współczesne-
go świata jest zatracenie pierwotnego sensu niedzieli przez wielu
chrześcijan, związanego zarówno z brakiem uczestnictwa w niedziel-
nej Eucharystii, jak również nieumiejętnością świętowania, którego
przejawem jest nie powstrzymywanie się od prac i zajęć nie licytują-
cych z istotą tego dnia (zob. DD 4. 67). Do takich zajęć można z pew-
nością zaliczyć robienie zakupów. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na to, jaki jest stosunek badanych respondentów do zakupów
w niedzielę i ustawowego zakazowi handlu w tym dniu.

Z przeprowadzonych wśród katolików w Polsce badań wyni-
ka, że prawie albo dość często robi zakupy w niedzielę 5,9% respon-
dentów, od czasu do czasu 21,0% badanych, zdarzyło się to kilka ra-
zy 53,6% ankietowanym, a nigdy nie robi zakupów 18,7%. Warto
porównać uzyskane wyniki z wynikami badań prowadzonymi na
przestrzeni kilku ostatnich lat wśród Polaków przez CBOS aby zoba-
czyć, czy istnieje istotna różnica w postawach osób ankietowanych
przez autora.28
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28 Badania prowadzone przez CBOS w maju 2008 wykazały, że w odniesieniu do
wyników wcześniejszych sondaży od 2002 roku nie zmienia się zasadniczo liczba
osób robiących dosyć często i czasami zakupy w niedzielę, których wskaźnik procen-
towy wynosi 37,0 (1997 – 16,0; 2002 – 37,0; 2004 – 39,0). Zwiększyła się natomiast
o kilka punktów procentowych liczba osób niezbyt często robiących zakupy w nie-
dzielę, która wynosi 34,0% (1997 – 22,0%; 2002 – 28,0%; 2004 – 29,0%). Od 1997
roku zmniejsza się systematycznie liczba osób nigdy nie robiących zakupów w nie-
dzielę – wskaźnik procentowy tych osób wyniósł w 2008 roku 29,0% (1997 – 62,0%;
2002 – 35,0%; 2004 – 32,0%). Relatywnie najczęściej zakupy robią osoby młodsze,
mieszkające w największych aglomeracjach miejskich, lepiej wykształcone, nie
uczestniczące w praktykach religijnych bądź praktykujące spontanicznie. Robieniu
zakupów w niedzielę sprzyja przebywanie w centrach handlowych, które dają mo-
żliwość miłego spędzenia czasu (kawiarnie, restauracje, kina). Zob. Centrum Badania
Opinii Publicznej Omnias, Zachowania konsumenckie. Komunikat z badań, Warsza-

27 Jan Paweł II, Parafia – wspólnota otwarta. Przemówienie dla uczestników sesji
plenarnej Kongregacji Duchowieństwa, OR 1984, nr 11–12, s. 24.



Porównując wyniki badań autora z wynikami badań przepro-
wadzonych przez CBOS na grupie ogólnopolskiej można stwierdzić,
że nie ma zasadniczej różnicy miedzy osobami robiącymi zakupy do-
syć często (4,8% – 7,0%). Pewna różnica widoczna jest we wskaźni-
ku procentowym dotyczącym osób robiących zakupy czasami (21,0%
– 30,0%) oraz nie robiących ich nigdy (18,7% – 29,0%). Największą
różnice wskaźnika procentowego zauważa się wśród osób niezbyt
często robiących zakupy (53,6% – 34,0%). Z przytoczonych badań
wynika, że badani przez autora katolicy w porównaniu z ogólną gru-
pą populacji Polaków wstrzymują się częściej od zakupów w niedzielę.
A jaka jest zależność między uczestnictwem respondentów we mszy
św. niedzielnej a robieniem przez nich zakupów w niedzielę? Dane
na te temat zawiera tabela 2.

Tabela 2

Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej a robienie zakupów w niedzielę
(dane w %)

0,02,53,70,90,7
Brak
odpowiedzi

0,033,333,316,716,7Nigdy

2,515,047,527,55,0
Tylko w wielkie
święta

3,733,348,111,10,0
Zazwyczaj
1–2 w miesiącu

6,147,033,012,20,9
Prawie w każdą
niedzielę

23,058,615,61,30,8
W każdą
niedzielę

NigdyZdarzyło
się kilka

razy

Od czasu
do czasu

Dosyć
często

Prawie
zawsze

Robienie zakupów w niedzielęUczestnictwo
we mszy św.

Z przytoczonych wyników badań widać, że osoby biorące
udział we mszy św. tylko w wielkie święta lub zazwyczaj 1–2 razy
w miesiącu zasadniczo robią zakupy częściej niż osoby uczestniczące
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wa 2008, www.cbos.pl (data pobrania 31. 10. 2009).



we mszy św. w każdą niedzielę. Korelacja tych pytań pozwala na
sformułowanie wniosku, że wraz z bardziej systematycznym uczest-
nictwem we mszy św. niedzielnej, spada liczba osób robiących w tym
dniu zakupy. Zauważa się jednak pewną różnice w podejściu do za-
kupów w niedzielę między osobami uczęszczającymi ma mszę św.
w każdą niedzielę i prawie w każdą niedzielę. Respondenci należący
do drugiej grupy częściej robią zakupy niż osoby deklarujące syste-
matyczny udział we mszy św. niedzielnej.

W debacie publicznej prowadzonej w Polsce pojawiają się pro-
pozycje zakazu handlu w dni świąteczne i niedziele. Znalazły one
swój pewien wyraz w obowiązującym prawie.29 Obrońcy niedzieli ro-
zumianej jako najstarsze przykazanie socjalne świata postulują, aby
na wzór Niemiec wprowadzić konstytucyjny zakaz handlu w każdą
niedzielę.30 A jaki jest stosunek badanych osób do propozycji usta-
wowego zakazu handlu w niedzielę? O konieczności takiego zakazu
wspomina 60,9% badanych respondentów, przeciwnym takim roz-
wiązaniom jest 21,3% badanych, a nie ma zdania 16,8% populacji.
Należy zastanowić się nad tym, dlaczego prawie jedna czwarta res-
pondentów występuje przeciwko takiemu zakazowi i jakie podjąć
działania, aby ich przekonać do zmiany postaw. Takie samo pytanie
należy postawić w aspekcie działań prowadzonych wobec osób nie
mających zdania na poruszany temat.

Owocem uczestnictwa w niedzielnej mszy św. powinno być za-
angażowanie charytatywne (odwiedzanie chorych w domach i szpita-
lach, dzieci w domach dziecka). Z przeprowadzonych badań wynika,
że aż 71,3% respondentów nie podejmuje takich form aktywności,
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30 W Niemczech wysiłki różnych środowisk (grup interesu, organizacji pozarządo-
wych, związków zawodowych i kościołów chrześcijańskich doprowadziły do tego),
że artykuł 140. niemieckiej ustawy konstytucyjnej stanowi: niedziela jest dniem od-
poczynku i duchowego wytchnienia. Trzeba w tym miejscu wspomnieć o wspólnych
oświadczeniach z 1985, 1988 i 1999 roku Kościołów chrześcijańskich (katolickiego
i protestanckiego) broniących wartości niedzieli.

29 Obecnie w Polsce po przyjętej przez Sejm 6. lipca 2007 roku poprawce, Kodeks
Pracy zakazuje handlu w 12. dniach świątecznych: 1. stycznia (Nowy Rok); 2 dni
Wielkanocy; 1. maja, 3. maja, niedziela Zesłania Ducha Świętego (Zielone Święta);
Boże Ciało; 15. sierpnia (Wniebowzięcie NMP); 1. listopada (Wszystkich Świętych);
11. listopada (Święto Niepodległości); 25. i 26. grudnia (Boże Narodzenie).



21,9% czyni to od czasu do czasu, a tylko 6,0% w sposób regularny.
Znowu warto podjąć refleksję nad przyczyną istniejącego stanu rze-
czy. Czy kapłani w swoim przepowiadaniu nie zwracają uwagi na
związek mszy św. z codziennością, który ma się między innymi prze-
jawiać troską o ludzi chorych i cierpiących? Może zbyt mała jest jesz-
cze świadomość religijna duchowieństwa i osób świeckich dotycząca
tego, że głoszenie słowa Bożego (kerygmat-martyria), sprawowanie
sakramentów (leiturgia) oaz posługa miłości (diakonia) są ze sobą
bardzo ściśle związane, wyrażając naturę Kościoła (Deus Caritas est
25)? Czy w dostateczny sposób propaguje się treści zawarte w Dies
Domini, który podkreśla, że niedziela ma być dniem, w którym wier-
ni mogą poświęcić się dziełom miłosierdzia, działalności charytatyw-
nej, odwiedzając chorych i poświęcając kilka godzin (!) jakieś kon-
kretnej formie wolontariatu i solidarności (DD 69, 72)?

Wymiernym wyrazem troski o osoby chore ma być towarzy-
sząca transmisjom radiowym i telewizyjnym posługa nadzwyczaj-
nych szafarzy Eucharystii przynoszących im Komunię św. do domów,
umożliwiając w ten sposób korzystanie z owoców niedzielnej mszy
św. (DD 54). Z przeprowadzonych badań wynika, że 44,2% respon-
dentów odpowiada negatywnie na pytanie dotyczące tego, czy w ich
parafii osoby świeckie zanoszą chorym w niedzielę Komunię Św., na-
tomiast twierdząco odpowiada tylko 24,8% badanych. Wysoki pro-
cent respondentów (30,4%) nie jest zorientowanych w tej materii.
Wydaje się, że istniejący stan rzeczy powinien ulec zmianie.

Wyniki przeprowadzonych badań prowadzonych w Polsce
przez różne ośrodki badawcze (ISKK SAC31; CBOS32) pokazują
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32 Na podstawie badań religijności Polaków realizowanych w latach 1989–2008 przez
Centrum Badań Opinii Społecznej można stwierdzić, że charakterystycznym elemen-
tem wiary polskiego społeczeństwa jest trwałe i stosunkowo silne przywiązanie do
praktyk religijnych takich jak msze św. czy nabożeństwa. Ponad połowa badanych)
odsetek ten waha się od 55,0 do 60,0% przyznaje, że praktykuje co najmniej raz
w tygodniu, Badania prowadzone w 2007 roku pokazały, że udział w praktykach reli-
gijnych takich jak msze i nabożeństwa raz w tygodniu zadeklarowało 52,0% kobiet

31 Badania religijności Polaków prowadzone w 1998 roku przez ISKK SAC wyka-
zały, że w każdą lub prawie każdą niedzielę uczestniczy we mszy św. 64,9% bada-
nych, co w zestawieniu z wskaźnikiem 65,2% za rok 2002 wyraża pewną stałą ten-
dencję. Zob. W. Zdaniewicz, L. Adamczuk, Praktyki niedzielne, www.iskk.eccle-
sia.org.pl/praktyki-niedzielne.htm (data pobrania 30. 10. 2009). 



w miarę wysoki poziom uczestnictwa respondentów we mszy św. nie-
dzielnej. Niektórzy socjologowie uważają, że proces sekularyzacji ro-
zumiany w jego wąskim znaczeniu jako „odkościelnienie” (zerwanie
więzi z Kościołem instytucjonalnym przez zaprzestanie lub wyraźne
ograniczenie uczestnictwa w praktykach religijnych), nie ma jeszcze
miejsca w Polsce.33 Co prawda badania dominicantes prowadzone
w 2008 wykazały, że chociaż nastąpił lekki spadek osób uczestniczą-
cych we mszy św. w porównaniu z rokiem 2007 (3,8%), to jednak za
wcześnie jeszcze na stawianie tezy o poważnym kryzysie polskiej
religijności.34 Uzyskane wyniki badań mogą jednak sygnalizować, że
taki kryzys się pojawia, dlatego trzeba podjąć szereg różnych dzia-
łań, które wpłyną nie tylko na zachowanie odsetka katolików uczest-
niczących regularnie we mszy św. niedzielnej, ale również na jego
podniesienie. Wyniki przeprowadzonych badań powinny pobudzać
do refleksji nad tym, jakie należy podjąć działania pastoralne służące
również pogłębieniu świadomości wiernych dotyczących sakralnego
charakteru tego dnia i sposobu jego przeżywania. Zgodnie z przyję-
tym paradygmatem teologii pastoralnej, następna część naszych roz-
ważań ma służyć temu celowi.

3. Pastoralne inicjatywy Kościoła w Polsce wobec
pewnych przejawów kryzysu świętowania niedzieli

Należy teraz, po przytoczeniu nauczania Magisterium oraz zin-
terpretowaniu teologicznym wyników badań socjologicznych ukazu-
jących świętowanie dnia Pańskiego przez katolików w Polsce, przejść
do trzeciego etapu działań. Związany on jest z koniecznością ustale-
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34 Im, awo, mp/ju, Najnowsze dane o polskiej religijności – spadek o 3,8%, www.-
ekai.pl/wydarzenia/raport/x1921/najnowsze-dane-o-polskiej-religijnoci (data pobra-
nia 8. 10. 2009).

33 Tamże, s. 23–24.

i 43,4% mężczyzn, z których najliczniejszą grupę stanowiły osoby z grupy wiekowej
65 lat i więcej, mieszkający na wsi – 58,2% i w miastach do 20. tysięcy mieszkań-
ców. Porównując wyniki uzyskane w 2007 roku przez CBOS z wynikami badań auto-
ra można mówić o podobnej tendencji, porównując wskaźniki płci i wieku: przewaga
kobiet nad mężczyznami, grupa wiekowa ponad 60 lat. Różnice zauważa się w przy-
padku wskaźnika zamieszkania, gdyż najczęściej praktykują raz w tygodniu osoby
z miasta powyżej 501. tysięcy. Zob. R. Boguszewski, Polak – na zawsze katolik?
Polska religijność w latach 1989–2008 na podstawie badań CBOS, dz. cyt., s. 7–8.



nia kierunków działań służących utrwaleniu pozytywnych tendencji
w jego przeżywaniu oraz przeciwdziałaniu negatywnym procesom.

Propagowanie treści Magisterium Kościoła i formacja postaw

Wydaje się koniecznym nieustanne propagowanie treści za-
wartych w dokumentach Magisterium Kościoła Powszechnego doty-
czących teologicznego znaczenia dnia Pańskiego i obejmującego za-
równo jego wymiar wertykalny jak i horyzontalny. Chociaż tylko
7,0% badanych stwierdziło, że nic nie wie o takich inicjatywach, ale
aż jedna trzecia respondentów chciałoby uczestniczyć w specjalnych
katechezach poświęconych tej tematyce, wskazując na ich brak. Po-
stulowana formacja powinna odbywać się w ramach lekcji religii
i katechez, szczególnie przy okazji przygotowania do przyjęcia I-szej
Komunii Św. i sakramentu bierzmowania. Działania formacyjne ma-
ją nie tylko obejmować dzieci i młodzież, ale również ich rodziców.
Wspomnianą tematykę należy także poruszać w ramach homilii nie-
dzielnych oraz misji i rekolekcji. Czy nie można też do jej propago-
wania cotygodniowych kazań wygłaszanych chociażby z okazji róż-
nego rodzaju nowenn dokonywać systematycznego wykładu wspom-
nianej problematyki? Czy nie można też głosić krótkich katechez na
ten temat przed niedzielną Eucharystią?35 Czy tego rodzaju proble-
matyka nie powinna stać się również przedmiotem spotkań formacyj-
nych w grupach religijnych do uczestnictwa w których przyznaje się
aż 29,6% badanych? Parafie powinny organizować różne inicjatywy
na rzecz formacji wiary (zob. SC 73).

Treści dotyczące teologicznego znaczenia dnia Pańskiego i je-
go przeżywania powinny być omawiane z wykorzystaniem różnych
metod i form, zarówno z osobami duchownymi jak i świeckimi. Do
ich propagowania należy wykorzystywać mass media, szczególnie
prasę (w tym gazetki parafialne) i internet (strony internetowe po-
szczególnych parafii). Potrzebą chwili jest też opracowywanie przez
Kościół w Polsce specjalnego dokumentu podejmującego wspomnia-
ną problematykę.36
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36 W nauczaniu Kościoła w Polsce nie ma zbyt wielu dokumentów na ten temat. Na

35 Tego typu inicjatywy podjęto w diecezji płockiej, w której w ramach specjalnych
katechez przed mszą św. dokonuje się systematyczno wykładu całego katechizmu.



Przekazywanie wspomnianych treści powinno mieć charakter
formacyjny – chodzi o właściwe i dobre przeżywania niedzieli, obej-
mujące zarówno świadomy i czynny udział w niedzielnej Eucha-
rystii, podjęcie płynących z niej zobowiązań, jak też, wiążącą się
z właściwym przeżywaniem wolnego czasu, umiejętność świętowa-
nia. Ważną rolę powinno odgrywać pogłębianie motywacji postaw.
Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii nie może być ukazywane je-
dynie jako konieczność jurydycznego wypełniania III przykazania
Dekalogu, ale jako konkretna odpowiedź na miłość Boga, która naj-
pełniej objawia się w tym sakramencie. Trzeba ukazywać sens odpo-
czynku, jak również pracy ludzkiej, podkreślając, że człowiek nie mo-
że stać się niewolnikiem pracy, traktując ją w sposób bałwochwal-
czy.37 Chociaż ok. 66% badanych nie pracuje zawodowo w niedzielę,
a prawie 40,0% spotyka się w tym dniu z rodziną, to jednak trzeba
ukazywać pozytywne skutki dobrze przeżytego wolnego czasu służą-
cego rozwojowi osobowości oraz pogłębianiu relacji z najbliższymi.

Motywując postawy ludzkie, nie należy unikać w nauczaniu
zwrócenia uwagi na fakt, że sprawa uczestnictwa w niedzielnej Eu-
charystii nie jest indywidualną sprawą każdego człowieka i że za-
niedbania w tym zakresie są przewinieniem wobec Boga i Kościoła.
Trzeba jednoznacznie przypominać, że kto świadomie i dobrowolnie
przez zaniedbanie nie uczestniczy we mszy św. w niedzielę, popełnia
grzech ciężki.38
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38 J. Gręźlikowski, Świętowanie Dnia Pańskiego. Ważniejsze zagadnienia prawno-

37 Konstytucja duszpasterska o Kościele II Soboru Watykańskiego Gaudium et spes
mówiąc o pracy, podkreśla, że wszyscy powinni cieszyć się wypoczynkiem i czasem
wolnym wystarczającym do prowadzenia życia rodzinnego, kulturalnego, społeczne-
go i religijnego (KDK 67). Z kolei Jan Paweł II w encyklice o pracy ludzkiej Labo-
rem exercens pisze, że człowiek jest podmiotem pracy (LE 6). Według papieża czło-
wiek ma naśladować Boga pracując i odpoczywając co siódmy dzień (LE 25).

uwagę zasługuje nauczanie II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999), który
w różnych miejscach podkreślał znaczenie udziału katolików w niedzielnej Eucharys-
tii i właściwe świętowanie Dnia Pańskiego. Zob. II Polski Synod Plenarny 1991–
–1999, dz. cyt., księgi: Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, s. 33; Liturgia
Kościoła po Soborze Watykańskim II, s. 194–195; 199; Świętość. Dar i zadanie,
s. 238–239. Kościoły katolickie wraz z Kościołami protestanckimi Europy Zachod-
niej wiele razy podejmowały wspomnianą problematykę. Zob. A. Kaiser, Posoboro-
we nauczanie episkopatów Europy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Aspekt moralny,
Katowice 2005.



Ars celebrandi

Fundamentalne znaczenie w formowaniu postaw do właściwe-
go przeżywania niedzieli odgrywa dobre przygotowanie i celebrowa-
nie niedzielnej Eucharystii. Ważną rolę do spełnienia ma tutaj zarów-
no kapłan celebrujący, jak i wierni świeccy spełniający określone po-
sługi. Celebrans ma właściwe przewodzić i sprawować całą liturgię
eucharystyczną, realizując wskazania dokumentów Magisterium od-
nośnie do ars celebrandi. Ważną rolę odgrywa właściwie przygoto-
wana i wygłoszona homilia. Powinna ona zawierać wyjaśnienie nie-
dzielnych czytań i ukazywać konkretne sposoby realizacji słowa Bo-
żego w codziennym życiu. Przewodnictwo liturgii ma dokonywać się
całym sobą: ważna jest postawa ciała i wykonywane gesty, wyraz
twarzy, modulacja głosu, poczucie piękna.

Na celebrację Eucharystii powinni mieć też wpływ inni jej
uczestnicy, szczególnie lektorzy i kantorzy, akolici, ministranci, zbie-
rający i przynoszący dary ofiarne, inni wierni. Należy zadbać o ich
odpowiednią formację w ramach grup przygotowujących liturgię oraz
grup biblijnych. Przeprowadzone badania pokazały, że wielu para-
fiach nie ma tego typu grup. Warto je tworzyć również z tą myślą, że
mogą one bardzo się przyczyniać do formacji wiernych i ich świa-
domego uczestnictwa w Eucharystii.

Należy też zadbać o odpowiedni wystrój kościoła, schludne
i zadbane szaty liturgiczne, oprawę muzyczną i śpiew, dobrą akusty-
kę, odpowiednią temperaturę świątyni, możliwość zajęcia miejsca
w ławkach. Należy również zadbać o to, aby w każdą niedzielę była
w parafii możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Wskaza-
nym jest również łączenie Eucharystii z Liturgią Godzin (jutrznia,
nieszpory). Aby wierni mogli godnie i owocnie przezywać liturgię
Eucharystii, trzeba im stworzyć okazję do spowiedzi (na przykład pół
godziny przed mszą św. lub w ramach specjalnych popołudniowych
lub wieczornych dyżurów w konfesjonale), czego oczekuje wielu res-
pondentów.

Należy nieustannie realizować wskazanie zawarte w nauczaniu
II Soboru Watykańskiego o rozwijaniu poczucia wspólnoty parafial-
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nej, zwłaszcza w zbiorowym celebrowaniu niedzielnej Mszy świętej
(KL 42). Stąd też wspólnoty kościelne i ruchy religijne w parafii są
zobowiązane do udziału w niedzielę w parafialnych mszach świę-
tych, aby w ten sposób przyczyniać się do zamanifestowania miste-
rium Kościoła. Nie można pozytywnie odpowiadać na żądanie nie-
których grup pragnących brać udział w niedzielnej Eucharystii spra-
wowanej tylko dla nich (zob. DD 36).

Przeżywanie dnia Pańskiego w aspekcie horyzontalnym

Trzeba pogłębiać świadomość, że świętowanie niedzieli nie
ogranicza się tylko do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, ale
wyraża się również we właściwym, charakteryzującym się pewnym
stylem, przeżywaniem tego dnia, a następnie całego tygodnia (iuxta do-
minicam vivenetes – św. Ignacy z Antiochii). Jest to dzień odpoczyn-
ku od pracy, w którym należy poświęcić czas dzieciom, rodzinie
i przyjaciołom oraz zadbać o właściwą regenerację. Potrzeba nieustan-
nego podkreślania, że wypoczynek nie może stać się jałową bezczyn-
nością ale ma być źródłem duchowego wzbogacenia (zob. DD 68).
Parafie powinny proponować różne formy spędzania wolnego czasu
w niedzielę, odpowiadając na wielorakie oczekiwania respondentów.

Ważne jest budzenie wśród wiernych świadomości, że niedzie-
la ma być dniem, w którym będą się oni poświęcać dziełom miłosier-
dzia, działalności charytatywnej i apostolstwu. Jest to naturalna kon-
sekwencja uczestnictwa w Eucharystii, będącej urzeczywistnieniem
i zapowiedzią braterstwa, co ma się wyrażać w odwiedzaniu osób
chorych i starych, imigrantów i cierpiących (zob. DD 69–72). Wyso-
ki wskaźnik procentowy osób które nie podejmują tego typu inicja-
tyw (71,3%), powinien pobudzać do odpowiednich działań. Może
koniecznym byłoby propagowanie działalności w ramach istnieją-
cych Parafialnych Zespołów Caritas i tworzenie takich zespołów
w parafiach, w których one jeszcze nie funkcjonują?

Aby umożliwić odpoczynek od pracy w niedzielę, trzeba po-
dejmować wysiłki prowadzące do tego, aby prawo państwowe gwa-
rantowało prawo człowieka do odpoczynku oraz propagować inicja-
tywy zmierzających do ustawowego zakazu lub ograniczenia handlu
w niedzielę. Do tego działań trzeba włączać nie tylko katolików, ale
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ludzi innych wyznań oraz niewierzących, wskazując iż chodzi o nie-
dzielę jako dobro publiczne i wartość kulturową. Jej znacznie kultu-
rowe obejmuje zarówno wymiar osobisty (możliwość świętowania
stwarza przestrzeń do zachowania nie zdeterminowanej pracą zawo-
dową wolności osobowej), jak i wymiar społeczny (świętowanie peł-
ni funkcję integracyjną). Ważną rzeczą jest tworzenie ruchu społecz-
nego na rzecz zachowania świątecznego charakteru niedzieli39 oraz
nie odwoływanie się tylko do argumentacji religijnej w debatach
publicznych.40

* * *

Z dokumentów Magisterium Kościoła oraz przytoczonych ba-
dań wynika, że świętowanie dnia Pańskiego przeżywa kryzys. Wielu
ludzi zatraciło jej sens, zarówno w sensie wertykalnym, jak i hory-
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40 W społeczeństwie pluralistycznym za obroną niedzieli najbardziej nośne są argu-
menty nie ściśle religijne ale humanistyczne i społeczne. Wokół nich trzeba budować
konsenus ludzi dobrej woli, ukazując znaczenie i wartość niedzieli w gospodarce glo-
balnej – służy ona wyzwalaniu pojedynczego człowieka od heteronomicznych współ-
zależności zawodowych. Zob. A. Dylus, Niedziela w epoce globalizacji gospodarki,
w: Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym, red E. Mateja, R. Pierskała, dz. cyt.,
s. 40–41.

39 W Austrii działa Sojusz na rzecz wolnej niedzieli, będący organizacją pozarzą-
dową skupiającą ugrupowania (kościoły, związki zawodowe, stowarzyszenia, izby
gospodarcze, grupy interesu, ruchy społeczne) podejmujące działania na rzecz praw-
nej obrony niedzieli i świąt. Zasadami określającymi profil Sojuszu są ponadpartyj-
ność, pluralizm światopoglądowy, niezależność od instancji państwowych. Jego re-
gularne działania sprowadzają się do kształtowania świadomości społecznej (działa-
nia medialne, kampanie społeczne, materiały informacyjne), lobbingu politycznego,
zajmowania stanowiska wobec wspomnianej kwestii. Warto w tym miejscu wspom-
nieć też o dokumencie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej z 6 XI 2008
roku wzywającym Parlament Europejski do podjęcia debaty o pracy w niedzielę i za-
wierającym postulat, aby w dyskutowanej obecnie nowej wersji Dyrektyw o czasie
pracy zapisać punkt, że czas cotygodniowego odpoczynku powinien obejmować nie-
dzielę. W Polsce 1 lutego 2008 roku podpisano Przymierze na rzecz wolnej niedzieli
sygnowane przez 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń praco-
dawców i związków zawodowych. Najważniejszym celem przymierza jest dążenie
do zachowania świątecznego charakteru niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Zwo-
lennicy idei wolnych niedzieli chcą przez kampanie społeczne doprowadzić do ure-
gulowań prawnych, w tym zapisu konstytucyjnego, określającego niedzielę jako dzień
wolny od pracy. Zob. Ju, Podpisano „Przymierze na rzecz wolnej niedzieli”, Wiado-
mości KAI 2008 nr 7, s. 4.



zontalnym. Należy podejmować różne inicjatywy duszpasterskie,
uczące człowieka współczesnego odkrywania głębokiego sensu
III przykazania Dekalogu Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Wśród
nich na pierwsze miejsce wybija się integralna formacja wiernych
która powinna uświadamiać, że czas ofiarowany w tym dniu Bogu,
bliźnim i sobie nie jest czasem straconym, ale zyskanym dla nadania
głębokiego charakteru więzi ze Stwórcą i społecznością ludzką.

Zusammenfassung
Tag des Herrn im Leben der Katholiken. Als Johannes Paul II im

Apostolischen Schreiben Dies Domini vom 1998 über die Krise von Feier-
lichkeit des Sonntags schrieb, hat betont, dass in einigen Regionen ein außer-
gewöhnlich niedriger Prozentsatz der Gläubigen aufgrund fehlender starker
Glaubensmotivation die Sonntagsmesse besuchen (DD 5). Wenn man sich
die Ergebnisse von dominicantes und communicantes Untersuchungen,
welche in Polen seit 1979 regelmäßig durch das Zentrum für Soziale Be-
fragung OPINIA von Statistikinstitut der katholische Kirche SAC durch-
geführt werden, anschaut, sieht man, dass die Anzahl der Katholiken, die
regelmäßig die Sonntagseucharistie besuchen, unbefriedigend ist. Die Zählung
der Gottesdienstbesucher, welche in den polnischen Pfarrgemeinden im
Herbst 2008 geführt wurde, ergibt, dass der dominicantes Anzeiger für Polen
40,4% betrug. Im Jahre 1980 betrug er 51,0%, im Jahre 2007 hingegen 44,2%
und im Jahre 2006 haben 45,8% Katholiken die Sonntagsmesse besucht. Hier
kann man eine gewisse sinkende Tendenz beobachten. Viele der Katholiken
nehmen weder an Sonntagsmesse teil noch können den Sonntag feiern (sehe
DD 4).

Die Problematik des Erlebens vom Tag des Herrn wurde für den
Autor Gegenstand der vorbereiteten Habilitationsschrift. Somit antwortet er
auf den Aufruf des nachsynodalen apostolischen Schreiben Ecclesia in
Europa vom 2003 die pastorale Aktion auf der erzieherischen, geistlichen
sowie auf der gesellschaftlich-sozialen Ebene wahrzunehmen, denn sie hel-
fen wahre Bedeutung des Sonntags zu erleben (sehe EiE 81). Um ein ent-
sprechendes Quellenmaterial zu gewinnen, hat der Autor im Jahre 2009 die
Umfrage durchgeführt. Die Teilergebnisse wurden in dieser Bearbeitung
präsentiert. Die Umfrage wurde in drei ausgewählten Diözesen durchge-
führt, in denen im Jahre 2008 einer der höchsten (67,8% - Diözese Tarnów)
und einer der niedrigsten (26,8% - Erzdiözese Szczecin-Kamieñsk) domini-
cantes Anzeiger registriert wurde. Es wurde auch Erzdiözese Warschau be-
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rücksichtigt, in der dominicantes sich im Jahre 2008 auf Niveau von 30,9%
gestaltete. Für die Analyse wurden 797 Umfragen genutzt.

Der Artikel wurde in Anlehnung an eine der Paradigmen der seelsor-
gerischen Theologie geschrieben, der sich aus einer normativer, realisier-
barer und postulierten Etappe besteht. Auf der normativer Etappe hat der
Autor durch seinen Bezug auf die Heilige Schrift und Magisterium der
Kirche die Weise und Wesen des Sonntagserleben unter horizontalem und
vertikalem Aspekt gezeigt. Auf der realisierbaren Etappe wurden die durch
den Autor ausgewählten Ergebnisse der soziologischen Befragungen darge-
stellt. Sie zeigen den Prozentsatz der Sonntagsmessenbesucher, ihre Enga-
gierung in die gemeinsame Erschaffung der Liturgie, Motivation und Be-
wusstsein vom Liturgiewesen, Formen, die zu ihrer Abhaltung vorbereiten,
Annahme des Abendmahls sowie Nutzung des Beichtsakraments. Es wurden
auch Ergebnisse präsentiert, welche zeigen, wie die Befragten ihre Freizeit
verbringen, welche Erwartungen sie in diesem Bereich gegenüber der Pfarrei
haben, wie ihr Verhältnis zu Sonntagseinkäufen und Sonntagshandels-
verbot, sowie ihre Engagierung in die karitativen Initiativen sind.

Die Überlegungen wurden mit den Anweisungen der seelsorgerischen
Initiativen, die Bestandteil der postulierten Etappe sind, beendet. Sie können
als Aufhaltung unrichtiger Tendenzen dienen und dazu beitragen, dass die
Katholiken anfangen den Sinn von Sonntag zu entdecken und ihn ent-
sprechend seinem Sinn zu erleben. Dazu gehören: Erkenntnis und Aus-
breitung der in Magisterium der Kirche enthaltenen Inhalte, welche die theo-
logische Bedeutung von Tag des Herren betreffen; Beachtung guter Vorbe-
reitung sowie Zelebrierung der Sonntagseucharistie; Erweckung bei den
Gläubigen eines Bewusstseins, dass die naturelle Konsequenz von der Teil-
nahme an Eucharistie die Engagierung in karitative Tätigkeit und Apostolat
sind; Vorschläge der Pfarrei für verschiedene Sonntagszeitverbringungs-
formen; Bemühungen seitens der staatlichen Gesetzgebung, die Entspannung
für die Menschen zu garantieren sowie Verbreitung von Initiativen, den
Handel am Sonntag gesetzlich zu verbieten bzw. zu begrenzen; Bildung und
Entwicklung von der Sozialbewegung zugunsten der Unterhaltung des feier-
lichen Charakter von Sonntag. Alle vorgenommenen Tätigkeiten dienen dazu,
den Charakter von Sonntag besser zu kennen und zu erleben (DD 87).

Schlüsselworte: Eucharistie, Tag des Herren, Feierlichkeit des Sonntags,
pluralistische Gesellschaft, Religiositätsumfragen, Einkäufe und Handel am
Sonntag
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ks. Kazimierz Matwiejuk*

Celebracja Wigilii Paschalnej w parafii

Wstęp

List okólny O przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschal-
nych2, z dnia 16.01.1988 r., autorstwa ówczesnej Kongregacji Kultu
Bożego przypomniał, że pierwsza ważna, choć tylko częściowa, od-
nowa obrzędów uroczystości wielkanocnych i całego Wielkiego Ty-
godnia została dokonana przez Piusa XII w latach 1951 i 1955. Ukaza-
ła ona centralne znaczenie misterium paschalnego w liturgii Kościoła.

Całościowa odnowa obrzędów Wigilii Paschalnej nastąpiła po
Vaticanum II. Wydaje się jednak, że nie zawsze jest doceniane
znaczenie Wigilii Paschalnej. Niejednokrotnie traktuje się ją jako
Wielką Sobotę. A przecież jest to już świętowanie zmartwychwstania
Chrystusa. Są też problemy z właściwą porą rozpoczynania tego świę-
towania. Niektórzy duszpasterze, mimo wyraźnych postanowień pra-
wa liturgicznego, rozpoczynają celebrację wigilijną wczesnym wie-
czorem, zatem w czasie, gdy zwykle celebrują niedzielną Eucharystię
w sobotni wieczór. Niejednokrotnie taką praktykę uzasadniają wzglę-
dami bezpieczeństwa wiernych, chociaż tego argumentu nie przyta-
czają, gdy chodzi o „pasterkę” w noc Bożego Narodzenia, czy inne
zgromadzenia, które odbywają się w nocy3.
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3 Tamże, n. 78.

2 Kongregacja Kultu Bożego, O przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych.
List okólny, www. kkbids. episkopat. pl/dokumentypovii/ listoosp/htm).
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siedleckiej. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1968 r. Jest liturgistą, dr. hab. i prof. nad-
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Niniejsza refleksja o obchodzie świąt wielkanocnych, sądzę,
będzie pomocna, nie tylko duszpasterzom parafialnym, w zrozumie-
niu ważności Wigilii Paschalnej, która stanowi centrum Triduum
Paschalnego i jest świętowaniem Paschy Chrystusa.

1. Kształtowanie się obrzędów Wigilii Paschalnej

Najstarszym dniem świątecznym chrześcijan jest niedziela. Ona
sięga swymi korzeniami faktu zmartwychwstania Chrystusa. W cza-
sach apostolskich była jedynym świętem rezurekcji ukrzyżowanego
wcielonego Syna Bożego, Zbawiciela świata. Dlatego, św. Paweł,
który spotkał się z nadużyciami w gminie korynckiej, w pierwszym
liście napisanym ok. 56 r. do wyznawców Chrystusa w Koryncie (5,
6–8), piętnuje ich zachowanie podczas tygodniowego obchodu Pas-
chy, którego kulminację stanowiła celebracja Eucharystii. Przypom-
niał im, że przecież mają celebrować tajemnicę śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa. On bowiem został złożony w ofierze jako nasza
Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu stare-
go kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czys-
tości i prawdy. Domaga się Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się
stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.

Kościół rzymski już pod koniec I w. świętował doroczny ob-
chód Paschy Chrystusa w jedną z niedziel w ciągu roku. Była to nie-
dziela po 14 Nisan, kiedy przypadała pascha żydowska. Gminy
chrześcijańskie małoazjatyckie zaś świętowały zmartwychwstanie
wcielonego Syna Bożego w dniu 14 Nisan, niezależnie od dnia ty-
godnia. Tę tradycję nazwano kwatrodecymańską. Papież Wiktor
(†ok. 200) potwierdził świętowanie Paschy Odkupiciela świata w nie-
dzielę. To stanowisko upowszechnił sobór w Nicei w 325 r., określa-
jąc, że chodzi o niedzielę przypadającą po wiosennej pełni księżyca,
zatem między 22 marca a 25 kwietnia4.

Zanim ukształtowało się Triduum Sacrum, wyznawcy Chrystu-
sa obchodzili pamiątkę śmierci i rezurekcji Pana w formie wigilijne-
go modlitewnego czuwania nocnego. Na zakończenie całonocnej wi-
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gilii, o świcie, celebrowali Eucharystię.5 Do IV w., ta wigilia stano-
wiła czasową przestrzeń dorocznego świętowania zmartwychwstania
Jezusa. Chrześcijanie w tę noc wchodzili w klimacie zadumy. Pościli
też, ponieważ zabrano Pana (por. Mt 9, 15).

Nocne czuwanie przed niedzielą zmartwychwstania było prze-
niknięte słowem Bożym. Czytano i wyjaśniano Pismo św. Czytane
perykopy biblijne mówiły o wielkich ingerencjach Boga w historii
świata, a zwłaszcza o chrzcie jako nowym stworzeniu. Sakramentu
chrztu, który rozumiano jako sakrament współumierania i współ-
zmartwychwstania z Chrystusem, udzielano przez zanurzenie w przy-
ległym do kościoła baptysterium (Rz 6, 3). Przy dużej liczbie kate-
chumenów, obrzęd chrzcielny trwał nierzadko prawie całą noc. Chrztu
udzielali prezbiterzy przy pomocy diakonów i diakonis. Neofici przy-
wdziewali białe szaty i udawali się do signatorium, tj. miejsca, gdzie
biskup udzielał sakramentu bierzmowania. Stąd wybierzmowani prze-
chodzili do kościoła, gdzie czekali do rana na rozpoczęcie Mszy św.
Ta zaś kończyła czuwanie i liturgię Wielkiej Nocy6.

