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WPROWADZENIE

„Warszawskie Studia Pastoralne” stają się coraz bardziej cza-
sopismem interdyscyplinarnym. Jest to odpowiedź na współczesne 
wyzwania, jakie stają przed teologią pastoralną. Badania naukowe 
pastoralistów koncentrują się na trzech kierunkach myśli teologicz-
nej: refleksji o Bogu, o człowieku i o Kościele. Poszerzona tema-
tyka badań pastoralnych otwiera łamy tego czasopisma zwłaszcza 
przed tymi Autorami, którzy podejmować będą naukową dyskusję  
o wszystkich problemach współczesnego Kościoła i świata.

Teologia pastoralna bardzo się zmieniała ostatnimi czasy. Widać 
to także po Autorach publikujących naukowe dysertacje teologiczno-
pastoralne. Coraz więcej jest w gronie pastoralistów osób świeckich, 
a to oznacza, że uprawiana dotychczas teologia pastoralna pod kątem 
przygotowania do duszpasterstwa, staje się teologią praktyczną, któ-
ra ma służyć całemu Kościołowi. Ta niepozorna zmiana jakościowa 
stawia jednak nowe zadania także przed publikatorami teologiczny-
mi. Mają one za zadanie nie tylko relacjonować stan badań, ale także 
wskazywać nowe zadania badawcze dla teologów. 

Pastoraliści powinni być szczególnie wyczuleni na współczesne 
wyzwania, jako stają przed Kościołem. Jednocześnie to ludzkość do-
maga się od nich pomocy intelektualnej w rozwiązywaniu proble-
mów codzienności. Dlatego pastoralista, pozostając na pierwszym 
miejscu teologiem, powinien uczyć się udzielania pomocy człowie-
kowi na jego drodze wiary. Temu celowi mają także służyć łamy 
„Warszawskich Studiów Pastoralnych”. 
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WproWadzenie

Kolejny, trzynasty numer zamyka ważny etap profilowania te-
matyki tego czasopisma. Zawiera on wszystkie materiały, które na-
deszły do Redakcji. Artykuły zostały ułożone w alfabetycznej ko-
lejności Autorów. Kolejne numery będą już profilowane pod kątem 
nowych zadań. Przede wszystkim Redakcja kieruje zaproszenie do 
wszystkich pastoralistów, aby włączyli się w dyskusję nad określe-
niem merytoryki teologicznopastoralnej. Ten dział w badaniach pa-
storalnych powinien być wyjątkowo dowartościowany. Drugi obszar 
to nieustanne ubogacanie metodologii prowadzenia badań pastoral-
nych. I wreszcie trzeci dział to problematyka dyskusyjna, która bę-
dzie stwarzać nowe obszary współpracy interdyscyplinarnej. 

Zapraszając do współpracy wszystkich pastoralistów można 
mieć nadzieję, że wynikami ich badań będą zainteresowani nie tyl-
ko duszpasterze, ale będzie coraz więcej osób świeckich zaintrygo-
wanych wymianą myśli, którzy zechcą włączyć się w poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania współczesnego członka Kościoła i obywatela 
świata. 

Ks. Edmund Robek SAC
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Rola sensu życia w kształtowaniu chRześcijańskiego sumienia młodzieży

stanisław głaz sj1

ROLA SENSU ŻYCIA W KSZTAŁTOWANIU
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA MŁODZIEŻY

Streszczenie

Celem badań jest ukazanie roli sensu życia i sumienia młodzieży 
studiującej, a także związku tych dwóch wymiarów ludzkiego ży-
cia w grupach młodzieży o wysokim i niskim poziomie przeżycia 
obecności Boga. W pracy użyto następujące metody: dla określe-
nia struktury sensu życia – Test Sensu Życia (PIL) J. Crumbaugha  
i L. Maholicka, dla ustalenia poziomu wrażliwości sumienia  –  Ska-
li Wrażliwości Sumienia (SWS) D. Buksika, dla określenia poziomu 
przeżycia religijnego; obecności Boga – Skali Doświadczenia Reli-
gijnego (SDR) S. Głaza. Badania przeprowadzono wśród młodzieży 
akademickiej w Krakowie. Młodzież stanowią mężczyźni studiu-
jący elektrotechnikę i filozofię oraz kobiety studiujące pedagogikę  
i fizykę w 2009 r. Przedział wiekowy badanej młodzieży mieści się  
w granicach od 21 do 25 roku życia. Do analizy użyto wyników uzy-
skanych na podstawie poprawnie wypełnionych 240 zestawów kwe-
stionariuszy. Analiza badań dowodzi, że młodzież charakteryzuje 
się zróżnicowaną strukturą sensu życia, poziomem wrażliwości su-

1 STANISŁAW GŁAZ, ks. dr hab. prof. Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedago-
gicznej „Ignatianum” w Krakowie, kierownik katedry Psychologii Ogólnej i Psycholo-
gii Religii, prorektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, autor licznych rozpraw  
naukowych. 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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mienia i przeżycia obecności Boga. Młodzież o wysokim poziomie 
przeżycia obecności Boga ma inną (lepiej rozbudowaną) strukturę 
poczucia sensu życia i wrażliwości sumienia niż młodzież o niskim 
poziomie tego przeżycia. Także w grupie młodzieży o wysokim po-
ziomie przeżycia obecności Boga inne zmienne niezależne dotyczą-
ce sensu życia mają istotne oddziaływanie na strukturę wrażliwości 
sumienia, która stanowi zmienną zależną, niż w grupie młodzieży  
o niskim poziomie przeżycia obecności Boga. Struktura sensu życia 
ma mocniejsze powiązanie z obydwoma wymiarami wrażliwości su-
mienia młodzieży o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga niż 
osób o niskim poziomie tego przeżycia.

Wprowadzenie

Badacze często podkreślają, że w społeczeństwach bardzo zróż-
nicowanych pod względem funkcjonowania i struktury takie wy-
miary ludzkiego życia, jak moralność, religijność, znaczenie sensu 
życia podlegają daleko idącym przemianom. Niekiedy mówią oni 
o zbyt częstym kryzysie współczesnej rodziny, o próżni moralnej,  
o kryzysie wartości, o tworzeniu się subkultur młodzieżowych. Źró-
deł takiego stanu należy dopatrywać się w samym człowieku, w ro-
dzinie, wychowaniu, zanika bowiem metafizyczne rozumienie war-
tości, sensu życia, ludzkiego sumienia2. 

Autor artykułu mając na uwadze proces szybkich przemian  
społeczno-religijnych oraz zagrożenia wynikające z procesu prze-
biegu transformacji, gdzie religia i moralność coraz częściej two-
rzą odrębne systemy regulacji ludzkich zachowań i działań, podjął 
próbę ukazania roli sensu życia w kształtowaniu chrześcijańskiego 
sumienia. Stąd w niniejszej pracy zostanie ukazana ważność tych 
zagadnień.

2 Por. M. Drożdż, Współczesne wyzwania duszpasterskie, w: Naśladować Chrystu-
sa, Katowice 2003, s. 11–28.
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Jedno z podstawowych pytań egzystencjalnych człowieka doty-
czy sensu życia, tego kim jestem, skąd przychodzę i dokąd zmie-
rzam. Na tego rodzaju pytania próbę odpowiedzi podejmuje także 
teologia systematyczna. Czym jest sens życia? Trudność z odpowie-
dzią na to pytanie wiąże się bezpośrednio z wielością perspektyw  
i koncepcji dotyczących tego zagadnienia. Niełatwo podać praw-
dziwą i jedyną definicję tego zagadnienia. Najczęściej mówi się  
o filozoficznej koncepcji sensu życia, gdy filozoficznie spogląda się 
na świat jako całość, którego częścią jest życie każdego człowieka. 
W znaczeniu społecznym sens egzystencji ludzkiej określają rezulta-
ty działań ludzkich i ich wartości. Życie może mieć także sens „we-
wnętrzny”, jeśli odwołuje się do wartości i stanowi ono uporządko-
waną całość działań wartościowych. Wszystkie wymiary razem sta-
nowią harmonijną całość ludzkiego życia3. Frankl swoje spojrzenie 
na zagadnienie sensu życia wyrazi w jednym zdaniu – powie: „życie 
jest pytaniem o sens życia, a odpowiedzią jest przyjęcie odpowie-
dzialności za życie”4. Sens życia to zespół przekonań i związanych  
z nim zasad  postępowania, pozwalających ukierunkować życie oso-
by ludzkiej. Szczególnego zatem znaczenia dla sensu ludzkiej egzy-
stencji nabiera poczucie pewnej odpowiedzialności za sposób prze-
żywania własnego życia.   

Dlaczego pasterze Kościoła ostatnio tak wiele miejsca przezna-
czają w swoich wystąpieniach tematyce sensu życia? Na to pytanie 
daje nam odpowiedź sam Papież. Jan Paweł II, zwracając się do 
młodzieży, powie: „życie to rzeczywistość pełna tajemnic. Ogromny 
postęp nauki i techniki pozwolił zgłębić tajniki życia biologicznego, 
wystarczy jednak przejrzeć się choćby pobieżnie naszemu osobiste-
mu doświadczeniu, by uświadomić sobie, że indywidualne i zbioro-
we istnienie człowieka na naszej planecie ma jeszcze wiele innych 
wymiarów. Nasze niespokojne serce wychodzi w swoich poszuki-

3 Por. T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, Warszawa 1980.
4 V. Frankl, Homo patiens, Warszawa, s. 42.
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waniach poza ludzkie ograniczenia... Pośród wszystkich sprzeczno-
ści życia szukamy jego prawdziwego sensu”5. Papież w ten sposób 
chce wskazać na religijny wymiar ludzkiego życia, a konkretnie sen-
su życia. Przypomina on również, że „tylko Bóg jest ostatecznym 
oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens 
naszej ludzkiej egzystencji”6. Jan Paweł II wskazuje na Jezusa jako 
tego, który potrafi zaspokoić pragnienia ludzkiego serca i odnaleźć 
sens własnego życia. Powie o Nim: „Nie jest on ani ideą, ani ni-
czym innym, jak tylko osobą”7. Przemawiając do młodych powie 
zaś: „wszystkie dobra ziemskie, wszystkie sukcesy zawodowe, na-
wet ludzka miłość, o której marzycie, nie zaspokoją nigdy w pełni 
waszych najbardziej wewnętrznych i głębokich oczekiwań. Tylko 
spotkanie z Jezusem może nadać pełny sens waszemu życiu: »Stwo-
rzyłeś nas, Panie, dla siebie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki 
nie spocznie w Tobie« – napisał św. Augustyn (Wyznania, 1,1,)”8. 
Kontynuując podjętą myśl, Papież przypomina, że sens życiu nadaje 
miłość Jezusa: „Tylko ten, kto umie kochać aż do zapomnienia o 
sobie, by oddać się bratu, realizuje w pełni swoje życie i daje naj-
wyższy wyraz wartości swojego ziemskiego istnienia”9. 

Czym jest zatem ludzkie sumienie? Jest bardzo dużo koncepcji, 
czym jest lub czym powinno być sumienie. Wszystko zależy od tego, 

5 Jan Paweł II, Przemówienie powitalne do młodzieży całego świata, Mile High 
Stadium, w: Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych Świata, Polski  
i Lednicy, Poznań 2008, s. 522. 

6 Por. Jan Paweł II, List do młodych całego świata (parati semper) z okazji Między-
narodowego Roku Młodzieży, w: Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do mło-
dych Świata, Polski i Lednicy, s. 352

7 Jan Paweł II, Schaan Dux, Liechtenstein, spotkanie z młodzieżą, Odpowiedź Jezu-
sa, w: Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych Świata, Polski i Lednicy, 
s. 234. 

8 Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata  
z okazji XIX Światowego Dnia Młodzieży, „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,21), w: Pod-
ręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych Świata, Polski i Lednicy, s. 707.

9 Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, Santiago de Compostela – Monte del Gozo, 
w: Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych Świata, Polski i Lednicy,  
s. 442.
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jaki przyjmie się punkt widzenia tej rzeczywistości. Różnice więc  
w określeniu pojęcia „sumienie” wynikają z faktu, że każda dys-
cyplina naukowa skupia się na własnym zakresie tej problematyki,  
a tym samym obejmuje tylko część całego zagadnienia. Można jed-
nak przyjąć ogólne stwierdzenie, że niezależnie od poziomu kultury 
i cywilizacji sumienie ma pewną świadomość moralną, która w spo-
sób istotny związana jest z naturą człowieka. Za najbardziej pewną  
i uświęconą tradycją koncepcję sumienia można uznać tę, która mówi, 
że sumienie jest to praktyczny sąd naszego rozumu, mówiący nam, co 
mamy robić, a czego nie (sumienie przeduczynkowe), orzekający już 
po dokonaniu uczynku o jego wartości moralnej (sumienie pouczyn-
kowe). Potocznie takie sumienie można nazwać głosem Bożym10.

W dokumentach Soboru Watykańskiego II na temat sumienia 
czytamy: „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam 
sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos 
wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia 
dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem. Człowiek bo-
wiem ma w swym sercu wpisane przez Boga prawo. Sumienie jest 
najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa 
on sam z Bogiem, którego głos  rozbrzmiewa w jego  wnętrzu. Przez 
sumienie dziwnym sposobem staje się wiadomym to prawo, które 
wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego. Im bardziej bierze górę 
prawe sumienie, tym więcej osoby i grupy ludzkie unikają ślepej sa-
mowoli i starają się dostosować do obiektywnych norm moralności. 
Często jednak zdarza się, że sumienie błądzi na skutek niepokonanej 
niewiedzy, ale nie traci przez to swej godności. Nie można tego jed-
nak powiedzieć w wypadku, gdy człowiek niewiele dba o poszuki-
wanie prawdy i dobra, sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega 
zaślepieniu”11.

10 Por. Z. Wanat, Sumienie, w: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II. Encyklo-
pedia nauczania moralnego, Radom 2005, s. 511–516.

11 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 16, Poznań 1994.
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Powyższy dokument soborowy ukazuje sumienie jako rzeczy-
wistość religijną, którą cechuje konieczność stałego rozwoju. Tym 
rozwojem sumienia należy kierować, aby nie błądziło i nie przyzwy-
czajało się do grzechu. „Wychowanie sumienia jest zadaniem całe-
go życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko w poznanie  
i praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez su-
mienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty, chroni lub uwal-
nia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń 
do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. 
Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju  
serca”12.

Wychowawcy zdają sobie sprawę, że człowiek w kształtowaniu 
swego życia i własnej osobowości nie jest istotą absolutną, lecz za-
leżną wewnętrznie (temperament, właściwości fizyczne, duchowe, 
charakter) oraz zewnętrznie (otoczenie, wychowanie, szkoła), wo-
bec czego trudno mówić o sumieniu z góry ukształtowanym. Należy 
raczej mówić o sumieniu, które nieustannie się formuje, tzn. ciągle 
uczy się, dzięki zewnętrznym wpływom, odróżniać, co jest dobre,  
a co złe13.

Bezpośrednie środowisko wzrostu i rozwoju człowieka, jak ro-
dzina, grupa koleżeńska czy społeczeństwo, może stanowić ogromną 
pomoc, a czasem przeszkodę we właściwym rozwijaniu tej delikatnej 
„władzy – możliwości” w człowieku. Dużą rolę odgrywa tu religij-
ny klimat otoczenia oraz prawidłowy rozwój świadomości religijnej, 
który dokonuje się w sposób szczególny przez katechezę.

Wielką pomocą dla chrześcijanina we właściwym kształtowa-
niu sumienia jest otrzymany już w starotestamentalnym Objawieniu 
Dekalog, w którym podstawowe wymagania tzw. prawa naturalne-
go zostały bardzo jasno określone, niby „graniczne słupy” wyty- 
czające teren postępowania godnego człowieka, zaprzyjaźnionego  

12 Tamże, nr 1784.
13 Por. Z. Marek, Wychowanie do wiary, Kraków 1996.
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z Bogiem. Znaczącym czynnikiem formującym sumienie chrześci-
janina jest osoba Jezusa, Jego życie, postępowanie, nauka, a przede 
wszystkim Jego śmierć i zmartwychwstanie, ukazujące podstawowe 
prawo Kościoła – nowe przykazanie miłowania na wzór Chrystusa. 
Aby mieć dobrze uformowane sumienie, rodzice muszą nieustannie 
konfrontować swoje postępowanie z zasadami Ewangelii. Przypo-
mina o tym Katechizm: „W formowaniu sumienia Słowo Boże jest 
światłem na naszej drodze, powinniśmy przyjmować je przez wiarę  
i modlitwę oraz stosować w praktyce. Powinniśmy także badać na-
sze sumienie, wpatrując się w Krzyż Pana. Jesteśmy wspierani da-
rami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem lub radami innych 
ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła”14, by nie doszło 
do sytuacji wytworzenia się tzw. własnego sumienia, które często nie 
jest już „głosem Bożym” w człowieku, ale raczej głosem zepsutej 
ludzkiej natury, poddanej różnym zniewoleniom. 

Spośród wymienionych wyżej zewnętrznych wpływów na prze-
bieg procesu kształtowania sumienia najważniejszy na pewno stano-
wi rodzina. Jest to też bez wątpienia najwłaściwsze miejsce, w któ-
rym proces ten powinien się dokonywać. Wynika to przede wszyst-
kim ze znaczenia, jakie mają rodzice i rodzina15. Współczesny stan 
wiedzy psychologicznej pozwala wierzyć, że u człowieka istnieje 
nawet nieuświadomione życie duchowe. Bardzo ważne bowiem pro-
cesy duchowe dokonują się już w łonie matki i rzutują one na całe 
życie człowieka. Jak wskazuje psychologia, odpowiedni tryb życia 
matki może kierować tymi procesami. Dla życia płodu nie bez zna-
czenia jest to, jak wygląda życie matki, czy jest ono nacechowane 
skupieniem, modlitwą i pogodą ducha, czy też nie. Udowodniono 
bowiem, że nie tylko czynniki fizyczne, ale i duchowe łączą matkę  
z dzieckiem. Pobożność matki rzutuje więc na późniejszą religijność 

14 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1785.
15 Por. M. Wilczek, Wychowanie do macierzyństwa, w: M. Ryś (red.), Autorytet 

prawdy, Warszawa 2006, s. 171–188.
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dziecka, która dzięki temu będzie bardziej spontaniczna, a dziecko  
z natury swej będzie bardziej otwarte na wartości religijne16. Ma to 
też ogromne znaczenie w późniejszym rozwoju sumienia, które swy-
mi korzeniami tkwi w całości duszy człowieka.

Problem badawczy

Człowiek jest istotą społeczną. Swoje człowieczeństwo może 
w pełni urzeczywistniać tylko wspólnie z innymi ludźmi. Przejawia 
się to w tym, że jest otwarty na innych ludzi, potrzebuje ich i wraz 
z nimi tworzy różne formy społeczności. Człowiek „sam sobie nie 
wystarcza: tylko w społeczności może osiągnąć i osiąga pełniejszy 
rozwój swoich możliwości fizycznych, psychicznych i duchowych. 
W ciągu swojego życia człowiek – czy chce, czy nie – realizuje sie-
bie w wielu wspólnotach i społecznościach. Możemy wyodrębnić 
różne formy społeczności. Najważniejsze to: rodzina, małżeństwo, 
naród, państwo. Są to społeczności naturalne. Jest też społeczność 
nadprzyrodzona, religijna – to wspólnota Kościoła. Człowiek żyjąc 
w tych wspólnotach podejmuje różne decyzje, kieruje się wartościa-
mi, kształtuje własne postawy, spełnia się jako człowiek.

Poszukiwania niektórych naukowców dowodzą, że człowiek jest 
także obdarzony zdolnością do osobistej relacji z Bogiem17, w któ-
rej doświadcza obecności Boga bądź Jego nieobecności. W ostatnich 
latach zagadnieniem tym zajmował się szczególne autor pracy. Uka-
zał on związek sensu życia osób o wysokim i niskim doświadczeniu 
religijnym. Młodzież o wysokim poziome doświadczenia religijnego 
ujawnia większą ciekawość poszukiwania czegoś nowego, większą 
dążność w realizacji celów i sensu życia niż o niskim18. Godne pod-
kreślenia jest, iż najwyższą tendencję poczucia sensu życia ujaw-

16 Por. S. Pacot, Powróć do życia, Poznań 2004.
17 Por. J. Kozielecki, Z Bogiem albo bez Boga, Warszawa 1999; S. Głaz, Doświad-

czenie religijne a osobowość, Kraków 2000.
18 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a sens życia, Kraków 2000.
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niają mężczyźni studiujący leśnictwo, którym towarzyszy najniższy 
poziom świadomości skutków przeżycia obecności Boga19. Inne ba-
dania ukazały, iż kobietom studiującym filozofię towarzyszy najwyż-
sza świadomość skutków przeżycia obecności Boga, najniższa zaś 
studentom szkoły zawodowej.

Analiza badań przeprowadzona przez Buksika wskazuje, że ko-
biety poziomem wrażliwości sumienia na otaczający je świat i na 
wartości moralne przewyższają mężczyzn20. Mężczyźni mają bar-
dziej wrażliwe sumienie wobec siebie oraz innych osób. Poziom 
wrażliwości sumienia w sferze wrażliwości na siebie i innych jak  
i wrażliwości na świat i wartości moralne jest tym wyższy, im wyż-
sza jest intensywność postaw religijnych, im słabsza jest dezintegra-
cja wartościowania. Dzieci ojców z wykształceniem zawodowym 
ujawniają wyższy poziom wrażliwości sumienia niż z wykształce-
niem wyższym.

Przegląd literatury pokazuje, że problematyka sensu ludzkiego 
życia oraz wrażliwości sumienia w ostatnich latach wzbudza coraz 
większe zainteresowanie wśród naukowców. Dziś, kiedy wielu mło-
dych ludzi pyta się o sens własnego życia, poszukuje go, widoczna jest 
potrzeba przybliżenia tego fenomenu. Dotyczy to również ludzkiego 
sumienia. Coraz częściej mówi się o sumieniu jako o sprawie prywat-
nej, ujmuje się je zbyt indywidualnie, subiektywnie. Wielu ludzi ma 
niewłaściwie ukształtowane sumienie. Stąd określenie problemu ba-
dawczego w niniejszej pracy zachęca do wskazania związku między 
sensem życia a wrażliwością sumienia. Zamiary autora pracy skłoniły 
do znalezienia odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 
1. Czy przeżycie religijne: obecności Boga różnicuje zmienne:  

a) sens ludzkiego życia, b) wrażliwość sumienia młodzieży stu-
diującej?

19 Por. S. Głaz, Wpływ zmiennych egzystencjalnych na skutki przeżycia religijnego, 
„Czasopismo Psychologiczne”. 2003, s. 119–132.

20 Por. D. Buksik, Wrażliwość sumienia (studium empiryczne), Warszawa 2003.
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2. Które, ze zmiennych niezależnych, czyli sensu życia, oddziałują 
w sposób istotny na wrażliwość sumienia w grupach młodzieży 
o wysokim i niskim przeżyciu obecności Boga?

3. Które elementy sensu życia, brane pod uwagę w obecnej pra-
cy, w jakim stopniu i w jakiej kolejności, wyjaśniają wariancję 
zmiennych zależnych odnoszących się do wrażliwości sumienia 
w grupach osób o wysokim i niskim przeżyciu obecności Boga?

Cel badań i hipotezy

Poszukiwania badaczy przedmiotu, jak i praca duszpastersko-pa-
storalna pokazują, że osoby o wysokim przeżyciu obecności Boga 
mogą ujawniać inną strukturę sensu własnego życia niż te o niskim. 
Szczególne powiązanie z przeżyciami religijnymi młodzieży może 
mieć także wrażliwość sumienia. Specyficzne miejsce w tym ukła-
dzie może mieć niekiedy sens życia, który, jak ukazują poszukiwania 
badaczy21, często ma związek z religijnością człowieka.  

Pytania badawcze sugerują postawienie następujących hipotez:
1. Młodzież o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga ma le-

piej rozbudowaną strukturę sensu życia niż ta o niskim przeżyciu 
obecności Boga.

2. Młodzież o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga ma 
lepiej rozwiniętą strukturę wrażliwości sumienia niż młodzież  
o niskim poziomie przeżycia obecności Boga.

3. Mocniejsze oddziaływanie na wrażliwość sumienia młodzieży 
ma struktura sensu życia w grupie młodzieży o wysokim przeży-
ciu obecności Boga niż o niskim poziomie przeżycia.