W celebracji Eucharystii uczestniczyli neofici po raz pierwszy
w sposób pełny. Komunię św. przyjmowali pod obiema postaciami.
Św. Cyryl Jerozolimski († 386), w piątej katechezie mistagogicznej,
tak pouczał o sposobie przystępowania do uczty eucharystycznej:
Podchodząc nie wyciągaj płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw
dłoń lewą pod prawą, niby tron, gdyż masz przyjąć Króla; do
wklęsłej dłoni przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Kiedy już
spożyłeś Ciało Chrystusowe, przystąp do kielicha Krwi. Nie wyciągaj
tu rąk, lecz skłoń się ze czcią, mówiąc w hołdzie: Amen. Uświęć się
przez to przyjęcie Krwi Chrystusowej. Kiedy twe wargi są jeszcze
wilgotne, dotknij je rękami i uświęć nimi oczy, czoło i inne zmysły.
Następnie zatrzymaj się na modlitwie dziękując Bogu za to, że tak
wielkimi zaszczycił cię tajemnicami7.

CELEBRACJA WIGILII PASCHALNEJ W PARAFII

149
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Pod koniec IV w. kształtuje się triduum paschalne. W Jerozo-
limie, chociaż Wigilia Paschalna nadal zachowała swe szczególne
znaczenie, to dotychczasowa jedność obchodów misterium paschal-
nego uległa dezintegracji. Dokonało się to na skutek tzw. historyzacji
wydarzeń zbawczych. Wierni z gminy jerozolimskiej chcieli je prze-
żywać w dniach, w których one naprawdę się dokonały. Tak powsta-
ło Triduum Sacrum.

Od VIII wieku celebrację liturgii Wigilii Paschalnej rozpoczy-
nał ryt światła. Pobłogosławiony ogień, zwłaszcza paschał, wskazy-
wał na Chrystusa światłość świata. W liturgii słowa wybrzmiewały
starotestamentalne figury i proroctwa, które zapowiadały Mesjasza
i Jego dzieło zbawcze. Liturgię Wigilii Paschalnej zamykała celebra-
cja Eucharystii.

Z czasem liturgię wigilijną przeniesiono na wcześniejsze go-
dziny, by następnie sprawować ją w Wielką Sobotę rano. Przyczyn
tej zmiany było kilka. Jedną z nich były powtarzające się najazdy
barbarzyńców na Rzym, które wymuszały proporcjonalne środki bez-
pieczeństwa. Niebezpieczeństwem była celebracja liturgii w ciem-
nościach nocy. Tak Wielka Sobota straciła właściwy sobie charakter
pamiątki przebywania ukrzyżowanego Pana w grobie. Stała się zbyt
wczesną antycypację radości paschalnej. Pozbawiona właściwej dla
niej oprawy, pory nocnej, utraciła swoją pierwotną przejrzystość,
a sens formuł oraz symboli stał się trudny do zrozumienia.8

Ta praktyka utrwaliła się w XIV w., zwłaszcza w okresie po-
bytu papieży w Awinionie. Ale również po „niewoli awiniońskiej”
(1309–1377), gdy papież powrócił do Rzymu, praktyka porannej ce-
lebracji pozostała. W 1565 roku, Papież Pius V powtórzył zakaz spra-
wowania wigilijnej Mszy św. w porze popołudniowej. Praktykę cele-
browania liturgii Wigilii Paschalnej we wczesnych godzinach ran-
nych w Wielką Sobotę usankcjonował Mszał z 1570 r. W 1642 r.
papież Urban VIII uczynił Triduum Sacrum dniami zwykłymi, zatem
bez obowiązku uczestnictwa w liturgii. Frekwencja więc była bardzo
mała, a uczestnictwo w liturgii obecnych wiernych było bierne. Taka
sytuacja przetrwała do XX wieku.
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W 1951 r. papież Pius XII wyraził zgodę, aby celebracja Wigi-
lii Paschalnej rozpoczynała się wieczorem.9 Od 1955 r. stało się to
normą10. Przywrócenie właściwej, nocnej pory, celebracji Wigilii Pas-
chalnej, zwiększyło udział wiernych, a obrzędom przywróciło auten-
tyzm. Przypomniano, że Wigilia Paschalna jest świętowaniem zmar-
twychwstania Chrystusa, a nie przygotowaniem do świąt paschal-
nych. Sobór Watykański II przywrócił Wigilii Paschalnej pełnię ob-
rzędów. Kongregacja Kultu Bożego przypomniała o konieczności ce-
lebrowania tej paschalnej liturgii po zapadnięciu zmroku i zakoń-
czeniu jej przed świtem w niedzielę.11

2. Chrzcielny wymiar Wigilii Paschalnej

Chrzest jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.12

Jego istotę stanowi zanurzenie katechumena przez Chrystusa Zbawi-
ciela w misterium Jego śmierci i zmartwychwstania. Wejście w tę ta-
jemnicę dokonuje się przez wiarę, rodzącą się pod wpływem Bożego
orędzia zbawienia oraz przez łaską, która jest darem ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego Kyriosa. Zewnętrznym wyrazem tej inicjacji
jest obrzęd chrzcielny, który dokonuje się w znaku wody i w mocy
Ducha Świętego (J 3, 5). Inicjacja chrzcielna wprowadza neofitę tak-
że do wspólnoty Kościoła.13

Sakramentalny chrzest stanowi „bramę” do innych sakramen-
tów.14 Zmartwychwstały Chrystus nakazał Apostołom jego udziela-
nie. Polecił im, aby poszli i nauczali wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28, 19–20). Chrzciel-
ne zanurzenie w śmierci wcielonego Syna Bożego daje początek no-
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14  Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Katowice 1988, s. 50.

13 S. Czerwik, Wtajemniczenie chrześcijańskie, w: Sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego, red. S. Czerwik, J. Kudasiewicz, E. Sztafrowski, Warszawa 1981,
s. 9.

12 Zob. E. Bulanda, Wtajemniczenie chrześcijańskie, AK 68 (1965) z. 3, s. 130.

11 Zob. List okólny, n. 78.

10 W 1956 r. Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus zostało włączone do Mszału
Rzymskiego, zob. B. Nadolski, dz. cyt., s. 1618.

9 Święta Kongregacja Obrzędów, Dominicae Resurectionis. Dekret (09.02.1951);
Święta Kongregacja Obrzędów, Maxima Redemptionis nostrae. Dekret (16.11.1955)
– odnowa liturgii Wielkiego Tygodnia.



wemu, bo Bożemu życiu w człowieku. Jest to już uczestnictwo
w chwale zmartwychwstania. Następuje uśmiercenie grzechu, a rodzi
się nowy człowiek w Chrystusie (Rz 6, 3–14). Człowiek wyzwolony
z grzechu i duchowo odrodzony trwa w Nim. Wchodzi też w eklez-
jalną wspólnotę z bliźnimi.

Liturgia sakramentu chrztu w Wigilię Paschalną jest poprze-
dzona i przeniknięta treściami biblijnymi. Czytania z Pisma św. przy-
wołują m.in. starotestamentalne figury chrzcielne, zwłaszcza paschę
Izraelitów i ich uwolnienia z niewoli przez cudowne przejście przez
wody Morza Czerwonego.15 Pascha Chrystusa jest świętowaniem du-
chowego wyzwolenia, w której On „skruszywszy więzy śmierci, jako
zwycięzca wyszedł z otchłani”.

Kościół w czasach poapostolskich udzielał chrztu odpowied-
nio przygotowanym katechumenom. A katechumenat, który powstał
już w II wieku, trwał trzy lata. Po 313 r., skrócono go do okresu Wiel-
kiego Postu. Bezpośrednie przygotowanie chrzcielne było wypełnio-
ne modlitwą, postem i czuwaniem. Podczas kąpieli chrzcielnej, kate-
chumen wstępował do wody pobłogosławionej przez szafarza chrztu.
Wobec niego wyrzekał się szatana i wyznawał wiarę w Boga w Trój-
cy Świętej jedynego. Odpowiedź katechumena „wierzę” była połą-
czona z kolejnym zanurzeniem go w wodzie chrzcielnej w baptys-
terium. Stosowano też polanie głowy wodą.16 Uprzywilejowanym
terminem chrztu była Wigilia Paschalna.17
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17 J. Janicki, Pascha – Centrum Roku liturgicznego starego i nowego Ludu Bożego,
RBL 4 XLIX (1996), s. 111.

16 W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych. Initiatio christiana, cz. I, Lublin
1962, s. 23–26.

15 Pascha żydowska była znakiem zbawczej ingerencji Boga wobec narodu wybra-
nego Starego Przymierza. Celebrowana corocznie przypominała dzieła Boże z prze-
szłości, czyniąc je mocą anamnezy liturgicznej obecnymi w życiu tego narodu. Zapo-
wiadała też wydarzenia zbawcze, których miał dokonać Wcielony Syn Boży. On spo-
żywając wieczerzę paschalną żydowską, w sakramentalny sposób utrwalił swoją
śmierć i zmartwychwstanie, przez które dokonało się zbawienie świata. Zob. Z.
Kiernikowski, List o przeżywaniu Tajemnicy Paschalnej na Triduum Paschalne,
Siedlce 2003, s. 2.



Po chrzcie, neofici ubierali białe szaty, które nosili do najbliż-
szej niedzieli, zwanej in albis.18 W signatorium biskup udzielał im
sakramentu bierzmowania. Wkładał na nich ręce, modląc się: „Boże,
ześlij na nich Twą łaskę, aby ci służyli zgodnie z Twoją wolą”. Na-
maszczając zaś głowę „olejem dziękczynienia”, krzyżma, mówił:
„Namaszczam cię świętym olejem w imię Boga Ojca wszechmogą-
cego i Chrystusa Jezusa oraz Ducha Świętego”. Każdemu przekazy-
wał pocałunek pokoju na znak przyjęcia go do Kościoła.19 Wybierz-
mowani neofici udawali się do kościoła, gdzie uczestniczyli w cele-
bracji Eucharystii, przyjmując po raz pierwszy Komunię świętą pod
obiema postaciami.

Od V wieku chrzest dorosłych stawał się zjawiskiem coraz
rzadszym. Upowszechniająca się praktyka chrztu dzieci pomnożyła
terminy jego udzielania. W związku z tym skracano wigilijne czuwa-
nie. Mszę świętą celebrowano bezpośrednio po czytaniach biblij-
nych. Tak było już w czasach św. Hieronima († 419). Wierni opusz-
czali kościół przed północą. Natomiast celebracja Wigilii Paschalnej
w godzinach rannych, począwszy od średniowiecza, ograniczała
obrzędy chrzcielne do przygotowania wody chrzcielnej.

Odnowiona po Vaticanum II liturgia Wigilii Paschalnej pod-
kreśla jej chrzcielny wymiar. Poza chrztem udzielanym w ramach
wigilijnego czuwania sprawuje się obrzęd odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych przez ochrzczonych uczestników liturgii paschalnej. Oni
czynią to z zapalonymi świecami w dłoniach. Otrzymują też pokro-
pienie wodą pobłogosławioną. Kościół zachęca, aby duszpasterze
uświadamiali wiernych, by dzieci urodzone przed Wielkanocą zech-
cieli ochrzcić podczas Wigilii Paschalnej.

3. Sens symboli w celebracji Wigilii Paschalnej

Mszał Rzymski papieża Pawła VI z 1970 r. był owocem odno-
wy liturgicznej. Używany w kolejnych edycjach zawiera odnowioną
strukturę Wigilii Paschalnej.20 W niej pierwszym symbolem jest
światło. Najpierw jest to błogosławieństwo ognia, a następnie przy-
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20  Mszał Rzymski dla diecezji polskich, wyd. I, Poznań 1986, s. 174 – 177. 

19 Zob. B. Kosecki, Historia sakramentu bierzmowania, RBL 1–2 (1975), s. 19–24.

18 W. Zalewski, Rok kościelny, Warszawa 1989, s. 225.



gotowanie paschału i uroczyste, procesjonalne wniesienie go do świą-
tyni, by wybrzmiała pochwała tej paschalnej świecy. 

Nowy pobłogosławiony ogień jest znakiem niegasnących prag-
nień Ludu Bożego, pragnącego dostąpić uczestnictwa w wiekuistej
światłości zwycięskiego Chrystusa. Od nowego ognia zapala się pas-
chał, symbol Zmartwychwstałego, który jest Światłością świata.
Prawdziwość znaku domaga się paschału woskowego21. Jego litur-
giczne przygotowanie rozpoczyna żłobienie rylcem greckich liter Al-
fa i Omega oraz cyfr bieżącego roku. Tę czynność tłumaczą słowa
przewodniczącego celebracji: „Chrystus wczoraj i dziś. Początek i ko-
niec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała
i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”.

Przewodniczący liturgii umieszcza na paschale pięć symbo-
licznych gwoździ. Ich sens wyjaśniają słowa towarzyszące tej czyn-
ności. „Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże
i zachowuje Chrystus Pan. Amen”. Procesja do świątyni z zapalonym
paschałem ma trzy stacje, zaznaczone jej zatrzymaniem się i ogłosze-
niem śpiewem: „Światło Chrystusa”. Podczas tych stacji, swoje świe-
ce zapalają kolejno celebrans, wierni a przy trzeciej stacji następuje
iluminacja całej świątyni.

W hymnie pochwały paschału lud Boży wielbi Króla, który
przez zmartwychwstanie odniósł tak wielkie zwycięstwo nad złem
i grzechem. Jest nim Jednorodzony Syn Ojca Przedwiecznego. Wcie-
lone Słowo Boga spłaciło dług Adama a krwią Niepokalanego Ba-
ranka został zmazany dłużny zapis starodawnej winy. W święta pas-
chalne Kościół przeżywa noc, która uwalnia wszystkich wierzących
w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mro-
ku grzechu. Ona też przywraca do łaski i gromadzi w społeczności
świętych.22

Symbolem zmartwychwstania jest też woda. Począwszy od
Księgi Rodzaju, aż do wody, która wypłynęła z boku ukrzyżowanego

KS. KAZIMIERZ MATWIEJUK

154

22 Zob. Mszał Rzymski, dz. cyt., s. 155–161. Autorstwo hymnu przypisuje się
św. Ambrożemu (+ 397), zob. J. Wójciak, Exultet – wielkanocny hymn Kościoła. Ge-
neza i morfologia, „Liturgia Sacra” 5 /1 (1999), s. 91–103.

21 List okólny, n. 82.



Chrystusa, jest ona darem Stwórcy. Nad nią na początku stworzenia
unosił się Duch Boży. Wody Morza Czerwonego (Wj 14, 15–15, 1)
stały się znakiem ocalenia Izraelitów.23 Woda chrzcielna, zwłaszcza
pobłogosławiona w czasie liturgii Wielkiej Nocy, ma zbawczą moc.
Z woli Chrystusa jest znakiem powtórnych narodzin (J 3, 5). Modlit-
wa benedykcyjna wody chrzcielnej ma formę prefacji, w której są
wspominane wielkie dzieła Boga, dokonane przy użyciu wody.24 Za-
nurzenie paschału w wodzie przez celebransa w czasie tej modlitwy
symbolizuje prawdę, że chrzest jest sakramentem paschalnym, które-
go istotą jest współumieranie i współzmartwychwstanie z Chrystusem.

Łączność chrześcijanina z Chrystusem paschalnym dopełnia
się w Eucharystii. Udział w niej jest pełnym udziałem w Jego mis-
terium paschalnym, zatem w tajemnicy zbawczej śmierci i zmar-
twychwstania. To misterium uobecnia się w sposób sakramentalny.
Przystąpienie zaś do uczty eucharystycznej jest wyrazem gotowości
wejścia w usposobienie Chrystusa posłusznego Ojcu i bezinteresow-
nego w obdarowywaniu zbawieniem każdego człowieka.25 Chrześci-
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25 Por. W. Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem, Lublin 1987, s. 387.

24 „Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramen-
talne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stwo-
rzoną, aby wyrażała łaskę chrztu świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się
nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania: Boże, Ty nawet w wo-
dach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom
i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym
dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem
przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wo-
dach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym; a gdy wisiał na krzyżu, z Jego
boku wypłynęła krew i woda, po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego”. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świę-
tego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego Jednorodzo-
nego Syna, aby człowiek stworzony na twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu
obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i z Ducha Świętego do no-
wego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie niech przez Twojego Syna zstąpi na
tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrys-
tusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia”, zob. Mszał Rzymski, dz. cyt.,
s. 174–177.

23 Por. S. Lech, Wigilia Paschalna. Teologia i liturgia, „Liturgia Sacra” 1/2 (1995),
s. 61.



jańska Pascha jest procesem odchodzenia od grzechu i coraz dosko-
nalszego jednoczenia się z Bogiem.

Procesja rezurekcyjna, która jest proklamacją zmartwychwsta-
łego Pana, gromadzi wszystkich, którzy zostali obmyci z grzechów
przez sakrament chrztu, oraz którzy ożywili łączność z Chrystusem
przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.26 Ta procesja może być
sprawowana rano w dniu Wielkiej Nocy przed drugą Mszą świętą
wielkanocną, chociaż należy ona do obrzędów Wigilii Paschalnej.

Bogactwo symboli liturgicznych domaga się katechezy mista-
gogicznej. Owocność uczestnictwa w liturgii, zwłaszcza w liturgii
Wigilii Paschalnej, jest uzależniona od zrozumienia podstawowej
prawdy, że zbawcze działanie Boga „dziś” dokonuje się za pomocą
znaków. Znaki liturgiczne, aczkolwiek są powtarzane każdego roku,
to przecież przemawiają do uczestników liturgii w nowy sposób.
Dlatego duszpasterze winni wykorzystać okres przygotowania pas-
chalnego, aby wiernym tłumaczyć sens tych znaków. Sami zaś po-
winni się zatroszczyć, aby używane przez nich symbole były prawdzi-
we. Chodzi przede wszystkim o paschał, który niejednokrotnie jest
żałosną atrapą. Potrzebne jest także przygotowanie „techniczne”,
zwłaszcza przygotowanie odpowiedniej liczby lektorów, którzy po-
prawnie i ze zrozumieniem będą proklamować słowo Boże. Świecki
kantor może też śpiewać orędzie wielkanocne.

Zakończenie

Wigilia Paschalna stanowi szczyt Triduum Paschalnego. Tej
nocy Kościół przeżywa swoją tożsamość i swoją misję, jako wspól-
nota zrodzona z misterium paschy Chrystusa. W Wielką Noc Kościół
czuwa oczekując zmartwychwstania Pana. Ono dokonało się w wy-
miarze historycznym jeden raz, a w liturgii jest wielokrotnie aktuali-
zowane w sposób sakramentalny. Zwłaszcza sakramenty święte są
znakami, które „proklamują” najważniejsze wydarzenia z historii zba-
wienia. W nich na różne sposoby jest obecne misterium śmierci
i rezurekcji wcielonego Syna Bożego. Zmartwychwstały ustawicznie
udziela swego życia ludziom. Jego zmartwychwstanie jest umocnie-
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26 Por. Mszał Rzymski, dz. cyt., s. 150–181.



niem ich wiary i nadziei. Wigilia Paschalna jest także oczekiwaniem
na przyjście Pana w chwale na końcu czasów.

* * *

Zusammenfassung
Die Feier der Osternacht in der Pfarrgemeinde

Neben dem Feiern im Sonntag des österlichen Geheimnisses des
Todes und der Auferstehung Jesu Christi hat die Kirche schon Ende des
ersten Jahrhunderts die jährliche Feier der Osternacht zelebriert. Damals
war es eine mit Gebet beleitete und mit Fasten verbundene Nachtwache.
Während dieser Osternacht wurde die Heilige Schrift gelesen und erklärt,
getauft, gefirmt und am Ende die Eucharistie zelebriert, wo die Neophyten
das erste Mal in ganzer Fülle teilnahmen.

Am Ende des IV Jahrhunderts hat sich das österliche Triduum
entwickelt. Die Osternacht behält seine Bedeutung als Zeit der christlichen
Initiation. Aber im Mittelalter wurde die Liturgie der Osternacht, Kar-
samstag am Morgen ausgeübt. Dieses vorwegnehmen der österlichen Freude
hat die viel sagende Bedeutung der liturgischen Zeichen eingeengt.

Die in den Jahren 1951 und 1955 von Papst Pius XII eingeführte
Reform hat dem Ritus die Authentik und der Osternacht den Taufcharakter
wiederhergestellt. Die Erneuerung nach dem Vaticanum II hat den tiefen
Sinn der österlichen Symbole, folglich des Feuers des Passah, des Wassers
und der Osterprozession, die im Dienste des österlichen Mysteriums Christi
stehen, aufgezeigt.
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ks. Jan Przybyłowski*

Nowa ewangelizcja w duszpasterstwie młodzieży

Jan Paweł II w przemówieniu inauguracyjnym IV Konferencji
Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo powie-
dział, że nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu «nowej Ewan-
gelii», której źródłem bylibyśmy my sami, nasza kultura, nasze rozu-
mienie potrzeb człowieka. Nie byłaby to wcale «Ewangelia», ale
zwykły ludzki wymysł, pozbawiony zbawczej mocy”.2 Nie można za-
tem tworzyć Ewangelii, ani tym bardziej dostosowywać jej treści do
wymagań aktualnej rzeczywistości. Niemniej w interpretacji Ewan-
gelii i ewangelizowaniu należy uwzględnić doświadczenie ludzkie,
które stanowi istotny element formy przekazu ewangelicznego.

W duszpasterstwie młodzieży nowa ewangelizacja powinna
spełnić rolę „zaczynu wiary”. Trzeba jednak zaznaczyć, że technicz-
ne środki ewangelizacji, nawet absolutnie doskonałe, nie zastąpią ci-
chego tchnienia Ducha. Również najlepsze przygotowanie głosiciela
nie da wyniku bez Niego. I żadna wymowa nie zdoła poruszyć czło-
eka bez Jego tchnienia. Ponadto zdobycze socjologii czy psychologii,
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2 Jan Paweł II, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska. Prze-
mówienie inauguracyjne wygłoszone na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Epis-
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duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne, działalność formacyjno-wychowawcza Koś-
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choć gruntowne, bez Niego okazują się daremne.3 Rzeczywistość
duszasterska w wielu wypadkach odbiega od tego ideału. Ch. White-
ad, podsumowując obecną sytuację pastoralną Kościoła, zwraca uwa-
na oddzielenie aktywności duszpasterskiej od aktywności duchowej:
Czasami myślę, że gdyby Ojciec wycofał swego Ducha Świętego,
większa część działalności kościelnej nadal by trwała i moglibyśmy
nie dostrzec różnicy!.4 Misja ewangelizacyjna przywraca właściwe
miejsce aktywności i mądrości Ducha Świętego w całej działalności
pastoralnej Kościoła.

1. Istota nowej ewangelizacji
– to jest Jezus, to jest mój Zbawiciel

Podstawowy cel duszpasterstwa młodzieży wynika z istoty no-
wej ewangelizacji. R. Cantalamessa stwierdza, że ewangelizować to
znaczy zacząć od początku. Ten początek – to: «Jezus jest Panem».
To pierwszy kerygmat, to proklamacja, która istniała wcześniej, niż
napisano Ewangelie. Jezus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał
dla naszego usprawiedliwienia. Jezus jest Panem. Oto ziarno, z któ-
rego rozwinęły się wszystkie Ewangelie. Musimy ponownie zasiać
ziarno. Jezus jest Panem.5

Istotne zadania ewangelizacyjne Kościoła określił Paweł VI:
Kościół wtenczas ewangelizuje, kiedy Boską mocą tej Nowiny, jaką
głosi, stara się przemieniać sumienie poszczególnych ludzi i wszyst-
kich razem, potem także ich działalność, a wreszcie ich życie i całe
środowisko, w jakim się obracają (EN 18).

2. Edukacyjny wymiar nowej ewangelizacji

Głoszenie słowa powinno być zakorzenione w teraźniejszości.6

M. Gogacz, charakteryzując sposób przekazywania nauki chrześcijań-
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6 Dużą rolę w przekazie ewangelicznym spełniają przypowieści. Bliski związek na-
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ludzkiego w formie opowiadań (historii), które mogą wypełniać szereg terapeutycz-
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diacyjna, magazynowanie, przekaźnik tradycji, kulturowy łącznik, rozwijanie intuicji,

5 R. Cantalamessa, Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994, s. 119.

4 Ch. Whitehead, Pięćdziesiątnicą trzeba żyć, Kraków 1995, s. 126.

3 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 75 (dalej skrót: EN).



skiej, w grupie negatywów zauważa poważne niedociągnięcia teolo-
giczne i nie uwzględnianie prawdziwej wiedzy o człowieku. Jego kry-
tyczne uwagi są jednocześnie wskazaniami, które należy uwzględnić
w treści i sposobach przekazywania Prawdy w nowej ewangelizacji:
Wciąż lub dość często zamiast historii i dziejów teologii dany mi jest
komentarz do dzisiejszych wydarzeń ekonomicznych i społecznych,
wszystkim przecież znanych. Zamiast prawd wiary w poważnej pre-
zentacji dogmatycznej są mi prezentowane opowieści o przeżyciach
poetów i pisarzy, nie mówiących według mnie w swych tekstach ni-
czego o Bogu, lecz o nastroju, o górach i pięknie, uważanych za spot-
kanie z Bogiem. Zamiast jasnego obrazu dobra i zła, uświęcających
odniesień do nas Boga, natury, miłości i grzechu, uzyskuję wciąż
jeszcze obraz nagród i kar. Wywołuje to bolesne przekonanie, że
księża w ogóle nie rozumieją kim jest Bóg, ujęty teologicznie i filozo-
ficznie, kim jest człowiek, czym jest grzech i miłość. A zamiast misty-
ki, tego tak dla nas ważnego ukazania ascetycznego rozwoju człowie-
ka i odmian modlitwy, ujawniających i wyrażających zaprzyjaźnienie
z Bogiem, otrzymuję pobieżne informacje o jodze, o medytacji trans-
cendentalnej, o niezrozumiałych dziś umartwieniach świętych śred-
niowiecza. I wychodzę z fałszywym przekonaniem, że bez biczowania,
bez spania na kamieniu lub bez śmierci głodowej, jak bł. Maksymi-
lian Kolbe, nie będę święty. Mówię więc trudno i wchodzę w codzien-
ne życie bez perspektywy na przyjaźń z Bogiem, wymagających ode
mnie nie dających się realizować działań. (...) Brakuje mi ponadto tej
wiedzy o człowieku, która nie pozwala rozwiązywać jego trosk i pro-
blemów w pobieżnej, płytkiej psychologii. Zresztą, czy psychologia
jest w stanie rozwiązać ludzkie problemy? Brakuje mi filozofii, różni-
cy między teorią i rzeczywistością, między ideologią i religią, między
tym, co istotne i drugorzędne. Nuży mnie i przeraża mieszanie języ-
ków, dyscyplin, argumentacji nie na temat, a głęboko martwi zatrzy-
mywanie słuchaczy wciąż na etapie propedeutyki chrześcijaństwa
i katechumenatu.7
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3. Apostolski wymiar nowej ewangelizacji

Ojcowie soborowi podkreślają pierwszorzędne znaczenie po-
sługi słowa w działalności Kościoła i stwierdzają, że pierwsza funk-
cja w odniesieniu do biskupów i kapłanów polega na głoszeniu Ewan-
gelii (por. KK 25; DK 4). To pierwszeństwo nie oznacza jednak wca-
le tego, by nauczanie miało być czynnością najważniejszą. Jest ono
z pewnością pierwsze w porządku chronologicznym, ale o wiele
wznioślejsze jest sprawowanie Eucharystii: w tajemnicy Ofiary eu-
charystycznej (...) kapłani wypełniają swój główny obowiązek.8 

Kapłan, pracujący w środowisku młodzieżowym, spełnia zada-
nia nauczyciela kultu i pobożności chrześcijańskiej, czyli przygoto-
wuje młodych ludzi do czynnego, świadomego i rozmodlonego
uczestnictwa w sakramentach i liturgii Kościoła. Te zadania duszpas-
terz powinien spełniać zwłaszcza w ramach katechezy, która z natury
swojej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów,
gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus
Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka.9 Misja ka-
płańska realizowana w katechezie skupia się wokół roli „mistrza”.
Do kapłanów, których podstawową funkcją jest nauczanie i kierowa-
nie, wierni, zwłaszcza młodzi powinni przychodzić, zawsze i ze
wszystkim. Natomiast duszpasterze powinni występować w roli au-
tentycznych nauczycieli reprezentujących Chrystusa – Głowę Kościoła.10

4. Wychowawczy wymiar nowej ewangelizacji

W historii pedagogii wypracowano dwie podstawowe koncep-
cje wychowania: 1) mechaniczną, kiedy wychowawca formuje swe-
go wychowanka (wcześniej trzeba ucznia poznać – diagnoza) zgod-
nie z wyznaczonymi celami; 2) organiczną – wychowawca pomaga
wychowankowi w wewnętrznym rozwoju, który przebiega według
właściwych jego osobowości praw.11 Koncepcja organiczna pozwala
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11 J. Tarnowski, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa
1982, s. 174.

10 A. Bravo, Prezbiterat jako apostolski sposób życia, w: Kapłaństwo, dz. cyt., s. 247.

9 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 23.

8 J. Galot, Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II, w: Kapłaństwo, Poz-
nań–Warszawa 1988, s. 279 (Kolekcja „Communio”, t. 3).



twórczo podejść do natury ludzkiej i osoby człowieka. W pedagogii
chrześcijańskiej największą wartością jest „obraz Boga” w człowie-
ku, który jest uzdolniony do realizacji samego siebie, czyli odkrycia
i poznania tego, czego Bóg po nim się spodziewa. W tak pojętym
wychowaniu pierwsze zadanie każdego wychowawcy polega na
kształtowaniu tego wszystkiego, co może pomóc wychowankowi w
znalezieniu swego „obrazu”, gdyż to uzdalnia go do spotkania i dia-
logu z Bogiem, w którym odnajduje źródło wyzwalającej przemia-
ny.12 Drugim ważnym zadaniem wychowawcy jest działanie mające
na celu usuwanie tego wszystkiego, co przesłania, zakrywa lub nara-
ża na niebezpieczeństwo to spotkanie i dialog wychowanka z Bo-
giem.13 Trzeba zaznaczyć jednak, że nie zawsze udaje się ten cel
osiągnąć. Zdarzają się nieraz wypadki apatii etycznej, a także oddzia-
ływania ślepej namiętności, która nie chce być okiełznana. Mamy
również do czynienia – chociaż nie często – ze świadomie zamierzo-
nym złem. Dlatego cierpliwość i nadzieja to cnoty znamionujące po-
stawę pedagogiczną.14

R. Cantalamessa uważa, że w duszpasterstwie została zagu-
biona idea poszukiwania „zagubionej owcy”. Czasami zastanawiam
się nad przypowieścią o zagubionej owcy. We współczesnym chrześ-
cijaństwie przybrała ona inny kształt: dziewięćdziesiąt dziewięć owiec
zagubiło się, tylko jedna pozostała w stadzie. My spędzamy cały czas
z tą jedną, a lekceważymy dziewięćdziesiąt dziewięć zagubionych.15

Można zatem zgodzić się z J. Galotem, który uważa, że przymiot
pasterza nie sprowadza misji kapłana do poświęcenia się jakiejś gru-
pie wierzących chrześcijan. Obciąża go bowiem szczególna odpo-
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15 R. Cantalamessa, Wsłuchani w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 119.

14 S. Birngruber, Wprowadzić w świat wartości – zadanie pedagogiki, w: Wychowa-
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12(1992)3, s. 8–10.
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i poddaniu się oddziaływaniu Chrystusa – Omegi.” J. Wagner, Personalizacja, w:
Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993, s. 128–129.



wiedzialność za tych, co porzucili praktykę sakramentów św., za bra-
ci nie podzielających wraz z nimi pełnej wspólnoty eklezjalnej i za
tych wszystkich, którzy nie uznają Jezusa za Zbawiciela (por DK 8).
Nie można bowiem zapominać ani o przypowieści o zagubionej owcy,
ani też oświadczenia Dobrego Pasterza: Mam także inne owce, które
nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić... (J 10, 16).16 W tym
ostatnim przypadku mamy do czynienia z duszpasterstwem misyj-
nym, na którego znaczenie zwraca uwagę Jan Paweł II. Potrzeba
dzisiaj duszpasterstwa naprawdę misyjnego, które nie czeka biernie,
lecz wyrusza na poszukiwanie zagubionych owiec. Duszpasterstwo
parafialne pozostaje również i dzisiaj podstawową formą duszpaster-
stwa. Wymaga ono jednak uzupełnienia o rozmaite formy duszpaster-
stwa specjalistycznego, pracy w grupach i zespołach, dzięki czemu
parafia staną się autentycznymi „wspólnotami wspólnot”. Należy tak-
że roztropnie sięgać po środki, jakich dostarcza nam współczesna
technika: radio, telewizja i prasa, nie zapominając jednak o tak zwa-
nych środkach ubogich, których skuteczność potwierdza Ewangelia.17

5. Doradczy wymiar nowej ewangelizacji

a) dwa etapy doradztwa

W doradztwie duszpasterskim należy zatem uwzględnić dwa
etapy: pierwsze stadium obejmuje pomoc udzielaną młodemu czło-
wiekowi w „umiłowaniu świata” (immanencja), a w drugiej fazie cho-
dzi o zdystansowanie się wewnętrzne młodego człowieka w stosunku
do „świata” (transcendencja). Te dwa różne stopnie rozwoju pozwa-
lają uaktywnić to, czym młody człowiek „przerasta świat” i realizo-
wać osobiste powołanie indywidualne i wspólnotowe.

Duszpasterz powinien stale poznawać i uczyć się rozumieć
problemy egzystencjalne młodych ludzi, zwłaszcza te, które odnoszą
się do sfery duchowej. Młody człowiek, szukający porady, wybiera
duszpasterza dlatego, że obdarza go większym «urzędowym» zaufa-
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niem i spodziewa się rozwiązania swoich problemów przy pomocy
środków nadprzyrodzonych, które proponuje duszpasterstwo.18

W pokoleniu młodych Polaków coraz częściej jednak rówieś-
nicy stają się autorytetami, doradcami, dostarczają wzorów postępo-
wania, proponując zestaw opozycyjny wobec wartości dorosłego spo-
łeczeństwa. W konsekwencji prowadzi to do nowego określenia do-
rastania, które polega na wyprowadzaniu się nie tylko z domu ro-
dziców, ale również z ich świata. Porzucają przy tym ich styl życia,
wartości i normy, a także kontestują ich religijność. Porównawcze
dane z badań polsko-niemieckich wskazują, że młodzież zachodnia
bardziej poddana jest wpływom rówieśników, czego przykładem jest
uczestnictwo w rówieśniczych kręgach towarzyskich. Młodzież za-
chodnioniemiecka zdecydowanie wcześniej niż ich polscy rówieś-
nicy przyznawała, że należy do jakiejś grupy (paczki), w której
wszyscy znają się dobrze i gdzie podejmuje się wspólne przedsię-
wzięcia.19 W doradztwie duszpasterskim należy uwzględnić te ten-
dencje w młodym pokoleniu Polaków i rozpocząć z nimi autentyczny
dialog w ramach duszpasterstwa młodzieży.

b) dialog w doradztwie

Doradztwo duszpasterskie oparte jest przede wszystkim na
dialogu młodego człowieka z Chrystusem, którego świadkiem jest
duszpasterz – doradca, stwarzający możliwość kontaktu młodego
człowieka z podmiotowym wymiarem świętości.

Nowa ewangelizacja pomaga każde spotkanie duszpasterza
z młodzieżą uczynić osobowym dialogiem wiary, dialogiem ewange-
licznym. Przepowiadanie w duchu nowej ewangelizacji jest bowiem
przepowiadaniem osobowym, świadectwem wiary w życie wieczne.

Ciekawe uwagi na temat dialogu formułuje A. Dupleix: Dialog
nie jest żadnym ryzykiem o ile jesteśmy przekonani, że to nie my po-
siadamy prawdę, ale prawda nas posiada. A więc, jeżeli zawładnęła
nami, zawładnęła wszystkimi. Każdy nosi w sobie cząstkę prawdy. Je-
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śli w swym sumieniu jestem przekonany, że droga chrześcijaństwa, ta
którą idę, jest podejściem najbardziej pełnym, wówczas muszę prze-
konać o ty innych: w pierwszej kolejności poprzez moje doświadcze-
nie, poprzez moje życie i akceptacje prawdy w drugim człowieku.
Musze przekonać o wiarygodności mojej własnej pozycji, ale nie mo-
gę w żadnym przypadku jej narzucać za cenę utraty lub ukrywania
mego własnego źródła. Trzeba, aby było ono ciągle gdzieś w zanad-
rzu. I jeszcze jedno: odwołując się do nauki Chrystusa można powie-
dzieć, że źródło prawdy rozwija się w drugim człowieku tylko przy
bezgranicznym respektowaniu jego własnego wewnętrznego teryto-
rium, które przezeń ustawicznie użyźniane, może stać się dopiero
prawdziwie życiodajnym terenem.20

c) duch służby

Funkcja nauczyciela-doradcy nie jest wykonywaniem władzy
lecz aktualnym towarzyszeniem osobom i wspólnocie. W duszpaster-
stwie strukturalnym nie funkcjonują jeszcze formy bezpośredniego
kontaktu. Pojawia się tendencja zbyt daleko idącej «demokratyza-
cji», swoistego «równania wszystkiego», co wyraża się m.in. – mó-
wieniem od razu na ty, ostrym wyrażaniem swoich życzeń (asertyw-
ność), pomijaniem tradycyjnych form grzecznościowych. Zamiast te-
go pojawiają się «spontaniczne» formy reakcji i zachowań zgodnie
z zasadą: «Tak jest mi fajnie, nie zwracam uwagi na konwenanse».21

Trudno nie zgodzić się z tą opinią, gdyż doświadczenie dostatecznie
potwierdza obawy przeciwników „demokratyzacji” kontaktów dusz-
pasterskich.

W doradztwie duszpasterskim kryją się też poważne niebez-
pieczeństwa, których przyczyną może być brak odpowiedniego przy-
gotowania duszpasterzy do służenia pomocą i doradztwem.
T.M. Anthony tak opisuje kontakt ze „złym doradcą”: Aby twoja po-
moc była skuteczna, musisz ze zrozumieniem okazywać nastolatkom,
że zasługują na miłość i że są wartościowi, pomimo swojego postę-
powania i sytuacji. Proces udzielania emocjonalnej pierwszej pomo-
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cy będzie bezużyteczny w rękach obojętnego doradcy. Pewna zroz-
paczona dziewczyna, której chłopak właśnie popełnił samobójstwo,
powiedziała mi: – Nie chcę rozmawiać z żadnymi doradcami. – Dla-
czego? – zapytałem. – Kiedy zginął mój chłopak, zabrali mnie do
psychiatry. Przez cały czas, kiedy zadawał mi pytania, przeglądał
podręcznik. Ani razu na mnie nie spojrzał. A na koniec zauważyłam
formularz, na który wpisał mi psychologiczna etykietkę. Ta dziewczy-
na była zrozpaczona pomocą, jaka zaoferowali jej dorośli. Osoba,
która miała możliwość pomóc jej poradzić sobie z cierpieniem, nie
zainteresowała się nią nawet na tyle, by obdarzyć ją spojrzeniem. Ta
dziewczyna nie potrzebowała etykietki – potrzebowała miłości. Po
etykietkę można pójść do wytwórni opakowań. Nic nie może zastąpić
ludzkiej życzliwości. Miłość i wsparcie to najlepsza pomoc.22

W celu uniknięcia tego typu zagrożeń trzeba zwrócić szcze-
gólną uwagę na partnerski sposób traktowania osoby szukającej
pomocy. Ważne jest nie tyle rozwiązanie problemów osoby szukają-
cej porady, ile raczej osobowe «asystowanie» kapłana. Taki stosunek
kapłana do rozmówcy wyzwala w tym ostatnim zaufanie i wzmacnia
poczucie wartości siebie. Osobowe spotkanie może doprowadzić do
zmian w postawach emocjonalnych partnera rozmowy wobec treści
proponowanych przez duszpasterza.23 Trzeba jednak zaznaczyć, że
w doradztwie duszpasterskim efekty oferowanej pomocy są ściśle za-
leżne od uwarunkowań zewnętrznych, zwłaszcza sytuacji rodzinnej
osoby poszukującej pomocy.

* * *

Św. Grzegorz Wielki nauczał, że wołanie Chrystusa znajduje
w nas wtedy miejsce ukrycia, jeśli język nasz milczy o tym, w co serce
uwierzyło. Żeby więc głos Jego nie pozostał w nas zakryty, trzeba,
ażeby każdy na swój sposób głosił bliźnim tajemnicę własnego po-
wrotu do życia.24 W świetle tych słów można wyjaśnić sens nowej
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ewangelizacji w środowisku młodzieży. Młody człowiek wierzy ser-
cem, dlatego potrafi przekazać „Ewangelię miłości” bez zbędnych
słów. Dla niego życie ma wartość tylko w połączeniu z miłością,
natomiast życie miłością to dzielenie się sobą. Każde spotkanie
z drugim człowiekiem jest zatem wymianą życia i miłości.

Jeśli Kościół chce służyć młodzieży, to musi do nich posyłać
ludzi, którzy potrafią oddać młodym swoją osobę do dyspozycji. Nie
chodzi w tym wypadku o czas, ale o sposób bycia wśród młodych
ludzi. Kapłan będzie mógł ewangelizować młodzież, jeżeli potrafi
dzielić się sobą. Zastępowanie słów „obecnością” w ewangelizacji
jest możliwe tylko wtedy, gdy jej uczestnicy mają świadomość war-
tości życia i miłości. Młodzi ludzi mają większą świadomość mi-
łości, natomiast dla osób starszych większą cenę ma życie. Nowa
ewangelizacja polega zatem na tym, aby młodych ludzi nauczyć bar-
dziej „być” bez naruszenia waloru miłości, natomiast starsi, zacho-
wując szacunek do życia, muszą powrócić do pierwotnego znaczenia
miłości.

Zusammenfassung
Der junge Mann mit dem Herzen glaubt, und darum kann er das

“Evangelium der Liebe”, ohne überflüssige Worte zu verkünden. Für ihn
hat das Leben Wert nur in der Verbindung mit Liebe. Leben und Liebe
bedeutet sehr oft den Austausch von eigener Person. Jede Begegnung mit
einem Menschen ist daher der Austausch von Leben und Liebe.

Wenn die Kirche will der Jugend dienen, muss sie ihnen solche
Menschen zu schicken, die den jungen Leuten ihre Person zu verfügug
stellen. Es geht nicht in diesm Fall um die Zeit, sondern um eine Lebens-
weise unter jungen Menschen.

Junge Menschen sind stärker der Rolle der Liebe bewusst, während
die älteren Menschen schätzen mehr der Preis des Lebens. Die Neu-Evange-
lisierung bedeutet deshalb, die jungen Menschen mehr das “Sein” zu er-
fahren lehren, ohne die Wert der Liebe unterzuschätzen. Während die älteren
müssen zu der ursprünglichen Bedeutung der Liebe zurückzukehren und
gleichzeitlich die Achtung vor dem Leben zu behalten.

tłum. Bogusław Spurgjasz
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ks. Ignacy Kosmana OFM Conv.*

Współczesna poezja polska w służbie słowu Bożemu

Wstęp

Omawiając posługiwanie poezją na ambonie, czy też poprzez
książkę i przez media – skupimy się jedynie na kilku poetach,
zdaniem autora, najbardziej charakterystycznych na polskiej scenie
homiletycznej, i nie tylko. Będą to: ksiądz, biskup i papież; ks. Jan
Twardowski, bp Józef Zawitkowski, papież Jan Paweł II. Poświęcimy
też nieco uwagi „kaznodziei” świeckiemu – Romanowi Brandstaette-
rowi. Wspólnym źródłem poezji chrześcijańskiej wymienionych wy-
żej poetów – jest przede wszystkim Biblia, żywe przeżywanie Boga
i świata. Ziemia, na której tryska owe źródło jest czerwona. To żyzna
gleba moralnego życia poety. Początkiem i końcem poezji chrześci-
jańskiej jest Ewangelia i dwa przykazania miłości.

1. Ksiądz-poeta

Osoby ks. Jana Twardowskiego nie ma potrzeby przedstawiać.
Stał się on klasykiem polskiej poezji chrześcijańskiej wieku XX i XXI.
Jego twórczość jest na wskroś ewangeliczna. Nie są to jednak „covery”
Ewangelii, to raczej „wariacje” na temat. Poezja okresu kapłaństwa
w dużej części poświęcona jest problemom egzystencjalnym – prze-
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mijaniu i śmierci. Poeta jednak nie lęka się ich, lecz akceptuje taki
porządek rzeczy.2 Niemniej, nie brakuje w poezji Twardowskiego
zwątpień, które wszak zawsze znajdują rozwiązanie w słowie Bo-
żym. Poeta nigdy nie traci kontaktu z Bogiem; buduje hierarchię war-
tości, opartą na Ewangelii.3 Ksiądz Jan wchodzi głęboko w świat Bi-
blii i przedstawia go czytelnikowi (słuchaczowi). Niektóre ze spot-
kań z Bogiem mają charakter bardzo bliski, mistyczny. W poezji Ks.
Twardowskiego pojawia się również rys „franciszkański”: zachwyt
przyrodą prowadzi go, jak ongiś św. Franciszka, wprost do Boga.4

W formie utworów poetyckich ks. Twardowskiego widoczna
jest tendencja ku potoczności, i to w jej „niskich rejestrach”, chcąc
w ten sposób, – czasami dosadny – przybliżyć odbiorcy zrozumienie
przesłania Bożej prawdy. Obok wierszy „potocznych” pojawiają się
także krótkie utwory aforystyczne.5

Jednym z głównych problemów podejmowanych przez Poetę
jest zagadnienie wiary i niewiary. W wierszach tych ukazuje swój ból
i niezwykłe przeżycie wewnętrzne związane z niewiarą ludzi. Bywa
też tak, że ksiądz-poeta podchodzi do problemu spokojniej, uważa-
jąc, że przeminie on „jak babski urok i czary”. Z drugiej strony stroni
od „matematycznych dowodów na istnienie Boga z wykresami”.6

Rzecz ciekawa, niewierzących ks. Twardowski traktuje z szacun-
kiem, a nawet z sympatią.7

Zastanawiającym zjawiskiem jest fakt, że grono czytelników
i słuchaczy księdza-poety stanowią ludzie różnych zawodów i wieku.
Nie jest to tylko zasługą talentu Autora, ale również treści i wartości,
które przekazuje jego poezja. Wartości te nie są nikomu narzucane na
siłę, lecz podawane odbiorcy w sposób wzruszający i prosty, oraz
poddawane pod jego rozwagę. Ewangelia wszak promuje wolność –
wolność dzieci Bożych. Poeta pozyskuje swoich sympatyków spośród
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zwolenników Kościoła ubogiego i otwartego na ludzi innych wyznań
i niewierzących, promuje kult bardzo prosty, bez kaznodziejskiego
patosu. Człowiek ma przede wszystkim kochać – kochać Boga, ludzi,
siebie. Kochać znaczy bowiem tyle, co służyć.8 Ksiądz. Twardowski
kochał wszystkich ludzi, a jego poezja naprawdę służyła słowu Bo-
żemu.

Dla zilustrowania tego, co dotąd powiedziano – kilka przykła-
dów służebnej poezji ks. Jana:

1.
Duszo nasza, stań się wreszcie wiosną,
i przeżycia ludzkie uczyń nowe.
Niech świat cały wyda nam się nagle
odkrywaną wyspą koralową.
(...)
Dość już starych milczeń i cierpień,
książek starych kołujących głowę,
z nową wiarą, po nowych westchnieniach,
niech złudzenia nasze będą nowe9.
2.
Warto moknąć na deszczu na kogoś czekając,
biec z laurką i kwiatem przez miasto jak zając,
stać dla chorych w ogonku po jedna cytrynę,
grzesznikom pozaświecać wszystkie łzy matczyne,
kłaść się późno do łóżka, z kogutem się budzić ľ 
gdy wszystkie nasze drogi prowadzą do ludzi10.
3.
Jeśli świętą zostaniesz, wszystko będzie święte w twoim życiu,
łoże twardo słane, niepokój i oschłość,
wspomnienia spisane ukradkiem w pamiętniku11...
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4.
Ucałuję cię, Biblio, bo w tobie są słowa,
że Kain pierwsze miasto na ziemi zbudował –
stąd pewnie w miastach wszystkich, w miejskich strutych
kwiatach –
w obłędzie ulic chodząc – widzę złego brata12.
5.
Na rekolekcjach nie strasz śmiercią –
bo po co
za oknami bór pachnie żywicą,
pszczoły z pasiek się złocą,
w abecadłach dzieci oczy mrużą
(...)
Mów o częstej komunii z Chrystusem –
złotych sercach bijących w ukryciu,
z katechizmu o cnotach najprościej,
i że grzechy przeciwko nadziei
są tak ciężkie jak przeciw miłości
Nie o śmierci mów z ambony – o życiu13 –

To tylko okruchy poezji ks. Twardowskiego, ale już po tych
ułomkach można rozpoznać Księgę, z której natchnienia wyszły te
słowa, i do jakiej służby zostały powołane.

2. Biskup-liryk

Kolejnym polskim księdzem-poetą jest biskup Józef Zawit-
kowski (Ksiądz Tymoteusz). Za pomocą poezji wyjaśnia złożone
problemy życia w słowach pokornych i ciepłych, nawet wtedy, gdy
bywa rozdrażniony przez upartego niedowiarka. Kazania-liryki
ks. Tymoteusza są katechizmem powiedzianym inaczej. Bez kazno-
dziejskiego zadęcia. Z prostotą pierwszokomunijnego wierszyka. Za-
pis tego katechizmu można znaleźć w małej książeczce zatytułowa-
nej Trzymaj się.14 Jest to zapis nauk skierowanych do „wierzgające-
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go” chłopaka, z którym duchowny przewodnik wędruje przez cały
rok, usiłując mu pomóc w rozwiązywaniu napotykanych problemów.
Czasami bywa dosadny, a czasami stosuje unik, by dać „chłopakowi”
czas na ostygnięcie rozpalonej głowy. Poezja biskupa Józefa Zawit-
kowskiego sprawia, że po jej strofach, jak po schodach, pnie się on
wyżej i wyżej – do słowa Bożego.15

1. A ja nie wierzę,
że Ty w Boga nie wierzysz.
Nie powtarzaj więcej takich głupich zdań.
Nie ma ludzi,
Którzy w Boga nie wierzą.
Owszem, są tacy,
Którzy mówią, że nie wierzą,
Którzy mówią, że Go nie ma16.
2. Masz dwie księgi:
świat – oglądaj go, wyciągaj wnioski;
i Pismo Święte – czytaj je.
Ta pierwsza jest łatwiejsza do czytania,
bo „Za każdym krokiem
w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!”
Ta druga jest trudniejsza,
bo choć pochodzi od Boga,
pisali ja ludzie
różnych czasów, kultur i języków.
Tak czasem mi trudno przedrzeć się
przez tę warstwę redakcyjną,
aby dotrzeć do samej myśli Boga17. 

Tak zaczyna się ta, trwająca rok, podróż z nauczycielem i
poetą. A jak się kończy?
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Cały rok szedłem z Tobą przez zawiłe pytania.
Miałem Ciebie wciąż przed oczyma.
Czasem denerwowałem się na Ciebie,
bo miałeś takie prymitywne, zaczepne,
nawet złośliwe pytania.
Nie wiem,
czy odpowiedziałem Ci wystarczająco,
ale pytaj dalej,
szukaj, myśl samodzielnie18.

Przypomina się w tym miejscu zdanie ks. Jana Twardowskie-
go, umieszczone na odwrocie strony tytułowej Wierszy zebranych:
Jeśli nie wiesz dokąd iść/ sama cię droga poprowadzi.19 W rzeczy sa-
mej słowo księdza-poety pokazuje jedynie kierunek drogi; dalej trze-
ba iść samemu, byleby tylko trzymać się mocno tej drogi – ona sama
doprowadzi człowieka do celu.

Omawiając poetyckie przepowiadanie Księdza Biskupa nie
sposób pominąć jego homilii i litanii, z których ta o „wszystkich
Matkach Boskich” w Polsce jest chyba najpiękniejsza i najtrafniej
opisuje postać Maryi:

Matko Serdeczna –
z sandomierskiej ziemi (...)
O świętogórska – 
Panno z Gostynia (...)
Smagła Góralko
z Rusinowej Polany (...)
Nadmorska Pani –
Rybaczko Swarzewa (...)
Jazłowiecka –
Ty, co ułanów
znałaś po imieniu (...)
Gosposiu Śląska z Piekar (...)
Władczyni Zamku – 
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o Czerwińska Pani (...)
Pocieszeń pełna (...)
co stale tęsknisz w pociesznym Powsinie (...)
Z Rzymu skradziona –
w Kodniu schowana
Zebrzydowska z Kalwarii (...)
W Studziennej na krześle siedząca (...)
Zasypiająca – w drzewie rzeźbiona tysiącletnim
Wita Stwosza dłutami (...)
Flisaczko Dobrzyńska...

Księżna Łowicka,
Domaniewiecka Pani,
Śpiewam Ci, polska Królowo, przez cały maj przy kapliczkach
I krzyżach przydrożnych20...

Ksiądz Tymoteusz potrafi wplatać w swoje liryki słowa poetów
innych, ale czyni to tak, że niepodobna odnaleźć „pośrednich ogniw”;
utwór jawi się nie jako eklektyczny zlepek myśli, lecz jako zupełnie
nowy poemat o Bogu, o Jego Matce, o sprawach ludzi – dużych i ma-
łych. Na ludzkim padole potrafi dostrzec cierpienie, chorobę, samot-
ność i upracowanie osób starszych. Wymownym tego świadectwem
jest tomik poezji poświęcony tej grupie ludzi. Jest to katecheza dla
osób doświadczanych na krzyżowej drodze życia. Kończy ją modlit-
wa zamieszczona na okładce książki:

Całuję krzyż Twój, Panie.
Z Tobą chcę być ukrzyżowany.
Niech moje cierpienie
I modlitwa wszystkich chorych
Większe będą niż zło tego świata,
Abyś ocalił ten świat,
Moją Ojczyznę, moją rodzinę
I mnie biednego.
Bądź wola Twoja, Panie. Amen21.
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Modlitwa ta koresponduje dobrze z inną modlitwą, którą kie-
dyś znaleziono w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, zapisaną
na kawałku papierowego opakowania: „Panie, pamiętaj nie tylko
o dobrych ludziach, ale także o tych wszystkich ze złą wolą. Nie pa-
miętaj jedynie cierpienia, jakiemu nas poddali. Pamiętaj o owocach,
jakie przynosimy dzięki temu cierpieniu – naszej braterskiej przyjaź-
ni, naszej lojalności, pokorze, odwadze i hojności, o wielkości serca,
którą to wszystko przyniosło. I kiedy staną przed Tobą na sądzie,
niech te wszystkie owoce, które przynieśliśmy, stanowią ich nagrodę
i przebaczenie dla nich”.22

Temat modlitwy często jest podnoszony w poetyckich kaza-
niach ks. Tymoteusza. W Wielkiej Modlitwie Powszechnej23 modli
się on za Ojca Świętego, za Kościół święty, za biskupów, kapłanów,
diakonów, zakonników, za siostry zakonne, o nowe powołania za-
konne i kapłańskie, za cierpiących i chorych, za dzieci, wnuków i ca-
łą rodzinę, za sąsiadów i bliskich, za nauczycieli, profesorów, wy-
chowawców, za lekarzy i służbę zdrowia, za rolników, za ludzi róż-
nych zawodów, za narzeczonych, za więźniów, za bezbożnych, za
uzależnionych, za zmarłych – za wszystkich ludzi...

Za tych, którzy prosili mnie o modlitwę,
Za tych, którym winien jestem modlitwę,
Za tych, których kocham,
I za tych, których kocham za mało,
Za tych, którzy potrzebują modlitwy...24

Poetyckie przepowiadanie Ewangelii łatwiej zapada w pamięci
słuchaczy. Można się o tym przekonać za każdym razem, gdy Biskup
wobec zebranego ludu wypowiada nieodmiennie od lat pierwszy wers
swego ewangelicznego poematu – Kochani moi...

Pocieszające jest, że w ślady Księdza Biskupa idą inni kapłani,
poeci Boży, słudzy Słowa. Jednym z nich jest ks. Wiesław Hudek,
autor tomiku Zapisane na skraju serca25 oraz Pieśni żałosnych i No-
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tatnika Loretańskiego.26 To przede wszystkim wersety, które próbują
oswoić wierszem istnienie i miłość, opowiadając o adoracji, lampie,
spowiedzi, piątku; biorąc za temat tekst biblijne i te z modlitewni-
ków. Poeta jest człowiekiem zachwytu. To bardzo naturalna postawa
człowieka, choć o niej często zapomina. Poeci przypominają nam
o zachwycie.

3. Papież-wieszcz

W obliczu świętości życia i człowieka, w obliczu cudów wszech-
świata zachwyt jest jedyną adekwatna postawą. (...) Tego entuzjazmu
potrzebują ludzie współcześni i jutrzejsi, ażeby podejmować i prze-
zwyciężać wielkie wyzwania jawiące się już na widnokręgu. Dzięki
niemu ludzkość po każdym upadku będzie mogła wciąż dźwigać się
i zmartwychwstawać. W tym właśnie sensie powiedziano z proroczą
intuicją, że piękno zbawi świat. Piękno jest kluczem tajemnicy i wez-
waniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia
i umiał marzyć o przyszłości. Dlatego piękno rzeczy stworzonych nie
może przynieść mu zaspokojenia i budzi ową utajoną tęsknotę za Bo-
giem (Jan Paweł II).27

Dla Papieża-Poety piękno i Bóg stanowiły jedno; głosząc pięk-
no zbliżał się do Piękna absolutnego. Widać w tym tę samą ścieżkę,
którą w średniowieczu wytyczył św. Franciszek z Asyżu, a wcześniej
– w okresie patrystycznym – podążali Ojcowie Kościoła.

W przebogatej twórczości Jana Pawła II zwraca uwagę źródło
poetyckiego natchnienia. Jest nim nieodmiennie piękno Boga. Znaj-
duje je zarówno w Biblii, jak i na kartach ziemskich pejzaży. Stwo-
rzenie stanowi ilustracje Biblii. Pismo św. nie jest ani gołosłowne,
ani przesadne w swoich opisach. Nawet pobieżny ogląd tego świata
każe przyznać mu rację: wszystko, co stworzył Bóg jest piękne.
Boskie stworzenie świata nie było prowizorką, obliczone było na
całe istnienie ludzkości. I choć pokolenia od tysiącleci poddawane są
antraktom bezdechu, to przecież Piękno nigdy nie umiera; jest wieczne.
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27 J. Szymik, Co łączy, co dzieli..., w: J. Hudek, Zapisane na skraju serca, Gliwice
2000, s. 7–9.

26 W. Hudek, Matecznik, Katowice 2004, s. 7–47, 51–99.



Poetycka i epicka twórczość Karola Wojtyły zapewne wymaga
osobnego studium28. Tutaj zostaną jedynie zasygnalizowane niektóre
służebne słowa Poety. W gruncie rzeczy chrześcijańscy poeci są bar-
dzo podobni do siebie. Strofami wiodą człowieka do celu. Do Boga.
Papież miał ten wielki przywilej, by strofy swoje nieść między cały
lud Kościoła, a nawet wnosić je na trybuny tego świata. Przesłanie
papieskiej poezji jest na wskroś biblijne i kościelne, przez co jest
bardzo ludzkie. Świadczą o tym zarówno Listy do przyjaciela29, jak
i zwyczajny wiersz dedykowany swej matce30:

Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem –
o, jak to dawno już było –
jak się dziś zdaje malutkiem.

Nad Twoją białą mogiłą,
o Matko – zgasłe kochanie –
me usta szeptały bezsiłą:
Daj wieczne odpoczywanie –

W ludzki los Poety wpisane były rzeczy zwyczajne i tajemni-
cze, jak krakowski kamieniołom i studnia w Sychem31. Dzięki nim
zauważył on, że Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz/
Jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł.32 Tym żywiołem
– okazuje się – jest ludzkie życie i „profil” człowieka.

Jest profil człowieka, który najlepiej znam,
najwszechstronniej.
Zaczyna się zawsze przy drugim Człowieku,
 (...)
O takim więc profilu i o tamtym drugim Człowieku
nieustannie mówi mi życie33.
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33  Profile Cyrenejczyka, tamże, s. 118.

32  Kamieniołom, tamże, s. 113.

31  Pieśń o blasku wody, tamże, s. 95.

30  Renesansowy Psałterz, tamże, s. 27.

29 Karol Wojtyła, Poezje. Dramaty. Szkice. Tryptyk rzymski, red. W. Bonowicz,
M. Romanek, Kraków 2004, s. 30–39.

28 Dotąd jedynie na temat młodzieńczej poezji Karola Wojtyły ukazało się niewiel-
kie opracowanie. G. Łęcicki, Nachylenie Boga, Warszawa 2006, ss. 120.



Okazją do teologicznych przemyśleń i podzielenia się nimi
z innymi były często sytuacje wcale nie poetyczne, lecz prozaiczne
– jak myśli biskupa udzielającego sakramentu bierzmowania w pew-
nej podgórskiej wsi.34 Pytanie wszak postawione wtedy nie było już
prozaiczne: Kto ma przyjść?.35

Poezja Papieża, obejmowała cały Kościół; jego miejsca święte
i zwyczajne. Do zadumy zmuszała ściana bazyliki św. Piotra, której
nie ciążą sklepienia, ani ludzie żywi, którzy mieszkają daleko w izdeb-
kach zmęczonych serc36; zmuszała do przemyśleń również posadzka
i krypta pod nią. Poeta stwierdza:

W tym miejscu nasze stopy spotykają się z ziemią, na której
 powstało
tyle ścian i kolumnad...
(...)
To Ty, Piotrze. Chcesz być tutaj Posadzką, by po tobie
przechodzili
(...), by szli tam, gdzie prowadzisz ich stopy37

Musimy przeto zejść pod posadzkę, na której naniesiono już
ślady
tylu stóp. Musimy przedrążyć skałę, by odkryć człowieka
(...)
człowieka, który przeminął, czy Człowieka, który nie
przemija?
Krypta ci powie38...

W poemacie Wigilia wielkanocna Wieszcz daje poetycki wy-
kład o zmartwychwstaniu: Trwa człowiek poza wszelkim odejściem i
przyjściem/ w sobie/ i w Tobie.39 I nic to, że po tym stwierdzeniu na-
stępuje Rozważanie o śmierci. Poeta dopowie bowiem: Kres uprawy
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39 Tamże, s. 144.

38 Krypta, tamże, s. 135.

37  Posadzka, tamże, s. 134.

36  Ściana, tamże, s. 133.

35 Tamże, s. 129.

34  Narodziny wyznawców, tamże, s. 128.



zawiera się już w jej początku40, a przemijanie nierozłącznie związa-
ne jest z Mysterium paschale, tajemnicą Przejścia, w której jest od-
wrócony porządek mijania. Albowiem Przechodzenie poprzez śmierć
ku życiu stanowi tajemnicę, zapis głęboki/ dotychczas nie odczytany
do końca,/ przeczuwany, niesprzeczny z istnieniem.41

Tytuł kolejnego poematu – Odkupienie szuka twego kształtu,
by wejść w niepokój wszystkich ludzi – ukazuje uniwersalizm wiary
chrześcijańskiej i uniwersalizm odpowiedzialności każdego chrześci-
janina za odkupienie całego stworzenia, które czeka na dłonie Wero-
niki, pełne codziennych poczynań/ (...) trzymające zwyczajne płótno.42

Wspomniano wyżej, że przesłanie poezji Karola Wojtyły jest
biblijne i kościelne. Biblijna jest szczególnie twórczość dramatyczna.
Należy tu wymienić dramaty (pisane wierszem): Hiob43, Jeremiasz44,
Przed sklepem jubilera45, Promieniowanie ojcostwa46. Wreszcie bi-
blijny jest cały Tryptyk rzymski, który obejmuje czasy od stworzenia
do przymierza Jahwe z Abrahamem.47 Wszystkie te utwory są wykła-
dem Starego Testamentu i przykładem posługiwania poezją słowu
Bożemu.

Co rozumiał Jan Paweł II przez pojęcie „Kościół”, o tym
w doskonały sposób mówi utwór zatytułowany Stanisław. Papież
podjął się w nim próby opisania istoty Kościoła.

Pragnę opisać Kościół – 
Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,
Lecz ze mną nie umiera – ja też nie umieram z nim,
Który mnie stale przerasta –
Kościół: dno bytu mojego i szczyt.
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47 Tamże, s. 509–523.

46 Część I i III napisana jest prozą. Część II, to poezja. Tamże, s. 447–480.

45 W podtytule utwór określony jest jako Medytacja o sakramencie małżeństwa prze-
chodząca chwilami w dramat, tamże, s. 393–446.

44 Tamże, s. 246–313.

43 Tamże, s. 179–245.

42  Weronika, tamże, s. 168.

41 Tamże, s. 161.

40 Tamże, s. 159.



Kościół – korzeń, który zapuszczam w przeszłość
i w przyszłość
 zarazem,
Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem48.

Poezja Jana Pawła II posiada niezwykły ładunek teologiczny,
ma też wymiar katechetyczny i homiletyczny; bardzo zwyczajnie
przedstawia prawdy wiary. Zwyczajność tę jednak mierzy się pięk-
nem słowa Poety. To piękno słowa stanowi o precyzji wyrażeń i głę-
bi przekazu słowa Bożego. Znamienne jest i to, że dramaty papieskie
na swój sposób promują Księgi Starego Testamentu, zapomniane
przez wielu współczesnych chrześcijan. Jeśli mówimy o poezji jako
służbie słowu Bożemu, to służba ta w wydaniu papieża–poety jest
przez duże „S”.49

4. Świecki poeta chrześcijański

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że poezja na „usługach”
słowa Bożego jest domeną zarezerwowaną wyłącznie dla osób du-
chownych. Apostolstwo jest powszechnym zadaniem chrześcijan.
Z tego dzieła nie są wyłączeni ludzie świeccy, także świeccy–poeci.

Poczesne miejsce zajmuje wśród nich Roman Brandstaetter.
Jego poezje zawarte w tomiku pt. Pieśń o moim Chrystusie50 są go-
towymi kazaniami o zwiastowaniu Maryi, narodzinach Jezusa, nie-
oczekiwanej wizycie Trzech Królów i weselu w Kanie.51 Poeta każe
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51  Ave Maria, Betlehem, Modlitwa Trzech Magów, Gody weselne w Kanie, tamże,

50 R. Brandstaetter, Pieśń o moim Chrystusie. Hymny Maryjne, Warszawa 1988.

49 „Jan PaweŁ II sztukę (poezję) wynosi na należny jej piedestał współpracowniczki
prawdy i dobra, broniąc jej tak przed podejrzliwością obrońców prawdy, jak przed ni-
hilizmem przeciwników prawdy. To jest chrześcijańskie w esencji. To inkarnacyjna
w istocie, to znaczy z cudu Wcielenia wywiedziona – obrona piękna przed jego we-
wnętrznymi pokusami i zewnętrznymi oskarżeniami. Oto piękne oczyszczenie i reha-
bilitacja. Grań – z przepaściami po obu stronach – po której porusza się autentycznie
chrześcijańska filozofia i teologia piękna.” Cytuję za: J. Szymik, Zdumienie i Praw-
da. Znaczenie papieskiej poezji, Katowice, 22 lutego 2007, s. 1–5. (maszynopis w po-
siadaniu autora artykułu). Wypowiedź ks. Jerzego Szymika na temat znaczenia pa-
pieskiej poezji została wygłoszona podczas Sympozjum Pastoralnego „Jak współ-
czesnemu człowiekowi mówić o Bogu” zorganizowanego w Wyższym Seminarium
OO. Franciszkanów w Lodzi–Łagiewnikach, dnia 17 listopada 2007 roku.

48 Tamże, s. 173.



pięknym słowem o dniu powszednim w Nazarecie i o doświadczeniu
pokuszenia na pustyni52; opowiada o losie Jana Chrzciciela, o spotka-
niu Jezusa z Samarytanką i celnikiem, który usadowił się sykomo-
rze.53 Z nową mocą brzmią słowa ośmiu błogosławieństw i nowe
przypowieści o pierścionku, jabłku, witrażach i Atlantydzie.54 I wresz-
cie dramatyczne kazania o Łazarzu, o ostatniej wieczerzy Jezusa,
o modlitwie w oliwnym ogrodzie, o wyroku, o ukrzyżowaniu.55 To-
mik kończą „kazania” o zmartwychwstaniu, ponownych spotkaniach
Jezusa z przyjaciółmi i o rozstaniu.56

Nie są to bynajmniej jedynie poetyckie powtórzenia Ewange-
lii. To nowe treści, nowe przemyślenia wyrażone pięknym słowem.
Dzięki niemu Boża prawda staje się bardziej przystępna, zaktualizo-
wana o znane nam treści i doświadczenia tego świata, w którym prze-
platają się dobro i zło: blaszanki „Vacuum Oil Company”, którymi
czarne dziewczęta czerpią wodę57 i złowieszcze blaszanki „Shella”,
którymi wrogi tłum na gabbatha czynił hałas58. Finał jest jednak
szczęśliwy, o czym opowiada pusta pieczara:

Aż dnia trzeciego, a było już późno
Po szabacie, zaczęłam drżeć
Na całym ciele.
Moje łono wstrząsane konwulsjami porodu
Napełniło się niebiosami i psalmami.
Pękły pieczęcie na moim ciele.
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58  Koncert birnamski, tamże, s. 97.

57  Bethania, tamże, s. 75.

56  Opowiadanie Świętej Jaskini, Jezus mówi do Marii z Magdali, Niewierny
Tomasz, Spotkanie w Emaus, Wniebowstąpienie, tamże, s. 110–128.

55  Bethania, Ostatnia Wieczerz, Gethsemani, Wyrok, Koncert birnamski, Ukrzyżo-
wanie, Stabat Mater, tamże, s. 75–77, 84–87, 92–107.

54  Psalm śpiewany u stóp Góry Ośmiu Błogosławieństw, Księga przypowieści, tam-
że, 53–58, 65–69.

53  Jan Chrzciciel w więzieniu, Bóg i Samarytanka, Celnik na drzewie sykomory,
tamże, s. 47, 50, 78.

52  Dzień powszedni w Nazarecie, Kuszenie na pustyni, tamże, s. 28–29, 35–40.
s. 19–20, 23–26, 41–44.



I wyszedł ze mnie, jak z dojrzałego owocu,
Zmartwychwstały i śpiewający
Bóg59.

W poetyckich „kazaniach” Brandstaettera przewija się historia
zbawienia i dzieje każdego słuchacza – Nikodema, który boi się na
równi dobra i zła60, i Piotra, któremu łatwiej gorzko zapłakać niż
zeznać prawdę61; los każdego z ludzi, którzy lękają się głębi, bo nie
umieją po niej stąpać62.

Autor poświęca wiele swoich wierszy Maryi Pannie, Matce
Boga. Poświęcił Jej czci nie tylko Hymny Maryjne63, ale również –
co oczywiste – postać Maryi jawi się w poetyckiej katechezie Poety,
tj. w Pieśni o moim Chrystusie. Na początku jest Ona Dzieweczką
o czole z błękitu64, potem Małżonką o twarzy zakrytej zasłoną, i Ro-
dzicielką Boga65. Jest też zwyczajną Matką, krzątającą się po izbie:
raz spokojna, to znów zaniepokojona, gdy Jezus dwie deski układał
na krzyż i zbijał je gwoździami.66 W Kanie Galilejskiej widzi Ją za-
troskaną i uśmiechniętą, lżejszą od promienia.67 Później milczą o Niej
Ewangelie i Poeta; Maryję spotykamy dopiero na placu egzekucji,
w samym środku zbrodni.68 Tam wersetami swojej litanii otarł czoło
swej matki, modląc się do Matki Boga:

Madonno Treblińska,
Święta Madonno obozów zagłady,
Święta Madonno pogrzebanych żywcem,
Święta Madonno skwierczącego ciała,
Święta Madonno gazowej komory,
Święta Madonno rozpalonych rusztów,
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68  Stabat Mater, tamże, s. 108.

67  Gody w Kanie Galilejskiej, tamże, s. 44.

66  Dzień powszedni w Nazarecie, tamże, s. 29.

65  Betlehem, tamże, s. 23.

64  Ave Maria, tamże, s. 20.

63 R. Brandstaetter, Pieśń o moim Chrystusie. Hymny Maryjne, Warszawa 1988,
s. 133–178.

62  Chrystus przechadza się po jeziorze, tamże, s. 59.

61  Na dziedzińcu arcykapłana, tamże, s. 89–91.

60  Nikodem, tamże, s. 45–46.

59  Opowiadanie Świętej Jaskini, tamże, s. 111.



Święta madonno człowieczych popiołów,
Módl się za popiół
Mojej matki...69

Zupełnie inny charakter posiada litanijny Hymn do Czarnej
Madonny70, w którym Brandstaetter nazywa Madonnę ptaszęcą po-
etką, gołębnikiem Ewangelii, gałązką Jessego: metafory jakże blisko
spokrewnione z paralelami starożytnych homiletów.

Pieśń o moim Chrystusie i Hymny Maryjne to nie jedyne „ho-
miletyczne” dzieła Poety. Chrześcijańską i katechetyczną w swoim
wymiarze poezję prezentuje on w wielu innych utworach.71 Przed-
miotem katechezy jest również Kościół i jego sprawy. Wymownym
tego świadectwem jest przejmująca Pieśń o śmierci Jana XXIII.

Szumią szaty apostołów
Jak gwałtowny deszcz.

Jaskółki
Krążą nisko
Nad Janem,
Nad bratem ptaszęcym.

Na pierścieniu kolumn
Na placu
Klęczą ludzie.

Ręce człowiecze
Są jak góry płaczu.

Kolana człowiecze
Są jak rzeki wezbrane.

A tam, wysoko nad Rzymem
Płonie 
Okno watykańskie:
Pomarszczona harfa.
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71 Np. Litania florencka i Modlitwa rzymska, R. Brandstaetter, Poezje. Wiersze li-
ryczne. Poematy i hymny, Warszawa 1980, s. 259–264.

70 R. Brandstaetter, Pieśń o moim Chrystusie. Hymny Maryjne, dz. cyt., s. 139.

69 Tamże, s. 109.



W głębi
Za podwójną kotarą
Harfy i ciszy
Starzec
Leżący na łóżku
I śledzi kroki
Nadchodzącej śmieci.

Cierpi 
Za Kościół.

Cierpi 
Za sobór.

Cierpi 
Za pokój72.

Czy można prościej i „dosadniej” wyrazić ważne sprawy Koś-
cioła w dramatycznym momencie życia jego Zwierzchnika i Ojca?

Zakończenie 

Przedstawione postacie poetów: księdza, biskupa, papieża i re-
prezentanta laikatu cechuje wiara – żywa i życiodajna, a nie deklara-
tywna manifestacja uczuć. Było jednak jeszcze „coś’, co czyniło ich
poetyckie kaznodziejstwo bardzo osobistym przekazem. W rzeczy-
wistości zwracali się oni nie do gromadzących się wokół nich mas,
lecz trafiali do konkretnego człowieka. Byli przy tym prawdziwi.
Mówili wprost z własnego serca. Ich słowa nie były na wyrost. Do-
brze to ujął Roman Brandstaetter w swym wierszu:

Może miał słuszność Jan z Czarnolasu,
Śpiewając sobie a Muzom.

Piszemy tylko dla siebie
I może jeszcze dla dwóch przyjaciół,
Z których jednego na pewno
Nigdy nie poznamy.
(...)
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Początkiem i źródłem dobrego pisania
Jest moralność.

Poetyka wyrasta z etyki
Jak winnica z czerwonej ziemi73.

Ars poetica Brandstaettera jest najlepszą odpowiedzią na po-
stawione wyżej pytania; stanowi uzasadnienie kaznodziejstwa po-
etyckiego. Żeby mówić o Bogu, żeby powiedzieć o Nim całą prawdę
– należy to czynić pięknym słowem, słowem poezji, która jak żadne
inne medium najtrafniej pokazuje Go ludziom.

Zusammenfassung
Man kann über Gott ohne Begeisterung nicht sprechen. Die Bewun-

derung stellt am besten die Poesie dar, weil nur sie ist ein Ausdruck von
Schönheit. Es erfordert von der Poesie die Pflicht die gute Nachricht von
Gott zu verkünden, d.h. ein Dienst am Wort Gottes zu sein.

Niemand kann Gott dem Menschen so zu beschreiben und zeigen,
als ein Dichter. Durch seinen Dienst jeder Mensch nach dem Fall im Leben
steht wieder auf. In diesem Ereignis befreit die Schönheit die Welt.

Die Schönheit erklärt das Geheimnis und öffnet für das Transzen-
dente. Schöpfer der christlichen Dichtung, wie z.B. P. Jan Twardowski,
Bischof Joseph Zawitkowski, Papst Johannes Paul II. und Roman
Brandstätter (Vertreter der Laien), ermutigen den Menschen den Geschmack
des Lebens zu kosten und über die Zukunft zu träumen. Allerdings ist die
Schönheit dieser Welt nicht in der Lage, das menschliche Streben zu
befriedigen. Früher oder später kommt er zu den Höhen des WortGottes.
Und darin liegt die Aufgabe der christlichen Poesie in der Predigt.

tłum. Bogusław Spurgjasz
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SŁUŻBA KAPŁAŃSKA

ks. Marcin Wasilewski*

Kapłan XXI wieku

Wstęp

XXI wiek przejawia się w świecie, w Kościele i w służbie
Kapłana postępem desakralizacji życia religijnego, zeświecczenia
i zobojętnienia, odrzucenia dotychczasowych autorytetów, demorali-
zacji, uzależnienia się opinii publicznej od środków masowego prze-
kazu itd. Jest to tylko kilka przykładów zachowań i sposobów radze-
nia sobie z problemami stanowiącymi nieodłączny element życia,
które stawiają, nie tylko wyzwalają, protest u części świadomych
Katolików – co więcej – stawiają wyzwanie wobec Kościoła katolic-
kiego. Jeśli względem Niego – to jednocześnie wobec samego Jezusa
Chrystusa – działającego na ziemi poprzez swoich Posłańców – Ka-
płanów. Współczesne czasy są głęboko naznaczone różnorakimi kry-
zysami, niepokojami, a przede wszystkim utratą nadziei. W związku
z czym wymaga się od kapłanów dobrego i solidnego przygotowania.