21 Por. K. Popielski, Zakończenie. Wartości „w życiu” i wartości „dla życia”, w: 
Popielski K. (red.), Wartości dla życia, s. 521–532, Lublin 2008; S. Głaz, Niektóre czyn-
niki warunkujące przeżycia religijne młodzieży studiującej, Kraków 2009.
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Charakterystyka zastosowanych metod

W celu znalezienia odpowiedzi na postawiony problem w pracy 
użyto takich narzędzi badawczych dostępnych współczesnej nauce, 
które pozwoliły określić zmienne osobowościowe osób badanych. 
Wybór narzędzi został podyktowany przyjętym celem pracy.

a) Test Sensu Życia (PIL) J. Crumbaugha i L. Maholicka
W konstrukcji tego testu za punkt wyjścia przyjęto teorię fru-

stracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej Frankla. Test ten składa 
się z trzech części. Pierwszą z nich stanowi siedmiostopniowa skala 
złożona z 20 twierdzeń22. Cyfra 1 oznacza optymalne nasilenie braku 
jakiegoś przykrego z punktu widzenia egzystencjalnego, zjawiska,  
a cyfra 7 z kolei wskazuje największe nasilenie pozytywnej postawy 
w stosunku do życia. Część druga testu składa się z 14  niedokończo-
nych twierdzeń; badany jest proszony o dokończenie zdań pierwszą 
myślą, jaka pojawi się w jego świadomości. Część trzecia testu na-
tomiast stanowi zachętę do wypowiedzi wolnej, gdzie badany jest 
proszony o napisanie kilku zdań na temat własnych dążeń, celów 
życiowych. Kategoryzacji twierdzeń części pierwszej testu można 
dokonać na kilka sposobów – w zależności od tego, jakie przyjmie-
my kryteria. W niniejszej pracy przyjęto następującą kategoryzację 
twierdzeń użytych w tej części tekstu: wszystkie twierdzenia (20) 
podzielono na trzy zbiory; są to: sens życia (SŻ) (twierdzenie 2, 10, 
11, 12, 14, 17) – czynnik ten określa stopień natężenia poczucia sen-
su życia; następny dotyczy celów życia (CŻ) (twierdzenie 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 20) – określa świadomość celów życiowych; ostatni odnosi 
się do afirmacji życia (DŻ) (twierdzenia 1, 6, 13, 15, 16, 18, 19) – 
ten czynnik określa postawę wobec własnego życia. Suma punktów 

22 Por. K. Popielski, Testy egzystencjalne: Metody badania frustracji egzystencjal-
nej i nerwicy noogennej, w: K. Popielski  (red.), Człowiek  – pytanie otwarte, s. 237–261, 
Lublin 1987.
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wskazana przez badaną osobę w tej części skali jest wskaźnikiem 
natężenia stopnia poczucia sensu własnego życia. Wskaźnik rzetel-
ności odliczany dla zrewidowanej i obecnie używanej listy twier-
dzeń za pomocą „r Pearsona” wynosi 0,81, a po korekcie Spearma-
na-Browna – 0,90.

b) Skala Wrażliwości Sumienia (SWS) D. Buksika
W badaniu sumienia użyto Skali Wrażliwości Sumienia (SWS) 

Buksika23. Zawiera ona 7-punktowe kontinuum kategorii odpowiedzi 
dla każdego z 31 twierdzeń. Ma ona dwie podskalne. Użyta wersja 
skali zawiera 15 twierdzeń badających wrażliwość na siebie i innych 
(WSI) oraz 16 twierdzeń badających wrażliwość na świat i warto-
ści moralne (WŚWM). W skład pierwszej podskali (WSI) wchodzą 
twierdzenia dotyczące wrażliwości na głos sumienia, obowiązek, 
powinność, szacunek dla samego siebie, uczestnictwo w akcjach do-
broczynnych oraz wrażliwość na cierpienie i umiejętność wybacza-
nia. W skład drugiej podskali (WŚWM) wchodzą takie zagadnienia 
jak: odpowiedzialność za otaczający świat, wrażliwość na cierpienie 
ludzi, na poszanowanie życia. Współczynnik rzetelność testu metodą 
test-retest wynosi 0,72. 

c) Skala Doświadczenia Religijnego (SDR) S. Głaza
Twierdzenia skali mają charakter religijny24. Do każdego twier-

dzenia skali dołączono 7 możliwych odpowiedzi. Zadaniem osoby 
badanej jest wyrażenie na 7-stopniowej skali typu Likerta opinii, na 
ile zgadza się lub nie z treścią twierdzeń. Skala ta ma trzy podskale. 
Pierwsza z nich określa intensywność doświadczenia Boga w ogóle 
(DB), gdzie wspóczynnik zgodności wewnętrznej alpha Cronbacha 
wynosi 0,92. Druga podskala służy do pomiaru intensywności prze-
życia obecności Boga (OB), a współczynnik zgodności wewnętrznej 

23 Por. D. Buksik, Wrażliwość sumienia (studium empiryczne), Warszawa 2003.
24 Por. S. Głaz, Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży, Kraków 2010.
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alpha Cronbacha wynosi 0,94. Ostatnia podskala zaś określa inten-
sywność przeżycia nieobecności Boga (NB). Współczynnik zgodno-
ści wewnętrznej jest również wysoki – alpha Cronbacha wynosi 0,91 
(Głaz 2002). W obecnej pracy w celu zebrania materiału empiryczne-
go dotyczącego przeżycia religijnego, jakim jest obecność Boga i Jego 
nieobecność, użyto drugiej i trzeciej podskali. Trafność kryterialna: 
korelacja (p Spearmana) pomiędzy Skalą Doświadczenia Religijnego 
a Skalą Centralności Postawy Religijnej Prężyny wynosi 0,63.

Strategia badań

Literatura przedmiotu ujawnia nam, że problematyka przeżyć re-
ligijnych: obecności Boga rzadko jest podejmowana na gruncie na-
uki. Stan taki zachęca niektórych badaczy do nowych poszukiwań w 
tej dziedzinie. Dotyczy to także struktury sensu życia i wrażliwości 
ludzkiego sumienia. Mając powyższe założenia metodologiczne, na-
leży ustalić dalszą strategię własnych badań. 

Celem obecnych badań będzie:
1) określenie poziomu sensu życia oraz struktury sumienia w po-

szczególnych grupach osób badanych o wysokim i niskim pozio-
mie przeżycia obecności Boga;

2) ukazanie powiązania sensu życia z wrażliwością sumienia w po-
szczególnych grupach młodzieży o wysokim i niskim poziomie 
przeżycia obecności Boga.
Aby rozstrzygnąć problem, w pracy postanowiono przyjąć takie 

narzędzia badawcze, za pomocą których będzie można określić po-
ziom poszczególnych, wyżej wymienionych wymiarów osobowości 
i religijności. Analiza uzyskanych wyników zostanie przeprowadzo-
na na podstawie wartości średnich (M) i odchyleń standardowych 
(SD). Zostanie przeprowadzona analiza wariancji  (Anova).  Różni-
ce statystycznie istotne bądź podobieństwa pomiędzy poszczególny-
mi podgrupami młodzieży badanej w zakresie przeciętnych profili 
umożliwią znalezienie odpowiedzi na postawione hipotezy badaw-
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cze. Zostanie zastosowana także procedura analizy wielokrotnej re-
gresji krokowej. Ten typ metody spełnia kilka funkcji: zmierza do 
wyłonienia zmiennych niezależnych tzw. istotnych, określa związek 
między zmienną niezależną a zmienną zależną (współczynnik regre-
sji wielokrotnej – R), ustala procent wyjaśnianej wariancji zmiennej 
zależnej (R2), a także wskazuje, w jakiej kolejności zmienne nieza-
leżne wprowadzane są do równania regresyjnego25.

Sposób przeprowadzenia badań i charakterystyka osób

Materiał potrzebny do badań uzyskano dzięki przeprowadzeniu 
testów wśród młodzieży akademickiej w wieku od 21 do 25 lat. Ba-
danych stanowią mężczyźni studiujący elektrotechnikę lub filozofię 
oraz kobiety studiujące pedagogikę lub fizykę. Badania przeprowa-
dzono w 2009 r. Objęto nimi 273 osoby. Kilka zestawów testowych 
wypełniono tylko częściowo. Do dalszej analizy użyto wyników 
uzyskanych na podstawie poprawnie wypełnionych 240 zestawów 
kwestionariuszy. 

Studentów zapytano o ich stosunek do religii. Badana młodzież 
wobec religii nie jest obojętna. Deklaruje się wierząca. 31,5% bada-
nych uważa się za wierzących, a 29,0% zdecydowanie wierzących, 
prawie tyle samo (27,0%) za raczej wierzących. Natomiast 12,5% 
młodzieży deklaruje się jako wątpiąca, ale zainteresowana sprawami 
wiary i religii. Ankietowanych zapytano także o motywację prak-
tyk religijnych. Najczęściej swoje praktyki religijne (uczęszczanie 
do kościoła, modlenie się) podejmują oni z wewnętrznej potrzeby 
(54,5%). Jedna czwarta badanej młodzieży (24,0%) przyznaje, że 
praktyki religijne wypełnia z przyjaźni wobec Boga. Niewielki pro-
cent badanych (12,5) wypełnia swoje praktyki religijne z przyzwy-
czajenia, a 9% przyznaje, że dzieje się to ze względu na otoczenie, 

25 Por. J. Guilford, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, 
Warszawa 1964.
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w którym żyją. Najwięcej, bo 34,0% badanych studentów uważa, 
że doznało przeżycia obecności Boga rzadko. Prawie jedna trzecia 
badanej młodzieży (29,0%) deklaruje, że obecności Boga doświad-
cza często. Prawie tyle samo (28,0%) młodzieży jest przekonana, 
że doznanie to pojawiało się w ich życiu bardzo rzadko.  Niewielki 
procent badanych (9,0) uważa, że przeżycie obecności Boga towa-
rzyszyło im bardzo częst

Analiza otrzymanych wyników

Wielu badaczy widzi religijność jako jeden z ważnych elemen-
tów rozwojowych w życiu człowieka. Badacze mówią o różnych 
typach religijności człowieka, ze względu na określone formy wy-
rażania przez człowieka jego religijności i osobistych przeżyć odno-
szących się do Boga26. 

Sugeruje się, że młodzież akademicka o różnych poziomach prze-
życia religijnego: obecności Boga charakteryzuje się również specy-
ficznymi cechami sensu życia i wrażliwością sumienia. Dychotomi-
zacji dokonano zmiennej dotyczącej przeżyć religijnych: obecności 
Boga. Za kryterium podziału wzięto wartości otrzymane w Skali Do-
świadczenia Religijnego (SDR). Utworzono grupę osób o niskim (N)  
i wysokim (W) wyniku przeżycia obecności Boga. Niskie wyniki 
badanej młodzieży, tak mężczyzn, jak i kobiet, w zakresie przeżycia 
obecności Boga są równe lub mniejsze niż 45, wysokie wyniki pod 
tym względem są równe lub większe niż 75. Grupę badanych o niskich 
wynikach stanowią 71 osoby, średni wynik (M) dla tej grupy wynosi 
41,26 (SD = 8,92). Grupę młodzieży o wysokich wynikach zaś stano-
wią 82 osoby, średni wynik (M) dla grupy wynosi 85,31 (SD = 13,01). 
Pomiędzy wynikami poszczególnych grup młodzieży studiującej za-
chodzi różnica statystycznie istotna, gdzie F = 27,16; p < 0,001. 

26 Por. R. Jaworski, Typologie religijności, w: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnie-
nia z psychologii religii, s. 271–285, Kraków 2006.
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Uzyskane wartości badań wszystkich studiujących osób pod-
dano dalszej analizie. Zostaną omówione wyniki osób o wysokim 
poziomie (W) i niskim (N) przeżycia obecności Boga uzyskane na 
podstawie Testu Sensu Życia (PIL) oraz Skali Wrażliwości Sumienia 
(SWS). Celem wykrycia istotności różnic pomiędzy badanymi gru-
pami (młodzież o wysokim i niskim poziomie przeżycia obecności 
Boga) wykonano analizę wariancji (Anova). Na podstawie wartości 
średnich (M) i odchyleń standardowych (SD) dokonano interpreta-
cji wyników. Zgodnie z założeniem ukazanie różnic statystycznie 
istotnych bądź podobieństwa poszczególnych zmiennych osobo-
wościowych pomiędzy grupami młodzieży w zakresie przeciętnych 
profili umożliwi znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze, na ile 
poziom przeżycia religijnego: obecności Boga różnicuje pozostałe 
zmienne brane pod uwagę w obecnej pracy. 

Poziom sensu życia i wrażliwości sumienia młodzieży
o wysokim i niskim poziomie przeżycia obecności Boga

Poszukiwania niektórych badaczy ujawniają, że danemu rodza-
jowi religijności człowieka towarzyszy niekiedy odpowiedni zbiór 
cech osobowościowych27. Zakłada się, że i w tym przypadku inny 
zespół cech dotyczących sensu życia i wrażliwości sumienia mają 
osoby o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga, a inny o ni-
skim. Zgodnie z postanowieniem, analiza otrzymanych wyników 
pozwoli dać odpowiedź na pytanie, na ile poziom przeżycia obecno-
ści Boga różnicuje zmienne dotyczące sensu życia oraz wrażliwości 
sumienia młodzieży studiującej.