Nie można zauważać tylko negatywnego wpływu mijającego
czasu. XXI wiek przynosi chrześcijanom także i pozytywne aspekty
– istnieją ludzie dobrej woli i rodziny wychowane w duchu Ewan-
gelii, którym nieobce jest korzystanie z najnowszych zdobyczy nauki
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oraz które sprawnie funkcjonują w modernistycznym społeczeństwie.
Rodziny katolickie są podstawą wychowania chrześcijańskiego i ko-
lebką powołań kapłańskich. Formacja w rodzinie ma prowadzić prze-
de wszystkim do kształtowania ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałoś-
ci. Wiara, pobożność i moralność rodziny przekłada się nie tylko
na ilość, ale na jakość powołań.

Z zagrożeniami płynącymi z dzisiejszego świata spotykają się
nie tylko katolicy świeccy, ale także kapłani. Wspomagając się wie-
dzą z zakresu teologii duchowości, hodegetyki pastoralnej, czy też
z psychologii próbuje się analizować i odpowiadać na pytania doty-
czące kształtu posługi współczesnego prezbitera, wyzwań, przed któ-
rymi staje i zagrożeń, które musi podołać2. Kościół ciągle konfrontu-
je zadanie powierzone przez Chrystusa z oczekiwaniami ludzi. Wielu
katolików skłania księży, by zdeklarowali się co wybierają, by prze-
szli na jedną czy też na drugą stronę. Niektórzy z nich stają zdecydo-
wanie pobożnie po stronie powierzonego im zadania i tym samym,
wcale nierzadko, oddalają się od ludzi. Inni, wprost przeciwnie, tak
bardzo się do nich zbliżają, że zaczynają żyć ich życiem i zapominają
o swojej roli i posłudze wśród nich.

Troska o kapłanów jest widoczna w nauczaniu papieża Bene-
dykta XVI od początku Jego pontyfikatu. W uroczystość Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, w Bazylice Watykańskiej, modlitwą Koś-
cioła – Nieszporami, Ojciec Święty zainaugurował Rok Kapłański
i w związku z którym napisał list nawiązujący do 150-tej rocznicy
dies natalis – dnia urodzin św. Kapłana z Ars, Jana Marii Vianney’a.
Ów Rok ma dopomóc kapłanom w dążeniu do umocnienia duchowej
doskonałości oraz dowartościowaniu służebnego kapłaństwa. Uza-
sadniając ogłoszenie Roku Kapłańskiego, papież powiedział: ów rok
pragnie przyczynić się do krzewienia zapału wewnętrznej odnowy
wszystkich kapłanów na rzecz silniejszego i bardziej wyrazistego
świadectwa ewangelicznego we współczesnym świecie.3
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Nasuwa się więc pytanie: co trzeba czynić, aby przeciwstawić
się wszelkim zagrożeniom, aby być dla ludzi żyjących w świecie,
a nie ulec złym wpływom tego świata? Jaki zatem powinien być
kapłan XXI wieku?

Opracowanie będzie próbą przedstawienia i przypomnienia
najważniejszych posług kapłana, który w życiu powinien realizować.

1. Kapłan – posługa uświęcania się

Obrzęd święceń kapłańskich jest sakramentem, dzięki któremu
posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest i będzie
spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament
posługi apostolskiej.4

Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis
wskazuje, że Chrystus powołuje kapłana jako osobę5, a przez to staje
się on narzędziem Boga, które myśli i działa. Umiejącym świadomie
przyjąć to, co dokonało się w czasie święceń prezbiteratu6.

Kapłańskie powołanie również pochodzi od samego Boga. Jest
ono wyodrębnionym i szczególnym darem łaski, darem wszechpotęż-
nej Bożej miłości względem człowieka. Odpowiedzią kapłanów na
ten dar powinno być okazywanie Bogu nieustannej wdzięczności
i gotowości do całkowitego oddania się sprawie głoszenia Ewangelii.
Świadomość tego wyjątkowego wybrania powinna mobilizować do
troski o własne uświęcenie. Kapłaństwo powinno być dla prezbite-
rów szczególną drogą do świętości, do życia w wewnętrznej jedności
z Jezusem Chrystusem7. Papież Benedykt XVI będąc 16 maja 2006 r.
na Jasnej Górze w Polsce, powiedział: Świat i Kościół potrzebują ka-
płanów, świętych kapłanów. Świętość kapłana jest cały czas aktual-
nym zagadnieniem we współczesnym świecie. Dotyka niejako misji
całego Kościoła.
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Wymiar świętości prezbitera odwołuje się do pojęcia kapłań-
stwa jako daru otrzymanego od samego Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
Skoro On jest głównym sprawcą tegoż daru, to cała posługa dokonu-
je się in persona Christi.8 Kapłan jest niejako tym, który reprezentuje
Jezusa Chrystusa, Głowę Mistycznego Ciała. Służy w ten sposób
wszystkim wiernym w Jego imieniu.9 Nie można tutaj mówić o mi-
łości kapłana, który nie doświadczył miłości chrystusowej podczas
modlitwy. Kapłan, który źródło swojej aktywności upatruje przede
wszystkim w modlitwie – z zapałem przepowiada i sprawuje sakra-
menty. Aby osiągnąć ideał, powinien on całym sercem zaangażować
się w pracę nad samym sobą, nad własnym uświęcaniem, korzystając
z dostępnych środków, takich jak Eucharystia i modlitwa. Stają się
one gwarantem nieustannej komunii z Bogiem.

Życie kapłana jest nierozerwalnie związane z Eucharystią. Ona
stanowi źródło i szczyt całej jego działalności (KL7). Kapłan in per-
sona Christi celebruje Najświętszą Eucharystię. Znaczy to, że działa
w imieniu i zastępstwie Chrystusa. Staje się jedynym i prawowitym
podmiotem i sprawcą Ofiary. Właściwie nikim nie może być w tym
spełnianiu wyręczony. Zostaje wciągnięty w sposób sakramentalny
w zbawcze Sacrum.10

Modlitwa kapłańska powinna rozwijać się wraz z osobistą
zażyłością ze słowem Bożym. Jego słowa, a jeszcze bardziej decyzje,
muszą wskazywać na wyraziste głoszenie i świadectwo Ewangelii.
Trwając na modlitwie, na słowie Bożym – prezbiter staje się dosko-
nałym uczniem Mistrza – Chrystusa. Naśladując Go, powinien po-
święcać wiele czasu modlitwie, dzięki której może rozwijać swoje
życie duchowe. Przeżywana w ciszy i skupieniu, a także w oddaleniu
od zgiełku tego świata, jest konieczna, aby kapłan dobrze funkcjono-
wał we współczesnym świecie, pełnym chaosu i zagubienia. Staje się
ona jednocześnie formą duchowego ratunku w ogromie codziennych
obowiązków, czy w sytuacji przeżywanego kryzysu.11
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Wzorując się na słowach św. Pawła: Teraz zaś już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20), posługa słowa wymaga od ka-
płana głębokiej rezygnacji z siebie. Pozna on wówczas prawdę i bę-
dzie rzeczywiście wolny. Będzie zdolny stawić czoło wszelkim prze-
ciwieństwom oraz ludziom, którym obca jest Ewangelia. W takich
sytuacjach, uciekając od wszelkiego rodzaju działalności zewnętrz-
nej, może utracić tożsamość duchową.12

Pytanie o tożsamość kapłana wywiera znaczący wpływ na jego
życie. Brak odpowiedzi – rodzi kryzysy. Z braku wyraźnego określe-
nia samego siebie i swojej roli, bierze początek większość kryzysów.
Można byłoby postawić zatem pytania: co mam czynić? Jaka jest
moja misja w Kościele i w świecie? Ku czemu służy moje życie
i działanie? Komu jest ono potrzebne?

Tożsamość integralnie jest związana z byciem osobą. Z tym
właśnie faktem ściśle wiąże się powołanie i posłannictwo człowie-
ka.13 Musi istnieć integralność życia duchowego z posługą duszpas-
terską. Wynika ona z samej istoty Kościoła, który jest święty i jed-
nocześnie pragnie, aby kapłani byli święci. Kapłan powinien czynić
wszystko, aby dążyć do świętości. Wynika to nie tylko z faktu przy-
jęcia sakramentu chrztu świętego, ale przede wszystkim z sakramen-
tu kapłaństwa.

Znamienną cechą współczesnej kultury stało się negatywne
nastawienie względem kapłaństwa. W niektórych środowiskach wręcz
staje się ono otwartą walką z klerem. A z drugiej strony, pewne śro-
dowiska i osoby kreują samych siebie na przewodników duchowych
– „kapłanów”, poprzez liderów sekt, wróżbiarzy, astrologów itp. To
oni nie przyznają pierwszego miejsca Bogu. Tacy ludzie próbują prze-
wodzić współczesnemu człowiekowi, który nie radzi sobie z włas-
nym życiem.14
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Równocześnie, mimo rozległych procesów laicyzacji, znakiem
czasu jest, łatwa dziś do zaobserwowania potrzeba duchowości, która
w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy.

Współczesny kapłan bywa przygnieciony mnóstwem proble-
mów duszpasterskich i prac administracyjnych. Czuje się niekiedy
wypalony duchowo i psychicznie. Traci wówczas radość swojego
powołania, które odczuwa na końcu jako nieznośny ciężar. Co jemu
pozostaje? Nic innego – jak tylko ucieczka w określone formy za-
chowań. Można podać kilka zdeformowanych typów kapłańskiej pra-
cy: schemaciarz, indywidualista, fajny kumpel, młody gniewny, wyizo-
lowany naukowiec, wiecznie zapracowany, człowiek w masce itd.15

W życiu duchowym sprawdza się zasada: kto się nie modli –
ten głosi samego siebie, kto zaniedbuje życie sakramentalne – ten
pracuje na własne konto. Nieuduchowiony kapłan może być bardzo
zapracowany, służy bowiem wielu panom: ciału, własnemu «ja».

Urzędowe kapłaństwo jest uzdolnieniem trwałym. Nawet za-
przestanie swoich obowiązków kapłańskich – nie jest końcem bycia
kapłanem. Kapłan poświęcając swój czas Bogu, zostaje jednocześnie
powołany do osobowego i indywidualnego życia tajemnicami Jezusa
każdego dnia. Codzienne życie przejawia się na tle posługi dusz-
pasterzowania.

2. Kapłan – posługa duszpasterzowania

Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować
Chrystusa – Głowę Kościoła – wobec zgromadzenia wiernych. Dzia-
ła także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę
Kościoła, a zwłaszcza gdy składa Ofiarę eucharystyczną.16

Posługa kapłańska jest podzielona na trzy zasadnicze rodzaje:
słowa, posługę sakramentalną, i posługę pasterzowania. Kapłan jest
tym, który naucza wiernych, sprawuje sakramenty i przewodniczy
swojemu Kościołowi, to znaczy kieruje Nim. Wymaga to szczegól-
nego przygotowania, oddania, miłości, a także głębokiej wiedzy. Jed-
nocześnie jest on jest obdarzony szczególną łaską, która pomaga mu
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dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków. Kontynuuje w świe-
cie misję samego Jezusa Chrystusa.17

Duszpasterz to głosiciel Słowa Bożego, przewodnik wspólnoty
parafialnej i świadek Ewangelii, który prowadzi ludzi do Boga. Ka-
płaństwo jest formą posługi nie tylko drugiemu człowiekowi, ale
przede wszystkim Bogu. Okazuje się ona być potrzebna w każdej
epoce naszej cywilizacji. Kapłan to wysłannik Chrystusa. Podejmuje
on funkcje duchowego ojca wobec wszystkich parafian, należących
do wspólnoty lokalnej. Jest to trudne zadanie. Ma on kochać bardziej
niż zwykli ludzie, aby umacniać ich w miłości, wierze i nadziei.
Tylko żywy, osobowy związek z Chrystusem jest gwarantem sku-
teczności upowszechniania Ewangelii. I chociaż głoszenie słowa Bo-
żego może odbywać się na wiele różnych sposobów: na ambonie,
podczas katechezy, w radiu czy telewizji, w prasie czy w książkach
o tematyce religijnej lub też w indywidualnej rozmowie z szukają-
cym Boga człowiekiem, to właśnie to zadanie winno być dla kapłana
najważniejsze. A dla wiernych sposób, w jaki kapłan głosi Dobrą
Nowinę, winno być najważniejszym kryterium oceny tego, jak speł-
nia on swoje powołanie.

Kapłan ma kontakt z największymi świętościami i tajemnicami
wiary. Jakaż więc musi być jego świętość osobista, by móc je spra-
wować. Zadaniem kapłanów nowego wieku jest usilne staranie o to,
by udział we Mszy świętej był naprawdę dla każdego chrześcijanina
sercem niedzieli; powinnością, której nie można pominąć, a przeży-
wanie jej traktować nie tylko jako wypełnienie przypisanego obo-
wiązku, ale jako niezbędny element prawdziwie świadomego i spój-
nego życia chrześcijańskiego18, tak, by poprzez udział we Mszy świę-
tej dzień Pański stawał się także dniem Kościoła, który dzięki temu
mógłby spełniać skutecznie swoje zadanie jako sakrament jedności.
Kapłan winien tak sprawować sakramenty i prowadzić swe życie, by
były one dla ludzi czytelnym znakiem Bożej miłości.
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W świetle soborowego nauczania kapłan winien podejmować
trud wspinaczki na wyżyny życia duchowego. Powinien być wzorem
dla wierzących.

W nowym stuleciu chrześcijańskie wspólnoty – osób duchow-
nych i świeckich – powinny stawać się prawdziwymi szkołami mod-
litwy, gdzie spotkanie z Jezusem polega nie tylko na błaganiu o po-
moc, ale wyraża się również w dziękczynieniu, uwielbieniu, adoracji,
kontemplacji, słuchaniu słowa Bożego, żarliwości uczuć. Ma to za-
tem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestni-
czyć w sprawach życia doczesnego.

Trzecim zadaniem duchownych jest przewodzenie wspólnocie
wiernych, wobec których kapłani winni być znakiem obecności
Chrystusa – Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza. To zadanie,
we współczesnym zlaicyzowanym świecie, bywa coraz trudniejsze.
Wymaga ono od kapłana zarówno dużej wiedzy fachowej, jak i mą-
drości rozumianej jako umiejętność podjęcia właściwej decyzji w sy-
tuacji skomplikowanej, niejednoznacznej. A takie bywają nieraz dy-
lematy moralne, z którymi borykają się wierni.

Benedykt XVI, spotykając się z duchowieństwem w archika-
tedrze w Warszawie, 25 maja 2006 r., powiedział: Wierni oczekują
od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania czło-
wieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w spra-
wach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by
był ekspertem w dziedzinie życia duchowego19. Kapłan uczy się róż-
nych metod prowadzenia człowieka do Boga. Pasterska misja kapła-
nów wymaga w końcu przejrzystej postawy, jednoznacznego ukie-
runkowania.

Prezbiter osiąga dojrzałość wówczas, gdy jest otwarty sercem
do człowieka, a nie tylko zewnętrznymi znakami i gestami lgnie do
Boga. Człowiek potrzebuje kapłana męskiego, dojrzałego i ojcow-
skiego. Takimi cechami powinien charakteryzować swoją autentycz-
ność w życiu i posłudze.20
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Wspomniany już wcześniej, nieco wyżej, Ojciec Święty suge-
ruje dalej: Trwajcie mocni w wierze! (…) Bądźcie autentyczni w wa-
szym życiu i posłudze. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie życiem skrom-
nym, solidarni z wiernymi, do których jesteście posłani. Służcie
wszystkim, czekajcie na nich w parafiach i w konfesjonałach, towa-
rzyszcie nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie trać-
cie więzi z młodzieżą, pamiętajcie o ubogich i opuszczonych. Gdy bę-
dziecie żyli wiarą, Duch Święty wam podpowie, co macie mówić, jak
macie służyć.21

W tymże kontekście można byłoby rzec, że kapłan, w całej
swojej osobowości, powinien być autentyczny. Do kapłana zwracają
się ludzie z prośbą, by stał się dla nich nauczycielem modlitwy,
kierownikiem duchowym. Trzeba zaznaczyć, że dzisiaj nadal uważa
się Sługę Bożego jako tego, który powinien znać samego Jezusa
i głosić Jego naukę. Głównym obiektem zainteresowania i troski ka-
płana mają być parafianie – wierni świeccy. Troski, kłopoty i trud-
ności członków parafii powinny stawać się troskami ich duszpaste-
rza. Niezbędnym elementem w kształtowaniu osoby kapłana jest pie-
lęgnacja tych cech charakteru, które umożliwią mu stworzenie silnej
i zrównoważonej postawy życiowej. Dopiero taki człowiek jest zdol-
ny podjąć duszpasterską odpowiedzialność za powierzonych mu
wiernych.22 Nadsłuchiwanie głosu i opinii wiernych chroni kapłana
przed życiem w utopii, dopomaga w konkretyzowaniu wyznaczo-
nych celów pastoralnych oraz rozeznaniu faktycznego stanu wiary.
Wobec wielorakich wyzwań współczesnego świata, w pracy z wier-
nymi, bardzo ważne są następujące elementy: umacniać w wierze,
tworzyć pokój i nieść radość.

Kapłaństwo ma charakter służebny. Urząd... który Pan powie-
rzył pasterzom ludu swego, jest prawdziwą służbą”. Kapłaństwo jest
całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie
od Chrystusa i Jego jedynego kapłaństwa; zostało ustanowione dla
ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Sakrament święceń przekazuje świętą
władzę, która jest jedynie władzą Chrystusa. Wykonywanie tej władzy
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powinno więc stosować się do wzoru Chrystusa, który z miłości uczy-
nił się ostatnim i stał się sługą wszystkich. „Słusznie więc nazwał
Pan opiekę nad owieczkami dowodem miłości względem Niego.23

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego głównym zało-
żeniem Kapłaństwa jest dawanie siebie ludziom. Misja, którą Chrys-
tus powierzył pasterzom swojego ludu jest prawdziwą służbą. Zo-
stała ona ustanowiona dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Kapłan po-
winien uważać swoją posługę za najzaszczytniejszą służbę i poświę-
cać jej wszystkie siły duchowe i fizyczne. Świętość zaś kapłanów
winna być siłą napędową nowej ewangelizacji i gwarancją skutecz-
ności duszpasterskiej.

Zakończenie

Zastanawiając się nad rolą i zadaniami kapłana w XXI wieku,
zauważamy, że tak papieże jak teologowie kierują naszą myśl napo
stawy kapłana, co nie jest nowością w historii Kościoła. Wskazuje to
na to, iż zawsze uważano, że istotne jest kim jest kapłan. Tak więc
i w XXI wieku decydujące są postawy kapłana, poprzez które będzie
on docierał do ludzi i pociągał ich do Boga.

Tak więc, kapłan XXI wieku idąc śladami patrona roku ka-
płańskiego, św. Jana Marii Vianey’a, powinien rozumieć kapłaństwo
jako dar. Dar, który wiąże się z dobrocią serca. A z tym, w parze,
idzie szczęśliwość. Gdy kapłan jest radosny, wówczas rozwija się je-
go życie w Chrystusie. Przyjaźń kapłańska z miłosiernym Zbawicie-
lem sprawia, że trudne duszpasterskie posługiwanie jest wielką ra-
dością w Bogu. Wtedy niełatwa posługa, chociażby na parafii, czy
w szkole, ma sens i sprawia dużo satysfakcji.

Świat potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii – kapłanów,
którzy starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę
do świętości. Dlatego każdy prezbiter powinien uświadamiać sobie
codziennie, jak niezbędna jest mu osobista świętość.

Kapłan wkraczający z Kościołem w XXI wiek jest odpowie-
dzialny za duchowe dobro społeczności eklezjalnej. Pierwszorzędność
pasterska wyznacza pewne drogowskazy w życiu, stające się jedno-
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cześnie priorytetami świętości. Oznacza to usilne dążenie do świę-
tości kapłana, wchodząc w głębszą modlitwę kontemplacyjną. To ona
stanowi część życia posługi kapłańskiej. Bez kontemplacji życie du-
chowe kapłana rozpada się. Brak możliwości stawania w modlitwie
przed Bogiem powoduje nieumiejętnością bycia i życia z ludźmi, do
których jest się posłanemu i dla których się żyje.

Zusammenfassung
Die Aufgabe, als Hirte die Gemeinschaft zu leiten, die besondere

Aufgabe des Pfarrers, erwächst aus seiner besonderen Beziehung zu Christus,
dem Haupt und Hirten. Es ist eine Aufgabe, die sakramentalen Charakter hat.
Sie ist dem Priester nicht von der Gemeinschaft anvertraut, sondern sie wird
ihm vom Herrn übertragen durch den Bischof. Dies klar zu bekräftigen und
diese Aufgabe mit schlichter Bewährtheit auszuüben ist ein unerläßlicher
Dienst an der Wahrheit und der kirchlichen Gemeinschaft.

Der Priester muss als solcher auch präsent, identifizierbar und er-
kennbar sein. Dazu gehören das persönliche Glaubenszeugnis genauso wie
ein tugendhaftes Leben. Das Geheimnis der Menschwerdung Gottes ist zu-
gleich Inhalt und Methode seiner Verkündigung. Der fleischgewordene
Logos ist das Antriebszentrum allen priesterlichen Tuns. Die Zentralität
Christi bringt die richtige Bewertung des Priesteramts mit sich, ohne das es
weder die Eucharistie, noch die Mission, noch die Kirche selbst gibt.

Das Priestertum ist in erster Linie nicht Amt, sondern Geschenk. Der
einzige Reichtum des Priesters ist Gott selber. Jean-Baptiste Marie Vianney
war sich bei aller persönlichen Einfachheit und Demut der Bedeutung und
der Notwendigkeit des priesterlichen Dienstes bewusst. Er brachte es auf
die Kurzformel: „Das Priestertum, das ist die Liebe des Herzens Jesu”.

tłum. Bogusław Spurgjasz
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ks. Wojciech Osial*

Cechy osobowości katechetycznej
świętego Jana Marii Vianneya

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniu 19
czerwca 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Ka-
płański. Okazją do tego była 150. rocznica dies natalis – dnia naro-
dzin dla nieba św. Jana Marii Vianneya. Nauczanie i przykład życia
tego wielkiego i świętego kapłana znalazły się częstym tematem
w refleksji całego Kościoła. Z pewnością odnajdujemy tutaj przede
wszystkim wiele treści pomagających pogłębić znaczenie i rolę kapła-
na w Kościele, niemniej jednak podjęcie tego tematu pozawala za-
uważyć również pewne treści o charakterze katechetycznym. Ich ana-
liza może być źródłem inspiracji i przesłanek w refleksji nad posługą
katechetyczną Kościele. W posłudze duszpasterskiej św. Proboszcza
z Ars można zauważyć wiele myśli, postaw i działań istotnie waż-
nych dla katechetycznej formacji wiary. Warto przywołać przynaj-
mniej niektóre z nich. Chociaż większość z nich jest działaniami za-
sadniczo duszpasterskimi wchodzącymi w zakres refleksji teologii
pastoralnej, to jednak posiadają one również wymiar katechetyczny
i tym samym wytyczają ważne kierunki dla refleksji nad katechezą
i jej skutecznością.

Wydaje się, że na szczególne podkreślenie zasługują cechy bo-
gatej osobowości katechetycznej św. Proboszcza z Ars. Mówiąc
o osobowości katechetycznej ma się na uwadze zarówno cechy natury
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duchowej o charakterze ogólnoludzkim i chrześcijańskim, jak i rów-
nież cechy pedagogiczne i dydaktyczne. Należy bowiem pamiętać, że
prawdziwy talent pedagogiczno-katechetyczny łączy się ściśle w ży-
ciu nauczyciela-katechety z jego osobowością duchową w ujęciu psy-
chologicznym z możliwie najlepszym charakterem moralnym, nace-
chowanym cnotami ogólnoludzkimi, a szczególnie chrześcijańskimi,
które się nawarstwiają na pierwszych i uwznioślają je. Powyższe ce-
chy duchowe osobowości katechetycznej stanowią fundament dla jej
specyficznych cech, pedagogicznych i dydaktycznych, niezbędnych do
należytego spełnienia funkcji nauczycielsko-katechetycznych.2 Oczy-
wiście metody duszpasterskie świętego Proboszcza z Ars wydają się
być dzisiaj trudne do powielenia i realizacji, ponieważ czasy były zu-
pełnie inne od dzisiejszych oraz wiele charyzmatów jest niepowta-
rzalnych, gdyż są one zawsze związane z konkretną osobą, jednak
w całości pracy katechetycznej Świętego z Ars można dostrzec pe-
wien styl życia oraz podstawowe dążenie, nad którym wszyscy powin-
niśmy pracować.3 Ten „styl życia” staje się źródłem cennych i intere-
sujących treści dla pracy dzisiejszych katechetów. Celem niniejszego
opracowania jest więc próba katechetycznej analizy niektórych waż-
niejszych cech osobowości katechetycznej św. Jana Marii Vianneya
oraz wskazanie ich ważności dla współczesnej refleksji nad posługą
katechety.

1. Być „zakochanym” w Chrystusie

Benedykt XVI naucza, że św. Jan Maria Vianney potrafił po-
ruszać serca ludzi nie dzięki swoim ludzkim zdolnościom ani też wy-
łącznie przez chwalebne wszak zaangażowanie woli. Zdobywał dusze,
nawet najbardziej oporne, przekazując im to, czym głęboko żył, czyli
swoją przyjaźń z Chrystusem. Był «zakochany» w Chrystusie...4 Ta
niezwykle głęboka więź z Chrystusem stanowiła fundament jego ka-
techetycznego i duszpasterskiego posługiwania i zaangażowania. Po-
dobne przekonanie wyraża Jan Paweł II, według którego tajemnica
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2 J. Dajczak, Katechetyka, Warszawa 1956, s. 315. Zob. też E. Majcher, Osobowość
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i siła św. Jana Marii Vianneya kryje się bez wątpienia w miłości do
Boga, przeżywanej bez miary, w stałym odpowiadaniu na miłość obja-
wioną w Chrystusie ukrzyżowanym. Stąd bierze początek jego prag-
nienie uczynienia wszystkiego dla ratowania dusz odkupionych przez
Chrystusa za tak wielką cenę i przywrócenia ich do miłości Bożej.5

Ta miłość do Boga była przedmiotem nauczania Świętego z Ars i do
niej często się odwoływał. Pięknym tego przykładem są słowa: O Bo-
że mój, wolałbym umrzeć miłując Ciebie, niż żyć choć chwilę nie ko-
chając... Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, ponieważ za mnie zo-
stałeś ukrzyżowany... ponieważ pozwalasz mi być ukrzyżowanym dla
Ciebie.6 A. Monnin, naoczny świadek i pierwszy biograf Świętego, tę
wielką miłość do Chrystusa opisuje w następujący sposób: Jezus
Chrystus był całym jego życiem, niebem, teraźniejszością i przyszłoś-
cią. (…) Nie mógł przestać myśleć o Jezusie Chrystusie, pragnąć Je-
zusa Chrystusa, mówić o Jezusie Chrystusie. Słowa jego nie były już
nawet słowami. Były niczym rodzące się w głębi serca i wychodzące
z ust płomienie. W tym, w jaki sposób wymawiał najświętsze imię Je-
zusa, którego najczęściej nazywał Naszym Panem, było tyle miłości,
iż trudno było nie odczuć poruszenia.7

Źródłem tej miłości i „zakochania” się w Bogu było „Serce Je-
zusowe”. Święty Proboszcz z Ars zwykł mawiać, że kapłaństwo to
miłość Serca Jezusowego.8 Zadziwiał się darem miłości Boga i mó-
wił, że jest ona wylaniem na nas Serca Jezusowego, które całe jest
miłością. Jedynym szczęściem człowieka na ziemi jest kochać Boga
i wiedzieć, iż się jest przez niego miłowanym.9 Wzywając do miłości
Serca Jezusowego sam z tego Serca czerpał siły i zapał do pracy, i tym
samym wskazywał również innym źródło siły dla oddania się na służ-
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9 A. Monnin, Zapiski z Ars, dz. cyt., s. 284.

8  Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur, dz. cyt., s. 100.

7 A. Monnin, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św.
Jana Marii Vianneya, z francuskiego przełożyła Lilla Danilecka, Warszawa 2009, s.
282–283.

6  Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur, présentés par l'Abbé Ber-
nard Nodet, Le Puy 1958, s. 44.

5 Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów. List do
kapłanów na Wielki Czwartek, nr 4, w: F. Trochu, Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria
Vianney 1786-1859, Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych do-
kumentów z języka francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, Poznań 2004, s. 7–17.



bę Bogu i człowiekowi. Było to niezwykle trafne i głębokie przeko-
nanie, gdyż poprzez tajemnicę Najświętszego Serca Jezusa Kościół
uczy tajemnicy serca Boga, który się wzrusza i obdarza ludzkość ca-
łą swoją miłością. Miłością tajemniczą, którą teksty Nowego Testa-
mentu ukazują nam jako niezmierzoną, żarliwą miłość Boga do czło-
wieka. Bóg nie zniechęca się, kiedy lud, który siebie wybrał, okazuje
mu niewdzięczność lub Go odrzuca; co więcej, okazując nieskończo-
ne miłosierdzie, posyła na świat swojego jednorodzonego Syna, aby
wziął na siebie los zniszczonej miłości; ażeby, pokonując moc zła
i śmierci, mógł przywrócić godność dzieci istotom ludzkim, zniewolo-
nym przez grzech.10 Dotykamy tutaj samej istoty chrześcijaństwa.
Serce Jezusa ukazuje rewolucyjną nowość Ewangelii. Bóg zbawia
człowieka przez miłość i sprawia, że żyje on już w wieczności. Praw-
dę tę ukazuje św. Jan Ewangelista: Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Serce Chrystusa przyzywa
zatem nasze serce; zachęca nas, abyśmy wyszli poza siebie, porzucili
nasze ludzkie pewniki i zaufali Mu, a biorąc z Niego przykład, uczy-
nili z siebie dar miłości bez zastrzeżeń.11 Święty Proboszcz z Ars mó-
wiąc o miłości Serca Jezusowego zostawia nam przykład i wezwanie,
abyśmy tak jak on w dziele katechizacji i nauczania uczynili siebie
darem dla innych na wzór miłości Boga do człowieka. Niezwykle
ważne pozostają słowa Benedykta XVI, które chociaż skierowane
bezpośrednio do kapłanów, mogą być odniesione również do kate-
chetów: niewątpliwie przydatne i konieczne są studia oraz staranna
i ciągła formacja teologiczna i duszpasterska, ale jeszcze bardziej
niezbędna jest owa «wiedza o miłości», którą zdobywa się tylko wte-
dy, gdy «serce obcuje z Sercem» Chrystusa.12 Dyrektorium ogólne
o katechizacji przypomina, że jeśli katecheta ma prowadzić człowie-
ka do zjednoczenia z Chrystusem, to najpierw sam powinien trwać
w głębokiej zażyłości z Chrystusem i z Ojcem w Duchu Świętym.13
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11 Tamże, s. 37.

10 Benedykt XVI, Tajemnica miłości Boga do ludzi. Nieszpory na rozpoczęcie Roku
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Bardzo wymownie tę prawdę rozwija i opisuje A. Luciani, później-
szy papież Jan Paweł I. Stwierdza on, że jeśli katecheta jest zjedno-
czony z Bogiem i żyje w stanie łaski, wówczas wyświadczy wiele
dobra dla uczniów, natomiast wysiłki katechety oderwanego od Boga
i pozostającego w grzechu ciężkim będą bezowocne. Można opisać
tę prawdę obrazem żarówki elektrycznej, która będąc podłączona pod
prąd świeci, natomiast odłączona od sieci pozostawia ciemność.14

Zjednoczenie z Bogiem daje doświadczenie miłości Boga, która ze
swej strony jest siłą i warunkiem skuteczności działania katechetycz-
nego. Nie wolno zapomnieć, że to katecheta jest i powinien być za-
wsze pierwszym świadkiem miłości w Kościele, ponieważ daje każ-
demu człowiekowi Słowo Boże, które daje życie wieczne, jeśli jest
przyjęte z wiarą.15

2. Miłość do Misterium eucharystycznego

Miłość do Eucharystii stoi u podstaw całej posługi św. Jana
Marii Vianneya. Benedykt XVI mocno tę prawdę podkreśla, kiedy
stwierdza, że prawdziwym sekretem jego sukcesu duszpasterskiego
była miłość do Misterium eucharystycznego, które głosił, sprawował
i którym żył; stała się ona miłością do Chrystusowej owczarni, do
chrześcijan i do wszystkich ludzi szukających Boga.16 Można powie-
dzieć, zauważa F. Trochu, że myślą przewodnią jego życia kapłań-
skiego była chęć oderwania dusz od trosk przyziemnych i skierowa-
nia ich ku ołtarzowi.17 Święty z Ars mocno wierzył w wielkość
i świętość Eucharystii. Podkreślał, że wszystkie dobre dzieła razem
wzięte nie dorównują Ofierze Mszy Świętej, gdyż są to dzieła ludzi,
podczas gdy Msza Święta jest dziełem Boga.18 W tajemnicy Eucha-
rystii upatrywał mocy na drodze wychowania człowieka. Mówił, że
Komunia Święta i Ofiara Mszy Świętej to dwie najskuteczniejsze dro-
gi do uzyskania przemiany serc.19 Rzeczą godną podkreślenia jest
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również niezwykła świadomość stałej obecności Chrystusa w Eucha-
rystii. Ta prawda była zasadą organizującą cały dzień jego posługi.
Przepięknie opisuję tę prawdę Jan Paweł II: przed tabernakulum spę-
dzał zazwyczaj długie godziny w adoracji, o świcie lub wieczorem;
ku tabernakulum często zwracał się podczas wygłaszania homilii,
mówiąc z uniesieniem: «On tam jest!» Z tego też powodu, mając ubo-
gą plebanię, nie szczędził wydatków na ozdobienie swego kościoła.
Owocem tego było, że parafianie rychło nauczyli się modlić przed
Najświętszym Sakramentem, poznając, dzięki postawie Proboszcza,
wielkość tej Tajemnicy wiary.20 Było to swoiste wychowywanie do
przebywania w obecności Eucharystii i przyjmowania komunii świę-
tej. Zyskiwało ono szczególną skuteczność, gdyż było potwierdzone
przykładem własnego życia.21

Niezwykła osobowość katechetyczna św. Jana Marii Vianneya
ukształtowana poprzez miłość do Eucharystii jest źródłem wyzwań
dla dzisiejszego katechety. Należy wciąż pamiętać, że istnieje ścisły
związek pomiędzy Eucharystią a skutecznością oddziaływania kate-
chezy. Na pewno odnosi się to do osoby katechety. Eucharystia po-
winna być dla katechety centralną chwilą duchowego spotkania
z Chrystusem, która daje siłę i motywację do pracy.22 To spotkanie
z Bogiem nadaje sens misji katechetycznej, gdyż wzywa do dzielenia
się własnym doświadczeniem Boga. Katecheta sam doświadczający
miłości Boga potrafi głębiej i z pełniejszym oddaniem poświęcić się
katechizacji. Eucharystia staje się wówczas centralnym źródłem jego
misji nauczania: nie możemy bowiem zatrzymać dla siebie miłości,
którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej natu-
ry, by była przekazana wszystkim. To, czego świat potrzebuje, to mi-
łość Boga, spotkanie z Chrystusem i wiara w Niego. Dlatego Eucha-
rystia nie tylko jest źródłem i szczytem życia Kościoła, ale również je-
go misji: «Kościół autentycznie eucharystyczny jest Kościołem misyj-
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22 Zob. M. Zając, Formacja duchowa katechetów świeckich, w: Formacja kateche-
tów świeckich. Materiały z VIII Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych,
Kraków 2009, s. 79.

21 Zob. Benedykt XVI, List Jego Świątobliwości Benedykta XVI na rozpoczęcie Ro-
ku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „dies natalis” Świętego Proboszcza z Ars,
„L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 30(2009)7–8, s. 5.

20 Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów, dz. cyt., 8.



nym». Również i my winniśmy móc powiedzieć naszym braciom z prze-
konaniem: «To, co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, to i wam oznajmiamy,
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami!» (por. 1 J 1, 1-3). Na-
prawdę nie ma nic piękniejszego niż spotkanie i udzielanie Chrystusa
wszystkim.23

Związek pomiędzy Eucharystią a skutecznością katechezy
należy również dostrzegać w kontekście adresata katechezy. Święty
Proboszcz z Ars mocno podkreślał prawdę, że Eucharystia ma moc
przemiany serc. Pouczał: nietrudno spostrzec, kiedy dusza przyjmuje
godnie sakrament Eucharystii. Jest ona wówczas tak zanurzona
w miłości, przemieniona ją i przeniknięta, że zmienia się całe jej po-
stępowanie i słowa. Staje się pokorna, łagodna, umartwiona, pełna
dobroci i skromności; zawsze dąży do zgody. Dusza taka zdolna jest
ponosić największe ofiary, jednym słowem, staje się nie do pozna-
nia.24 Nie wolno więc zapominać, że Eucharystia to najskuteczniej-
szy środek wychowawczy. Metody wychowawcze wsparte naukami
humanistycznymi są ważne i potrzebne, ale nie należy w żaden spo-
sób pomijać nadprzyrodzonej mocy tajemnicy Eucharystii. Eucharys-
tia prowadzi do moralnej przemiany: przemiana moralna, zawarta
w nowym kulcie ustanowionym przez Chrystusa, jest napięciem i ser-
decznym pragnieniem odpowiedzi na miłość Pana całym swoim jes-
testwem, przy świadomości własnej kruchości. To, o czym mówimy,
łatwo dostrzec w opowiadaniu ewangelicznym o Zacheuszu (por. Łk
19, 1–10). Po ugoszczeniu Jezusa w swoim domu, celnik odkrywa, iż
jest całkowicie przemieniony: decyduje się dać połowę swego mienia
ubogim oraz zwrócić poczwórnie tym, których okradł. Impuls moral-
ny, który rodzi się z goszczenia Jezusa w naszym życiu, wypływa
z wdzięczności za niezasłużone doświadczenie bliskości Pana.25

3. Pedagogia sakramentu pokuty

Św. Jan Maria Vianney bardzo mocno akcentował uzdrawiają-
cą moc sakramentu pojednania. Jan Paweł II wspomina, że Proboszcz
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25 SC 82.

24 A. Monnin, Zapiski z Ars, dz. cyt., s. 141.

23 Benedykt XVI, Sacramentum caritatis. Adhortacja apostolska o Eucharystii –
źródle i szczycie życia i misji Kościoła, 84 (dalej skrót: SC).



z Ars starał się przede wszystkim kształtować w wiernych pragnienie
skruchy. Podkreślał piękno Bożego przebaczenia. Czyż nie poświęcił
całego życia kapłańskiego i wszystkich sił sprawie nawrócenia grzesz-
ników? Wszak to właśnie nade wszystko w konfesjonale objawia się
miłosierdzie Boże. Nie zamierzał przeto chronić się przed penitenta-
mi, którzy przybywali ze wszystkich stron; poświęcał im często dzie-
sięć godzin dziennie, niekiedy piętnaście i więcej».26 Na szczególną
uwagę zasługuje głębokie przekonanie o wielkiej mocy i zarazem
skuteczności wychowawczej Bożego miłosierdzia. Święty z Ars bar-
dzo umiejętnie potrafił wykorzystać wielki dar Bożego miłosierdzia
w celu przemiany człowieka. Dotykamy tutaj katechizmowej prawdy
nauczanej przez Kościół, że przemiana człowieka tkwi w przywró-
ceniu człowiekowi łaski Bożej i zjednoczeniu go w przyjaźni z Chrys-
tusem.27 W tym celu Święty z Ars odnosił się do penitenta z wielką
miłością, ukazywał spowiedź jako spotkanie z miłością Boga, starał
się wszelkimi sposobami usuwać lęk przed spowiedzią. Mocno pod-
kreślał, że to nie grzesznik powraca do Boga, by prosić Go o przeba-
czenie, lecz sam Bóg, który biegnie za grzesznikiem i sprawia, że
zwraca się on do Niego.28 Proboszcz z Ars potrafił tak skutecznie
wpływać na przemianę życia innych, gdyż czynił to zawsze ukazując
im miłosierną miłość Pana. Łagodność i słabość do grzeszników nie
przybierała jednak form pobłażliwości. Grzesznik nie dostawał roz-
grzeszenia, dopóki Święty nie przekonał się o szczerości jego skruchy.29

Umiłowanie sakramentu pokuty było sekretem i sercem dzia-
łań katechetycznych i wychowawczych św. Jan Maria Vianneya.
W naszych czasach bardzo potrzebne jest takie spojrzenie na uzdra-
wiającą moc sakramentu pokuty. Konieczne jest przepowiadanie
i świadectwo prawdy, że Bóg jest miłością (1 J 4, 8)30. Mocą Kościo-
ła jest tajemnica Bożego miłosierdzia. Z tej prawdy wynika dla nas
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30 Zob. Benedykt XVI, List Jego Świątobliwości Benedykta XVI na rozpoczęcie
Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „dies natalis” Świętego Proboszcza z Ars,
art. cyt., s. 6.

29 Zob. F. Trochu, Proboszcz z Ars, dz. cyt., s. 213.

28  Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur, dz. cyt., s. 131.

27 Zob. Katechizm Rzymski 2, 5, 18 cyt. za Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań
1992, 1468.

26 Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów, dz. cyt., 7.



zadanie, aby ukazywać spowiedź jako spotkanie z miłością Boga.
Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miło-
sierdzie (…) Ogromne znaczenie ma w tej dziedzinie stałe rozważa-
nie słowa Bożego, a nade wszystko świadome i dojrzałe uczestnictwo
w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania. (…) W sa-
kramencie pojednania każdy człowiek może w sposób szczególny do-
świadczyć miłosierdzia, czyli tej miłości, która jest potężniejsza niż
grzech (…). Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskoń-
czonego Boga, jest również nieskończone. Nieskończona więc i nie-
wyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marno-
trawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość
i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej war-
tości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej
nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak
dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w opo-
rze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa
krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego.31

Nie wolno zapominać, że to właśnie w spowiedzi dzieją się
największe rzeczy o znaczeniu wychowawczym przemieniające we-
wnętrznie człowieka. Kościół dostrzega w sakramencie pokuty jego
charakter terapeutyczny czy leczniczy. Wiąże się to z prawdą, jak
zauważa adhortacja Reconciliatio et paenitentia, że Ewangelia często
ukazuje Chrystusa jako lekarza, a Jego dzieło odkupieńcze bywa
często od czasów starożytności chrześcijańskiej nazywane «medicina
salutis». «Pragnę leczyć a nie oskarżać», mówi św. Augustyn, odwo-
łując się do praktyki duszpasterstwa pokutnego, i to dzięki lekarstwu
spowiedzi doświadczenie grzechu nie przeradza się w rozpacz. Obrzę-
dy Pokuty nawiązują do owego leczniczego aspektu Sakramentu, na
co człowiek współczesny jest może bardziej wrażliwy, widząc w grze-
chu, owszem, to co jest błędem, ale bardziej jeszcze słabość i niemoc
ludzką.32 Ten proces leczenia wymaga wysiłku człowieka, gdyż mi-
łość Boga do człowieka wymaga odpowiedzi w miłości chrześcija-
nina do Boga. Znakiem pełnego uczestnictwa człowieka w tajemnicy
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32 Jan Paweł II, Reconciliatio et Paenitentia. Adhortacja apostolska o pojednaniu
i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, 31.

31 Jan Paweł II, Dives in misericordia. Encyklika o Bożym miłosierdziu, 13.



Bożego przebaczenia jest wypełnianie warunków sakramentu poku-
ty. Mają one dużą wartość wychowawczą i formacyjną. Nie sposób
nie dostrzec tutaj aktu spojrzenia na własne sumienie czy jakże waż-
nego żalu za popełnione zło i decyzji postanowienia poprawy. Pełne
i odpowiedzialne przeżycie spowiedzi jest fundamentem nawrócenia
i przemiany własnego życia.

Nie wolno zniechęcać się faktem, że ludzie młodzi często za-
pominają o spowiedzi bądź ją kontestują czy odrzucają. Bardzo po-
cieszająca i zarazem umacniająca jest tutaj nauka Benedykta XVI,
który uczy, że we Francji w czasach Świętego Proboszcza spowiedź
nie była ani łatwiejsza ani też częstsza niż dzisiaj, biorąc pod uwagę,
że rewolucyjna zawierucha na długo przytłumiła praktykę religijną.
On jednak starał się na wszelki sposób, przez kaznodziejstwo i prze-
konującą radę, by swym parafianom umożliwić odkrycie znaczenia
i piękna sakramentalnej Pokuty, ukazując ją jako wewnętrzny wymóg
Obecności eucharystycznej. Potrafił dać w ten sposób początek kom-
pleksowej poprawie stanu wiary. Przebywając długo w kościele przed
tabernakulum wierni zaczęli go naśladować, udając się tam, by na-
wiedzić Jezusa. Byli równocześnie pewni, że spotkają tam swego pro-
boszcza, gotowego ich wysłuchać i udzielić rozgrzeszenia. Później na-
rastał tłum penitentów przybywających z całej Francji. Przetrzymy-
wali go w konfesjonale aż do 16 godzin dziennie. Mówiono wówczas,
że Ars stało się «wielkim szpitalem dusz».33

4. Poświęcenie się i gorliwość
w katechizacji dzieci i młodzieży

Św. Jan Maria Vianney dużą wagę przywiązywał do posługi
słowa Bożego. Dziełu katechezy poświęcał się całkowicie. Jan Pa-
weł II zauważa, że święty Proboszcz z Ars starał się w niczym nie za-
niedbywać posługi Słowa, nieodzownej w przygotowaniu do przyję-
cia wiary i nawrócenia. Mówił nawet: «Pan nasz, który jest samą
Prawdą, nie przywiązuje mniejszej wagi do swego Słowa, niż do swe-
go Ciała» (…) katechezy dla dzieci stanowiły ważny dział jego posłu-
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33 Zob. Benedykt XVI, List Jego Świątobliwości Benedykta XVI na rozpoczęcie
Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „dies natalis” Świętego Proboszcza z Ars,
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giwania, a także starsi chętnie ich słuchali, aby jak najwięcej sko-
rzystać z tego niezrównanego, z serca płynącego świadectwa.34

F. Trochu stwierdza natomiast, że pierwszym zadaniem Proboszcza
z Ars była katechizacja dzieci i młodzieży.35 Czytając świadectwa
o życiu św. Jana Marii Vianneya uderza wielka gorliwość i poświę-
cenie się dziełu katechizacji. W oparciu o opisy F. Trochu warto pod-
kreślić, że katechizował przez dwadzieścia siedem lat swojego poby-
tu w Ars. Był to wielki wysiłek, któremu oddawał się z wielkim za-
pałem i zaangażowaniem. Dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej uczył codziennie od uroczystości Wszystkich Świętych aż po
dzień przystąpienia do sakramentu Eucharystii. Nauczał bardzo rano
zaczynając od godziny szóstej. Bardzo dużo się modlił na lekcji kate-
chizmu. Przed rozpoczęciem nauki odmawiał modlitwę klęcząc i nig-
dy się nie opierając. Najpierw pobudzał uwagę dzieci kilkoma zwro-
tami, silnymi, a zarazem tak rozgrzewającymi, iż wywoływały one
wzruszenie i łzy wśród słuchaczy. Skoro dzieci wypowiedziały na pa-
mięć to, co miały zadane z katechizmu, następował nowy wykład,
krótki, łatwy ale pełen namaszczenia.36 Używał bardzo różnych spo-
sobów, aby zachęcić dzieci do nauki katechizmu. Stosował nagrody,
natomiast upominał i karcił, kiedy uczniowie drzemali. Pomimo swej
łagodności był wymagający przy nauce katechizmu. Z powodu za-
niedbań potrafił nawet odłożyć na długo wielu dzieciom czas przyję-
cia Komunii Świętej. Parafianie podkreślali, że było im z tego powo-
du przykro, gdyż musieli potem w spóźnionym wieku uczęszczać na
katechizm i należeć do „osobnej sekcji nieuków”.37

Dydaktyka i pedagogia Świętego z Ars przynosiły owoce.
Dzięki jego poświęceniu i stosowanym metodom dzieci z Ars umiały
najlepiej katechizm w całej okolicy. Taką opinię wyrażali nie tylko
biskupi przyjeżdżający z posługą bierzmowania, ale również następ-
cy św. Jana Marii Vianneya na urzędzie proboszcza. Przyznawali
oni, że u dorosłych w parafii wiara była bardzo mocno ugruntowa-
na.38 Te proste intuicje dydaktyczne i jasne metody mogą stanowić
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38 Zob. tamże.

37 Tamże.

36 Tamże, s. 105.

35 F. Trochu, Proboszcz z Ars, dz. cyt., s. 103.

34 Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów, dz. cyt., 9.



źródło do przemyśleń dla dzisiejszych działań katechetów. Patrząc na
katechizację w Ars można powiedzieć, że właściwie katechizować
oznacza uczyć z pasją i namaszczeniem, mówić jasno i konkretnie,
umiejętnie zaciekawić do słuchania poruszając i otwierając serca
uczniów, upominać i karać, ale zawsze z miłością i w trosce o dobro
duchowe człowieka.

5. Katechetyczna moc modlitwy

Specyficzną cechą osobowości katechetycznej św. Jana Marii
Vianneya było umiłowanie modlitwy. Jan Paweł II zauważa, że mod-
litwa była «duszą» jego życia: modlitwa cicha, kontemplacyjna, za-
zwyczaj w kościele, u stóp tabernakulum. Wnętrze jego otwierało się
poprzez Chrystusa na Trzy Osoby Boskie, którym oddał w testamen-
cie «swoją biedną duszę». «Trwał w zjednoczeniu z Bogiem wśród
nader czynnego życia». Nie opuszczał modlitwy brewiarzowej ani ró-
żańcowej. Spontanicznie zwracał się do Matki Najświętszej.39 W bar-
dzo piękny sposób opisuje modlitwę Proboszcza z Ars F. Trochu: Na
długo przed pierwszym brzaskiem zorzy, gdy wszystko w Ars jeszcze
spało, można było ujrzeć przesuwające się przez cmentarz kościelny,
migocące niepewne światełko. To ksiądz Vianney, z latarką w ręku,
przechodził już z plebanii do kościoła. Dobry żołnierz Chrystusa
szedł na posterunek. Kroki swe kierował wprost przed ołtarz, tam
padłszy na kolana wynurzał swe serce pełne pragnień, a już obciążo-
ne cierpieniem. W niezmąconej ciszy nocnej prosił Pana, by raczył
ulitować się nad trzódką i pasterzem.40

Doświadczenie modlitwy było dla niego zjednoczeniem z Bo-
giem. W taki też sposób definiował modlitwę: Modlitwa jest niczym
innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Człowiek czuje wtedy jakby ła-
godny balsam koił jego serce, do którego przenika wielkie światło. W
osobistym zjednoczeniu Bóg i dusza są jak dwa kawałki stopionego
wosku, których nie sposób rozdzielić. Piękną jest rzeczą zjednoczenie
Boga ze swoim maleńkim stworzeniem – to szczęście nie do pojęcia.41

Zachęcając do modlitwy zapewniał o otrzymywaniu na jej drodze
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41 A. Monnin, Zapiski z Ars, dz. cyt., s. 111.

40 F. Trochu, Proboszcz z Ars, dz. cyt., s. 96.

39 Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów, dz. cyt., 11.



wielu łask i darów dla wzrastania w wierze. Zwracał się do katechi-
zowanych: moje dzieci, macie takie małe serca, lecz modlitwa je po-
szerza i uzdalnia do tego, byście kochali Boga. Modlitwa jest przed-
smakiem nieba, wylaniem na nas rajskich darów. Nigdy nie pozosta-
wia nas bez słodyczy, jest bowiem jak miód spływający na duszę
i osładzający wszystko. Ciężary życia topnieją w jej promieniach jak
śnieg w wiosennym słońcu.42

Zwrócenie uwagi na modlitwę wydaje się być bardzo ważnym
przesłaniem życia św. Jana Marii Vianneya dla dzisiejszej katechezy.
Dzisiaj bardzo często zanika praktyka modlitwy, ludzie nie rozumieją
sensu modlitwy i nie odczuwają jej potrzeby. Katecheza staje przed
zadaniem rozbudzenia życia modlitwy i ukazania jej roli w życiu
człowieka.43 Należy pamiętać, że katecheza powinna być przeniknię-
ta duchem modlitwy, gdyż wówczas całe życie chrześcijańskie osią-
ga swoją głębię.44 Postawa i przykład modlitwy św. Proboszcza z Ars
pomagają zastanowić się głębiej nad obecnością modlitwy w kate-
chezie. Święty z Ars nie tylko nauczał modlitwy, ale sam gorliwie ją
praktykował dając innym przykład. Benedykt XVI zauważa, że to
właśnie z jego przykładu wierni uczyli się modlitwy, chętnie pozosta-
jąc przed tabernakulum, by odwiedzić Jezusa  Eucharystycznego.
«Nie trzeba wiele mówić, by dobrze się modlić» – wyjaśniał im Pro-
boszcz – «Wiadomo, że tam, w świętym tabernakulum jest Jezus:
otwórzmy Mu serce, radujmy się Jego świętą obecnością. To jest naj-
lepsza modlitwa».45

6. Nauka świadectwem własnego życia

Wydaje się, że najskuteczniejszą metodą katechetyczną
św. Jana Marii Vainneya był przykład własnego życia. Benedykt XVI
wyraźnie podkreśla, że Święty Proboszcz pouczał swoich parafian
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45 Benedykt XVI, List Jego Świątobliwości Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku
Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „dies natalis” Świętego Proboszcza z Ars, art.
cyt., s. 5

44 Zob. DOK 85.

43 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolic-
kiego w Polsce, Kraków 2001, 27.

42 Tamże, s. 112.



świadectwem swego życia.46 Prawdę tę należy odnieść do wszystkich
osób zaangażowanych w katechizację. W jej centrum znajduje się
pytanie o naszą wierność słowu Bożemu: we współczesnym świecie,
podobnie jak w trudnych czasach Proboszcza z Ars trzeba, żeby ka-
płani wyróżniali się w swoim życiu i działaniu mocnym ewangelicz-
nym świadectwem. Słusznie zauważył Paweł VI: «człowiek naszych
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha
nauczycieli, to dlatego, że są świadkami». Aby nie zrodziła się w nas
pustka egzystencjalna i nie została narażona skuteczność naszej po-
sługi, trzeba byśmy się pytali ciągle na nowo: «Czy jesteśmy napraw-
dę przeniknięci Słowem Bożym? Czy jest ono doprawdy pokarmem,
którym się posilamy, bardziej niż chleb i sprawy tego świata? Czy
naprawdę je znamy? Czy je miłujemy? Czy troszczymy się wewnętrz-
nie o to Słowo do tego stopnia, aby rzeczywiście odciskało się ono na
naszym życiu i kształtowało nasze myślenie?».47

Bardzo wymowne są również słowa Jana Pawła II, który
stwierdza, że to, co przyciąga ludzi, to nie tylko ciekawość czy zasłu-
żona sława z powodu cudów, nadzwyczajnych uzdrowień, które zresz-
tą Święty starał się ukryć; o wiele bardziej przyciąga przeświadcze-
nie, że spotka się tu świętego, zdumiewającego swoją pokutą, tak po-
ufnie obcującego z Bogiem na modlitwie, niezwykłego w swym opa-
nowaniu i pokorze wśród głośnych przecież sukcesów, a nade wszyst-
ko na wskroś przenikającego wewnętrzne usposobienia dusz, by uwol-
nić je od brzemienia grzechu, zwłaszcza w konfesjonale. Tak. Bóg
wybrał jako wzór dla pasterzy tego, który w oczach świata wydawał
się biedny, niemocny, bezbronny i wzgardzony. Obdarzył go wielkimi
darami jako przewodnika i lekarza dusz.48 Należy tutaj mocno pod-
kreślić, że ludzie przychodzili zobaczyć nie cuda, ale człowieka świę-
tego. Wydaje się, że to jest najważniejsze przesłanie dla dzisiejszej
katechezy. Jest bardzo ważne, aby katechizowani widzieli wśród
katechetów ludzi, którzy tak jak święty Jan Maria Vianney kochają
Boga i tę miłość potwierdzają uczynkami. Sukces prowadzenia do
wiary nie tyle leży w samym przekazie wiedzy, ale w autentycznym
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48 Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów, dz. cyt., 5.

47 Tamże, s. 6.

46 Tamże, s. 4–5.



życiu religijnym opartym na wierze w Boga. Katecheta jako nauczy-
ciel i wychowawca musi być jednocześnie świadkiem. Sami katechi-
zowani stwierdzają, że w katechezie poszukują najbardziej świadect-
wa wiary u swoich katechetów. Dzisiaj nie wystarczają same umie-
jętności dydaktyczne, gdyż potrzeba nauczycieli świadków.49

Zakończenie

Niewątpliwie św. Jan Maria Vianney wykazuje bardzo bogatą
osobowość katechetyczną, która stanowi cenne źródło dla refleksji
nad katechizacją w naszych czasach. Można dyskutować nad aktual-
nością niektórych metod dydaktycznych i wychowawczych, gdyż
ówczesne czasy i środowisko były odmienne od dzisiejszej sytuacji.
Nie można jednak w żaden sposób podważyć pewnych postaw
i działań związanych z duchowością i świadectwem własnego życia.
Niezwykle głęboka miłość do Chrystusa, silna wiara w moc Eucha-
rystii, wychowawcza siła sakramentu pokuty, umiłowanie modlitwy
i świadectwo wiary stanowią fundament każdej katechezy niezależ-
nie od epoki i środowiska. Proboszcz z Ars jest tutaj wzorem dla wszyst-
kich osób podejmujących misję nauczania i wychowania w wierze.

Nie sposób pominąć prawdy o własnym poświęceniu się dla
nawrócenia i uświęcania innych. Bardzo wymownie brzmią słowa, że
św. Jan Maria Vianney pragnął w jakiś sposób «wydrzeć» Bogu łas-
kę nawrócenia nie tylko modlitwą, ale ofiarą całego życia.50 Ta cecha
Świętego z Ars wydaje się być najbardziej przejmująca i chyba naj-
bardziej skuteczna w katechizowaniu innych. Nie można zapomnieć,
że nauczanie i wychowywanie zawsze niesie w sobie element cier-
pienia i rezygnacji z siebie. To wszystko staje się łatwiejsze i bar-
dziej owocne, kiedy jest przyjmowane w miłości. Boże mój – błagał
św. Jan Maria Vianney – użycz łaski nawrócenia mojej parafii. Zga-
dzam się cierpieć wszystko, co zechcesz, przez cały ciąg mego ży-
cia… Tak, choćby ponosić najdotkliwsze boleści, byle moi parafianie
się nawrócili!... I łzami zraszał posadzkę.51 Jest oczywiste, że nawró-
cenie pozostaje zawsze tajemnicą i dotyczy działania łaski Bożej
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51 F. Trochu, Proboszcz z Ars, dz. cyt., s. 96.

50 Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów, dz. cyt., 11.

49 Zob. M. Zając, Formacja duchowa katechetów świeckich, art. cyt., s. 76.



i otwartości na nią ludzkiego serca. Katecheta może przez swą po-
sługę tylko nauczać, kierować do konfesjonału i przypominać o sa-
kramentach. Należy jednak pamiętać, że o ile skuteczność sakramen-
tów zależy od usposobienia przyjmującego sakrament, to jednak sa-
mo usposobienie katechety jest w dużej mierze kształtowane przez
świętość katechety i świadectwo jego życia.

Zusammenfassung
Die Eigenschaften der katechetischen Persönlichkeit von St. Johannes

Maria Vianney. Das Ziel dieser Überlegung ist die Analyse des Lebens und
des Glaubenszeugnisses von St. Johannes Maria Vianney im katechetischen
Bereich. Der Autor stellt ausgewählte Aspekte des seelsorgerischen und ka-
techetischen Dienstes des Heiligen von Ars dar. Auf Grund dessen deutet er
die wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften des Heiligen an. Es wurden
Geisteseigenschaften herbeigerufen, sowohl im gesamtmenschlichen und
christlichen Sinne, als auch im pädagogisch – didaktischen Sinne.

Am Anfang wird seine ungewöhnlich feste Bindung mit Christus
angedeutet, die eine Grundlage für katechetische Dienst und Engagement
bildet. Nach Papst Benediktus XVI. „war St. Johannes Maria Vianney in
Christus verliebt”. Die Quelle dieser Liebe und dieser Verliebtheit in Gott
ist Christi Herz. Auf diesem Fundament basieren Hauptmerkmale der Per-
sönlichkeit vom Heiligen. Dazu gehören: Notwendigkeit von großer Liebe
zur Eucharistie zu zeigen, heilsame Kraft der Sühne zu entdecken, kateche-
tische Unterweisung eifrig zu erfüllen, Didaktik des Gebetes anzuwenden
und Glaubenszeugnis in eigenem Leben zu geben.

Diese Reflexion lässt feststellen, dass St. Johannes Maria Vianney
eine große katechetische Persönlichkeit darstellt, die eine wertvolle Quelle
für die Erwägung über Katechisation in heutiger Zeit festlegt. Man kann
über Aktualität einiger didaktischen und Erziehungsmethoden erörtern und
diskutieren, da sich die damaligen Zeiten und damaliges Milieu von heutiger
Situation unterscheiden. Man darf jedoch auf keinen Fall die Wichtigkeit
der genannten Stellungen und Handlungen verneinen, die mit der Geistig-
keit und mit dem Zeugnis des eigenen Lebens verbunden sind. Der heilige
Pfarrer von Ars kann hier ein Muster für jede Person sein, die eine Mission
von der Unterweisung und Erziehung in dem christlichen Glauben unter-
nimmt.
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ks. Albert Warso*

Biskupa Pawła Kubickiego troska o oświatę i wychowanie

Żyjący na przełomie XIX i XX wieku bp Paweł Kubicki (1871–
1944) wpisał się na stałe w dzieje Kościoła w Polsce. Bez wątpienia
najbardziej znany jest dzięki swym pracom historycznym, a zwłasz-
cza dzięki jedenastotomowemu dziełu pod tytułem Bojownicy kapła-
ni za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915.2 W swych
publikacjach poruszał jednak także wiele tematów pastoralnych. Zre-
sztą trzeba podkreślić, że był on zawsze duszpasterzem i praktykiem
duszpasterstwa. Ceniąc bardzo pracę pisarską i badawczą w archi-
wach zastrzegał bowiem: „zawsze złamię pióro, gdy będę miał pracę
kościelną”3.

Po święceniach kapłańskich otrzymanych w 1893 r. pracował
w kilku parafiach jako wikariusz, następnie był prefektem szkół ra-
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3 Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu (dalej cyt. ArSd), Akta personalne bp.
P. Kubickiego (dalej cyt. ApPK), Bp P. Kubicki do bp. J. Lorka 12 VII 1936 r. „(…)
jeśli Bóg da życie, Kościoła św[iętego] robota w moim sercu zawsze ma i będzie mia-
ła pierwszeństwo przed piórem”. Zob. ArSd, ApPK, Bp P. Kubicki do bp. J. Lorka 25
V 1939 r. „Całe życie służyłem Kościołowi i w tym tempie radbym ostatnie oddać
tchnienie: 1) być na każde zawołanie z misją kapłańską czy biskupią i 2) resztę czasu
poświęcić na pióro, boć czas jest drogi”. Zob. ArSd, ApPK, Bp P. Kubicki do bp.
J. Lorka 21 V 1939 r. Do księdza opracowującego historię klasztoru w Imbramowi-
cach bp Kubicki pisał: „Nie chciałbym Cię widzieć świetnym autorem, a dla pracy
piórem – lichym proboszczem. Pragnę, byś przede wszystkim był gorliwym kapła-
nem, a tylko czas zbywający poświęcił na pisanie”. Zob. Archiwum Sióstr Norberta-
nek w Imbramowicach (dalej cyt. ArImb), Akta bp. Pawła Kubickiego z Sandomierza
(dalej cyt. AktPK), Bp P. Kubicki do ks. Tomasza 21 IV 1941 r.

2 Sandomierz 1933–1940. Zob. też: W. Wójcik, Bp Paweł Kubicki (1871–1944),
„Studia Theologica Varsaviensia” 8(1970) nr 2, s. 272.

* .



domskich i jednocześnie między innymi kapelanem szpitala i więzie-
nia. Znamienne jest, że przynajmniej w pewnym okresie był prefek-
tem wszystkich szkół powszechnych istniejących wówczas w Rado-
miu. Począwszy od 1904 r. podjął obowiązki wiceregensa sando-
mierskiego seminarium duchownego, potem był regensem, a następ-
nie także oficjałem konsystorza jeneralnego. W seminarium wykładał
teologię pastoralną. Prowadzone przez niego wykłady były gruntow-
nie przygotowane i charakteryzowały się wieloma praktycznymi
wskazówkami wykładowcy.4 Po nominacji biskupiej, w 1918 r., na-
dal z pasją oddawał się posłudze duszpasterskiej. Dość wspomnieć,
że w ciągu dwudziestu lat odbył 431 wizytacji uroczystych i 42 pry-
watne.5 Począwszy od 1904 r., to znaczy od czasu zamieszkania
w Sandomierzu, a w późniejszych latach także jako biskup, corocz-
nie w okresie wielkiego postu wyjeżdżał do jednej z parafii, by tam
spowiadać i nauczać. Najczęściej posługiwał w największym mieście
diecezji, w Radomiu.6
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6 ArSd, ApPK, Bp P. Kubicki do ks. R. Śmiechowskiego 27 I 1931 r.; ArImb, AktPK,
Bp P. Kubicki do s. Magdaleny w Imbramowicach 21 III 1935 r.; ArSd, ApPK, Bp
P. Kubicki do bp. J. Lorka 17 I 1937 r.; ArSd, ApPK, Bp J. Lorek do bp. P. Kubic-
kiego 23 I 1937 r.; ArSd, Akta personalne ks. Romualda Śmiechowskiego (dalej cyt.
ApRŚ), Bp P. Kubicki do ks. R. Śmiechowskiego 25 I 1937 r.; W. Wójcik, Bp Paweł
Kubicki..., art. cyt., s. 258. „(…) wyjeżdżam na dłuższy czas, bo do końca postu, do
Radomia, by tam wziąć udział w robocie, jaką Bóg podsunie pod rękę, dlatego pracę
tę polecam Waszym świętym modlitwom”. Zob. ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do
sióstr norbertanek w Imbramowicach 4 III 1928 r. W roku 1920 bp Kubicki czynnie
uczestniczył prawie we wszystkich spowiedziach parafialnych w Radomiu. Zob.
H. Kaszewski, Historia parafii św. Jana w Radomiu na przestrzeni 150 lat od 1825–
–1975 r. łącznie z krótką historią Radomia, diecezji sandomierskiej i wypadkami za-
szłymi w tym czasie w Kościele i Ojczyźnie, t. 1, Radom 1975, mps., s. 115. Dla pew-
nego zobrazowania warto zaznaczyć, że rekolekcje wielkopostne w Radomiu w róż-
nych kościołach i dla różnych grup trwały właściwie przez cały czas wielkiego postu.
Zob. Rekolekcje wielkopostne, „Siewca Prawdy” (dalej cyt. SP) 1(1931) nr 9, s. 8;
Akademia papieska z okazji 10-lecia rządów Ojca św. Piusa XI, SP 1(1931) nr 10,
s. 8. Gdy w 1936 r. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych w Końskich zwrócono
się do biskupa z prośbą o wygłoszenie wykładu z historii, ten odmówił, gdyż jak tłu-
maczył: „(…) czas postu poświęcam wyłącznie na bezpośrednią pracę dla dusz”.

5 W. Wójcik, Bp Paweł Kubicki..., art. cyt., s. 258.

4 F. Jop, Ksiądz Biskup Paweł Kubicki, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” (dalej
cyt. KDS) 57(1964) nr 5, s. 99–120, s. 109. „Alumni z pożytkiem i zainteresowaniem
tych wykładów słuchali”. Zob. tamże.



Ten pastoralny nurt w życiu i nauczaniu sandomierskiego bis-
kupa pomocniczego jest bardzo wyrazisty. Bez trudu można wyróż-
nić w nim także troskę o oświatę i wychowanie. Była ona widoczna
w prowadzonych wykładach, w staraniu o właściwy poziom naucza-
nia w szkołach, w odczytach, zaangażowaniu w sprawy społeczne, jak
też w gromadzeniu zbiorów książkowych i archiwalnych. 

Bp Kubicki rozumiał, że wychowanie to inwestycja, która bę-
dzie przynosić owoce w kolejnych pokoleniach. Podkreślał, że praca
oświatowa i wychowawcza to „rzeźbienie najszlachetniejszymi środ-
kami nowych istot, które w przyszłości rozejdą się po kraju, by być
wzorem dla innych, chlubą (…), najlepszymi czynnikami w kraju,
niosącymi chwałę Stwórcy”7. Młodzież akademicką nazywał przy-
szłą elitą narodu.8 Podkreślał jednocześnie, że na wychowanków
wpływa się więcej życiem osobistym niż słowami9, a zgromadzenia
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9 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach 31 VIII
1933 r.

8 ArSd, ApPK, Bp P. Kubicki do Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego
Akademickiego Kongresu Misyjnego 18 VII 1927 r. Zob. też: Archiwum Sióstr Ber-
nardynek w Świętej Katarzynie (dalej cyt. ArŚK), Akta bp. Pawła Kubickiego (dalej
cyt. APK), Bp P. Kubicki do ks. I. Radziszewskiego 6 I 1922 r.; ArŚK, APK,
S. Wardyński do bp. P. Kubickiego 9 I 1931 r.; ArImb, AktPK, Przemówienie bp.
P. Kubickiego do uczennic szkoły w Imbramowicach 8 VIII 1936 r. Charakterystycz-
ne było zatroskanie Kubickiego, który wobec niepokojów społecznych początku XX
wieku pisał: „U nas, oprócz stałych zajść, jakie wywołuje niemądra młodzież, wszyst-
ko po staremu. W czwartek wydalili znowu z gimnazjum 12-stu za śpiew 3 V w koś-
ciele po wieczornym nabożeństwie «jakiejś» wzbronionej pieśni i za ogólny spacer
przez [ul.] Lubelską i ogród. Smutne to i nader przykre wypadki, które podobno nie
są jeszcze ostatnie”. Zob. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sando-
mierzu (dalej cyt. BbSd), sygn. G 1272, Ks. P. Kubicki do ks. J. Gajkowskiego 7 V
1904 r.

7 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach 2 II 1931 r.
Por. też: ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norbertanek w Imbramowicach
22 XI 1932 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowi-
cach 20 XI 1935 r. „(…) aby cała Polska, owszem, bodajby cały świat (…) przy łasce
Bożej zrozumiał, że tylko zasady Chrystusowe, zastosowane w rządzeniu ludzkości
mogą decydować o jej możliwym bytowaniu na świecie i względnym zadowoleniu
każdej jednostki”. Zob. Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Acta Hlondiana,
sygn. 5/7, k. 14.

Zob. ArŚK, APK, Bp P. Kubicki do Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet Katolickich
w Pionkach 28 II 1936 r.



zakonne największą satysfakcję i zasługi zdobywać powinny poprzez
pracę wychowawczą10. Za podstawowe zadania szkoły bp Kubicki
uważał uczenie i wychowywanie. Szkoły prywatne z kolei powinny
przysposabiać do zawodów. Jednocześnie szkoły powinny opierać
wychowywanie na zasadach katolickich. W sposób szczególny zasa-
dy te powinny być realizowane w szkołach katolickich. Stąd też po-
winno być tam miejsce na wspólne modlitwy: rano, wieczorem, przed
i po posiłkach. Oprócz tego powinno się umożliwiać uczniom częste
okazje do uczestnictwa we Mszach Świętych, a także do spowiedzi
i Komunii Świętej.11 Jednocześnie bp Kubicki stał na stanowisku, że
wychowankowie powinni być świadomi czekających ich trudności
wewnętrznych, by mogli im przeciwdziałać.12 Bp Kubicki tłumaczył
siostrom, że ich wychowanki „trzeba (…) nauczyć form towarzys-
kich, ale więcej trzeba w nie wpoić zasady chrześcijańskie”.13

Podkreślić trzeba, że troska bp. Pawła Kubickiego o oświatę
i wychowanie płynęła z osobistego doświadczenia kilkuletniej pracy
prefektowskiej w szkole i wychowawczej w sandomierskim semina-
rium.14 Z tego też doświadczenia szkolnego zrodziła się potrzeba
przygotowania i wydania katechizmu. Bezpośrednim powodem tego
był brak takiej pomocy dla uczącej się młodzieży.15 Pierwsze wy-
danie Katechizmu dla uczącej się młodzieży katolickiej ukazało się
w 1900 r., a potem były jeszcze dwa kolejne. W roku 1930 katechizm
ten został przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
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15 ArŚK, APK, Ks. P. Kubicki do rektora Akademii Duchownej w Petersburgu 8 IX
1899 r.

14 „Wielu radomian zawdzięcza kapitał swego moralnego wychowania naukom księ-
dza biskupa Kubickiego jeszcze z czasów, gdy jako prefekt, przechodził między ław-
kami zapełnionymi uczniami, wsłuchanymi w Słowo Boże z taką łatwością i prostotą,
a jednocześnie kunsztem, wykwitające z jego ust”. Zob. S. K., Zmarł w Sandomierzu
ks. biskup Kubicki, „Dziennik Radomski” 5(1944) nr 38, s. 3.

13 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach 21 I 1939 r.

12 ArŚK, APK, Bp P. Kubicki do Narodowego Sekretariatu Intronizacji Najświętsze-
go Serca Jezusowego w rodzinach 27 VI 1939 r.

11 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach 21 X 1937 r.;
L. W[ojciechowski], Klimontów. 15-lecie Żeńskiej Szkoły Zawodowej, SP 8(1938)
nr 38, s. 12.

10 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Warszawie (dalej
cyt. AZSIJ), sygn. I-B-b-5-5, Bp P. Kubicki do m. B. Ostrowskiej [b.d.].



licznego zatwierdzony jako książka pomocnicza dla nauczycieli reli-
gii.16 Była to pierwsza publikacja P. Kubickiego. Podkreślano, że
świadczy ona o jego zdolnościach pisarskich i pedagogicznych17,
a także, że był to jeden z lepszych katechizmów na początku XX w.18

Zresztą żywa była opinia o tym, że dla bp. Kubickiego sprawy
oświaty i wychowania były szczególnie ważne.19 Z całą pewnością
trzeba stwierdzić, że biskup był pedagogiem wymagającym, ale jed-
nocześnie cierpliwym i oczekującym na poprawę uczniów stwarzają-
cych problemy. Uważał też, że szkoła może wychowywać dzieci tyl-
ko w porozumieniu z rodzicami, którym trzeba umieć przekazać cza-
sami także przykrą prawdę o dzieciach.20 W roku 1904 opisywał sy-
tuację wychowawczą młodzieży w następujący sposób: „Rodzice
swoim postępowaniem wyzbyli się władzy im należnej nad dziećmi,
szkoła posłuchu nie ma, stąd samowola, a właściwie chętne nadsta-
wianie ucha na jakieś przypuszczalne, poboczne, niepożądane wpły-
wy”.21 Jeśli nawet ta refleksja wiązała się z niepokojem społecznym
tamtych czasów, to jest to uwaga cenna i wnikliwa.

W czasie pracy bp. Kubickiego, jako oficjała konsystorza w San-
domierzu, był on członkiem Komisji Oświatowej Komitetu Obywa-
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21 BbSd, sygn. G 1272, Ks. P. Kubicki do ks. J. Gajkowskiego 7 V 1904 r.

20 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do siostry dyrektorki szkoły w Imbramowicach [14
X 1937 r.].

19 Np.: ArŚK, APK, W. Targowska, M. Lipska do ks. P. Kubickiego 14 VIII 1918 r.
„Przecież religia to nie sentyment, to nie luźne opowiadania więcej czy mniej miłych
rzeczy, nie obowiązujących do niczego, ale jest zbiorem prawa, w które trzeba
wierzyć i przepisów, które trzeba pełnić, aby osiągnąć żywot wieczny”. Zob. P. Ku-
bicki, Katechizm dla uczącej się młodzieży katolickiej, Radom 1929, s. 8.