27 Por. Ch. Faiver, Religion, guilt and mental health, “Journal of Counseling and 
Development”, 44, 2000, s. 155–160; S. Głaz, Preferencja wartości ostatecznych a prze-
życia religijne młodzieży studiującej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2000, 3, s. 95–113.
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Tabela 1. Analiza wariancji (Anova), wartość testu F i poziom istot-
ności p dla zmiennych grupy o wysokim (W) i niskim (N) poziomie 
przeżyciu obecności Boga otrzymanych w Teście Sensu Życia (PIL)  
i Skali Wrażliwości Sumienia (SWS)

Czynniki

Przeżycie
obecności Boga

(W)

Przeżycie
obecności Boga

(N) F df p <

M SD M SD
SŻ

CŻ

DŻ

WSI

WŚWM

5,06

5,77

5,29

7,20

5,25

0,93

0,78

0,88

1,23

1,41

4,15

4,29

4,74

5,15

4,60

0,98

1,28

0,86

0,97

0,91

14,51

16,04

4,15

8,53

0,78

1

1

1

1

1

0,01

0,01

0,05

0,01

-

Uzyskane wartości w Teście Sensu Życia (PIL) sugerują widocz-
ne różnice statystycznie istotne pomiędzy młodzieżą o wysokim 
poziomie przeżycia obecności Boga a tą o niskim. Młodzież o wy-
sokim poziomie przeżycia obecności Boga ujawnia wyższy poziom 
poczucia sensu życia (SŻ) (F = 14,51; p < 0,01), celów życiowych 
(CŻ) (F = 16,04; p < 0,01) i afirmacji własnego życia (DŻ) (F = 4,15,  
p < 0,05) niż młodzież o niskim poziomie przeżycia obecności Boga. 
Natomiast otrzymane wartości w Skali Wrażliwości Sumienia (SWS) 
ukazują, że różnica statystycznie istotna pomiędzy młodzieżą o wy-
sokim poziomie przeżycia obecności Boga a tą o niskim zachodzi 
tylko w jednym czynniku. Osoby o wysokim przeżyciu obecności 
Boga charakteryzują się wyższym poziomem wrażliwości na siebie  
i innych (WSI) (F = 8,53; p < 0,01) niż te o niskim.
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Związek sensu życia ze strukturą sumienia młodzieży
o wysokim i niskim poziomie przeżycia obecności Boga

Poszukując sensu własnego życia, człowiek często kieruje się su-
mieniem, które jest dla niego pewnym drogowskazem28. W tym miejscu 
zostanie przedstawione powiązanie sensu życia, które stanowi zmienną 
niezależną, ze strukturą sumienia – zmienną zależną – w grupie mło-
dzieży o wysokim i niskim poziomie przeżycia obecności Boga.

Postanowiono ukazać oddziaływanie sensu życia na strukturę su-
mienia o wysokim i niskim poziomie przeżycia obecności Boga. Oto 
wyniki analizy wielokrotnej regresji krokowej dotyczące sensu życia 
i wrażliwości sumienia osób o wysokim i niskim poziomie przeżycia 
obecności Boga.

Tabela 2. Zmienne niezależne dotyczące sensu życia (SŻ, CŻ, DŻ) wy-
jaśniające wariancję wrażliwości sumienia (WSI, WŚWM) w grupie 
osób o wysokim (W) i niskim (N) poziomie przeżycia obecności Boga

Grupy
Zmienne niezależne 

wyjaśniające wariancję 
WSI

R Procent wariancji 
wyjaśnionej (R² x 100%)

W

N

SŻ

CŻ

DŻ

SŻ

DŻ

CŻ

0,1564

0,1646

0,2366

0,1012

0,2244

0,2640

2

3

5

1

5

7

28 Por. K. Dąbrowski, Sens życia jako rozwiązanie problemu ludzkiej egzystencji, 
„Studia Filozoficzne,  4, 1981, s. 28–35.V. Frankl, La sofferenza di una vita senza senso, 
Torino 1987.
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Zmienne niezależne 
wyjaśniające wariancję 

WŚWM
R Procent wariancji 

wyjaśnionej (R² x 100%)

W

N

SŻ

CŻ

DŻ

SŻ

DZ

CZ

0,2786

0,3084

0,3632

0,0718

0,1267

0,1303

8

9

13

1

2

2

Trzy zmienne niezależne dotyczące sensu życia (SŻ, CŻ, DŻ) wy-
jaśniają wariancję wrażliwości na siebie i innych (WSI) w grupie osób 
o wysokim (W) i niskim (N) poziomie przeżycia obecności Boga. 
W grupie osób o wysokim (W) poziomie przeżycia obecności Boga 
pierwsza zmienna niezależna (SŻ) dotycząca sensu życia wyjaśnia 2% 
zmienności zmiennej zależnej WSI (R = 0,1564), wszystkie zaś razem 
wyjaśniają 5% zmienności zmiennej zależnej WSI (R = 0,2366). Do-
broć otrzymanego równania regresji krokowej określa wartość testu  
F = 4,50; df = 3; p < 0,05. Równanie regresji wielokrotnej jest następu-
jące: WSI = 89,48 +– 2,57 x SŻ + 0,68 x CŻ + 0,52 x DŻ. W grupie osób 
o niskim (N) poziomie przeżycia obecności Boga wariancje zmiennej 
zależnej WSI wyjaśniają następujące zmienne dotyczące sensu życia: 
SŻ, CŻ, DŻ. Pierwsza zmienna niezależna wyjaśnia 1% zmienności 
zmiennej zależnej WSI (R = 0,1012), wszystkie razem wyjaśniają zaś 
7% zmienności zmiennej zależnej WSI (R = 0,2640). Dobroć otrzy-
manego równania regresji krokowej określa wartość testu F = 2,85; df 
= 3; p < 0,05. Równanie regresji wielokrotnej jest następujące: WSI = 
80,18 +– 1,29 x SŻ +– 3,90 x DŻ + 1,80 x CŻ. 

Te same zmienne niezależne dotyczące sensu życia (SZ, CZ, 
DZ) wyjaśniają wariancję zmiennej zależnej wrażliwości na świat 
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i wartości moralne (WŚWM) w grupie osób o wysokim (W) i ni-
skim (N) poziomie przeżycia obecności Boga. W grupie osób o wy-
sokim (W) poziomie przeżycia obecności Boga pierwsza zmienna 
dotycząca sensu żucia (SŻ) wyjaśnia 8% zmienności zmiennej za-
leżnej WŚWM (R = 0,2786), wszystkie razem wyjaśniają zaś 13% 
zmienności zmiennej WŚWM (R = 0,3632). Dobroć otrzymanego 
równania regresji krokowej określa wartość testu F = 2,69; df = 3; 
p < 0,05. Równanie regresji wielokrotnej jest następujące: WŚWM 
= 101,65 +– 3,30 x SZ + 3,77 x CZ +– 3,83 x DZ. W grupie osób  
o niskim (N) poziomie przeżycia obecności Boga wariancje zmiennej 
zależnej WŚWM wyjaśniają te same zmienne: SŻ, CŻ, DŻ. Pierwsza 
zmienna wyjaśnia 1% zmienności zmiennej zależnej WŚWM (R = 
0,0718), wszystkie razem wyjaśniają zaś 2% zmienności zmiennej 
zależnej WŚWM (R = 0,1303). Dobroć otrzymanego równania re-
gresji krokowej określa wartość testu F = 2,20; df = 3; p < 0,05. 
Równanie regresji wielokrotnej jest następujące: WŚWM = 79,59 
+– 2,26 x SŻ +– 1,73 x DŻ + 0,62 x CŻ.

Podsumowanie

Zdaniem naukowców29, szczęście jest jednym z najgłębszych i naj-
trwalszych pragnień człowieka, a mimo tego człowiek zajmuje się raczej 
poszukiwaniem i odnalezieniem sensu życia niż poszukiwaniem przy-
jemności czy szczęścia. Jeśli pragnie, to nie szczęścia samego w sobie, 
ale chciałby osiągnąć podstawę szczęśliwości, ponieważ gdy tylko to na-
stąpi, radość i szczęście pojawiają się same z siebie. Aby osiągnąć szczę-
ście, należy najpierw dążyć do sensu, a sens można znaleźć przez realiza-
cję własnych potencjalności, autentycznych wartości, w pracy twórczej, 
przez służbę jakiejś obranej wielkiej idei, Bogu, innym ludziom.

Autor artykułu zainteresowany problematyką ludzkiego „stawa-
nia się w pełni sobą”, podejmując próbę ukazania roli sensu życia  

29 Por. V. Frankl, Paradoksy szczęścia, „Życie i Myśl”, 1, 1977, s. 33–45.
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i sumienia w procesie rozwoju młodzieży studiującej, dokonał wery-
fikacji następujących hipotez:

1. Młodzież o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga ma 
lepiej rozbudowaną strukturę sensu życia niż ta o niskim przeżyciu 
obecności Boga.

2. Młodzież o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga ma 
lepiej rozwiniętą strukturę wrażliwości sumienia niż młodzież o ni-
skim poziomie przeżycia obecności Boga.

3. Mocniejsze oddziaływanie na wrażliwość sumienia młodzie-
ży ma struktura sensu życia w grupie młodzieży o wysokim przeży-
ciu obecności Boga niż o niskim poziomie przeżycia.

Analiza podjętego zagadnienia ujawnia, że młodzież studencka 
o wysokim i niskim poziomie przeżycia obecności Boga charaktery-
zuje się zróżnicowaną strukturą sensu życia i wrażliwości sumienia, 
a także widoczny jest wpływ sensu żucia na kształtowanie się wraż-
liwości sumienia młodzieży. 

Ad 1. Potwierdziła się w całości hipoteza, która brzmi: Młodzież 
o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga ma lepiej rozbudowa-
na strukturę sensu życia niż ta o niskim przeżyciu obecności Boga. 
Pod każdym względem młodzież studencka o wysokim poziomie 
przeżycia obecności Boga ujawnia bogatszą strukturę sensu życia niż 
ta o niskim poziomie tego rodzaju doświadczenia, tzn. ujawnia ona 
większe poczucie sensu swego życia, jest bardziej świadoma celów 
życiowych i bardziej afirmuje własne życie. 

Ad 2. Tylko w pewnym zakresie potwierdziła się hipoteza: Mło-
dzież o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga ma lepiej rozwi-
niętą strukturę wrażliwości sumienia niż młodzież o niskim poziomie 
przeżycia obecności Boga. Młodzież studiująca o wysokim poziomie 
przeżycia obecności Boga charakteryzuje się bogatszą strukturą su-
mienia, a dotyczy to wrażliwości na siebie i innych, niż ta o niskim po-
ziomie. W pozostałych wymiarach nie notuje się widocznych różnic.

Ad 3. Hipoteza: Mocniejsze oddziaływanie na wrażliwość su-
mienia młodzieży ma struktura sensu życia w grupie młodzieży o 
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wysokim przeżyciu obecności Boga niż o niskim poziomie przeżycia 
potwierdziła się w całości. Struktura sensu życia, a konkretnie poczu-
cie sensu życia i afirmacja życia, ma mocne powiązanie z obydwo-
ma wymiarami struktury sumienia: wrażliwością na siebie i innych 
oraz wrażliwością na świat i wartości moralne. Dotyczy to bardziej 
młodzieży o wysokim poziomie przeżycia obecności Boga niż osób  
o niskim poziomie tego przeżycia. 

Złożoność struktur sensu żucia i wrażliwości sumienia potwier-
dzają obecne badania. Ukazują także ich istotne powiązanie z prze-
życiem obecności Boga. Młodzież o wysokim przeżyciu obecności 
Boga ma lepiej rozbudowaną strukturę sensu życia i wrażliwości 
sumienia. Sugeruje to, że religijność człowieka rolę jest ważna  
w procesie stawania się w pełni sobą. Treści religijne oferując czło-
wiekowi poczucie sensu życia i celowości zachodzących wydarzeń 
mogą wzmacniać świadomość bezpieczeństwa człowieka w sytu-
acjach zagrożenia i przeżywanych przez niego wewnętrznych kon-
fliktów. Religia może także sprzyjać wyborowi konkretnych war-
tości oraz ich preferencji w kontekście zachowań indywidualnych  
i społecznych.

Przeprowadzona analiza wyników w dużej mierze potwierdza 
wcześniejsze badania. Struktura doświadczenia religijnego: obecno-
ści Boga i Jego nieobecności wśród młodzieży jest bardzo zróżnico-
wana. Podobnie przeżycie religijne istotnie różnicuje poszczególne 
aspekty osobowości młodzieży studiującej. Na przykład istotną rolę 
w wyjaśnianiu zmienności przeżycia religijnego ma sfera emocjo-
nalna30. Inne wyniki badań ujawniły, że decydujący wpływ na dy-
namikę przeżyć religijnych mają główne preferencje i zdolności ar-
tystyczne. Badania ujawniają, że im bardziej twórczość artystyczna 
człowieka jest dojrzała (wynikająca ze świadomej motywacji aksjo-
logicznej oraz światopoglądowej), tym większa jego podatność na 

30 Por. S. Głaz, Osobowościowe uwarunkowania jakości przeżyć religijnych, „Stu-
dia Psychologica”, 4, 2003, 57–67.
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intensywność przeżyć religijnych31. Intensywność doświadczenia 
religijnego mocno wiąże się z częstotliwością praktyk religijnych. 
Osoby z tego rodzaju doświadczeniem o wiele częściej od pozosta-
łych uświadamiały sobie doniosłe dla ich życia pozytywne znaczenie 
religijnych przeżyć.

Powyższa analiza zagadnienia nasuwa kilka wniosków: 
1. Zamiarów opatrzności człowiek nie jest w stanie poznać, 

dlatego też w poszukiwaniu sensu kieruje się własnym sumieniem. 
Człowiek podejmując decyzje, rozstrzyga ze sobą i z Bogiem, któ-
rego „mandatariuszem” jest własne sumienie. Sumienie nie jest jed-
nak instancją ostateczną, jest nią Bóg. Sumienie jest widziane jako 
swoiste „narzędzie poszukujące sensu”. Niejako w nim i dzięki nie-
mu człowiek odkrywa sens, „jak gdyby” wydobywa go na zewnątrz  
z własnego sumienia. Jest ono „organem sensu”. Zadaniem sumienia 
będzie tropienie utajonego w każdej sytuacji, momencie, niepowta-
rzalnego i jedynego w swoim rodzaju sensu. Niejako w nim i dzięki 
niemu człowiek odkrywa sens.

2. Wydaje się, że człowiek o bogatym życiu religijnym ma opty-
malne możliwości przyjmowania i realizowania sensu życia. Nie 
ogranicza się on do biernej akceptacji rzeczywistości, ale pragnie ją 
przekształcać nie tylko poprzez eliminowanie zła, ale przede wszyst-
kim poprzez czynienie dobra przybliżającego ludzi do Boga. Religia 
stwarza człowiekowi szansę zrealizowania i osiągnięcia sensu oraz 
zorientowania życia na Boga. Jak długo człowiek zmagać się będzie 
z ostatecznymi problemami swojej egzystencji, tak długo będzie w 
jego życiu miejsce dla religii. Religia pełni funkcję sensotwórczą, 
nie można jednak twierdzić, że sens życia bez religii jest niemożli-
wy. Ludzie niewierzący często poszukują sensu życia w wartościach 
humanistycznych, którym w ostateczności nadają rangę wartości 
ostatecznych.

31 Por. S. Radoń, S. Głaz, Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie, 
Kraków 2006.
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3. Człowiek, który docieka sensu swojego istnienia, znajduje 
w religii zaspokojenie odwiecznych aspiracji, znajduje absolutnie 
znaczący sens. Do końca nie satysfakcjonują go wiedza i wykształ-
cenie, zaangażowanie społeczne ani tym bardziej dobra materialne. 
Ludzie wierzący szukają sensu swojego życia w kontekście Boga. 
Nie zawsze jednak odnajdują w wierze religijnej wyłączne źródło 
sensu i gotową definicję rzeczywistości, nawet jeżeli mają silniej-
szą lub słabszą skłonność do wiązania problematyki sensu życia  
z różnymi formami jego religijnej interpretacji. Nawet jeżeli religia 
nie rozwiązuje wszystkich problemów, to jest znaczącym układem 
w całokształcie spraw ludzkich, także w budowaniu społeczeństwa, 
w którym nie wola posiadania i użycia określają życie ludzkie, lecz 
wewnętrzne wartości bycia i sensu.

4. Służba drugiemu człowiekowi i Bogu realizuje się w miłości. 
Dlatego też autentyczna, dojrzała miłość Boga i drugiego człowieka 
jest zarazem pełnią sensu bytowania ludzkiego. Miłość równocze-
śnie wydaje się być zasadniczą drogą do realizacji sensu, wartości  
i tym samym do osiągnięcia szczęścia, które przez jednostkę jest 
uwarunkowane realizacją sensu. Szczęście jawi się tu jako odpo-
wiedź na wypełnienie zadań, wyzwań życiowych.

5. Bóg stworzył człowieka jako istotę mającą dążyć do pełni 
swojego rozwoju. Zamiar ten został wkodowany w jego strukturę 
bytową. Tak więc człowiek jest powołany do rozwoju i ubogacania 
swojego życia. Do pełni realizacji swojego człowieczeństwa. Nie 
tylko świat, ale sam człowiek został powierzony własnej trosce i od-
powiedzialności. Otrzymał on do tego odpowiednie środki, takie jak: 
naturalne potencjalne zdolności poznania i oceny, predyspozycje, 
środowisko, łask Boża.   

6. Bardzo ważną rolę w wychowaniu młodego człowieka, oprócz 
rodziców, odgrywają również inne środowiska, osoby i czynniki wy-
chowawcze, np. dziadkowie, rodzeństwo. Mogą oni, gdy zabraknie 
rodziców lub gdy są bardzo zajęci pracą zawodową, przejąć ich rolę 
w wychowaniu religijnym. Jak wynika z badań przeprowadzonych 
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w starszej grupie dzieci szczególnie dziadkowie często zajmują się 
wnukami, mają na nich pozytywny wpływ i nie tylko opowiadają 
im o Bogu, uczą modlitw i piosenek religijnych, ale także kształtują  
w dziecku odpowiednie postawy i wprowadzają w świat wartości.

Sens istnienia człowieka w sposób naturalny i nieograniczony 
jest wkomponowany i zakodowany w strukturze rozwojowej każde-
go życia ludzkiego. Stąd też można z całym przekonaniem stwier-
dzić, że autentyczny, a zarazem prawidłowy i skuteczny rozwój 
osoby ludzkiej nastąpi tylko wtedy, gdy odnajdzie ona własny sens 
życia, tzn. będzie potrafiła kochać, tworzyć, działać i żyć według 
określonych wartości, kierując się dobrze ukształtowanym sumie-
niem. Słusznie zauważa Frankl32, że jeśli dzisiejszy człowiek pragnie 
zachować własne zdrowie tak fizyczne, jak i duchowe, to potrzebuje 
przede wszystkim jednej rzeczy, a mianowicie odpowiedniego celu 
życia, tego, by życie stale stawiało mu wymagania, którym będzie 
mógł sprostać. W przeciwnym razie poczucie braku sensu własne-
go bytowania doprowadzi go do pustki egzystencjalnej, poczucia 
bezsensowności, a nawet utraty własnej wartości. Często naprzeciw 
człowiekowi znajdującemu się w takiej sytuacji wychodzi religia. 
Przeżywana podmiotowo umożliwia człowiekowi zakorzenienie  
i bezpieczeństwo w Bogu. Ma ona moc uzdrawiania i leczenia, ale 
nie dzięki jej samej, lecz wierze.

SUMMARY

THE ROLE OF THE MEANING OF LIFE IN SHAPING 
YOUNG PEOPLE’S CHRISTIAN CONSCIENCE

The meaning of a human life is inherent in the development 
structure of each human being. Thus, there is no doubt that authentic 
and, at the same time, correct and effective development of a person 

32 Por. Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978.
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may only take place when they find their own meaning of life, i.e. 
when they learn to love, create, act and live according to specific 
values, following their well-shaped conscience. If contemporary hu-
man beings want to preserve both their physical and spiritual health, 
they, first of all, need one thing – a proper lifestyle, a way of life that 
would give them challenges they are able to face. Otherwise, the sen-
se of meaninglessness of their own life will lead them into existential 
emptiness, a sense of absurdity or even the loss of their identity. Pe-
ople who find themselves in such a situation often refer to religion. 
If it is approached in a subjective manner, it makes is possible for  
a human being to find their roots and security in God. Religion may 
heal and help a man, but it is not the religion itself, but faith, that 
reveals such power. 

The analysis of the research that has been carried out also proves 
that young people are characterized by a varied structure of the me-
aning of life, conscience and experience of God’s presence. Young 
people, whose experience of God’s presence is on a high level, re-
veal a different structure of the meaning of life and conscience than 
young people whose experience of such presence is weaker. Also, in 
the group of young people characterized by a high level of religious 
experience, other independent variables related to the meaning of life 
have more significant influence on the structure of their conscience 
- which is a dependent variable – than in the group of young people 
with a low level of religious experience.
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AgresjA – zAprzeczenie idei fAir plAy
czy element sportowej rywAlizAcji? 

„Bartek wygląda jakby był na jakiejś wojnie. Ma dziurę z tyłu nogi pod 
kolanem. Na łydce pękła zaś mu żyła.”

Trener Legii Warszawa Jan Urban o stanie zdrowia Bartłomieja Grzelaka
po meczu 9. kolejki ekstraklasy z Jagiellonią Białystok, 3 października 2009 r.

Bójki hokeistów, nokauty bokserów, zerwane ścięgna piłkarzy, 
skręcone nogi koszykarzy, poobijani piłkarze ręczni – tak często 
kończą się zawody sportowe. Elementem łączącym wymienione 
zdarzenia jest agresja. To ona, połączona z chęcią wygranej, popy-
cha sportowców do przekraczania zasad szlachetnej rywalizacji. To 
agresja powoduje, że częstokroć w zapomnienie idą zasady fair play. 
 

* Autor jest doktorantem Sekcji Teologii Pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, gdzie przygotowuje doktorat o zjawisku agresji w widowisku 
sportowym. Ukończył Wydział Teologiczny UKSW ze specjalizacją Edukacja Medial-
na i Dziennikarstwo pracą pt. „Przemiany w środowisku kibiców sportowych w świe-
tle publikacji prasowych w latach 2001–2007.” oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW na kierunku Psychologia pracą pt. „Efektywność autoprezentacji u mężczyzn  
o różnym poziomie lęku społecznego w sytuacji uzyskiwania aprobaty lub dezaprobaty 
ze strony partnera interakcji.” 

Od 2008 r. publikuje artykuły naukowe w czasopiśmie naukowym „Warszawskie 
Studia Pastoralne”.

Jego artykuły i zdjęcia o tematyce sportowej publikowały „Gazeta Wyborcza”, 
„Metropol”, „Metro”, „Magazyn Futbol”, „Echo Miasta”, „Nasza Legia”, „Fakt”, serwis 
www.legialive.pl oraz e-magazyn „Legioniści”.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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Tylko czy aby na pewno? A może agresja jest nieodłącznym elemen-
tem sportowej rywalizacji, który wynika z samej natury sportu? Bo 
w sporcie zawodowym przecież zawsze chodzi  o wygraną. 

Zanim zajmiemy się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie po-
stawione w tytule, musimy dokładnie zdefiniować interesujące nas 
terminy, czyli agresję i fair play. Tu pojawiają się jednak problemy, 
bo obydwa pojęcia są nieco odmiennie definiowane przez poszcze-
gólnych badaczy. Szczególnie wiele problemów może nastręczać 
pojęcie agresji, które można rozważać na co najmniej kilku płasz-
czyznach. 

1. Agresja i jej przyczyny

Płaszczyznę językową ukazuję nam „Słownik języka polskiego”, 
który mianem agresji określa „wrogie, zaczepne zachowanie się oraz 
silne negatywne emocje wywołujące takie zachowanie1”. W „Słow-
niku wyrazów obcych” znajdujemy wyjaśnienie, wg którego pojęcie 
agresji pochodzi od łacińskiego aggressio i oznacza „zbrojną napaść 
jednego państwa na drugie lub zachowanie się zmierzające do wyła-
dowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach2”.

Psychologiczne ujęcie terminu agresji jest bardziej rozbudowa-
ne. „Słownik Psychologiczny” informuje, że jest  to „wszelkie dzia-
łanie (fizyczne lub słowne), którego celem jest wyrządzenie krzywdy 
fizycznej lub psychicznej – rzeczywistej bądź symbolicznej – jakiejś 
osobie lub czemuś, co ją zastępuje3”. Podobną definicje przytacza 
Eliot Aronson, który działaniem agresywnym określa „zamierzone 
zachowanie mające na celu spowodowanie cierpienia fizycznego 

1 http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=agresja (dostępne: styczeń 2011 r.)
2 Praca zbiorowa, Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Na-

ukowe, Warszawa, 1978, s. 12.
3 W. Szewczuk (red), Słownik Psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa, 

1985, s. 11.



35

AgresjA – zAprzeczenie idei fAir plAy czy elementy sportowej rywAlizAcji?

lub psychicznego4”. Takie definiowanie agresji Aronson przypisuje 
psychologom społecznym. Sam bardziej wyczerpująco definiuje ten 
termin. Zgodnie z jego poglądami agresja to „zamierzone działanie 
mające na celu wyrządzenie krzywdy lub spowodowanie przykrości. 
Działanie to może być fizyczne lub słowne. Jest ono agresją nieza-
leżnie od tego, czy osiąga swój cel, czy nie5”. U Aronsona kluczową 
rolę w zrozumieniu pojęcia agresji odgrywa więc intencja. To wła-
śnie ona decyduje czy dany akt jest agresją czy nie.