18  Najdostojniejszy Biskup – Sufragan Sandomierski ks. Paweł Kubicki, KDS
11(1918) nr 11, s. 162.

17 A. R[ewera], Katechizm dla uczącej się młodzieży katolickiej, „Przegląd Katolic-
ki” 38(1900) nr 46 s. 735, [rec.].

16 ArŚK, APK, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do bpa
P. Kubickiego 10 VI 1930 r. W 1927 r. bp Kubicki pisał: „Nasze np. podręczniki
mnożą się jak przysłowiowe grzyby po deszczu, ale niestety, nie mogę się spotkać
choćby z jednym podręcznikiem, podającym w swym całokształcie przedmiot wy-
czerpująco pod względem treści, metodycznie pod względem formy i z praktycznym
zastosowaniem do życia każdej pojedynczej lekcji”. Zob. Kb. [P. Kubicki], J. Win-
kowski, Praktyczny podręcznik duszpasterstwa w szkole średniej, KDS 20(1927) nr
7-8, s. 229–230, [rec.].



telskiego w Sandomierzu. W tamtejszych strukturach kierował sekcją
szkół średnich.22 Z kolei jako regens wizytował wykłady i egzaminy
w sandomierskim seminarium duchownym, następnie jako biskup su-
fragan sandomierski wizytował lekcje religii w szkołach, a w zastęp-
stwie chorego bp. Mariana Ryxa także w seminarium. W roku akade-
mickim 1907/1908 Kubicki towarzyszył bp. Stefanowi Zwierowi-
czowi w wizytowaniu wykładów w seminarium duchownym.23 Bis-
kup odwiedzał też szkoły, gdzie był serdecznie przyjmowany, a także
święcił nowe szkoły i bursy.24 Wizytował lekcje religii, czasem sam
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24 ArImb, Kronika Klasztoru sióstr norbertanek w Imbramowicach, k. 174; Archi-
wum Główne Domu Generalnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce,
sygn. D, II, Kronika Domu Generalnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej od 1919 r.,
k. 49; ArŚK, APK, Odpis aktu erekcyjnego bursy dla młodzieży gimnazjalnej im.
M. Węgleńskiego w Sandomierzu 7 IX 1930 r.; ArŚK, APK, J. Maciejewska do bp.
P. Kubickiego 24 I 1936 r.; P. Kubicki, W Zawodowej Szkole Męskiej w Zawichoście,
SP 4(1934) nr 21, s. 4–5; AZSIJ, sygn. I-J-2-28, Historia Domu Opatrzności Bożej w
Suchedniowie, k. 17, 23. Charakterystyczny jest opis pobytu biskupa w jednej z ra-
domskich szkół powszechnych. Uczennica relacjonująca to wydarzenie pisała: „Wre-
szcie (…) przyszedł do nas upragniony gość, wszystkie oczy z jakąś pokorą zwróciły
się na majestatyczny wygląd Księdza Biskupa. Okazał się bardzo łagodny i zda się,
że dodawał nam otuchy, na lekcji była także pani kierowniczka, która niepokoiła się
o nasze odpowiedzi. (…) Ten dzień był dla nas naprawdę świętem, w którym do-
znałyśmy różnych wrażeń. Gdy Ksiądz Biskup wychodził od nas, myślałyśmy, z ja-
kim też wrażeniem opuszcza naszą szkołę. Czy zechce nas jeszcze kiedy odwie-
dzić?”. Zob. N. Wiatrówna, Wizyta Księdza Biskupa w naszej klasie, „Nasza Gazetka.
Miesięcznik wydawany przez dzieci szkoły powszechnej im. Asnyka w Radomiu”,

23 ArŚK, APK, Zeszyt wizytacji szkolnych (dalej cyt. ZWSzk) 1907/1908. Kubicki
podkreślał wagę seminarium duchownego w życiu diecezji porównując je do źródeł
dostarczających obfitość wody rzece. Zob. ArŚK, APK, Bp P. Kubicki do bp.
H. Przeździeckiego 5 X 1919 r. Po rezygnacji z prowadzenia wykładów w sando-
mierskim seminarium bp Kubicki nie uczestniczył już w posiedzeniach sesji profe-
sorskiej. Wyjątek zob.: Archiwum Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Księga
Protokołów 1919-34, 28 VIII 1920 r.

22 ArŚK, APK, Komitet Obywatelski w Sandomierzu do ks. P. Kubickiego 7 VI
1916 r.; ArŚK, APK, Komitet Obywatelski w Sandomierzu do ks. P. Kubickiego 28
VIII 1916 r. Pismo to skierowano do Kubickiego jako odpowiedź na złożoną przez
niego rezygnację z prac w komitecie. Pisano m.in.: „zgłoszona rezygnacja pozbawia
sekcję w osobie ks. oficjała Kubickiego osobę wielce kompetentną i niezmiernie po-
żądaną; wobec tego Komisja [Oświatowa] łącznie z sekcją zwraca się z uprzejmą
prośbą do przewielebnego ks. oficjała, aby najłaskawiej zechciał swoją rezygnację
cofnąć i swoją światłą pracą ofiarnie służyć, oraz nadal kierować sekcją szkół śred-
nich”. Zob. tamże.



prowadził jakąś część lekcji. Zdarzało się, że nauczyciele zapraszali
go do klas, gdzie zachęcał uczniów do gorliwości w nauce i udzielał
błogosławieństwa.25 Bywało, że wizyta w szkole pozwalała bp. Ku-
bickiemu dostrzec braki, którym zapobiegał poprzez konkretne da-
ry.26 Zachowane protokoły i uwagi Kubickiego z tych wizytacji są
bogatym źródłem w omawianiu jego troski o oświatę i wychowanie.
Pokazują też zagadnienia i wartości, które były dla niego prioryteto-
wymi.

Sandomierski biskup pomocniczy podkreślał konieczność jed-
ności w gronie wychowawców i wykładowców seminarium duchow-
nego. Biskup określał, że dobrzy wychowawcy seminaryjni powinni
być „ludźmi nauki, cnoty i życie znający”. Jednocześnie dostrzegał
potrzebę wychowywania alumnów do zwykłego, codziennego życia.
Wskazywał, że wychowawcy seminaryjni wprowadzają alumna „na
wysokie piętra doskonałości”, a on „po parterze nie zawsze mocno
chodzi”. Kładł więc mocny akcent na zwracanie uwagi na grzeszność
oczerniania i szkalowania przełożonych. Widział potrzebę unikania
kontaktów, które mogą alumnów gorszyć, w tym także dla przykładu
ze starszymi kolegami z seminarium, którzy niszczyliby wartości
w życiu seminarzysty. Jednocześnie polecał przypominać księżom
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26 AZSIJ, sygn. I-J-2-28, Historia Domu Opatrzności Bożej w Suchedniowie, k. 9, 14.

25 Bp Kubicki przedstawiał niekiedy okoliczności wizytacji szkolnych i serdeczność
przyjęcia przez nauczycieli i uczniów w protokołach oddzielając te uwagi i zazna-
czając je „Dla pamięci”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk. Wizytując w 1927 r. radomską
męską szkołę powszechną nr 1 bp Kubicki zauważył niemiły incydent, który zano-
tował „dla pamięci” w zeszycie z protokołami wizytacji, zastrzegając jednak, że jest
on „nie do komunikowania”. Jeden z początkujących nauczycieli wszedł do kance-
larii z papierosem w ustach, z nikim z obecnych nie przywitał się i po chwili w taki
sam sposób wyszedł. Bp Biskup konkludował: „Przy większej kulturze takie zacho-
wanie się byłoby wykluczone”. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej
z 28 III 1927 r. Zob. też: ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 7 V
1928 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 X 1928 r.; ArŚK,
APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r.; AZSIJ, sygn. I-J-2-8, [s.
C. Solecka], Historia Domu św. Józefa w Klimontowie, k. 66.

15 IV 1927 r. „Kronika Diecezji Sandomierskiej” z 1927 r. wylicza szkoły, w których
wizytował lekcje religii bp Kubicki. Zob. Wizytacja nauki religji w szkołach, KDS
20(1927) nr 7–8, s. 206. Z kolei sam bp Kubicki podawał, że do 25 I 1929 r. zwizy-
tował 22 szkoły średnie i 57 powszechnych. Razem był na 148 lekcjach. Zob.
P. Kubicki, Katechizm…, dz. cyt., s. 7.



w czasie rekolekcji ich współodpowiedzialność za formację alum-
nów.27 Wspomnieć należy, że bp Kubicki miał też duży udział w ty-
powaniu i wysyłaniu księży swej diecezji na studia specjalistyczne.28

Pracę duszpasterską w parafiach bp P. Kubicki dzielił na trzy
kategorie: 1) zajęcia czysto kościelne, 2) nauczanie religii w szkołach
i 3) praca społeczna.29 Celem prowadzenia katechizacji szkolnej wed-
ług bp. Kubickiego powinno być kształtowanie charakterów wycho-
wanków. Stąd też zwracał uwagę i prosił o interwencję w sprawie
zwiększenia liczby godzin religii w szkołach.30 O wadze, jaką bp Ku-
bicki przykładał do tej sprawy świadczy pismo, jakie jeszcze w roku
1902 skierował do administratora diecezji. Przedstawiał – jak się wy-
daje – bardzo śmiałe i chyba nierealne propozycje. Mianowicie w kla-
sach: wstępnej, pierwszej i drugiej – gdzie omawia się historię świętą
i katechizm – postulował 3 godziny religii tygodniowo, w klasach
trzeciej i czwartej – na zagadnienia dogmatyczne i moralne – także
po trzy godziny, a w pozostałych klasach – po dwie godziny tygod-
niowo.31 Z kolei występował przeciwko oszczędnościom dokonywa-
nym kosztem lekcji religii. Uważał za nie do przyjęcia katechizowa-
nie w łączonych klasach, gdzie razem było ok. 60 uczniów. Podkreś-
lał, że w tamtym przypadku całoroczne nauczanie religii należało uz-
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31 ArŚK, APK, Ks. P. Kubicki do ks. S. Zdzitowieckiego 4 I 1902 r. „Pisałem rów-
nież do Antosia [ks. Kasprzyckiego – przyp. A.W.], aby poddał myśl Ks. Administra-
torowi, czy by biskupi nie uważali za odpowiednią chwilę wystąpić obecnie do Mi-
nisterium, albo wprost do Tronu o gruntowniejsze nauczanie religii w szkołach przez
powiększenie liczby godzin”. Zob. BbSd, sygn. G 1272, Ks. P. Kubicki do ks. J. Gaj-
kowskiego 19 X 1901 r. Zob. też: P. Kubicki, Katechizm…, dz. cyt., s. 8-9.

30 „(…) dzisiejsza liczba lekcji religii bezwzględnie wyklucza możność oddziaływa-
nia na wyrobienie charakterów”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji
szkolnej z 23 III 1927 r. W sytuacji, gdy przewidziano tylko jedną godzinę lekcji
religii w tygodniu bp Kubicki prosił młodzież o dobre wykorzystanie czasu, bo „win-
na rozumieć, że nie ma z tych ograniczonych godzin do stracenia ani jednej minuty”.
Prefekta natomiast zobowiązywał do upominania się o większy wymiar godzin. Zob.
ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 III 1931 r.

29  Konferencja XX. Dziekanów, KDS 13(1920) nr 10, s. 219.

28 B. Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin
1999, s. 185–186. Zob. też np.: ArŚK, APK, Ks. S. Krzysztofik do bp. P. Kubickiego
18 IX 1928 r.

27 ArŚK, APK, P. Kubicki, Kwestya podniesienia ducha kapłańskiego w klerze.



nać za stracone.32 Sufragan sandomierski nie wahał się poruszać
otwarcie tych trudnych spraw, gdyż pisał: „Łudziłby się każdy, kto
by przyjmował, że ks. prefekt i jego przedmiot mają wpływ na kształ-
towanie się duszy chłopców. (…) Dokąd stan ten anormalny trwać
będzie i władze nie ułatwią ks. prefektowi, by rozporządzał większą
liczbą godzin wpływ jego w szkole pozostanie minimalny, a przecież
to materiał na średni stan narodu i na zajmujących placówki fabrycz-
ne wśród rzesz bezmyślnych. Dobro tych dusz i dobro Państwa wo-
łają o postawienie kwestii inaczej”.33 Bp Kubicki podnosił także inne
problemy, które stawały przed szkolnictwem, na przykład trudności
„szkół fachowych”.34 Uważał, że duchowny nie powinien być wy-
chowawcą klasy, gdyż groziłoby to faworyzowaniem pewnej części
uczniów, a jego zadaniem jest otoczyć opieką całą szkołę.35 Przy-
pominał uczącym wiele praktycznych wskazówek, na przykład, że
katecheta w czasie lekcji powinien stać przed uczniami, tak by mieć
wszystkie dzieci w zasięgu wzroku.36 Pewną niespodzianką dla
bp. Kubickiego były zasłyszane w 1927 r. opinie, iż w starszych kla-
sach powinien uczyć religii ksiądz, a nie katechetka świecka.37 Potem
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37 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 26 IV 1927 r. Bp Kubicki
przywołał też wymówkę czy pretensje jednej z matek, która poinformowała kierow-
nika radomskiej szkoły im. Syrokomli, że przeniesie swego syna do innej szkoły,
gdzie będzie uczył ksiądz. Zob. tamże.

36 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 12 X 1928 r.

35 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej w męskim gimnazjum pań-
stwowym w Radomiu [1927 r.]. „(…) Jego [prefekta] obowiązkowość i współżycie
tak z radościami, jak i ze smutkami szkoły, ułatwia pozycję nauczycielsko-wycho-
wawczą ks. prefekta i to podkreślam z całą satysfakcją”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk,
Protokół z wizytacji szkolnej z 21 III 1931 r.

34 ArŚK, APK, Protokół Konferencji Episkopatu Prowincji Warszawskiej [8-9 II
1923 r.].

33 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 19 XI 1929 r.

32 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 19 XI 1927 r. „To doświad-
czenie niech będzie wskazówką na przyszłość, że gdyby jakakolwiek oszczędność
była w szkole konieczną, to unikać by jej należało w przedmiocie religii, która ma
wszystkiego 2 godziny na tydzień, co nigdy nie jest za dużo, jeśli się chce nauczyć
dziecko przedmiotu i żyć religijnie”. Zob. tamże. Bp Kubicki zauważał, że w szko-
łach prywatnych, czyli na przykład w prowadzonych przez siostry zakonne, liczba
uczniów jest mniejsza. Podkreślał więc, że właśnie te szkoły powinny wykorzystać tę
okazję i jeszcze lepiej spełnić swój obowiązek wobec każdego ucznia. Zob. ArImb,
AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norbertanek w Imbramowicach 20 XII 1931 r.



tę opinię biskup przyjął za swoją, uważając, że w każdej szkole pow-
szechnej starsze klasy powinny być katechizowane przez księdza,
a młodsze mogą uczyć katechetki.38 Zresztą pięć lat wcześniej pod-
czas konferencji biskupów zwracał uwagę na fakt, że ówczesne kate-
chetki nie miały wystarczającego przygotowania. Stał też na stano-
wisku, że pracą katechetyczną powinny się zająć zakony męskie
i żeńskie.39 Podczas konferencji dziekanów w 1928 r. bp Kubicki
przywoływał pozytywną ocenę nauczania religii w polskich szkołach
wyrażoną przez Kongregację Soboru, ale powołał się też na zdziwie-
nie Stolicy Apostolskiej, że duchowni polscy często nie uczą w szko-
łach, mając taką możliwość.40 Ciekawą inicjatywę zaproponował san-
domierski biskup pomocniczy na spotkaniu dziekanów diecezji jesz-
cze w 1919 r. Przedstawił wtedy projekt założenia w parafiach bractw,
których celem byłoby nauczanie katechizmu. Każdy z członków ta-
kiego bractwa miałby obowiązek nauczyć dobrze zasad wiary kilka
znajomych osób.41

Sufragan sandomierski dostrzegał nierealność niektórych zało-
żeń programowych, które sprawiały, że uczniowie nie byliby nigdy
w stanie opanować podanych treści42. W wykładzie nauki religii – jak
podkreślał bp Kubicki – nie mogą pojawiać się nieścisłości dogma-
tyczne43, niedomówienia, czy tylko pobieżne dotknięcie przedmiotu.
Uważał, że to powoduje słaby rozwój polskiej inteligencji i brak
wpływu wiary na jej życie. Zwracał uwagę na właściwą kolejność:
najpierw coś trzeba poznać dobrze, aby następnie to ukochać44. Na-
uczycieli uczących starszych uczniów instruował, by przedstawili wy-
chowankom wyczerpująco, z całym aparatem naukowym, przynaj-
mniej jedną, najaktualniejszą kwestię wiary. Miało to mieć cele apo-
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44 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 18 XI 1927 r.

43 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 V 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 21 XI 1927 r.

42 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 13 V 1927 r.

41  Konferencja Księży Dziekanów, KDS 12(1919) nr 8-9, s. 115.

40  Protokół konferencji Księży Dziekanów, odbytej w dniach 17 i 18 października
1928 r. w Sandomierzu pod przewodnictwem J. E. Pasterza Diecezji, KDS 21(1928)
nr 11, s. 299.

39 ArŚK, APK, Protokół Zjazdu Biskupów Polskich odbytego w Częstochowie od
21 do 25 czerwca 1922 r., s. 19.

38 ArŚK, APK, Bp P. Kubicki do Koła Księży Prefektów w Radomiu 4 IX 1927 r.



logetyczne, zwłaszcza wobec osób, których działalność „mąci umys-
ły młodzieży”.45 Jednocześnie sufragan sandomierski zwracał uwagę
na potrzebę ukazywania dzieciom w czasie lekcji pozytywnych war-
tości. Przykładowo – przy omawianiu rzeczywistości grzechu polecał
ukazywać piękno cnoty, by uczniowie otrzymali konkretne wska-
zówki życiowe.46 Modlitwy odmawiane podczas lekcji powinny być
w wersji ustalonej i zatwierdzonej przez Episkopat Polski.47 Bp Ku-
bicki spotkał się z sytuacją, że jeden z uczniów donosił przełożonym
na kolegów, także w zakresie ich uczestnictwa w nabożeństwach.
Stanowczo wystąpił przeciwko takiej praktyce.48

Bp P. Kubicki zwracał uwagę na potrzebę podnoszenia pozio-
mu wykształcenia nauczycieli i katechetów. Po wizycie na lekcji pro-
wadzonej przez ks. Romualda Śmiechowskiego pisał: „Szkoda wiel-
ka, że w swoim czasie (choć i obecnie nie jest za późno) ks. prefekt
nie zdobył systematycznego wyższego wykształcenia, uwieńczonego
stopniem naukowym. Taki stopień wśród personelu z uniwersytec-
kim wykształceniem bezwzględnie dodałby mu większej powagi
w całej szkole, we wszystkich kierunkach jej życia”.49 Jednocześnie
trzeba podkreślić, że nauczyciele liczyli się ze zdaniem bp. Kubickie-
go i szukali porady u niego, zwłaszcza w trudnych sytuacjach wy-
chowawczych.50 Świadczy to o zaufaniu, jakim się cieszył, ale też
o tym, że był on dla nich autorytetem w dziedzinie wychowania, choć
z pewnością miała na to wpływ także jego godność biskupia.51
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51 ArŚK, APK, Dyrektorka Seminarium Nauczycielskiego w Sandomierzu do bp.
P. Kubickiego 8 III 1929 r.

50 ArŚK, APK, S. Maria z Imbramowic do bp. P. Kubickiego 18 X 1937 r.

49 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 29 III 1927 r. Bp Kubicki
doradzał też ks. R. Śmiechowskiemu, w jaki sposób ma przekonywać ordynariusza
diecezji, by ten wyraził zgodę na jego studia. Zob. ArSd, ApRŚ, Ks. P. Kubicki do
ks. R. Śmiechowskiego [brak daty]; ArŚK, ApRŚ, Ks. P. Kubicki do ks. R. Śmie-
chowskiego 31 V 1918 r.

48 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 17 V 1927 r.

47 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 17 V 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r. Por. też: Konferencja XX.
Dziekanów, KDS 13(1920) nr 10, s. 221.

46 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 17 V 1927 r.

45 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 29 XI 1928 r.



Bp Paweł Kubicki stał na stanowisku, że lekcje i wykłady po-
winny być prowadzone żywo i z urozmaiceniem prowadzącym do
jednego tematu, jak też powinny być wzbogacone konkretnymi przy-
kładami.52 Te ostatnie powinny być jednak budujące i prawdziwe.53

Uczący powinien mówić głośno i wystrzegać się monotonnego tonu
wykładu, by nie uśpić uwagi uczniów, którzy powinni bez problemu
odczytywać akcent logiczny wypowiedzi nauczyciela. To miało słu-
żyć odróżnianiu przez uczniów spraw ważnych od drugorzędnych.54

To jednak nie oznaczało jakiejś nienaturalnej pieszczotliwości czy
czułostkowości w głosie.55 Podkreślana przez bp. Kubickiego żywość
zajęć miała polegać też na tym, że uczeń mógł swobodnie wypo-
wiedzieć swoje zdanie lub odpowiedzieć na zadane mu pytanie. Stąd
też wizytujący wytykał niekiedy prowadzącym zajęcia, że „więcej
mówił profesor niż uczeń”.56 Uczestnicząc w egzaminie z archeologii
biblijnej, przeprowadzanym przez ks. Władysława Zalewskiego, oce-
niał wykładowcę w sposób bardzo ostry: „Sposób egzaminowania
przez profesora urąga wszelkim wymaganiom pedagogiki”. Źródłem
tak negatywnej oceny wystawionej egzaminatorowi było właśnie nie-
dopuszczanie studentów do głosu na egzaminie, nie danie im możli-
wości samodzielnego sformułowania myśli i usiłowanie podpowia-
dania im w sposób niepedagogiczny57. W angażowaniu uczniów
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57 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z archeologii biblijnej w Se-
minarium Duchownym w Sandomierzu 17 I 1910 r. Podobne zarzuty wobec ks. Za-
lewskiego Kubicki kierował także po innych wizytacjach. Zob. np.: ArŚK, APK,

56 Np.: ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z literatury polskiej
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 27 X 1908 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Pro-
tokół z wizytacji egzaminu z archeologii biblijnej w Seminarium Duchownym w San-
domierzu 23 I 1909 r.: „Odpowiada więcej sam profesor niż alumni”. Zob. też: ArŚK,
APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z introdukcji specjalnej w Seminarium
Duchownym w Sandomierzu 3 XII 1909 r.

55 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 5 X 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 1 XII 1928 r.

54 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 12 IX 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 28 XI 1928 r.

53 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 29 XI 1928 r.

52 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z języka polskiego w Semina-
rium Duchownym w Sandomierzu 9 XII 1907 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół
z wizytacji wykładu z filozofii w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 5 XI
1908 r.



bp Kubicki widział receptę na powodzenie zajęć. Z kolei czytanie czy
tylko wykład profesora określał jako mało korzystne.58 Zwracał też
uwagę nauczycielom na to, że powinni oni mówić o sobie w pierw-
szej, a nie trzeciej osobie liczby pojedynczej59, natomiast tłumacząc
uczniom treść lekcji, powinni zwracać się do nich w pierwszej, a nie
drugiej osobie liczby mnogiej60.

Najczęstszym brakiem, jaki bp Kubicki zauważał i podkreślał,
było pominięcie przez prowadzącego zajęcia wniosku praktycznego
z lekcji.61 Po omówieniu pewnej części materiału lekcyjnego zalecał
prosić jednego z uczniów o przedstawienie całości zagadnienia w jed-
nej wypowiedzi.62 Jeśli w czasie lekcji było wiele ważnych lub no-
wych treści, biskup proponował kilka razy przerwać jej tok powtó-
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62 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 23 XI 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 10 II 1928 r.

61 Np.: ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z liturgiki w Seminarium
Duchownym w Sandomierzu 13 I 1909 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji
szkolnej z 18 V 1927 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 24 V
1928 r.: „Gdy solidna część intelektualna, trafiająca za pośrednictwem rozumu do
serca, zharmonizuje się z codziennym życiem, wtedy wykład religii osiągnie cel
pożądany”.

60 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 11 V 1928 r.

59 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 19 IX 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 5 X 1927 r.

58 Na temat lekcji dykcji prowadzonej przez ks. J. Rokosznego notował: „Sam pro-
fesor ładnie i zrozumiale czyta, alumni wszakże mało korzystają. Jedna książka, jaką
profesor przynosi bezwarunkowo psuje całą robotę. Wolałbym czytanie prozy niż po-
ezji”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z dykcji w Semina-
rium Duchownym w Sandomierzu 12 V 1909 r.

ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z egzegezy Pisma Świętego w Seminarium
Duchownym w Sandomierzu 20 I 1910 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji
egzaminu z introdukcji specjalnej w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 22 I
1910 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z egzegezy i introdukcji
specjalnej w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 18 I 1911 r. Wizytując egza-
min z introdukcji ogólnej prowadzony przez ks. Władysława Gąsiorowskiego Kubic-
ki zauważał: „Znać, że profesor dużo włożył pracy, przygotował skrypty wykładów,
ale sam na egzaminie za dużo mówi, często daje odpowiedzi za alumna, stąd nie
tylko nie można wyrobić sobie zdania, jak alumni opanowali przedmiot, ale nawet
wynosi się przekonanie, że ogół nie ma o nim dokładnego pojęcia”. Zob. ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z introdukcji ogólnej w Seminarium Du-
chownym w Sandomierzu 19 I 1911 r.



rzeniem ich.63 Uważał, że podsumowanie lekcji poprzedniej i zakoń-
czenie nowej powinno wiązać się z przypomnieniem praktycznych
wniosków.64 Tłumaczył: „Chodzi mi o to, żeby zawsze lekcja miała
bezpośrednie zastosowanie do praktycznego życia. To jest główny
cel nauczania, które Kościół prowadzi przez swych kapłanów czy to
z ambony, czy w kościele”.65 Bp Kubicki podkreślał, że powszechnie
brak zastosowania praktycznego z lekcji czyni ją czasem straconym,
także w najmłodszych klasach.66 Stąd też uczestnicząc w egzaminie
przeprowadzanym w sandomierskim seminarium z teologii dogma-
tycznej, zarzucał wykładającemu ten przedmiot ks. Józefowi Rokosz-
nemu, że „książkową znajomość przedmiotu alumni mniej więcej po-
siadają – zarzutów, jakie w życiu spotkać ich mogą, rozwiązać nie
potrafią”.67 Proponował więc, by uczący 2–5 ostatnich minut lekcji
poświęcili na odpowiedzi na pytanie: „co z tej lekcji wniesiemy w ży-
cie”. Odpowiedź na to pytanie musiała być jednak bardzo konkretna.
Jeśli czas na to pozwalał, proponował, by zrobił to któryś z uczniów,
w innym wypadku wnioski te powinien wyciągnąć nauczyciel.
W okresie roku szkolnego polecał, by na początkowych lekcjach ro-
bił to katecheta, a później – za jego przykładem – już sami ucznio-
wie.68 O wadze, jaką bp Kubicki przykładał do praktycznych wnios-
ków z lekcji religii świadczą jego słowa: „Bezpłodność kazań i na-
uczania religii w szkołach, to skutek opuszczania zastosowania na-
szej nauki w murach kościelnych i szkolnych”.69 Sufragan sandomier-
ski polecał duchownym – na przykład prefektowi w Obrazowie – gro-
madzić uczniów ze wszystkich szkół na organizowanych przez siebie
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69 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 28 XI 1928 r.

68 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej w męskim gimnazjum pań-
stwowym w Radomiu [1927 r.]; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej
z 9 X 1928 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 28 XI 1928 r.

67 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z teologii dogmatycznej
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 18 I 1910 r.

66 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 18 XI 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 2 VI 1928 r. Biskup przypominał jednak, że
wnioski te nie mogą być zbyt obszerne. Przywoływał życiową zasadę, że „kto zbyt
dużo wymaga, niewiele może się spodziewać”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół
z wizytacji szkolnej z 11 V 1928 r.

65 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 9 V 1927 r.

64 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 19 IX 1927 r.

63 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r.



nabożeństwach. Wskazywał też, że w programie tych spotkań powin-
na się znaleźć przygotowana dziesięciominutowa nauka.70 Taka for-
ma spotkań katechety z wychowankami miała być czynnikiem peda-
gogicznym, który ułatwiałby wychowanie do miłości Boga i Ojczyz-
ny.71 Na temat rekolekcji szkolnych bp Kubicki mówił, że są to „naj-
cenniejsze dni, jakie (…) szkoła dać może”.72

Biskup wytykał wielokrotnie uczącym niepedagogiczne „pod-
powiadanie” uczniom pierwszych sylab wymaganej odpowiedzi. Ar-
gumentował, że wtedy uczniowie nie są samodzielni w wyrażaniu
myśli, a także nie zawsze odpowiadają w myśl oczekiwań wykła-
dowcy. Niekiedy sytuacja taka może doprowadzić do śmiechu i o-
śmieszenia, jeśli już nawet nie nauczyciela, to przedmiotu.73

Bp P. Kubicki zwracał uwagę na niepotrzebne używanie „ma-
karonizmów”74 i rusycyzmów75. Na lekcjach religii polecał, aby trud-
ne terminy teologiczne katecheci spolszczali lub wyjaśniali je opiso-
wo.76 Proponował, by katecheta z akcentem i zmienionym tonem wy-
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76 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 V 1927 r. Dla przykładu:
po jednej z lekcji bp Kubicki zapisał, że katecheta powinien przed rozpoczęciem
tematu wyjaśnić uczniom znaczenie terminu „schizma zachodnia”. Zob. ArŚK, APK,

75 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z historii literatury polskiej
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 1 II 1910 r.

74 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z literatury polskiej w Semi-
narium Duchownym w Sandomierzu 27 X 1908 r.

73 „Profesor w końcu zdania wypowiada połowę ostatniego wyrazu, a słuchacze go
kończą, stąd zdarzają się niekiedy dziwolągi, np.: «Ży-…», zamiast: «-dów», alumni
kończą: «-mian»”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z Pisma
Świętego w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 21 X 1908 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z wymowy kościelnej w Seminarium Du-
chownym w Sandomierzu 22 I 1909 r. Zob. też: ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wi-
zytacji egzaminu z archeologii biblijnej w Seminarium Duchownym w Sandomierzu
23 I 1909 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z introdukcji spe-
cjalnej w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 3 XII 1909 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z archeologii biblijnej w Seminarium Du-
chownym w Sandomierzu 17 I 1910 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji
szkolnej z 4 V 1927 r.

72 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do wychowanek szkoły sióstr norbertanek w Im-
bramowicach 14 X 1937 r.

71 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 24 VI 1927 r.

70 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 20 VI 1927 r. Por. też: ArŚK,
APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 III 1931 r.



powiedzi powtarzał dwa lub trzy razy nowe określenia pojawiające
się w toku lekcji. Dodatkowo mógłby powtórzyć je któryś ze zdol-
niejszych uczniów.77 Z kolei, aby dzieci nauczyły się poprawnie wy-
razów pochodzących z innych języków, obcych nazwisk, nazw włas-
nych czy słów używanych w liturgii – na przykład: Sanhedryn, kon-
fesjonał, tabernakulum i inne – proponował wymawiać je powoli „sy-
laba za sylabą”, a także napisać wyraźnie na tablicy. Następnie pro-
ponował polecić, by kilkoro dzieci przeczytało głośno te wyrazy, po-
tem, by czytały dzieci siedzące w poszczególnych ławkach, a wresz-
cie cała klasa. Po starciu z tablicy dzieci powinny z pamięci powtó-
rzyć nowe słowa.78 Inną proponowaną możliwością w takich sytuac-
jach było powtórzenie przez nauczyciela kilka razy danego terminu,
by następnie powtórzyli go uczniowie.79 Kolejną praktyczną wska-
zówką bp. Kubickiego była rada, by uczniowie przepisywali do ze-
szytów zagadnienia pisane przez jednego z nich na tablicy.80 Pod-
kreślał często znaczenie i potrzebę wychowywania uczniów i studen-
tów do poprawnego używania języka polskiego.81 Przypominał na-
uczycielom zasady dykcji i znaczenia akcentu logicznego w wypo-
wiedziach.82 Biskup dostrzegał i chwalił nauczanie ludowego śpiewu
religijnego, stosowanie śpiewu w celu ożywienia lekcji83, jak też przy-
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83 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 18 V 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 19 IX 1927 r. Podczas wizytacji w szkole
powszechnej w Suchedniowie wskazywał: „Dodatnią stronę stanowi krótki śpiew w
czasie wykładu, choć wolałbym słyszeć pieśń więcej używaną, bo to podniesie kul-

82 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r.

81 Np.: „Używanie wyrazów «byle komu» nie uwierzyliby Żydzi w odpowiedzi tro-
chę niesmacznie wychodzi”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egza-
minu z katechetyki w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 23 I 1909 r.;
„W odpowiedzi dzieci zwracać należy uwagę na więcej poprawny język, mówią bo-
wiem po polsku fatalnie”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej
z 3 X 1927 r.

80 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z teologii fundamentalnej
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu 18 I 1909 r.

79 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r.

78 Tamże; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 22 XI 1927 r.; ArŚK,
APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 13 II 1928 r.; ArŚK, APK, ZWSzk,
Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wi-
zytacji szkolnej z 28 XI 1928 r.

77 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 VI 1927 r.
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 30 V 1927 r.



gotowanie sali lekcyjnej poprzez dekorację czy rysunki ilustrujące
treść katechezy84.

Sandomierski biskup pomocniczy dostrzegał brak pomocy na-
ukowych i stał na stanowisku, że seminarium duchowne czy szkoła
powinny zaradzić takim brakom.85 Szczególną wagę przykładał do
posiadania przez uczniów podręczników.86 Ich brak – według bisku-
pa – skutkował powierzchowną wiedzą i takimi też odpowiedziami
uczniów.87 Jednocześnie zwracał uwagę katechetom na niestosow-
ność częstego zaglądania przez nich do podręcznika, a z kolei zaka-
zywania tego uczniom.88 Z kolei katecheta po wytłumaczeniu treści
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88 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r. Zdarzało się, że

87 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 18 XI 1927 r.

86 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 10 V 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 20 VI 1927 r.: „Wskazaną byłoby rzeczą, aby
każde dziecko miało własny podręcznik, skoro niezamożność rodziców nie stoi tu na
przeszkodzie”. Tłumaczył, że jeśli katecheta decydował się w nowym roku szkolnym
używać tego samego podręcznika, powinien jeszcze przed wakacjami powiadomić
o tym uczniów, gdyż „brak książki na początkowych lekcjach nie może się nie odbić
ujemnie na postępach w nauce”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji
szkolnej z 13 IX 1927 r. Por. też: ArŚK, APK, W sprawie podręczników w szkołach
świeckich.

85 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z archeologii biblijnej w Se-
minarium Duchownym w Sandomierzu 23 I 1909 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół
z wizytacji egzaminu z archeologii biblijnej w Seminarium Duchownym w Sandomie-
rzu 17 I 1910 r.; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z dykcji w Se-
minarium Duchownym w Sandomierzu 17 V 1910 r.

84 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 22 XI 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 21 III 1931 r.

turalny poziom ludowego śpiewu w całej parafii”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Proto-
kół z wizytacji szkolnej z 3 X 1927 r. Podobnie po wizycie w szkole w pobliskim
Ostojowie na lekcji prowadzonej przez jej kierowniczkę Wandę Łyczkowską noto-
wał: „Pieśnią religijną, harmonijnie prześpiewaną dzieci zakończyły lekcję. Wolał-
bym usłyszeć rzecz więcej znaną i przez starszych używaną”. Zob. ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 5 X 1927 r. Bp P. Kubicki odwiedzając szko-
łę w Imbramowicach sam uczył piosenek tamtejsze uczennice. Zob. ArImb, AktPK,
Uczennice ze szkoły w Imbramowicach do bp. P. Kubickiego 5 XII 1937 r. Charak-
terystyczne jest, że gdy bp Kubicki prosił dzieci z radomskiego „Domu Opieki” o na-
uczenie się śpiewu gregoriańskiego, księża Nowacki i Świetlicki nauczyli tegoż sios-
trę organistkę i dziewczęta. Zob. Archiwum Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rado-
miu (dalej cyt. ArSMRm), Kronika Domu w Radomiu (20 X 1917 – 12 III 1928) (da-
lej cyt. KrDwRm), Zapis z: 31 VII 1925 r.



lekcji powinien wskazać uczniom odpowiednie zagadnienia w pod-
ręczniku.89 Dodać należy, że sprawę podręczników szkolnych bp Pa-
weł Kubicki omawiał na Zjeździe Biskupów w Częstochowie w lipcu
1924 r.90

Sufragan sandomierski zwracał uwagę uczących na potrzebę
kontrolowania poziomu wiedzy uczniów, także w klasach starszych.91

Widział zawsze potrzebę sprawdzania wiedzy uczniów, nawet jeśli
jeden z nich już odpowiadał bardzo dobrze.92 Był świadkiem, gdy ka-
techeta wystawił ocenę dobrą uczniom, którzy nie udzielili właściwie
żadnej odpowiedzi na zadawane pytania. Takie postępowanie uważał
za niedopuszczalne, gdyż kłóciło się ono z powagą przedmiotu i nie
miało nic wspólnego z względami pedagogicznymi.93 Jednocześnie
był też przeciwnikiem stawiania ocen niedostatecznych, gdyż jak
uważał, nie przynosiło to spodziewanych rezultatów, a tylko rodziło
negatywny stosunek uczniów do prefekta.94 Przy sprawdzaniu wie-
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94 „Dużo więcej dobrego ks. prefekt będzie mógł zrobić, gdy przy ocenie postępów
z religii unikać będzie wystawiania stopni niedostatecznych. (…) Uważam za rzecz
absolutnie niewskazaną stawianie uczniom czwórek, gdy są warci dwójki (…), tak
również nie mogę pochwalić systemu stawiania tu dwójek. O ile sam tego
doświadczyłem w okresie swej pracy prefektowskiej, o ile przypominam sobie zdanie
wytrawnych świeckich pedagogów, o ile spotykałem się w tej materii ze zdaniem
inteligentnych, a zarazem dobrej woli rodziców, stawianie 2 nie prowadzi do celu.
Uczeń wtedy, może bez racji, zraża się do ks. prefekta i do samego przedmiotu. Jeśli
uczeń robi słabe postępy wskutek wyraźnego niedbalstwa, nastawać wtedy należy na

93 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 IV 1927 r.

92 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 28 XI 1928 r.

91 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 23 III 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej w męskim gimnazjum państwowym w Ra-
domiu [1927 r.]. O uważnym traktowaniu przez bp. Kubickiego sprawdzania wiedzy
uczniów świadczy jego zapis w jednym z protokołów: „Na 26 odpowiedzi dawanych
przez uczennice na moje pytania, tylko dwie były zupełnie niedostateczne, dwie nie-
dociągnięte”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 24 V 1928 r.

90 ArŚK, APK, Protokół Zjazdu Biskupów Polskich odbytego w Częstochowie od
dnia 2 do 4 lipca 1924 r., s. 4, 13. W aktach bp. Kubickiego znajdują się materiały
przygotowywane przez niego zapewne na konferencje biskupów, np.: ArŚK, APK:
W sprawie podręczników w szkołach świeckich; O pensję dla ks. ks. katechetów
szkół powszechnych, 26 VI 1924 r.; Notatka w sprawie małego seminarjum.