W innym ujęciu za agresję może być uznawane „łamanie przy-
jętych zasad i norm współżycia społecznego, które zostało wypraco-
wane w czasie doświadczeń historycznych6”. Tak rozumiana agresja 
„ (…) jest możliwa także wtedy, kiedy atakujący nie ma bezpośred-
niej styczności z ofiarą7”.

Tak jak istnieją różne definicje terminu agresja, tak również istnieje 
wiele podziałów interesującego nas zjawiska. Rodzaje agresji wymienia 
Leonard Berkowitz. Wyróżnia on agresję wrogą i agresję instrumental-
ną. Pierwsza to akt agresji wynikający z uczucia gniewu i mający na 
celu zadanie bólu oraz spowodowanie obrażeń fizycznych. W przypad-
ku drugiej także występuje zamiar wyrządzenia krzywdy drugiej osobie, 
lecz służy jako środek do osiągnięcia celu innego niż zadanie bólu8.

Inną klasyfikację rodzajów agresji podaje Buss. Uważa on, że trze-
ba odróżnić agresję, która jest skłonnością do atakowania innych lu-
dzi bezpośrednio lub pośrednio, słownie lub fizycznie od wrogości. Ta 
wyraża się zaś w słowach i negatywnych sądach o innych ludziach9. 

4 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa, 2004 s. 235.

5 Tamże. s. 236.
6 A. Gorący, Widowisko sportowe – studium agresji,  w: Roczniki Naukowe AWF, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992, s. 129.  
7 Tamże, s. 129. 
8 L. Berkovitz,  Agression, McGraw-Hill. Nowy Jork, 1993. 
9 A. H. Buss, The Psychology of Agression, J. Wiley, New York, 1961, za: J. Supiń-

ski (red),  Agresja a kultura fizyczna, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu, Wrocław, 2005, s. 10. 
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Już samo zdefiniowanie występującego dość powszechnie w ży-
ciu codziennym terminu agresja dostarcza nam problemów. Jeszcze 
większe trudności wiążą się z ustaleniem przyczyn agresji i agre-
sywnego zachowania ludzi. W psychologii problemem tym zajęli się 
wielcy tej dziedziny łącznie z Zygmuntem Freudem na czele. Twór-
ca psychoanalizy uważał, że ludzie rodzą się z dwoma instynktami. 
Instynktem życia (Eros) i instynktem śmierci (Thanatos). To wła-
śnie ten drugi ma być przyczyną agresywnych działań. Jak określił 
to Freud instynkt ten działa w każdej żywej istocie. Dąży zaś do jej 
zniszczenia i do sprowadzenie życia do stanu początkowego, czy-
li materii nieożywionej10. W przypadku niewyładowania owej złej 
energii, będzie się ona kumulować w organizmie, co może w kon-
sekwencji doprowadzić do choroby psychicznej lub skrajnej formy 
gwałtu. Rola społeczeństwa sprowadza się zaś do kontrolowania 
tego instynktu i pomaganiu człowiekowi w przekształceniu go na 
możliwe do zaakceptowania i użyteczne zachowania. 

Badacze dowodzą, że agresja występuje powszechnie nie tylko 
u ludzi, ale wśród większości kręgowców. Ma ona wartość pozwa-
lającą na przetrwanie. Dlatego też u prawie wszystkich organizmów 
ukształtowały się silne mechanizmy hamujące. Tłumią one agresję, 
gdy jest to w ich interesie. O tym czy dane zwierze przejawi agresję, 
decydują jego wcześniejsze doświadczenia społeczne oraz specyficz-
ny kontekst społeczny, w jakim zwierze się znajduje11. W przypadku 
ludzi sytuacja społeczna ma dużo większe znaczenie niż u zwierząt. 
Spowodowane jest to złożonością naszych interakcji społecznych. 
Berkowitz sugeruje, że ludzie mogą mieć wrodzoną tendencję do 
reagowania na pewne prowokacyjne bodźce, zaatakowaniem spraw-
cy. Od złożonego wzajemnego oddziaływania między wewnętrzny-
mi tendencjami, różnymi wyuczonymi reakcjami hamującymi oraz 

10 S. Freud, Poza zasadą przyjemności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, War-
szawa. 

11 R.K. Lore, L.A. Schulz, Control of human aggression, w: American Psycholo-
gist, 1993, 48, s. 16-25. 
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szczególnym charakterem sytuacji społecznej, zależy czy owa skłon-
ność rzeczywiście przejawi się w zachowaniu zewnętrznym12. 

Opierając się na powyższych danych Aronson stwierdza, że 
agresywność u ludzi niemal na pewno ma komponent instynktowny. 
Błędem byłoby jednak stwierdzenie, że przyczyną agresji jest tylko 
i wyłącznie instynkt. Także czynniki społeczne i sytuacyjne mogą 
wywoływać agresję13. Jakie są więc inne przyczyny agresji?

Systematykę przyczyn agresji przedstawia Aronson. Zalicza  
do nich14:
•	 Przyczyny neurologiczne i chemiczne – występowanie agresji 

związane jest z okolicą znajdującą się w korze mózgowej zwa-
nej jądrem migdałowatym. Drażnienie go prądem elektrycznym 
powoduje wściekłość nawet u osób łagodnych. Zablokowanie 
aktywności neuronowej tej okolicy skutkuje łagodnością także  
u osób agresywnych.  

•	 Testosteron – badania Jamesa Dabbsa wykazały, że poziom te-
stosteronu jest wyższy u więźniów skazanych za przestępstwa  
z użyciem przemocy, niż u więźniów, którzy podczas popełnienia 
przestępstwa nie stosowali przemocy. Także inne badania dowo-
dzą, że testosteron wpływa na agresywność. Ponieważ poziom 
tego hormonu jest wyższy u mężczyzn niż u kobiet, to właśnie 
oni są bardziej agresywni. Pogląd ten potwierdzają także socjo-
biologowie, którzy uważają, że mężczyźni z natury są bardziej 
agresywni niż kobiety szczególnie, gdy chodzi o przemoc sek- 
sualną15.

•	 Alkohol – nawet samodzielne obserwacje codzienności potwier-
dzają związek alkoholu z agresją. Duża część bójek, rozbojów  

12 L. Berkovitz,  Agression...
13 E. Aronson, Człowiek istota..., s. 241.
14 Tamże, s. 249-253.
15 W. Łukaszewski, Psychologiczne koncepcje człowieka, w: J. Strelau (red.), Psy-

chologia. Podręcznik  akademicki. Podstawy psychologi, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk, 2003, s. 82.  
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i napaści dokonywana jest pod wpływem właśnie alkoholu. Po-
twierdzają to także dane policyjne16. Spożywanie alkoholu nie 
jest jednak jednoznaczne z zachowaniem agresywnym. Ma on 
raczej działanie rozhamowujące, tzn. redukuje społeczne zaha-
mowania i sprawia, że stajemy się mniej ostrożni niż zwykle  
i pozwalamy sobie na zachowania nie akceptowane społecznie.

•	 Ból i dyskomfort – zaliczane są do głównych czynników poprze-
dzających wystąpienie agresji. Zwierzę, które doświadcza bólu 
i nie może uciec z miejsca, gdzie go to spotyka, prawie zawsze 
atakuje. Przyczyną agresji może być nie tylko ból, ale także inne 
rodzaje dyskomfortu cielesnego. Próg aktywacji agresywnego 
zachowania może być obniżony także przez takie czynniki ze-
wnętrzne, jak wilgotność, upał, zanieczyszczenie powietrza czy 
przykre zapachy. Szczegółowe badania dowiodły, że do ulicz-
nych zamieszek i rozruchów dochodzi znacznie częściej w dni 
upalne, niż w dni chłodne17.

•	 Frustracja – uważana za główną przyczynę wywołującą agresję. 
Jeśli jednostka dąży do jakiegoś celu i na jej drodze pojawi się 
przeszkoda uniemożliwiająca dotarcie do niego, wynikająca stąd 
frustracja zwiększa prawdopodobieństwo agresywnej reakcji. 
Dobrze obrazuje to eksperyment Rogera Barkera, Tamary Dem-
bo i Kurta Lewina, w którym dzieci obserwowały atrakcyjne 
zabawki, ale nie mogły się nimi bawić. Gdy po długim czasie 
pozwolono im korzystać z tych zabawek, dzieci niszczyły je18. 
Potwierdza to pogląd, że frustracja jest większa, gdy cel jest bli-
sko, ale przeszkody uniemożliwiają dotarcie do niego. Pojawie-
nie się przeszkody niespodziewanej lub nieuzasadnionej powo-

16 S. Pikulski, Sprawcy zabójstw, w: Przegląd Policyjny, nr 4(40), 1995, s. 56-71.
17 J.M. Carlsmith. D.A. Anderson, Ambient temperature and the occurrence of col-

lective violence. A new analysis, Journal of Personality and Social Psychology,  1979, nr 
37, s. 337-344.  

18 Barker R. Debbo T. Lewin K, Frustration and agression. An experiment with 
young children, Uniwersity of Iowa Studies in Child Welfare, 1941, 18, s. 1-314.
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duje kolejny wzrost frustracji19. Jednak frustracja, podobnie jak 
picie alkoholu, nie zawsze prowadzi do agresji.

Zajmując się agresją w sporcie z listy przyczyn wymienionych 
przez Aronsona trzeba wykreślić alkohol. Sportowcy, biorący udział 
w zawodach, jedynie w sporadycznych przypadkach są pod jego 
wpływem20. Wszystko dlatego, że skutki picia alkoholu nie poma-
gają w osiąganiu dobrych rezultatów. Sprzyjają natomiast dekoncen-
tracji i nieadekwatnej ocenie wydarzeń na boisku czy hali sportowej. 
Obniżona zostaje też sprawność sportowca i jego kontrola nad wła-
snym ciałem. Pozostałe przyczyny agresji można uznać za mogące 
leżeć u podłoża agresywnych zachowań sportowców. 

Z badań wynika, że do przyczyn agresji u sportowców dodać 
należy jeszcze sposób sędziowania, naruszanie zasad gry, grę nie fair 
i przeszkadzanie w grze21.

Analizując przyczyny agresji, warto także zwrócić uwagę na 
eksperymenty Alberta Bandury, które są już klasycznymi przykła-
dami badań nad agresją i jej przyczynami. Dowodzą one, że dzieci 
bardzo szybko uczą się agresywnego zachowania od modela i z dużą 
łatwością powielają je. Często same wprowadzają też kolejne for-
my agresji mające na celu pognębienie ofiary22. Związane jest to  
z teorią społecznego uczenia się, której autorem jest właśnie Bandura. 

19 R. Brown, J. Kulik, Frustration, attribution of blade, and aggression, Journal of 
Experimental and Social Psychology, 1979, nr 10, s. 183-194.

20 Jako ciekawostkę warto przytoczyć tu wypowiedź bramkarza piłkarskiej repre-
zentacji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1954-1970 Lwa Ja-
szyna, który na pytanie o tajemnicę swojej dobrej gry odparł: „Papieros w szatni na uspo-
kojenie nerwów, a potem mocny drink na rozluźnienie mięśni”. Por. Mundial na końcu 
świata, Dodatek do dziennika Rzeczypospolita z 19.12.2005, s. 11.; S. Szczepłek, Moja 
historia futbolu. Tom 1 – świat, Presspublica sp. z.o.o, Warszawa, 2007,  s. 85-87.

21 A. Gorący, Fair play przeciwko agresji w sporcie. Badania opinii zawodników  
i widzów, w: Działalność Rady Europy w dziedzinie sportu. Biuletyn  Ośrodek Informacji 
i Dokumentacji Rady Europy, nr. 2. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 1998. 

22 L. Berkowitz, Skutki obserwowania przemocy, w: E. Aronson (red.) Człowiek 
istota społeczna. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, s. 370.
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Uważa on, że obserwator uczy się nie tylko określonych zachowań, 
obserwowanych u modela, ale także zasad leżących u ich podstaw: 
określonych systemów wartości, sposobów rozwiązywania proble-
mów oraz standardów samooceny23. Jeżeli dodatkowo agresywne 
zachowanie przynosi modelowi korzyść (nagrodę) lub nie przynosi 
negatywnych konsekwencji (kary), to zostaje ono wzmocnione. Tym 
samym wzrasta szansa na powielenie zachowania modela. 