89 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 9 X 1928 r.

bp Kubicki przy okazji wizytacji szkolnych – bazując, jak się wydaje, na obserwacji
tych lekcji – proponował katechetom odpowiednią literaturę. Zob. tamże.



dzy uczniów bp Kubicki zwracał uwagę na konieczność stawiania
jasnych pytań, na które można podać tylko jedną odpowiedź.95 Wska-
zywał na niewłaściwość przepytywania tylko jednego studenta czy
ucznia przez całą lekcję.96 Uważał, że lepiej, aby uczniowie odpowia-
dali krócej, ale za to, aby przepytać większą ich liczbę. Wytykał na-
uczającym wyszukiwanie z listy dziennika osoby, którą uczący
chciałby przepytać. Według biskupa nauczyciel, wchodząc na lekcję,
już powinien wiedzieć, kogo zapyta. Następnie mógł też pytać inne
osoby, nie wszystkie, oczywiście, na ocenę.97 Sufragan sandomierski
przypominał uczącym zasadę, że najpierw trzeba zadać całe pytanie
i skierować je do wszystkich uczniów, a dopiero później wskazać oso-
bę, która ma odpowiedzieć. Postawienie pytania całej klasie mobili-
zowało wszystkich do myślenia i szukania odpowiedzi. Biskup tłu-
maczył niewłaściwość odwrotnej praktyki.98 Mając ciągle na wzglę-
dzie mobilizację uczniów do skupienia uwagi bp Kubicki propono-
wał, by do odpowiedzi wzywać dzieci z różnych miejsc sali lekcyj-
nej, a nawet niektóre pytać po kilka razy, ponadto polecał pytać ucz-
niów nie zgłaszających się do odpowiedzi.99 Przypominał nauczycie-
lom, że na podstawie odpowiedzi uczniów najlepszych i najbardziej
zaangażowanych nie można oceniać poziomu wiedzy klasy. Wy-
znacznikiem tego, czy można przystąpić do nowej partii materiału
powinno być opanowanie treści lekcji przez uczniów średnio zdol-
nych.100 Polecał często zadawać najłatwiejsze pytania uczniom naj-
słabszym, by ich mobilizować do stałej uwagi i myślenia, gdyż „tu
chodzi o wiarę i obyczaje, czyli o niezbędną podstawę całego ich
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100 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 26 IV 1927 r.

99 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 10 II 1928 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 9 X 1928 r.

98 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 3 X 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 10 II 1928 r.

97 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 9 V 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 29 XI 1928 r.

96 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 21 XI 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z introdukcji specjalnej w Seminarium Du-
chownym w Sandomierzu 3 XII 1909 r.

95 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 10 II 1928 r.

sesję o 2 dla niego z pilności. Zresztą wytrawny pedagog-kapłan znajdzie i inne spo-
soby, by podciągnąć ucznia w znajomości przedmiotu”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Pro-
tokół z wizytacji szkolnej w męskim gimnazjum państwowym w Radomiu [1927 r.].



chrześcijańskiego życia”.101 W wypadku, gdy uczeń nie potrafił udzie-
lić zbyt jasnej odpowiedzi, bp Kubicki proponował zachęcić i ośmie-
lić go do wiary we własne siły. Gdyby zaś jego odpowiedź wywo-
ływała śmiech pozostałych uczniów, proponował zakończyć ten te-
mat, a pytanie to postawić jednemu lub dwóm lepszym uczniom,
a potem wrócić raz jeszcze do poprzedniego ucznia, by powtórzył
treść odpowiedzi.102 Sufragan sandomierski stosował ciekawą metodę
pytania i angażowania w odpowiedzi przede wszystkim chłopców.
Tłumaczył, że nie chodzi o pomijanie dziewcząt, ale w związku
z tym, że są one pilniejsze, uważniejsze i z natury bardziej religijne,
postulował dołożyć starań, by w klasach koedukacyjnych zaktywizo-
wać najpierw chłopców.103 Wymagał odpowiedzi pełnym zdaniem.104

Występował jednak przeciwko odpowiedziom chórowym całej klasy,
gdyż – jak podkreślał – nie jest prawdziwe wrażenie, że cała klasa zna
odpowiedź, bo zaangażowana jest tylko jej część, a inni powtarzają
bezmyślnie.105 Częste stawianie uczniom pytań miało urozmaicać czas
lekcji.106 Jednocześnie uważał, że niepedagogiczne było odpytywanie
uczniów na końcu lekcji. Powinno to mieć miejsce na początku,
a potem dopiero uczący mógł wykładać nową lekcję. Obydwie części
lekcji powinny mieć określoną wcześniej długość, czasu tego należa-
ło ściśle przestrzegać.107 Zwracał też uwagę katechizujących na ko-
nieczność poprawiania błędnych odpowiedzi uczniów.108
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107 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 V 1927 r.; ArŚK, APK,

106 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 12 IX 1927 r.

105 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 VI 1927 r.

104 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 13 IX 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 XII 1928 r.

103 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 9 X 1928 r. Inną zasadę –
dziś nieco zabawną – podał bp Kubicki w kontekście pytania uczniów: „Gdy uczen-
nica z pewnym grymasem na zapytanie ks. prefekta odpowiada «no, tak!», należy
z całą subtelnością i taktem naprowadzić ją na właściwą formę. Jeżeli w klasie chłop-
ców można czasami puścić coś podobnego mimo uszu, to od panien trzeba wymagać
subtelności i kultury języka”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkol-
nej z 28 XI 1928 r.

102 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 2 VI 1928 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 8 X 1928 r.

101 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 VI 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 13 IX 1927 r.



W ocenianiu przez bp. Kubickiego wykładów i zajęć lekcyj-
nych widoczny jest szacunek do człowieka i ostrożność, by nie wy-
rządzać mu przykrości. Stąd na przykład sufragan sandomierski uwa-
żał za niepotrzebne przy oddawaniu prac pisemnych głośne odczyty-
wanie nazwiska autora pracy i oceny, jaką uzyskał. Argumentował to
tym, iż taki sposób „zwraca bardziej uwagę na osobę niż na rzecz i
dla zainteresowanego może być przykrością”.109 Stał na stanowisku,
że wskazanie ogólnych błędów i przeczytanie wzorowego tekstu wy-
starczyłoby w zupełności.110 W innym wypadku przypominał kate-
checie: „Przy pytaniu unikać należy incydentu (…) wywołującego
ośmieszanie odpowiadającej, bo to fatalnie odbija się na psychice
uczennicy”.111 Z kolei od egzaminatorów wymagał skupienia uwagi
na odpowiedzi studenta.112 Bp Kubicki potrafił w czasie wizytacji
szkolnych dostrzec uczniów szczególnie zdolnych. Polecał ich uwa-
dze prefektów, zwłaszcza gdy – jak słyszał – uczniowie ci pochodzili
z biednych środowisk.113 Wizytując wykłady i lekcje religii, biskup
podkreślał potrzebę serdeczności ze strony uczących. Zastrzegał jed-
nak, że i ona musi mieć pewne granice, tak aby „nie ujmowała w ni-
czym potrzebnego kapłanowi namaszczenia”.114 Serdeczny stosunek
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114 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 IV 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 3 X 1927 r. „Mała doza szczerej serdeczności
pracę zbliży do ideału dobrego katechety, a praca taka nie może nie zostawić głęb-
szych śladów w duszy młodzieży na całe życie”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół
z wizytacji szkolnej z 18 V 1927 r. „Jeżeli zadaniem kapłanów zawsze było niesienie
ewangelii (…) do umysłów ludzkich, to dziś jest w tym względzie jeszcze większy
nasz obowiązek, bo społeczeństwo zmaltretowane ciężkimi warunkami życia, zdener-
wowane wskutek wojny, potrzebuje tego więcej. Dlatego, gdy się obejmuje nowy
teren pracy, należy go zbadać szczegółowo, odnośnie do każdej osoby, by znaleźć
sposób najbardziej zbolałą czy zdziczałą dla Boga duszę dobrze usposobić i podzielić

113 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 13 III 1929 r.

112 „Szkoda, że egzaminator zajęty ciągle kreśleniem rysunków na papierze, nie może
zwracać na odpowiedzi uwagi, jakby to należało”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Proto-
kół z wizytacji egzaminu z katechetyki w Seminarium Duchownym w Sandomierzu
25 I 1910 r.

111 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 X 1927 r.

110 Tamże.

109 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji wykładu z literatury polskiej w Semi-
narium Duchownym w Sandomierzu 27 X 1908 r.

108 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 18 XI 1927 r.
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 20 VI 1927 r.



katechety owocował dodatnim wpływem wychowawczym na ucz-
niów.115 Taka też serdeczność powinna być odczuwalna w każdym
poleceniu, jakie nauczyciel wydaje uczniom.116 Zauważał też, że „na-
leży uwzględnić wytrzymałość umysłu dorastającej i dorosłej mło-
dzieży żeńskiej. Lekcja taka musi być przyjemna, urozmaicona właś-
ciwymi przykładami i przeplatana odpowiednim żartem”.117 Jedno-
cześnie uważał, że nie na miejscu były żarty kleryków w czasie eg-
zaminów w seminarium.118 Sufragan sandomierski zwracał uwagę
uczących także na relacje między uczniami. Podkreślał, że niedo-
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118 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 23 III 1927 r. „Na zapytanie
asystenta, który z okresów języka hebrajskiego jest najpiękniejszy, alumn (…) od-
powiada, że nie czytał oryginału. Odpowiedź żartobliwa nie na miejscu”. Zob. ArŚK,
APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z introdukcji generalnej w Seminarium
Duchownym w Sandomierzu 23 I 1909 r.

117 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 9 V 1927 r. Charakte-
rystyczny jest przesłany przez bp. Kubickiego do swego archiwum w Świętej Ka-
tarzynie rysunek i komentarz do niego. Obrazek biskup otrzymał od ks. F. Kaszew-
skiego. W roku szkolnym 1929/30 jeden z uczniów II klasy szkoły techniczno-kole-
jowej w Radomiu, Zygmunt Koryzma, mając świadomość, że cała jego klasa nie
nauczyła się Ośmiu Błogosławieństw, narysował na tablicy szkolnej osiem rysun-
ków, które w przenośni ukazywały treść Błogosławieństw. W odpowiedzi na pytania
prefekta wszyscy uczniowie odpowiadali bardzo dobrze. Katecheta nie wiedział, że
pomocą służą uczniom rysunki na tablicy. Ostatecznie wszyscy otrzymali oceny ce-
lujące. Gdy sprawa stała się jawną, prefekt nie ukarał ucznia, ale kazał mu przeryso-
wać to na papier. Biskup tłumaczył: „Na wieczną rzeczy pamiątkę i zadokumentowa-
nia wrodzonego dowcipu i zdolności, trafiających się często u młodych ludzi, kazanie
to w obrazach składam do swego archiwum”. ArŚK, APK, Rysunek przedstawiający
symbolicznie Osiem Błogosławieństw wraz z komentarzem bp. P. Kubickiego.

116 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 18 XI 1927 r. Interesujące
jest spostrzeżenie bp. Kubickiego w czasie lekcji w klasie VIII w żeńskim gimnazjum
im. M. Konopnickiej w Radomiu, gdzie katechizował ks. Józef Sznuro. Biskup za-
uważał, że od katechety nie można było wymagać więcej ciepła w stosunku do uczen-
nic, a jednak coś było niezrozumiałego dla biskupa w zachowaniu uczennic, które
mimo dobrych odpowiedzi i sympatycznego nastroju były dziwnie przygnębione.
Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 29 XI 1928 r.

115 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 18 XI 1927 r. Zob. też:
M. K., Śp. Ks. Józef Jędrasik, KDS 61(1968) nr 4-5, s. 117.

się z nią radością życia, która powinna wypełniać serce kapłana. Tarcia, nieporozu-
mienia, gniewy, docinki, unikanie rozmowy, zrywanie stosunków towarzyskich pod
żadnym pozorem jest niedopuszczalne. Gdyby tak było, trzeba uważać, że misja
ks. prefekta skończyła się w tych murach szkolnych”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk,
Protokół z wizytacji szkolnej z 28 XI 1928 r.



puszczalne jest oskarżanie wzajemne uczniów przed nauczycielem.
Tłumaczył, że taka postawa nie przynosi nic dobrego, a budzi nieuf-
ność, żal, chęć zemsty, czy nienawiść, i to na długi okres czasu, jeśli
nie na całe życie.119 Bp Kubicki przypominał księżom, że w szkole
powinni wszystkie dzieci otaczać ojcowskim i pełnym miłości sza-
cunkiem. Wskazówka ta odnosiła się także do dzieci z innych wyznań.120

Bp P. Kubicki uważał, że uczniowie o pewnym stopniu upo-
śledzenia umysłowego powinni być kształceni oddzielnie, w specjal-
nych ośrodkach.121 Katechetom uczącym młodsze klasy polecał pod-
czas każdej lekcji poświęcić pięć minut na powtarzanie z każdym
dzieckiem osobno codziennego pacierza. Celem takiej praktyki miało
być opanowanie przez dzieci codziennych modlitw „bez opuszczań
i przekręcań”.122 Według biskupa w drugim roku nauczania religii
każde dziecko powinno znać cały pacierz codzienny.123 Jeśli jednak
rodzice nie nauczyli dzieci pacierza, obowiązek ten – jak uważał su-
fragan sandomierski – powinna przejąć na siebie szkoła.124

Uczący w szkołach – jak podkreślał i przypominał bp Kubicki
– muszą wywiązywać się ze wszystkich obowiązków, także z solid-
nego, dokładnego i poprawnego uzupełniania dzienników lekcyj-
nych.125 Uważał, że kapłan powinien dawać dobry przykład innym
nauczycielom i być wzorem także w drobnych sprawach.126
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126 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej w męskim gimnazjum pań-
stwowym w Radomiu [1927 r.]; ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej
z 18 XI 1927 r. Bp Kubicki wizytując radomską żeńską szkołę zawodową Towa-
rzystwa Ochrony Chrześcijańskich Kobiet podkreślał, że ks. dr Bolesław Strzelecki
od początku istnienia tej szkoły uczył w niej bezpłatnie. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk,
Protokół z wizytacji szkolnej z 5 XII 1928 r.

125 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 28 III 1927 r.

124 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 23 XI 1927 r.

123 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 23 V 1927 r. W czasie tej
wizytacji bp Kubicki zaobserwował, że dwóch chłopców nie znało „Wierzę w Boga”.
Zob. tamże.

122 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 16 V 1927 r.

121 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 4 VI 1927 r.; ArŚK, APK,
ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 11 V 1928 r.

120 ArSd, ApPK, Odezwa bp. P. Kubickiego do duchowieństwa diecezji sandomier-
skiej 1 X 1930 r.

119 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 16 V 1927 r.



Bp Kubicki zabierał głos w dyskusji o szkołach koedukacyj-
nych. Widział i plusy i minusy takiego rozwiązania. Stał jednak na
stanowisku, że w okresie dojrzewania młodzież może zachowywać
się niewłaściwie. Tę sprawę polecał trosce nauczycieli i prefekta, ale
zwracał uwagę, że nie może to być „policyjne śledzenie”, ale troskli-
wa zapobiegliwość.127 Zwracał też uwagę na potrzebę wymagania od
uczniów, by przychodzili na zajęcia przyzwoicie ubrani.128 Podobnie
podejmował zagadnienie obrony godności kobiety i moralności
w kontekście gimnastyki dziewcząt. Głos sandomierskiego sufragana
nie był skierowany przeciwko gimnastyce jako takiej, ale odnosił się
do znieczulenia wstydliwości dziewcząt. Interwencja bp. Kubickiego
płynęła z troski o cześć i godność tych uczennic. Pisał: „Gdy się dziś
widzi tuż pod siatką, w tych półnagich kostiumach skaczące przez
linkę panny, nie można spokojnie myśleć o przyszłości tego kwiatu
narodu. Toć nie o hodowlę, ale o wychowanie młodego pokolenia
chodzi nam przecież. (…) Jako biskup, odpowiadający w tej chwili
za moralny stan diecezji, tę sprawę kładę na sumienie ks. prefekta
(…)”.129 Dodać należy, że w 1927 r. sufragan sandomierski przedsta-
wił kard. A. Hlondowi swoje uwagi zatytułowane „W sprawie gim-
nastycznych kostiumów w średnich żeńskich naukowych zakła-
dach”.130 Prymas, ze względu na to, że problem ten pojawiał się także
w innych krajach, przesłał tę sprawę do Świętej Kongregacji Soboru.131
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131 ArŚK, APK, Kard. A. Hlond do bp. P. Kubickiego 12 III 1928 r.; ArŚK, APK,
Bp P. Kubicki do kard. A. Hlonda 17 III 1928 r.

130 ArŚK, APK, P. Kubicki, W sprawie gimnastycznych kostiumów w średnich żeń-
skich naukowych zakładach, 21 VI 1927 r.

129 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 10 V 1927 r. Bp Kubicki
w innej klasie podkreślał, że warto wykorzystywać momenty samodzielnego wyczu-
cia dziewcząt, które w momencie wejścia biskupa do sali lekcyjnej ubrały się w ża-
kiety. Sufragan sandomierski prosił prefekta o zwracanie uwagi na potrzebę wsty-
dliwości i szacunku dla kobiet. Dodawał jednak: „Te rzeczy zawsze należy regulo-
wać z wielką ostrożnością i prawdziwą serdecznością, bez kompromitacji kogokol-
wiek”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 10 V 1927 r. Zob.
też: Bp P. Kubicki do dyrektora koedukacyjnego gimnazjum w Opatowie 22 XII
1927 r.

128 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 3 X 1927 r.

127 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 29 III 1927 r.



Bp Kubicki stał na stanowisku, że pewne problemy, wspólne
dla wszystkich szkół, powinni prefekci omawiać na spotkaniach Koła
Księży Prefektów.132 Już jako biskup, Paweł Kubicki pragnął należeć
do tego gremium.133 Co prawda w czasie, gdy w 1928 r. wyrażał taką
opinię, diecezjalne koło – założone w Radomiu w 1917 r. – już od
dwóch lat faktycznie nie istniało.134 Zachęta biskupa nabierała więc
wtedy innego znaczenia. Zrozumiałe jest, że sufragan sandomierski
dążył i zachęcał księży prefektów do reaktywacji koła, a także do
spotkań i prac w jego ramach. Bp Kubicki włączał się też w prace
koła, czasem nadrabiając sprawy zaniedbane przez księży prefektów,
jak na przykład poproszenie rekolekcjonisty na rekolekcje dla mło-
dzieży.135 Biskup zachęcał prefektów do pracy z młodzieżą. Zalecał
im: „zamieńcie szkolne katedry na Chrystusowe mównice, z których
niech płyną do serc młodocianych proste i natchnione prawdy Boże,
przerabiając mdłe i słabe serca na kuźnię chrześcijańskiej cnoty, ucz-
ciwego codziennego życia, prowadzącego do błogosławionej wiecz-
ności”.136 Biskup przekonywał księży, że ich posługę ułatwi jedność
między nimi w wewnętrznej organizacji koła, jak też w obowiązkach
kościelnych. Zwracał też uwagę na stosunek księży do Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. Prosił, aby prefekci informowali o tym pyta-
jących, ale by nie zaczynali sami tego tematu.137 W czasie zjazdu bis-
kupów we wrześniu 1928 r. bp Kubicki wygłosił referat, w którym
podjął m.in. zagadnienie stosunku episkopatu do kół młodowiejskich.
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137 ArŚK, APK, Bp P. Kubicki do Koła Księży Prefektów w Radomiu 4 IX 1927 r.
W zakończeniu znalazły się następujące słowa zachęty i życzeń: „ukochajcie tę gałąź
duszpasterstwa, oddajcie się jej całym sercem, ukochajcie naszą złotą polską mło-
dzież i spośród siebie wyrabiajcie typy księży prefektów, o których by z wdzięcz-
nością wspominały całe pokolenia”.

136 ArŚK, APK, Bp P. Kubicki do Koła Księży Prefektów w Radomiu 4 IX 1927 r.

135 ArSd, ApRŚ, Ks. P. Kubicki do ks. R. Śmiechowskiego [brak daty]. Zob. też:
ArŚK, APK, Koło Księży Prefektów z Radomia do bp. P. Kubickiego 24 V 1929 r.

134 B. Stanaszek, Duchowieństwo…, dz. cyt., s. 129, 131.

133 ArŚK, APK, Koło Księży Prefektów z Radomia do bp. P. Kubickiego 18 I 1921 r.
Jeszcze jako oficjał Kubicki wspierał Koło Księży Prefektów darami do ich biblio-
teki. Zob. ArŚK, APK, Ks. L. Sobierajski do ks. P. Kubickiego 29 XI 1916 r.

132 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 28 XI 1928 r. Zob. też: ArŚK,
APK, Koło Księży Prefektów Diecezji Sandomierskiej do bp. P. Kubickiego 3 IV
1928 r.; ArŚK, APK, Bp P. Kubicki do prezesa Koła Księży Prefektów Diecezji San-
domierskiej 12 IV 1928 r.



Tłumaczył, że zarówno w środowiskach nauczycielskich, jak i ucz-
niowskich działają organizacje katolickie, jak też i wrogie Kościo-
łowi. Polecał popierać więc grupy katolickie.138

Troska bp. Kubickiego o wychowanie widoczna była też w re-
lacjach z zakonami. Dla sióstr był jak ojciec, zresztą one same tak go
też traktowały. Siostrom zakonnym proponował umożliwienie zdo-
bywania wiadomości katechizmowych świeckim, pomagającym
w pracach przyklasztornych. Postulował zorganizowanie im takich
zajęć w wymiarze czterech godzin w tygodniu.139 Był wyrozumiały,
jeśli chodziło o kandydatki do zakonów. Doradzał formującym roz-
tropność i spokój w podejmowaniu decyzji. Proponował przełożo-
nym nie rozmawiać z nikim na temat przeszłości kandydatów. Był
też realistą w postrzeganiu postępów na drodze formacji. Tłumaczył,
że pojawią się one, ale do tego trzeba pracy i cierpliwości. Z kolei
nieufność i podejrzliwość wobec wychowanków zaowocuje porażką
wychowawczą.140

Szczególna więź łączyła biskupa z wychowankami szkół pro-
wadzonych przez siostry. Widoczne było zainteresowanie sando-
mierskiego sufragana tymi szkołami i losem ich wychowanek.141 War-
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141 Np.: ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach 4 III
1928 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norbertanek w Imbramowicach 27
IX 1928 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach
30 I 1929 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach
30 IX 1929 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norbertanek w Imbramo-
wicach 20 I 1933 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norbertanek w Imbra-
mowicach 23 XII 1934 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek
w Imbramowicach 19 I 1936 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek
w Imbramowicach 24 XII 1936 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr nor-
bertanek w Imbramowicach 14 X 1937 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr
norbertanek w Imbramowicach 22 XII 1938 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do

140 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do siostry mistrzyni w Imbramowicach [b.d.].

139 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach 13 VII
1926 r.

138 ArŚK, APK, Protokół Konferencji Biskupów Polski w dniach 16-20 września
1928 r. w Gnieźnie, s. 9-10; S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w la-
tach 1918-1939, Warszawa 1992, s. 309-310. ArŚK, APK, Opracowanie bp. Kubic-
kiego: O Związku Młodzieży Wiejskiej (czerwiec 1927 r.); ArŚK, APK, P. Kubicki,
Koreferat o stowarzyszeniach na wrześniowy Zjazd Episkopatu Polskiego w Gnieź-
nie 1928 roku.



to dodać, że w związku ze zbliżającymi się rekolekcjami szkolnymi
w Imbramowicach biskup ze szpitala skierował do uczniów serdecz-
ny list.142 Bp Kubicki tłumaczył siostrom, że ich świętość ma promie-
niować na wychowanki.143 Jednocześnie niejednokrotnie dawał sios-
trom wskazówki, jak postępować z wychowankami, zwłaszcza z ty-
mi, które sprawiały kłopoty wychowawcze.144 Podczas odwiedzin do-
mów sióstr, przy których istniały domy opieki czy szkoły chętnie
spotykał się z wychowankami sióstr.145

Podsumowując troskę bp. Pawła Kubickiego o oświatę i wy-
chowanie należy stwierdzić, że zarówno nauczającym jak i uczniom
stawiał wysokie wymagania, nie bojąc się wyrazić słów ostrej kry-
tyki.146 Niekiedy przypominał katechetom sprawy, na które już wcześ-
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146 ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji egzaminu z filozofii w Seminarium

145 ArSMRm, KrDwRm, Zapis z: 15 I 1922 r.; ArSMRm, KrDwRm, Zapis z: 1 IV
1923 r.: „Ks. Biskup (…) podzielił się święconym jajkiem z nami i dziećmi (…).
Wrócił od nas około trzeciej i cały już czas do wieczora z nami przepędził na roz-
mowie, po kolacji zaś poszedł do dzieci i chociaż sam zapowiedział, że dzieci mają
wcześnie iść spać, przesiedział u nich aż do dziesiątej”.

144 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do siostry dyrektorki szkoły w Imbramowicach [14
X 1937 r.].

143 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norbertanek w Imbramowicach 9 XII
1927 r. „Szkolni pracownicy z s. Dyrektorką na czele niech pamiętają, że Bożą obsie-
wają niwę”. Zob. ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norbertanek w Imbramo-
wicach 19 I 1938 r.

142 ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do wychowanek szkoły sióstr norbertanek w Im-
bramowicach 14 X 1937 r. Zob. też: ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr norber-
tanek w Imbramowicach 14 X 1937 r.

sióstr norbertanek w Imbramowicach 14 VIII 1941 r. Dzieci po wizycie biskupa
w szkole w Imbramowicach pisały do niego listy podsumowujące te odwiedziny. Bp
Kubicki wyciągał z nich wnioski, a jednocześnie podawał, jak dzieci powinny okreś-
lić cel jego wizyty: „Moją misję dzieci powinny były określić, że biskup pragnął na
tle życia św. Norberta nakreślić obowiązki nasze w chwili bieżącej, która ma nas
przygotować na dalsze lata życia”. Zob. ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni nor-
bertanek w Imbramowicach 25 VII 1934 r. Z kolei dwa lata później biskup pisał:
„Siostry pracujące w szkole (…) proszę, by dzieciom powiedziały, że na nie bardzo
liczę. Niech się przeto do życia przygotowują takiego, o jakim do nich mówiłem”.
Zob. ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norbertanek w Imbramowicach 1 IX
1936 r. Bp Kubicki uczestniczył w zjeździe z okazji dziesięciolecia szkoły sióstr nor-
bertanek w Imbramowicach. Zob. ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do ksieni norber-
tanek w Imbramowicach 20 II 1930 r.; ArImb, AktPK, Bp P. Kubicki do sióstr nor-
bertanek w Imbramowicach 11 IV 1930 r.



niej zwracał im uwagę.147 Charakterystyczna jest troska żyjącego sto
lat temu sandomierskiego biskupa o oświatę i wychowanie. Wiele
jego uwag i spostrzeżeń zachowało swą aktualność mimo upływu
czasu i nowych teorii pedagogicznych i katechetycznych. Ciekawe są
także jego oceny – często także i one nie straciły nic ze swej aktual-
ności. Oświata i wychowanie były zawsze bliskie bp. P. Kubickiemu,
stąd można powiedzieć, że znalazły w nim swego mecenasa.

Sommario

Il Vescovo Paweł Kubicki (1871–1944) divideva il lavoro parrocchia-
le in tre parti principali: il ministero della chiesa, l’insegnamento della
religione in scuola e il volontariato. Egli dava sempre un grande peso
all’insegnamento della religione. In detta materia aveva anche una signi-
ficante esperienza, perchè per anni lui stesso insegnava religione, prima
nella scuola e poi nel seminario diocesano di Sandomierz, dove per alcuni
anni era vice-rettore e anche rettore. Dai suoi discorsi e scritti scaturisce il
suo grande rispetto nei confronti degli alunni. Egli capiva che la fatica
nell’educare e nell’insegnare ai ragazzi non era inutile, perchè essa influiva
sulla loro vita quotidiana e sulla loro fede. Allo scopo di aiutare i ragazzi, il
Presule ha elaborato il catechismo, il quale è stato pubblicato per la prima
volta nel 1900. Mons. Kubicki era pedagogo esigente, ma nello stesso tem-
po paziente. Pretendeva sia da parte degli alunni sia da parte degli insegnan-
ti stessi. Egli, infatti, invitava gli insegnanti all’approfondimento della
scienza catechetica e quindi alla formazione continua, ritenendo che fosse
opportuno concludere le lezioni con le indicazioni pratiche e di arrichirle
con le funzioni liturgiche in chiesa, non escludendo gli esercizi spirituali. Il
Vescovo Kubicki, al fine di alzare il livello di insegnamento, aiutava gli
insegnanti dando loro diverse indicazioni pratiche riguardanti il loro modo
di vivere, di agire e di lavorare. E molte di esse, anche se è passato molto
tempo, sono ancora pienamente attuali.
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147 Tak na przykład po lekcji prowadzonej przez ks. dr. Stefana Grelewskiego zapisał
przy jednej z uwag: „Na to, jeśli się nie mylę, już zwracałem uwagę ks. prefekta w in-
nej szkole”. Zob. ArŚK, APK, ZWSzk, Protokół z wizytacji szkolnej z 31 III 1930 r.

Duchownym w Sandomierzu 5 II 1910 r. Jeden z prefektów pisał do bp. Kubickiego:
„Dziś w gimnazjum czuję się całkiem wyraźnie i silnie jako prefekt-wychowawca.
Dużo zawdzięczam wskazówkom Waszej Ekscelencji, za które b[ardzo] serdecznie
raz jeszcze dziękuję, a na przyszłość o nie uprzejmie proszę”. Zob. ArŚK, APK, Ks.
S. Kiersztejn do bp. P. Kubickiego 26 VI 1929 r.



bp Andrzej F. Dziuba*

Posługiwanie pasterskie
kard. Józefa Glempa Prymasa Polski

(Szkic w 80. urodziny)

Dramatyczne, wręcz trudny do przewidzenia we wszelkich
przypuszczeniach, zamach na Jana Pawła II na Placu św. Piotra
w dniu 13 maja 1981 roku, niespotykany nie tylko w XX wieku, a na-
wet i wcześniej w takiej formie, wstrząsnął niezwykle sugestywnie
myślą i opinią całego cywilizowanego świata, a może i innych spo-
łeczności, nie tylko chrześcijańskich. To było wydarzenie niespo-
dziewane, trudne wręcz do przypuszczenia w najszczerszych nawet
ogólnoludzkich rachubach rozeznawania przyszłości, tu rozeznawa-
nej personalnie, i to w odniesieniu do wyjątkowej osoby, tj. papieża,
a więc głowy Kościoła katolickiego. Dramatyczny, zbrojny zamach
na papieża nie mieścił się wręcz we wszelkich przewidywaniach, roz-
ważaniach, przypuszczeniach czy najbardziej abstrakcyjnych kryte-
riach odniesień do tej wyjątkowej osoby.

W Polsce natomiast, niemal w tych samych dniach miał miej-
sce, także dramatyczny i wyjątkowy znak zbliżającej się powoli śmierć
kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Jej znak dopełnił się
dokładnie ostatecznie w dniu 28 maja 1981 roku, w Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego; czy to nie symboliczny znak przejścia
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* 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.



ku rzeczywistości życia wiecznego. Jednak ostatecznie to dwa nie-
zwykle ważne wydarzenia, choć ostatecznie dalekie w sensie geogra-
ficznym, były sobie tak bliskie w czasie, tj. szczególnie w pierwszej
połowie 1981 roku. W tych wyjątkowych okolicznościach Kościół
w Polsce trwał na modlitwie, tak za Ojca św. jak i Prymasa Polski,
pełen nadziei i oczekiwań znaków wiary, pełen optymistycznego
spojrzenia ku przyszłości swych dziejów oraz ludzi ją tworzących.

W dniu 7 lipca 1981 r., w południe, Stolica Apostolska ogłosi-
ła oficjalnie, że na wakującą od miesiąca stolicę prymasowską
w Gnieźnie oraz arcybiskupią w Warszawie, po kard. Stefanie Wy-
szyńskim, został powołany bp Józef Glemp, dotychczasowy biskup
diecezjalny warmiński, pasterzujący na historycznej i słynnej stolicy
na północnych rubieżach Polski. Warto zauważyć, że z tej stolicy
w długiej historii już powołano kilku nowych Prymasów Polski. Było
to jednak faktyczne zawsze twórcze powiązanie nowych arcypaster-
skich funkcji i zarazem wówczas urzędów wpisanych w wielką oraz
zarazem zobowiązującą historię, nie tylko Kościoła w Polsce ale za-
pewne także i narodu, a w jakimś sensie i tej części Europy.

Na te wyjątkowe i niezwykle zobowiązujące stolice, tj. w Gnieź-
nie i Warszawie, niezwykle znaczące w całych dziejach Polski, tj.
pierwszej prymasowskiej (Gniezno) oraz aktualnej metropolitalnej
(Warszawa) stolicy Polski wchodził kolejny Prymas Polski, i to pod
swym wymownym biskupim zawołaniem „Caritati in iustitia” – przez
sprawiedliwość ku miłości czy w sprawiedliwości ku miłości. Zacho-
wał tu bowiem swe biskupie zawołanie pod którym wcześniej paste-
rzował na Warmii i Mazurach jak i Powiślu oraz ościennych ziemiach
metropolii warmińskiej, np. ziemie nad Wisłą. Zmienić się miały na-
tomiast znaki graficzne nowego herbu metropolitalnego.

A więc z jednej strony wielkie wyzwanie, wobec wielu, i to no-
wych ludzi, a z innej wielkie nadzieje i oczekiwania innych, w jakże
nowym i o wiele szerszym kręgu. Wszystkie one znaczone były
zapewne jednocześnie tak miłością jak i zarazem sprawiedliwością
oraz pasterskim zatroskaniem. Tu – w sensie praktycznym – i to u sa-
mych początków pytano jakoby co przeważy, miłość czy sprawiedli-
wość? Można sądzić, że jedni pragnęli bardziej miłości, a inni bar-
dziej sprawiedliwości. Tymczasem chodziło o twórcze spotkanie ich
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obu, i to w ewangelicznym wychyleniu ku dziełu niesienia Ewangelii
Jezusa Chrystusa.

Kanonicznie abp J. Glemp objął archidiecezję gnieźnieńską
i warszawską tego sama dnia, tj. 9 lipca 1981 roku przedstawiając
stosowne dokumenty Stolicy Apostolskiej Kapitule Prymasowskiej
w Gnieźnie i Kapitule Metropolitalnej w Warszawie. W Gnieźnie to
znak posługi bp. J. Czerniaka, a w Warszawie bp. J. Modzelewskie-
go. To dwaj rządcy kanoniczni poszczególnych diecezji po śmierci
Prymasa Tysiąclecia. Trzeba jednak zauważyć, iż wyjątkowo zwią-
zani z przeszłością, nie mniej serdecznie przyjęli oni nowego arcy-
pasterza w duchu pasterskiego posługiwania, braterstwa oraz jednoś-
ci ewangelicznej niesionego orędzia Jezusa Chrystusa.

Natomiast uroczysty ingres do bazyliki prymasowskiej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie odbył się
dnia 13 września, a do archikatedry warszawskiej pw. św. Jana
Chrzciciela dnia 24 września tegoż roku. To był zewnętrzny znak
uroczystego wejścia do kościołów katedralnych obu archidiecezji
i objęcia katedr arcypasterskiego przepowiadania. Dla kościoła gnie-
źnieńskiego oznaczało to arcypasterskie wejście w wielka tradycję
poprzedników, m.in. męczenników kard. M. Ledóchowskiego czy
abp. M. Dunina, a w Warszawie abp. Z. Sz. Felińskiego.

Jako Prymas Polski abp Józef Glemp podjął liczne ogólne
funkcje kościelne w Kościele polskim, wręcz podążając długotrwałą
tradycją kard. Stefana Wyszyńskiego: Opiekun Duszpasterstwa Polo-
nii Zagranicznej, ordynariusz na terenie Polski dla Kościołów ob-
rządku greckokatolickiego i ormiańskiego, a przede wszystkim Prze-
wodniczący Rady Głównej oraz Konferencji Episkopatu Polski. Te
dwie ostatnie funkcje, zwłaszcza po Vaticanum II, miały szczególne
znacznie kościelne.

Nowy Prymas Polski objął swe urzędowanie w wielkiej tra-
dycji swych dostojnych poprzedników, a także i zarazem związanych
z nimi niezwykłych zobowiązań oraz funkcji zwłaszcza posługi koś-
cielnej zadanej dla tej ziemi i dla tych właśnie ludzi niosących orę-
dzie Ewangelii w teraźniejszości, stosowanie do zadań i zobowiązań
moralnych oraz krewnych i bliskich To m.in. bł. Radzym Gaudenty,
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brat św. Wojciecha, bł. Bogumił, abp Jan Łaski, kard. Mieczysław Le-
dóchowski, Sługa Boży abp Zygmunt Szczęsny Feliński, kard. Alek-
sander Kakowski, Sługa Boży kard. August Hlond i bezpośredni po-
przednik obecnego Prymasa, także Sługa Boży kard. Augusta Wy-
szyńskiego Stefana i Stefana Wyszyńskiego. S. Wyszyński pozostaje
tu na zawsze znakiem poprawnego rozeznania teraźniejszości oraz
twórczego wychylenia ku przyszłości.

Tutaj nie można nic dodać szacunku wobec znaku nazwisk
i ich znakomitych posług w Ziemi Jezusa Chrystusa. Jednak oczeki-
wanym jest zawsze pokorne pochylenie się, i to ze czcią oraz szacun-
kiem wobec wielorakich znamion wiary, patriotyzmu i służby tych
ludzi, tak owocnie spełniających przez tak wielu poprzedników na
przestrzeni ponad tysiąca.

Wielkie dzieło posługi arcypasterskiej Prymasa Glempa jakby
faktycznie rozpoczęło się zewnętrznie dopiero, po kilku miesiącach
od zewnętrznych uroczystości kościelnych, niezwykłym znakiem,
jakim była jego postawa oraz słowa wobec stanu wojennego, wobec
13 grudnia 1981 roku, oraz wobec sukcesywnych, następujących bar-
dzo warto wydarzeń. Tu szczególnie wyraźnie, wręcz emocjonalnie
pokazał swoją wyjątkową troskę o Polskę, oraz każdego Polaka, o jej
przyszłość i przyszłość wszystkich Rodaków, także żyjących poza
granicami. W swych wypowiedziach widział przyszłość, rysował na-
dzieje, budził perspektywy, mimo wielkiego bolesnego doświadcze-
nia, wręcz dramatu jaki przeżywała Polska i Polacy.

Dalsze lata to, obok trwania dramatu wielorakich znamion sta-
nu wojennego i jego dramatycznych wielopłaszczyznowych skut-
ków, to radosne dni oczekiwania a następnie trwających kolejnych
pielgrzymek papieskich, wśród których ciągle rozbrzmiewała nadzie-
ja, iż rzucone w 1979 roku ziarno: „Niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi oblicze ziemi, tej ziemi” wyda obfite owoce, tak w życiu religij-
nym jak i społecznym, narodowym oraz kulturowym. Trzeba było
jednak przejść w Polsce jeszcze różne drogi, aby papieski zasiew
okazał się faktycznie szczególnie owocnym, nie tylko dla kraju ale
i także dla całej Europu Środkowo-Wschodniej, a może nawet i dalej
oraz szerzej, całego świata.
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Lata prymasostwa to wielka posługa na rzecz świętości, na
rzecz wielkich wzorów i ideałów życia religijnego i patriotycznego
Polski i Polaków. To oni szli przez zagony Ojczyzny znacząc je wy-
jątkowymi przykładami wiary, zwłaszcza w postaci męczeństwa. To
właśnie Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy m.in. św. Jadwigę
Królową, św. Alberta Chmielowskiego, 108 bł. Męczenników II woj-
ny światowej, karmelitankę św. Edytę Stein – s. Benedyktę od Krzy-
ża, bł. Edmunda Bojanowskiego czy św. Maksymiliana Marie Kol-
bego. Oto znaki wielkich świadectw życia, nauczania i działania, jak-
że zróżnicowane, ale ostatecznie świadczące o bogactwie polskiego
chrześcijaństwa, a także jakże wymownie o jego skomplikowanych
drogach ziemskiego pielgrzymowania i jednocześnie niesionego
świadectwa Chrystusa.

Niestrudzone pielgrzymowanie Prymasa Polski po kraju pro-
wadziło go na liczne konsekracje biskupie, koronacje obrazów i figur
Matki Bożej czy Chrystusa, czy inne różne okolicznościowe uroczys-
tości o zróżnicowanym charakterze, zwłaszcza w zakresie udziału
wiernych. To m.in. cześć oddana Męczennikom Podlaskim, męż-
czyznom gromadzącym się w duchu pielgrzymim w Piekarach Śląs-
kich, czy rzeszom podczas dorocznych uroczystości św. Wojciecha
w Gnieźnie oraz św. Stanisława, męczennika w Krakowie. Szczegól-
nie te dwie uroczystości są wyjątkowym znakiem, i to o długiej tra-
dycji manifestacji religijnych, także zewnętrznych, idzie tu o słynne
procesje ulicami miasta. To także wymowne nawiedzenie unickich
Kostomłotów, kontemplacyjnych klasztorów żeńskich, uczelni aka-
demickich, szkół różnych stopni, ośrodków sportowych i opieki spo-
łecznej, szpitali i letnich obozów, żołnierzy, policjantów i małych
wiejskich parafii.

To zwłaszcza szczególnie liczne oraz zróżnicowane uroczys-
tości maryjne w różnych diecezjach, m.in. znaczone koronacjami,
odpustami czy jubileuszami oraz pielgrzymkami czy innymi oko-
licznościowymi uroczystościami. Przede wszystkim jednak Prymas
Polski brał udział zawsze i to z homilią czy innym słowem w dorocz-
nych najważniejszych jasnogórskich uroczystościach 3 maja, 15 i 26
sierpnia. To zawsze były wielkie dni jasnogórskie świadectwa, a jed-
nocześnie podjęcie wielkiej tradycji wiary, wypracowanej przez wie-
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le lat przez kard. S. Wyszyńskiego, którego teologiczne teksty tam
wygłaszane urosły już do rangi swoistego kanonu teologicznych in-
terpretacji praw maryjnych oraz ich odniesień i aplikacji do wielkich
spraw narodowych oraz osobowych, tj. człowieka widzianego jako
centrum posługi Kościoła oraz zobowiązań narodu. Tak rodziła się
wręcz polska mariologia duszpasterska. W to wpisuje się bardzo twór-
czo, trwająca nadal, z inicjatywy kard. J. Glempa, kolejna peregryna-
cja kopii Obrazu M.B. Jasnogórskiej, która gromadzi ponownie wiel-
kie rzesze wiernych i ożywia ich wiarę, nadzieję i miłość.

Nie można zapomnieć zatroskania i wielorakich starań Pryma-
sa Polski o spełnienie narodowego wotum za wyjątkowy dar społecz-
ny jakim była Konstytucje 3 maja, sprzed ponad dwustu lat. Zobo-
wiązanie to tkwiło bardzo mocno w świadomości wielu katolików.
Ileż tu ze strony Prymasa troski, wysiłków i wręcz gotowości w spra-
wie budowy Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich
w Warszawie. To jakże trudne zadane, które ma znamiona narodowe,
podjęcia z wielką odpowiedzialnością pozostawionego zobowiązania
przodków.

To zamysł wzniesienia szczególnego miejsca modlitwy, spot-
kania, refleksji i skupienia oraz także wielopłaszczyznowych badań
naukowych, które będzie żywotne w nowym tysiącleciu, odpowia-
dające współczesnym oczekiwaniom wiary i moralności, zwłaszcza
w ich wychyleniu ku przyszłości. Dzieło to ma stać się także wotum
za dar Jana Pawła II, papieża Polaka i Słowianina, a jednocześnie
zobowiązaniem podążania śladami, tak wyraźnie i jednoznacznie,
wskazanymi przez jego życie i nauczanie.

Praca w ramach Konferencji Episkopatu Polski oraz zwłaszcza
Rady głównej, a obecnie nazywanej stałą, którym Prymas Polski prze-
wodniczy od samego początku swej posługi stała się szczególnym
miejscem koordynacji i twórczego inspirowania wielu inicjatyw
duszpasterskich oraz ewangelizacyjnych dla wielu Kościołów lokal-
nych, a zwłaszcza całego Kościoła w Polsce oraz Rodaków poza gra-
nicami. Tu, w tych strukturach, kształtowały się i ugruntowywały
główne propozycje duszpasterskie przedkładane następnie Konferen-
cji Plenarnej i zazwyczaj przez nią przyjmowane. To faktycznie wy-
ciskanie szczególnego piętna osobowego i kościelnego na posługę

BP ANDRZEJ F. DZIUBA

246



całego polskiego Episkopatu wobec Kościoła, jako społeczności ludu
Bożego Nowego Przymierza, a szerzej i innych dziedzin zwłaszcza
etyczno-moralnych oraz także społecznych czy narodowych, waż-
nych jednak dla pomyślnej przyszłości Polski i Polaków, tak w kraju
jak i poza granicami.

Codzienność posługi prymasowskiej, jego obfity diariusz po-
dejmowanych każdego dnia wielorakich dzieł, to niezliczone audien-
cje, dyskusje, spotkania, kontakty i rozmowy. Często z wielkimi
i wiodącymi osobistościami ówczesnego życia politycznego i kultury
oraz ekonomii; królami, prezydentami, premierami, ministrami czy
ambasadorami, ale także i ze zwyczajnymi ludźmi, kapłanami i licz-
nymi świeckimi. Wiodące to jednak spotkania o charakterze religij-
nym. To liczne wyjazdy na spotkania z różnymi ludźmi, a jedno-
cześnie i w różnych miejscach oraz z bogactwem ludzi, zwłaszcza
w stolicy, centrum życia społecznego, kulturowego i politycznego
Polski. To wszystko jednak, te kontakty osobowe – czasem prozaicz-
ne, wręcz banalne – które ostatecznie dają niezwykłe ubogacenie
i o wiele szerszy, bardziej kompleksowy ogląd współczesnej rzeczy-
wistości kościelnej oraz świeckiej, tak polskiej jak i europejskiej
i wręcz światowej.

Wreszcie to posługa arcypasterska, posługa biskupa konkret-
nego Kościoła diecezjalnego, a także znaczącej prowincji kościelnej,
znaczona m.in. wizytacjami kanonicznymi, bierzmowaniami, uro-
czystościami parafialnymi, regionalnymi czy diecezjalnymi. W przy-
padku Prymasa Polski dochodzą jeszcze dodatkowo bardzo liczne
uroczystości w innych diecezjach oraz ogólnopolskie, w których za-
zwyczaj brał on chętnie udział. Z tym związana jest wielość oraz róż-
norodność przemówień, rozważań, kazań, medytacji czy homilii oraz
wykładów i konferencji. To jednak przede wszystkim bardzo ważna
szansa wspólnej modlitwy, oddawania chwały Bogu, i to wspólnego,
w duchu wiary, przebywania w różnych miejscach i z różnymi ludź-
mi, zawsze jednak w świadomości chrześcijańskiego świadectwa nie-
sionego w konkretnych realiach ziemskiego pielgrzymowania. Tego
zaś szczególnie potrzeba także samemu Kościołowi, tego potrzeba
zwłaszcza Prymasowi Polskim, bo takim jest właśnie Kościół.
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Prymasowska posługa kard. Józefa Glempa to, w tradycji os-
tatnich kardynałów A. Hlonda i S. Wyszyńskiego oraz abp. J. Gawli-
ny, objęcie wyjątkową duszpasterską troską o Rodaków żyjących
w różnych krajach, poza granicami. W tym mieszczą się szczególnie
Polskie Misje Katolickie (np. RFN. Francja, Anglia i Walia, Szkocja,
Brazylia, Australia) oraz inne struktury posługi duszpasterskiej dla
Polaków (np. Włochy, Austria, USA, Kanada). Dla Prymasa Polski
to zwłaszcza nawiedzanie polskich czy polonijnych miejsc duszpas-
terskiej posługi rozproszonych wręcz po całym świecie. Zatem
w konsekwencji to wizyty m.in. w Brazylii i Argentynie, Australii
i Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Francji i Belgii, Niem-
czech, Hiszpanii oraz Austrii.

Obok tego to także szczególnie emocjonalne wizyty na Wscho-
dzie, wśród Rodaków szczególnie doświadczonych niesionym świa-
dectwem wiary, a także patriotyzmu, a konkretnie zaś na Białorusi,
Ukrainie, Litwie i w Kazachstanie oraz Rosji. Z perspektywy czasu
można zauważyć ile już było w tych dwudziestu latach wzruszają-
cych znaków spotkania Ojczyzny ze swymi Rodakami poprzez osobę
i posługę Prymasa Polski, opiekuna polskiego duszpasterstwa emi-
gracyjnego.

W tym kontekście ważną, ale jednocześnie jakże inną, zwłasz-
cza wobec zróżnicowań duszpasterstwa na Zachodzie, jest twórcza
i systematyczna posługa Prymasa Polski wobec Rodaków żyjących
na Wschodzie. Oni przecież nie opuścili swych ziem, a tylko powo-
jenna sytuacja polityczna, decyzja wielkich przywódców, zmieniła
dramatycznie ich przynależność państwową. Byli zatem, tak jak kie-
dyś nadal u siebie, a jednocześnie jednak nie byli już w Polsce, swej
umiłowanej Ojczyźnie. Dla niej czynili przecież tak wiele. W tym
kontekście to z jego inicjatywy powstało specjalistyczne ciało, w ra-
mach Sekretariatu Episkopatu Polski, odpowiedzialne za sprawy per-
sonalne, liturgiczne oraz „techniczne” w płaszczyźnie związków Koś-
cioła w Polsce z wielorakimi wyrazami duszpasterstwa na Wscho-
dzie. Było to szczególnie ważne, gdy – przez dziesiątki lat – nie zo-
stała jeszcze tam ustanowiona regularna hierarchia. Trzeba przyznać,
że także i później struktury te odegrały ważną rolę koordynującą,
a także i dziś spełniają swoją ewangelizacyjną funkcję służebną.
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Oto ponad dwadzieścia lat prymasostwa, lat arcypasterskiej
posługi arcybiskupa Warszawy i przez wiele lat i historycznego
Gniezna, jakże wielokierunkowej i wielopłaszczyznowej, znaczonej
bogactwem różnych wyrazów i form, z czasem zmieniających się. To
zwłaszcza szerokie odniesienia do konkretnych ludzi, tak osobowe jak
i wspólnotowe oraz komunijne, w całym bogactwie tych ostatnich
struktur oraz wielorakich przejawów. Oto jednak w sumie już dość
długie i to owocne lata wytrwałej i systematycznej, choć jednak trud-
nej posługi, bardzo licznych dzieł i słów oraz w konsekwencji także
owoców w duchu prymasowskiego zawołania „Caritati in iustitia”.

* * *

Można tu wyrazić życzenie, niech Jezus Chrystus, Najwyższy
Arcykapłan wspiera nadal owocnie kard. Józefa Glempa, Prymasa
Polski swym hojnym błogosławieństwem oraz rozlicznymi łaskami
i darami, aby nadal mógł owocnie nieść dzieło Ewangelii, już w no-
wym tysiącleciu, a zarazem i w nowych warunkach oraz okolicznoś-
ciach. Niech kolejne lata prymasowskiego posługiwania będą twór-
czym dziełem Kościoła w Polsce, dla Kościoła nad Wisłą i Odrą, od
Tatr aż po Bałtyk, oraz dla Rodaków żyjących poza granicami kraju
i dla samego Narodu zaofiarowane pod jego przewodnictwem. To jest
niezwykłe wyzwanie znaczone m.in. całym historycznym, społecz-
nym, kulturowym, a w jakimś sensie także politycznym odniesieniem
do prymasostwa, które nie powinno być zaprzepaszczone.
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Zusammenfassung
Am 7. Juli 1981, hat der Heilige Stuhl offiziell bekannt, dass die

freie Stelle des Primas in Gniezno und des Erzbischof von Warschau, nach
dem Kardinal Stefan Wyszynski, wurde zum Bischof Jozef Glemp, die
derzeitige Bischof von Ermland, der historischen und berühmten Stadt an
der nördlichen Grenze Polens. Unter dem bischöflichen Motto „Caritati in
iustitia”.

Als Primas von Polen Erzbischof Jozef Glemp hat eine Reihe von
allgemeinen Aufgaben der Kirche in der polnischen Kirche ergriffen. Unter
allem der Vorsitzende des Rates und der  polnischen Bischofskonferenz.
Diese Eigenschaften, besonders nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil,
hatten sehr wichtige Rolle in der Kirche.

Eine sehr wichtige Aufgabe des Primas kard. Jozef Glemp war, in
der Tradition der vergangenen Bischöfe A. Hlond, S. Wyszyñski und J.
Gawlina, die einzigartige pastorale Sorge um die lebenden Landsleuten im
Ausland. Insgesamt eine recht lange und fruchtbare Zeit des systematischen,
aber dennoch schwierigen, Amtes; zahlreiche Werke und Worte im Geiste
des Rufes: „Caritati in iustitia”.

BP ANDRZEJ F. DZIUBA

250



RECENZJE

KORNELIUSZ T. WENCEL EC, Traktat o człowie-
ku, w: Dogmatyka, t. 5, Biblioteka Więzi, War-
szawa 2007, ss. 17–212.

Jeden z fundamentalnych problemów, nie tylko współczesnej
kultury, to problem poznania człowieka – jego natury, pochodzenia,
działania, które pozwoli mu spełnić się jako osoba ludzka i osiągnąć
ostateczne przeznaczenie. Ów problem streszcza się w pytaniu: kim
jest człowiek? i stanowi klucz do rozumienia całej rzeczywistości.
Wraz z „narodzinami” racjonalnej działalności człowieka, osoba ludz-
ka ujawniła, a nawet zamanifestowała, przede wszystkim potrzebę
poznania i znajomości siebie samej, a tym samym ujawniła swoją
ludzką naturę. Ów proces trwa a próby poznania człowieka podejmo-
wane są przez wieki. Na różnych płaszczyznach i w różnych okolicz-
nościach, na użytek akademicki czy z potrzeby egzystencjalnej czło-
wiek wciąż pyta o to kim jest; rzeczywistość jaką jest on sam nurtuje
jego serce i umysł. Będąc dla siebie tajemnicą i zagadką pragnie jak
najpełniej poznać swoje osobowe oblicze.

Biblioteka Więzi w roku 2007 opublikowała piąty tom Dog-
matyki, pierwszego w historii podręcznika teologii dogmatycznej.
Pierwszą część wspomnianego tomu stanowi monografia Korneliu-
sza T. Wencla Traktat o człowieku (s.17-212). Autor, doktor teologii,
eremita, kameduła, w sposób przejrzysty, głęboki i rzetelny w swojej
pracy podjął próbę sformułowania, możliwie najpełniejszej, odpo-
wiedzi na pytanie o człowieka. Z perspektywy antropologii teolo-
gicznej ukazuje człowieka jako byt, który źródło swego istnienia po-
siada w Bogu, bowiem w Nim ma swój początek, ku Niemu zdąża
jako ostatecznemu przeznaczeniu, Celowi ludzkiego życia, a zbaw-
cze dzieło Chrystusa nadaje, tak w wymiarze naturalnym jak i nad-
przyrodzonym, sens jego osobowemu istnieniu w obu wspomnianych
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wymiarach. Autor ukazuje człowieka jako osobę, która istniejąc
w czasie doświadcza wymiaru wieczności jako koniecznego rdzenia
przygodnej egzystencji bytu samoświadomego.

Monografia o. Wencla Traktat o człowieku jest złożona z dzie-
więciu rozdziałów: 1) Antropologia teologiczna – rys historyczny
(s. 20–51), 2), Człowiek w teologii stworzenia (s. 52–66), 3) Czło-
wiek stworzony na obraz Boży (s. 67–77), 4) Cielesno-duchowa
struktura człowieka (s. 78–88), 5) Ludzka wolność zasadą społecznej
egzystencji człowieka (s. 89–106), 6) Czasowy wymiar życia ludz-
kiego (s. 107–114), 7) Grzesznik w Adamie (s. 115–130), 8) Chrys-
tologiczne źródło łaski usprawiedliwienia i zbawienia (s. 131–157),
9) Stworzenie w Bogu. Teologiczny horyzont eschatycznego przezna-
czenia człowieka (s. 158–172). Ponieważ w zamyśle Wydawcy i Au-
tora jest to, by publikacja miała charakter podręcznika akademickie-
go zatem po zasadniczej, merytorycznej części Autor zamieszcza pro-
pozycje ćwiczeń, wybór tekstów źródłowych i bibliografię. Jest to
cenne dopełnienie podręcznika w aspekcie jego wymiaru dydaktycz-
nego i wskazuje, jak praktycznie wykorzystać prezentowane prawdy
teologiczne.

Cel jaki stawia sobie Korneliusz T. Wencel w swojej publika-
cji to ukazać człowieka w całej jego pełni, wydobyć i jasno zdefinio-
wać wszystkie wymiary i pokłady życia osobowego, zarówno do-
czesny jak i wieczny, naturalny i nadprzyrodzony oraz ukazać ich
głębię, złożoność, specyfikę i wyjątkowość. Ukazać harmonię i rów-
nowagę między tymi przestrzeniami, które konstytuują ów jedyny
przypadek bytowy stworzony, jakim jest byt samoświadomy – osoba
ludzka.

Ojciec Wencel w rzeczywistość człowieka wprowadza czytel-
nika poprzez rys historyczny odczytany w świetle zarówno Starego
jak i Nowego Testamentu, ukazjąc proces kształtowania się antropo-
logii teologicznej w tradycji Kościoła. Punktem wyjścia jest oczywi-
ście akt stworzenia człowieka i jego szczególny status, który pozwala
mu panować nad rzeczywistością stworzoną, którą Bóg niejako skła-
da w jego ręce. Owe wyróżnienie człowieka tłumaczy jego ontyczna
struktura, która wyraża się w aktach cielesnych (ciało), psychicznych
(dusza) i duchowych (duch) i stanowi integralną jedność określającą
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konstytutywne funkcje osoby ludzkiej. Następnie Autor wprowadza
nas w rzeczywistość grzechu i jego konsekwencje wieńcząc ten prob-
lem wskazaniem na dzieło Nowego Człowieka, Chrystusa, który po-
przez przyjęcie ludzkiej natury, narodzenie, życie, mękę, śmierć
i zmartwychwstanie ofiaruje człowiekowi niejako nowe oblicze –
odrodzone, przemienione i uświęcone, oblicze nowego stworzenia
w Chrystusie i nowy status ludzkiego bytowania.

W rozdziale Człowiek w teologii stworzenia następuje analiza
przyczyny dzieła stworzenia jaką jest zbawczy zamysł Boga, który
w swej nieskończonej miłości, w wolnym akcie zapragnął podzielić
się swoja miłością i szczęściem. Stworzenie człowieka na obraz Trój-
cy Świętej wyjaśnia jego osobowy charakter, który uzdalnia go po-
przez miłość i wolność do dania pozytywnej odpowiedzi na zbawcze
działanie Boga. Na mocy swojej natury człowiek rozpoznaje siebie
jako osobę i w akcie wolnej decyzji otwiera się na dar objawienia. To
otwarcie i przyjęcie daru objawienia wskazuje na transcendentny
charakter ludzkiego życia i jego przeznaczenia.

Centrum kolejnego rozdziału Człowiek stworzony na obraz Bo-
ży stanowi analiza słów: „obraz” i „podobieństwo”. One oba wskazu-
ją na wyjątkowość ludzkiej pozycji w świecie stworzonym. Autor
odwołując się do Ojców Kościoła i Tradycji szczegółowo analizuje
to zagadnienie i konstatuje, iż słowo „obraz” wskazuje na ontyczną
strukturę człowieka, odnosi się do naturalnej ludzkiej egzystencji, do
jego bytowej przygodności, czyli bytu stworzonego przez Boga. Na-
tomiast pojęcie „podobieństwo” odnosi się do wymiaru etyczno-mo-
ralnego, który jest wyrazem aktualizacji wszystkich potencji człowie-
ka jako bytu będącego w drodze, bytu, który się staje.

Analizując cielesno-duchową strukturę człowieka Autor z na-
ciskiem podkreśla jej jedność i wskazując na niepowtarzalność złoże-
nia ciała i duszy odczytuje je jako skutek aktu stwórczego dokona-
nego przez Boga. Stwórca tak zespolił ze sobą te dwa elementy, iż
człowiek nie przejawia materialnej i duchowej dualności, lecz stano-
wi integralną osobowość.

Egzystencjalna jedność człowieka jako osoby jest ukonstytu-
owana poprzez wzajemne przyporządkowanie i przenikanie się ciała
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i duszy. W cielesno-duchowym istnieniu i działaniu urzeczywistnia
się osoba ludzka w jej indywidualnym, osobowym, intelektualno-wo-
litywnym bytowaniu w stosunku do Boga i całego świata stworzo-
nego – innych ludzi, bytów niesamoświadomych oraz całej przyrody.
Ze względu na niepowtarzalny charakter ludzkiej natury Boży za-
mysł zbawienia w stosunku do człowieka ma charakter pierwotny
i odnosi się do eschatologicznego spełnienia w zmartwychwstaniu
umarłych.

W kolejnym rozdziale Ludzka wolność zasadą społecznej eg-
zystencji człowieka zostaje postawiona teza, iż Bóg stwarzając czło-
wieka obdarzył go wolnością, przez co uczynił go podobnym do sie-
bie samego. Z tą różnicą, że wolność Boga ma charakter absolutny
i wieczny, natomiast wolność człowieka naznaczona jest wszelkimi
znamionami przygodności bytowej. Aczkolwiek najpełniej wyraża
się i realizuje w doniesieniu do wolności Trójjedynego Boga. Zatem
ludzka wolność realizuje się w kontekście społecznym, poza którym
nie jest możliwe ludzkie bytowanie. Jest ona jednocześnie narzę-
dziem aktualizowania ludzkich potencjalności, czyli procesu upod-
miotowienia człowieka. Ów proces przebiega zawsze w kontekście
społecznym, człowiek dojrzewa w człowieczeństwie pozostając w re-
lacjach z innymi osobami, zarówno osobami ludzkimi, jak też Oso-
bami Boskimi.

Problem istnienia człowieka w czasie analizuje Autor w kolej-
nej części traktatu. Antropologia teologiczna podejmuje zagadnienie
przygodnego charakteru ludzkiego istnienia wskazując na perspekty-
wę kresu naturalnego bytowania człowieka. Charakter bytowania
w czasie wyraża się zarówno przez początek, narodzenie stworzenia,
jak też przez kres, śmierć. Ta sytuacja rodzi w człowieku swoiste na-
pięcie między nieuchronnym końcem a pragnieniem życia bez końca,
życia wiecznego. Protest człowieka wobec śmierci to odrzucenie nie-
dorzeczności życia osobowego zamkniętego jedynie w wymiarze do-
czesnym, naturalnym. Problemu oczywistości i absurdalności śmierci
człowiek nie jest w stanie rozwiązać sam. Jedynie włączenie się
w misterium śmierci Chrystusa i przyjęcie łaski, daru Jego odkupie-
nia nadaje sens ludzkiej śmierci i ją wyjaśnia.
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W rozdziale Grzesznik w Adamie o. Wencel analizuje problem
grzechu pierworodnego i jego konsekwencje. Grzech pierwszych ro-
dziców odebrał człowiekowi status mieszkańca raju, człowiek został
wydziedziczony ze środowiska swego bytowania. Tym samym,
w konsekwencji grzechu, musiał przyjąć na siebie cierpienie, trud,
ustawiczne zmaganie się ze słabościami i wręcz wewnętrzną walkę
o zachowanie łaski. Autor, stawiając tezę, iż grzech pierworodny
pozostaje źródłem każdego buntu i zamknięcia się ludzkiej miłości
i wolności na Boga oraz zakwestionowaniem Jego, w najwyższym
stopniu, doskonałej woli, uzasadnia ją odwołując się do historycz-
nych polemik i przez wieki wypracowanej Nauki Kościoła. Jedynie
dzieło zbawienia dokonane w Chrystusie, „Nowym Adamie”, otwie-
ra człowiekowi możliwość wyjścia z tego dramatycznego położenia.

Rdzeniem kolejnego zagadnienie jest problem usprawiedliwie-
nia i zbawienia człowieka dokonanego przez Chrystusa, który jest
źródłem wszelkich łask. Człowiek zadając sobie sprawę ze swojego
położenia pragnie wyzwolenia z dramatycznej sytuacji, w jakiej zna-
lazł się po grzechu pierworodnym. To pragnienie wypływa z ludzkiej
stworzonej i wolnej natury. W to pragnienie wkracza Bóg ze swoją
łaską, w Jezusie Chrystusie, jako świętym i sprawiedliwym. Łaską
odkupienia usprawiedliwia człowieka przed samym sobą. Odtąd Bo-
ża sprawiedliwość zostaje wyjęta spod prawa, a poddana łaskawej
decyzji Boga. Sprawiedliwość Boga jest więc darem, który nie tylko
oczyszcza grzesznika, ale czyni go nowym stworzeniem, duchowo
uzdrowionym. Owo usprawiedliwienie ma charakter powszechny,
kosmiczny. Przyjęcie łaski odkupienia wyznacza początek nadprzy-
rodzonego uwolnienia człowieka z grzechu. Maryja, dzięki wyjątko-
wemu uczestnictwu w uniwersalnej misji Syna wyznacza kierunek
drogi zarówno Kościoła jak i poszczególnego człowieka ku doskona-
łości.

W ostatnim rozdziale traktatu Korneliusz Wencel ukazuje i roz-
waża teologiczny horyzont eschatycznego przeznaczenia człowieka
jako szczególnego przypadku bytowego w dziele stworzenia. Antro-
pologia teologiczna konsekwentnie wskazuje człowiekowi cel jego
życia, który wykracza poza granice doczesności i tym samym nadaje
nadprzyrodzony sens bytowaniu człowieka. Bóg poprzez dzieło zba-

RECENZJE

255



wienia dokonane w Chrystusie, wyposaża odkupionego człowieka
w łaskę nadziei, w Boży dar eschatologicznego ocalenia. Chrystus
zmartwychwstały jest nadzieją dla ludzkości i otwiera przed gatun-
kiem ludzkim perspektywę przyszłej chwały, czyli udziału w wiecz-
nym szczęściu Boga. Natomiast udział w Eucharystii, postawa dzięk-
czynienia i uwielbienia antycypuje nadprzyrodzoną rzeczywistość
przyszłej chwały. Dynamika życia wiecznego i jego absolutna dosko-
nałość, pełnia stanie się udziałem człowieka na mocy nadprzyrodzo-
nego daru, łaski włączenia osoby ludzkiej w boski wymiar trynitarne-
go życia Boga.

Rozprawa Korneliusza T. Wencla Traktat o człowieku jest owo-
cem dojrzałego, dobrze osadzonego w problematyce namysłu i solid-
nej formacji epistemologiczno-metodologicznej. Autor jest wnikliwy
w analizowaniu podjętego tematu. Rzetelnie referuje dotychczas sta-
wiane i opracowane na gruncie antropologii teologicznej tezy, na-
kreśla szeroką panoramę zagadnień, jak również z głęboką znajo-
mością tematu formułuje własne poglądy i stanowisko, legitymując
się mocnymi merytorycznie argumentami.

Publikacja K. Wencla jest chrześcijańską refleksją nad czło-
wiekiem z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, kulturo-
wych a szczególnie naukowych, wypracowanych na gruncie teologii,
dowodzi, iż autor jest dobrze przygotowany do podjęcia i zmierzenia
się z problemem człowieka z perspektywy teologicznej. Jego Traktat
o człowieku jest znaczącym głosem w trwającej od wieków dyskusji
na temat osoby ludzkiej – kim jest, skąd pochodzi, jaki ma rodowód
i dokąd zdąża. Na szczególną uwagę zasługuje dydaktyczny charak-
ter recenzowanego traktatu. Autor krok po kroku, systematycznie
wprowadza czytelnika w sedno zagadnień opracowywanych w po-
szczególnych rozdziałach dołączając do rozprawy propozycje prak-
tycznego podjęcia analizowanych zagadnień. Otrzymujemy pracę so-
lidnie i gruntownie przemyślaną, która jest efektem głębokiego i rze-
telnego namysłu nad człowiekiem. Traktat o człowieku K.T. Wencla
jest ważną pozycją, która budzi uznanie wobec zaprezentowanej przez
Autora erudycji i rzetelności warsztatu naukowego. 

Jednym słowem obraz człowieka wypracowany w monografii
uwzględnia i głęboko analizuje wszystkie wymiary osobowego byto-
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wania, tym samym pokazuje człowieka w całej jego pełni, nie odci-
nając go od korzeni i ostatecznego przeznaczenia, co pozwala rozu-
mieć człowieka i głosić prawdę o jego bytowaniu, bowiem milczenie
współczesnej antropologii w kwestii pozaziemskiego wymiaru osoby
ludzkiej utrudniało głębokie jej rozumienie.

ks. Andrzej Perzyński
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LEONARD F. BADIA, Insights. The Catholic-
-Jewish Faiths, AuthorHouse, Bloomington
(Indiana) 2009, ss. X + 98.

Problematyka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego jest szcze-
gólnie żywa w środowisku amerykańskim. Oczywiście, przyjmuje ona
wielorakie wyrazy, zwłaszcza w zależności od samych autorów jak
i uwarunkowań danych zjawisk. Nie mniej owo spotkanie czy spoty-
kanie się ma zupełnie inny charakter niż podobne zjawiska w Euro-
pie czy na innych kontynentach. Środowisko amerykańskie niesie
w sobie zupełnie inną świadomość swych korzeni i konsekwencji tego.

Zresztą Dzień Judaizmu, w wielu środowiskach z racji obiek-
tywnych, brak bowiem żydów, pozostaje raczej marginalnym wyda-
rzeniem. W Europie przypisuje się temu wydarzenie dość duże zna-
czenie, np. w Polsce. Pozostaje tylko pytanie, czy strona żydowska
zajmuje podobną postawę.

Ostatnio Leonard F. Badia, kapłan diecezji Brooklyn opubli-
kował pracę z zakresu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Jest on
doktorem filozofii i byłym profesorem St. John’s University w No-
wym Jorku. Jest członkiem Brooklyn Catholic-Jewish Council oraz
kanonikiem łowickim. Wydaje magazyn „Dialogue Today” i jest au-
torem książek oraz artykułów o treściach religijnych.

Prezentowane opracowanie otwiera spis treści (s. V), a następ-
nie zamieszczono wprowadzenie opatrzone tytułem: „Sobór Waty-
kański II i lud żydowski” (s. VII–X). Następnie całość pracy podzie-
lona została na 11 rozdziałów, a te często i na mniejsze bloki. Dla
choćby schematycznego przybliżenia treści warto przywołać ich ty-
tuły, choć są one mało ostre i jednoznaczne treściowo: 1. Katolicko-
-żydowskie pochodzenie (s. 1–10); 2. Katolicko-żydowskie korzenie
(s. 11–22); 3. Katolicko-żydowskie wiary (s. 23–28); 4. Katolicko-
-żydowskie widzenie Jezusa (s. 29–32); 5. Katolicko-żydowskie reli-
gijne domy (s. 33–40); 6. Katolicko-żydowskie zagadnienia (s. 41–48);
7. Katolicko-żydowskie kwestie i odpowiedzi (s. 49–67); 8. Katolic-
ko-żydowskie religijne nabożeństwa (s. 68–75); 9. Katolicko-żydow-
skie refleksje (s. 76–80); 10. Katolicko-żydowskie konkluzje (s. 81–
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–84); 11. Katolicko-żydowska terminologia (s. 85–92). Całość książ-
ki zamyka Apendyks (s. 93–98).

Autor prezentuje podstawowe treści odnoszące się do wiary
katolików i żydów, a zwłaszcza w perspektywie ich wzajemnych re-
lacji oraz wielorakich form i przejawów dialogu. Dotyka licznych
treści tak znanych z przeszłości jak i aktualnych. Te zestawienia są
interesującym materiałem poglądowym. Ich forma jest udana i twór-
cza oraz przemawiająca w swym zaplanowanym przekazem.

Trzeba zauważyć, iż wydaje się, że żydzi jakby stanowili dok-
trynalnie zwartą i jednorodną grupę. Tym czasem jedną ze specyfik
judaizmu religijnego jest jego niezwykłe rozproszenie wręcz roz-
drobnienie. Wręcz każda synagoga może stanowić własną całość wraz
ze swoją prezentowaną tożsamością. Co więcej każdy rabin może
być autonomiczny i wręcz tworzyć własne środowisko religijne. Pró-
by koordynacji czy swoistej reprezentacji są de facto tylko teoretycz-
ną propozycją. Zatem jawi się fundamentalne pytanie, kto reprezen-
tuje judaizm, chodzi tutaj o judaizm religijny, a nie ideologiczny czy
ideowy, kulturowy, społeczny czy wręcz polityczny?

Książka prezentuje zdecydowanie amerykański obraz omawia-
nych problemów, który w znacznym stopniu zupełnie nie przystaje
do europejskiej rzeczywistości. Są tam widoczne pewne praktyczne
uwarunkowania, które nie zawsze mają klarowne podstawy, gdyż wy-
nikają z wielorakich powiązań i zależności pozareligijnych. Trzeba
mocno pamiętać, że liczne żydowskie środowiska amerykańskie są też
w znacznym stopniu ateistyczne. Nie można wreszcie pominąć na-
pływu znacznej liczby żydów z terenów dawnego ZSRR, którzy
w wyniku różnych działań uzyskali prawo pobyty, a później i obywa-
telstwa. Co prawdą mogą tam się jawić liczne wątpliwości odnośnie
do faktu ich przynależności, a tego ostatecznie obiektywne nie wy-
jaśnią nawet rozstrzygająca propozycje rabinackie. Wydaje się bowiem,
że częściej rozstrzygają względy ideologicznie czy ideowe. Ciekawą

formą wykorzystana w książce są pytania i odpowiedzi.

Ciekawą jest kwestia pomocy ze strony żydowskiej społecz-
ności amerykańskiej wobec żydów europejskich, a zwłaszcza za-
mieszkujących w Polsce w czasie II wojny światowej. Wydaje się, że
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jest to zagadnienie, które może w znacznym stopniu rzutować na
wzajemne relacje. Zwłaszcza mając na względzie przedwojenny
praktykowany wykup dzieci żydowskich. Jest to bardzo delikatne za-
gadnienie, ale trzeba także i je podejmować, choćby dla obiektywiz-
mu tego co z narażeniem życia i zdrowia, zrobiła Europa nie żydow-
ska dla ratowania żydów. To były decyzje konkretnych ludzi, ich ro-
dzin, znaczone narażenie życia. Dobrze, że przywołano choćby ogól-
ny obraz daniny krwi jaką złożono w tamtym czasie. Wydaje się, że
oczekiwanie na wyróżnienia medalem „Sprawiedliwy wśród narodów
świata” trwają zbyt długo. Zatem wielu bohaterów nigdy nie doczeka
się tego wyróżnienia, a faktycznie są oni niezwykłymi bohaterami.

Szkoda, że autor mówiąc o problemach historycznych nie przy-
wołuje wyraźnie problemu państwa palestyńskiego. Wydaje się bo-
wiem, że i ten problem nie jest obojętny dla dialogu katolicko-ży-
dowskiego. Jest to bowiem pewien fenomen wielopłaszczyznowy ku
głębszemu zrozumieniu samej Palestyny.

Autor dotyka sprawy papieża Piusa XII. Jest to swoiście dyżur-
ny temat. Formułuje sygnalizowane wątpliwości. Następnie podaje
opinie pozytywne oraz negatywne. Sam zauważa, że takie stawianie
sprawy tylko dzieli katolików i żydów, a z drugiej strony zdaje się
być tryumfem zła. Papież zrobił co było możliwe. Czy mógł więcej?
Może tak, a może nie. Jeśli mówiłby mocniej więcej żydów straciło-
by życie. Niemcy podjęliby jeszcze szerszą akcję wchodzenia do ka-
tolickich klasztorów, konwentów, plebanii i innych miejsc przecho-
wywania żydów. Jest to bardzo roztropne stanowisko, i chyba na dziś
najbardziej realne, a z drugiej strony winno satysfakcjonować oby-
dwie strony.

Szkoda, że książka nie została zaopatrzona w stosowne przy-
pisy, a ostatecznie choćby w bibliografię. Byłaby to ważna pomoc
dla ewentualnych dalszych własnych studiów. Cennym uzupełnie-
niem i pomocą byłyby także odpowiednie indeksy, np. osób, jest ich
dość znacząca ilość. Występują tutaj znaczące nazwiska i wielkie au-
torytety, których opinie warto czasem poznać nawet w pewnym oder-
waniu od kontekstu.
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Z kart książki ostatecznie wybrzmiewa optymizm odnośnie do
dalszych relacji katolicko-żydowskich. Zresztą staramy się budować
otwartość ku nowym inicjatywom, a jednocześnie rozwijać istnieją-
ce, zwłaszcza wspólne dzieła. Z pewnością takie nastawienie winno
być sygnalizowane z obu stron, co więcej winno przybierać konkret-
ne przejawy. Tkwienie w krytyce, i to jeszcze korzystającej z języka
dalekiego od wiary w Jedynego Boga nie daje pozytywnych per-
spektyw.

Z książki tchnie pewne ukierunkowanie ku judaizmowi i sze-
roko pojętą problematykę żydowską. Także akcenty czy opinie, mają
niekiedy pewne nachylenie ideowe. Autorowi jakby czasem trudno
się od tego uwolnić. Ma się wrażenie, że to tkwi w nim osobowo, co
znając go jest dość oczywiste i bardziej zrozumiałe. Zdaje się także,
że cała jego działalność w tej płaszczyźnie ma podobne nachylenie.

Książka napisana jest prostym i bezpośrednim językiem. Licz-
ne wyjaśnienia są przekonujące, jednoznaczne i poprawne, zdaje się
do akceptacji przez wszystkich. Zestawienia treści stanowią dobry
materiał wyjściowy wobec zainteresowań w tej problematyce. Opra-
cowanie to zatem może stać się ważnym elementem dialogu katolic-
ko-żydowskiego nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej. Stamtąd zaś jeszcze szerzej oraz głębiej oddziaływać na inne
środowiska.

bp Andrzej F. Dziuba
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