Przenosząc poglądy Bandury na płaszczyznę sportu, można 
stwierdzić, że jeśli agresywne zachowania sportowców nie są kara-
ne, a co więcej są nagradzane (owocują zdobyciem punktu, gola lub 
uniemożliwieniem tego rywalowi w wyniki swojego agresywnego 
zachowania) to będą często pojawiały się podczas zawodów spor-
towych24. 

Pozytywne konsekwencje społecznego uczenia się wykorzysty-
wane są w wychowaniu – dzieci wzorują się na rodzicach, nauczy-
cielach itp. Obcowanie z negatywnymi wzorcami może doprowadzać 
do powstawania agresji. Identycznie jak w przypadku lalki Bobo  
z badania Bandury. Za taki negatywny wzorzec uczący agresji uzna-
wane są media, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji i interne-
tu25. Obaw przed destrukcyjnym wpływem mediów nie ukrywa tak-
że Aronson, który przestrzega, że nawet dzieci, które nie są skłonne 
do agresji, staną się bardziej agresywne, jeśli przez długi czas będą 
stale karmione filmami pełnymi brutalności i przemocy26.

23 A. Brzezińska (red.), Psychologia rozwoju człowieka, w: J.  Strelau, Psychologia. 
Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk, 2003, s. 273.  

24 Osobną sprawą pozostaje zagadnienie zależności sukcesu w sporcie od agresji 
sportowców rozumianej jako liczba popełnianych fauli. Wbrew narzucającej się opinii, 
nie zawsze wzrost agresji zapewnia sukces. Por. T. Janus, Czy gra faul jest drogą do 
sukcesu w piłce nożnej? Analiza gry uczestników Mistrzostw Świata 2010, w: Sport Wy-
czynowy, nr 3/535, 2010, s. 34-46. 

25 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 
Łódź, 2003, s. 90-95.

26 E. Aronson, Człowiek istota..., s. 260.
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Widać, że termin agresja obejmuje szerokie spektrum zachowań 
i może być rozpatrywany pod różnymi względami. Zanim zajmiemy 
się występowaniem agresji w sporcie, przyjrzyjmy się pojęciu fair 
play i jego zastosowaniu we współczesnym sporcie. 

2. fair play

Zbadaliśmy już znaczenie terminu agresja oraz przyczyny jej wystę-
powania. Pora więc zająć się zagadnieniem, które leży na przeciwnym 
biegunie wartości występujących w sporcie. Mowa o czystej grze, czy-
li fair play. Termin czysta gra wydaje łączyć się z odrzuceniem agresji  
i przemocy w sporcie. Jeżeli coś jest czyste, to nie może uciekać się do 
brudnych, agresywnych zagrań. To właśnie na wartości fair play bazo-
wał odradzający się w XIX w. olimpizm27. Na tej zasadzie, przynajmniej 
w założeniach, bazuje też cały współczesny sport. Ona jest swoistym 
fundamentem, na którym opiera się idea sportu, jako szlachetnej rywa-
lizacji. Zanim odpowiemy czy agresja zawsze musi stać w sprzeczności  
z duchem gry fair, przyjrzyjmy się uważnie samemu pojęciu fair play.

Badacze historii idei fair play dopatrują się jej związków z wąt-
kami czerpanymi z wzorów antycznych i średniowiecznej kultury ry-
cerskiej. Tak jak rycerz nie uciekał się do podstępnych zachowań, tak 
sportowiec ma walczyć z honorem. Odwołując się do tak dalekich 
zapożyczeń z historii, źródła nowożytnego etosu sportowego miały 
wypływać z norm etyki dżentelmeńskiej28. Rywalizacja w duchu fair 

27 W utworze Oda do sportu napisanym na konkurs literatury zorganizowany  
w ramach programu igrzysk V Olimpiady 1912 r. w Sztokholmie, Pierre’a de Coubertin, 
ukrywający się pod pseudonimem G. Hohrod – M. Eschbach, zwracał uwagę na hono-
rowe walory sportu: „O Sporcie, tyś jest honorem! Twoje tytuły wcale nie są warte, gdy 
nie są zdobyte drogą uczciwą i w duchu pełnej bezinteresowności. Kto doń dochodzi 
wprzód wywiódłszy w pole swych towarzyszy sam ponosi szkodę: przylgnie do niego 
miano niegodnego, gdy się postępek potajemny wyda.” – za http://www.pkol.pl/pl/pages/
display/9538 (dostępne: styczeń 2011 r.)

28 Z. Krawczyk, Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo AWF, 
Warszawa, 2000, s. 55-56. 
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play miała zagwarantować, że w sytuacji sportowej rywalizacji naj-
ważniejszy będzie nie wynik a człowiek, który bierze w niej udział. 
W innym wypadku przekreślone zostałyby wychowawcze wartości 
sportu oraz człowieczeństwo sportowców. Zasada fair play miała tak-
że gwarantować bezpieczeństwo obu stronom sportowej rywalizacji. 
Jeżeli zarówno ja, jak i mój przeciwnik,  gramy czysto to żadnemu  
z nas nie stanie się nic złego.  

W wydanej w 1974 r. w Paryżu Karcie Fair Play znajdujemy wyja-
śnienie terminu fair play. Jest to „stała i jednoznaczna rezygnacja z wy-
granej za wszelką cenę. Jest to postawa wynikająca z wymagania mo-
ralnego wobec siebie, ponieważ jej źródłem jest wewnętrzne przekona-
nie, że zwycięstwo osiągnięte w wyniku oszustwa, błędu sędziego lub 
dużej niesprawiedliwości losu, nie stanowi prawdziwej wygranej29”.

Jak zauważa Zbigniew Krawczyk tak rozumiane fair play można 
przedstawić jako zbiór norm. Zaliczają się do nich: bezinteresowne 
poszanowanie reguł gry, szacunek dla przeciwnika, zachowanie rów-
nych szans w walce, niewykorzystanie przewagi losowej, rezygna-
cja z praktycznych korzyści zwycięstwa oraz minimalizacja cierpień 
przeciwnika30.

Podobne postrzeganie idei fair play znajduje się w poglądzie  
A. Przyłuskiej-Fiszer. Uważa ona, że podstawą fair play jest za-
chowanie sprawiedliwych warunków rywalizacji sportowej. Wyra-
ża się zaś ona w postaci takich zasad moralnych jak przestrzeganie 
wszystkich reguł gry, bezwzględne podporządkowanie się decyzją 
sędziego, zachowanie obiektywnie równych warunków rywalizacji, 
niewykorzystywanie przewagi losowej oraz świadoma rezygnacja  
z możliwości osiągnięcia nieuczciwego zwycięstwa31. 

29 Karta Fair Play, 1974 za: Z. Żukowska, R. Żukowski, Społeczno-wychowawcze 
wartości fair play w sporcie dla wszystkich, w: Z. Dziubiński (red.), Sport jako kulturowa 
rzeczywistość, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 
2005, s. 327. 

30 Z. Krawczyk, Sport w zmieniającym się..., s. 55-56.
31 Z. Żukowska, R. Żukowski, Społeczno-wychowawcze wartości..., s.327.
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W Manifeście sportowym CIEPS-ICSPE z 1964 r. znajdujemy 
zaś interpretację fair play w trzech wymiarach: formalnym, który 
stanowi zasadniczy warunek uczestnictwa w grze, sporcie; huma-
nitarny, obejmującym przyjaźń, partnerstwo, szacunek dla rywala, 
poprawne zachowanie oraz wyeliminowanie z własnego postępo-
wania oszustw, przemocy, przekupstwa i dopingu; humanistyczny, 
zakładający traktowanie współzawodnika jako najwyższej wartości 
społecznej, ludzkiej32. 

Idea fair play zajmuje ważne miejsce także we współczesnym 
sporcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w Karcie 
Olimpijskiej za swój cel stawia „wspieranie i zachęcanie do propa-
gowania etyki w sporcie, jak również wychowanie młodzieży przez 
sport oraz kierowanie wysiłków na rzecz zapewnienia, że w sporcie 
zwycięża duch fair play, a przemoc jest niedopuszczalna33” oraz 
„współpracę z odpowiednimi organizacjami publicznymi i prywat-
nymi oraz władzami, aby sport służył ludzkości i w ten sposób pro-
pagować budowanie pokoju34” 

Podobne szczytne myśli znajdują się w statucie Międzynarodo-
wej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Za swój cel stawia sobie ona, 
m.in. globalne promowanie piłki nożnej, mając na względzie jej jed-
noczące, edukacyjne, kulturalne i humanitarne wartości. Mają być 
one promowane szczególnie wśród młodzieży35. Każda osoba i or-
ganizacja należąca do FIFA jest zaś zobowiązana do przestrzegania 
jej statutu, przepisów oraz zasad fair play36.

Do nauczania etycznych wartości odwołuje się w swoim statucie 
także Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycz-

32 Tamże. s. 325.
33 Międzynarodowy Komitet Olimpijski,  Karta Olimpijska. Wersja obowiązująca 

od 7 lipca 2007. rozdz. 1. art. 2.   
34 Tamże, art. 4.
35 Fédération Internationale de Football Association, FIFA Statutes. Regulations 

Governing the Application of the Statutes Standing Orders of the Congress. Wersja maj 
2008. art. 2.

36 Tamże, art. 4.
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nych (IAAF). W statucie znajduje się zachęta do aktywnego upra-
wiania sportu, który nie dyskryminuje ludzi ze względu na rasę, płeć, 
wyznanie czy poglądy polityczne. IAAF zapewnia także, że jej ce-
lem jest promowanie idei fair play oraz zwalczanie niedozwolonego 
dopingu37.

3. Agresja a fair play

Wiemy już czym jest agresja i fair play. Dochodzimy więc do 
kluczowego pytania czy agresja jest zaprzeczeniem idei fair play czy 
elementem, który jest nierozerwalnie związany ze sportową rywa-
lizacją. Patrząc na problem w świetle przywołanych wcześniej wy-
jaśnień terminu fair play, stajemy przed pewnym dylematem. O ile  
w Karcie Olimpijskiej MKOl czy Manifeście sportowym CIEPS-ICSPE 
znajdujemy stwierdzenia nakazujące wyeliminowanie ze sportowej 
rywalizacji przemocy, którą można łączyć z agresją, to jak zauważa 
Z. Krawczyk fair play nie oznacza rezygnacji z agresji, a jedynie 
minimalizację cierpień przeciwnika38. Inne wyjaśnienia terminu idą 
jeszcze dalej i agresją oraz przemocą niemal się nie zajmują. Fair 
play rozumieją zaś jako przestrzeganie reguł gry, odrzucenie oszu-
stwa oraz nie wykorzystywanie przewagi losowej, która może spo-
wodować nierówność szans w rywalizacji. Czy pewne formy agresji 
nie pozostają więc w zgodzie z ideą fair play?

Kluczowe jest tu zwrócenie uwagi na kilka ważnych rzeczy. 
Przede wszystkim trzeba odróżnić agresję od przemocy. Ta druga za-
kłada narzucenie komuś swojej woli, wymuszenie czegoś na nim za 
pomocą siły39. Jak zostało już wykazane na początku pracy, agresja 
może być rozumiana na wiele sposobów i nie zawsze jest tożsama  
z przemocą. 

37 International Association of Athletics Federations,  Constitution, 2007, art. 3.
38 Z. Krawczyk, Sport w zmieniającym się..., s. 56.
39 http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=przemoc (dostępne: styczeń 2011 r.)
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Należy też zwrócić uwagę na rozróżnienie sportu kontaktowego, 
który niejako w swoich założeniach zakłada agresję, która może być 
następstwem kontaktów między sportowcami, od sportu niekontak-
towego. W tym drugim same przepisy regulujące grę uniemożliwiają 
kontakt rywalizujących ze sobą sportowców. Oczywiście do aktów 
agresji może dochodzić także i w sportach niekontaktowych. Naj-
częściej jest to jednak agresja werbalna (okrzyki, przekleństwa, zło-
rzeczenia) lub agresja przyjmująca wymiar symboliczny, gdy atako-
wany nie jest człowiek a sprzęt sportowy (rzucanie rakietą tenisową  
o kort w tenisie).

W sportach kontaktowych, gdzie rywalizacja toczy się bark w 
bark, nie da się uniknąć kontaktów między sportowcami, a co za tym 
idzie agresji. W takiej sytuacji ważne jest jednak rozróżnienie pomię-
dzy gwałtownymi lecz zgodnymi z prawem zachowaniami a aktami 
mściwej przemocy. Faul ucieka się do przemocy skrycie i złośliwie. 
Jego celem jest zawsze jednostka a nie grupa40. Jednak w sporcie 
agresja nie zawsze oznacza chęć wyrządzenia drugiej osobie szkody.   

Jak zauważa T. Rychta agresja tkwi w istocie sportów kontakto-
wych i jest regulowana przez ich przepisy. Nie zawsze ma też na celu 
szkodzenie rywalowi i zadawanie mu cierpienia. Agresja jest więc 
dopuszczalna w granicach wyznaczonych przez zasady, „które dzia-
łają jak kontrakt w dążeniu do agresji między osobami dorosłymi41”. 
Jak zostało zauważone już wcześniej fair play zakłada także bez-
względne przestrzeganie przepisów danej gry. Jeżeli zaś zasady gry 
dopuszczają pewne formy agresji to dochodzimy do wniosku, że w 
niektórych przypadkach agresja nie jest automatycznym przekreśle-
niem idei fair play. Co więcej posługując się usankcjonowaną formą 
agresji, nie przekraczamy przepisów, czyli przestrzegamy jednego  
z założeń zasady fair play. 

40 T. Rychta, Agresja w sporcie – kontrowersje metodologiczne i aplikacyjne, w:  
J. Supiński (red), Agresja a kultura fizyczna, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu, 2005, s. 13.

41 Tamże. s. 13.
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Taki pogląd znajduje swoje potwierdzenie w przepisach re-
gulujących zasady gry poszczególnych sportów kontaktowych.  
W opublikowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej Zasadach 
gry w piłkę nożną znajdują się przepisy wskazujące, kiedy gra  
agresywna jest dopuszczalna. I tak „przeciwnika znajdującego się 
w zasięgu gry i mającego kontrolę nad piłką można w zamiarze  
zagrania piłki atakować barkiem w bark. W momencie ataku  
atakujący i atakowany muszą posiadać kontakt z ziemią (podło-
żem).42” Dozwolone jest także aby „przeciwnika znajdującego się  
w zasięgu gry, który przeszkadzając zasłania piłkę, (...) w zamia- 
rze jej zagrania atakować barkiem w plecy (w łopatki), ale nie  
w kręgosłup.43” Przepisy dopuszczają także zdobycie bramki  
w wyniku agresywnej postawy. Wszystko dlatego, że „bramkarz 
znajdujący się pomiędzy słupkami bramkowymi i trzymający piłkę 
w rękach może być w sposób prawidłowy (barkiem w bark) we-
pchnięty z piłką do bramki, byle nie było to dokonane gwałtownie 
lub niebezpiecznie.44”

Podobnie sytuacja wygląda w innych sportach kontaktowych. 
W przepisach gry w rugby zabronione jest szarżowanie przeciwni-
ka przedwcześnie, z opóźnieniem lub w sposób niebezpieczny. Nie 
można też szarżować (lub próbować szarży) przeciwnika powyżej 
linii barku.45 Zgodna z przepisami jest jednak szarża, czyli sytuacja, 
„gdy posiadający piłkę zawodnik jest trzymany przez jednego lub 
więcej przeciwników i zostaje przewrócony na ziemię46”, która jest 
wykonana w odpowiednim czasie i  rywal nie jest atakowany powy-
żej linii barku. 

42 Polski Związek Piłki Nożnej, Zasady gry w piłkę nożną, .http://www.pzpn.pl/
zasady_gry_w_pilke.php.  Art. 12. § 15. (dostępne: styczeń 2011)

43 Tamże. Art. 12. § 16. 
44 Tamże. Art. 12. § 20. 
45 Polski Związek Rugby, Przepisy gry w rugby, Warszawa, http://www.pzrugby.pl/

przepisy.html, Przepis 10.4. § e, (dostępne: maj 2010) 
46 Tamże. Przepis 15.



47

AgresjA – zAprzeczenie idei fAir plAy czy elementy sportowej rywAlizAcji?

Szarża dopuszczalna w rugby, jest zabroniona za to w grze  
w koszykówkę47. Przepisy gry w koszykówkę dobrze pokazują istotę 
sportów kontaktowych i występującej w nich agresji. Przepis mó-
wiący, że „dotykanie przeciwnika ręką(ami) niekoniecznie jest, samo  
w sobie, naruszeniem przepisów. Sędziowie muszą zdecydować czy 
zawodnik powodujący kontakt osiągnął niezasłużoną korzyść48” po-
kazuje nam, że w sporcie może występować także agresja, której ce-
lem nie jest przemoc.

Zapoznając się z regułami gier, które dopuszczają wykorzysty-
wanie agresji, doszliśmy do chwili, w której konieczne staje się zróż-
nicowanie agresji w sporcie. Tak jak rodzaje agresji wymieniali Buss 
i Berkovitz, tak samo badacze sportu zwracają uwagę, że nie każde 
agresywne zachowanie na boisku, hali czy korcie jest takie same.  

Agresja w sporcie może, więc wyrażać normalne i pozytywne 
zachowanie adaptacyjne, bliskie niedestrukcyjnej agresji lub aser-
tywności. Takie zachowanie w sporcie często jest zaś odbierane jako 
wysokokierunkowa aktywność fizyczna i psychiczna.49 

W sporcie agresja może być także postrzegana jako „śmiałe  
i energetyczne dążenie do określonego celu50”. Wszystko dlatego, że 
agresja może być rozumiana dwojako. Jako agresja instrumentalna, 
czyli środek do osiągania celu oraz agresja reaktywna, gdy agresja 
jest celem samym w sobie.51 

Jeszcze inny pogląd na agresję w sporcie przedstawia J. Thirer. 
Uważa on, że trzeba rozróżnić agresję niedestruktywna od jej gniew-
nego odpowiednika. Ta pierwsza utożsamiana jest z asertywnością. 

47 Polski Związek Koszykówki, Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 2008, http://
www.pzkosz.pl/d/documents/przepisy_gry_2008.pdf Przepis 6 – faule. art. 34.1.1.(do-
stępne: styczeń 2011)

48 Tamże. Przepis 6 – faule. art. 33.10.
49 T. Rychta, Agresja w sporcie..., s. 12.
50 B.F. Husman, J.M. Silva III, Aggresion in Sport: Definitional and Theoretical 

Considerations, w: J. M. Silva III , R.S. Weinberg (red.),  Psychological Foundations of 
Sport, Human Kinestic, Champaign, 1984. 

51 Tamże. 
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Charakteryzuje się zaś niegniewnością, samoobroną i nastawieniem na 
osiąganie zamierzonych celów. Agresja gniewna wyraża się natomiast 
w destruktywności, złości, szkodzeniu, nienawiści, zemście i wściekło-
ści; zawiera intencję szkodzenia lub wykazywania wyższości52.

Niektórzy badacze tematu powołują się na poglądy psychologów 
sportu, zdaniem których ujęta w rygory przepisów agresja jest głównym 
źródłem podniecenia, przyjemności i satysfakcji samych zawodników. 
Jako taka staje się też głównym motywem uczestnictwa w sporcie53. 
Pozwala to na stwierdzenie, że agresja, pojawiająca się w niektórych 
dyscyplinach sportu ze szczególnym wskazaniem na sporty kontakto-
we, jest ważnym elementem ich istoty. Ta sprowadza się zaś do dobro-
wolnej umowy obu stron, które godzą się na dopuszczenie pewnych 
przejawów agresji. Jej celem nie może być jednak poniżenie rywala, 
zadanie mu bólu czy odarcie go z człowieczeństwa. Ma za to zapewnić 
emocjonującą i widowiskową grę, która daje i sportowcom, i kibicom 
satysfakcję oraz radość. Dopiero wyjście poza przepisy sankcjonujące 
agresję, powoduje, że gra staje się sprzeczna z zasadami fair play. 

Wychodząc od przedstawionego powyżej rozumienia agresji  
w sporcie, można dojść do wniosku, że całkowite wyrzucenie jej ze 
sportu nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Gdyby z przepisów gry 
np. w piłkę nożną lub rugby wykreślić zasady regulujące i dopusz-
czające pewne zachowania agresywne, dyscypliny te zostałyby od-
cięte od swoich podstawowych założeń i straciłyby rację bytu. Stały-
by się tylko ugrzecznioną namiastką zmagań. 

 

Zakończenie

W oparciu o przytoczone powyżej poglądy, nie można uznać, 
że agresja zawsze staje w sprzeciwie do zasad fair play. Sport od 

52 J. Thirer, Aggression, w: R. N. Singer, M. Murphey, L.K. Tennat, (red.) Hand-
book of Resarch on Sport Psychology, Macmillan, New York, 1993.  

53 T. Rychta, Agresja w sporcie..., s. 14.
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swoich początków zakładał rywalizację. Jej celem jest wygrana, do 
której można dążyć także ścieżką agresji. Kluczowe jest tu jednak 
usankcjonowanie form i przejawów agresji dopuszczalnych w po-
szczególnych dyscyplinach sportowych. Dążenie do wygranej nie 
może oznaczać przyzwolenia na wszelkie przejawy agresji. Mogłoby 
to doprowadzić do jej skrajnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia 
sportowców przejawów. 

Każda dyscyplina sportowa ma specyficzne dla siebie uwarunko-
wania. Niektóre z zachowań dopuszczalnych podczas meczu rugby, 
na boisku piłkarskim zakończyłyby się pokazaniem czerwonej kart-
ki. Zasady gry powinny respektować ducha poszczególnych dyscy-
plin sportu i pilnować by niewłaściwe przejawy agresji nie uczyniły 
ze sportu wojny. 

streszczenie

Niniejsza publikacja stara się odpowiedzieć na pytanie czy agre-
sja w sporcie automatycznie stoi w opozycji do idei fair play. Po do-
głębnym wyjaśnieniu znaczenia terminów agresja i fair play ukazane 
zostało, że niektóre przejawy agresji są dopuszczalne w sporcie. Taka 
agresja nie może jednak mieć na celu wyrządzenie krzywdy innym 
ani sobie. Zasady gry poszczególnych dyscyplin sportu zezwalają na 
pewne wykorzystanie agresji. Ponieważ fair play zakłada przestrze-
ganie przepisów gry, agresja, która jest przez nie dopuszczalna, nie 
stanowi złamania zasad fair play. Całkowite wykluczenie agresji ze 
sportu mogłoby więc doprowadzić do odcięcia niektórych dyscyplin 
od ich założeń. Dlatego agresja musi być regulowana przez przepisy 
gry, tak by nie łamała zasady fair play.  

zusAmmenfAssung

In dieser Publikation versucht man die Frage zu beantworten, 
ob die Aggression im Sport im Widerspruch zur Idee des Fairplays 



50

tomAsz jAnus

steht. Nach einer gründlichen Bedeutungserläuterung der Termini 
Aggression und Fairplay wurde dargestellt, dass einige Aggression-
sanzeichen im Sport zulässig sind. Das Ziel einer solchen Aggres-
sion kann aber weder andere Menschen noch sich selbst schädigen. 
Spielprinzipien von einzelnen Sportdisziplinen lassen eine gewisse 
Aggression ausnutzen. Da das Fairplay das Beachten der Spielvor-
schriften annimmt, bildet die Aggression, die von ihnen zulässig ist, 
kein Missachten der Fairplay-Prinzipien. Das völlige Aggression-
sausschließen aus Sport könnte also zur Distanzierung mancher Di-
sziplinen von ihren Annahmen beitragen. Deswegen müssen Spie-
lvorschriften die Aggression so regeln, dass sie das Fairplay-Prinzip 
nicht missachtet.

Tłumaczenie: Sebastian Tasakowski
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TAJEMNICA KRZYŻA W TEOLOGICZNYM
I DUSZPASTERSKIM UJĘCIU JANA PAWŁA II

ORAZ W PRZEPOWIADANIU NA ZIEMI POLSKIEJ

„Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodko wie na Gie-
woncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż 
do Bałtyku, ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda! – „W górę 
serca!”. Trze ba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc  
w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda! 
– „W górę serca!” Amen.

(Jan Paweł II, Na zakończenie Mszy Św., 
Zakopane, 6 czerwca 1997 r.)

Wstęp

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 roku skie-
rował w Zakopanem do wiernych słowa: „«Będą patrzeć na Tego, 
którego przebili» – te słowa kierują nasz wzrok ku krzyżowi święte-
mu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. «Nauka 
bowiem krzyża, która jest głup stwem dla świata, dla nas jest mocą 
Bożą» (por. 1 Kor 1, 18). (...). Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydź-
cie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i od-
powiadać na miłość Chrystu sa. Brońcie Krzyża (...). Niech przypomi-
na nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój 
najgłębszy wyraz”. To wezwanie Ojca Świętego do obrony krzyża, do 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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dawania o nim świadectwa i głoszenie krzyża jako znaku zbawienia 
zachęca nas także do poznania teologii krzyża Jana Pawła II.

Rozważania tematu tajemnicy krzyża w teolo gicznym i duszpa-
sterskim ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II, można dokonać zwra-
cając uwagę na trzy zasadnicze tematy: 
a) Krzyż Chrystusa znakiem po wszechnej miłości Boga i źródłem 

wszelkiej łaski, 
b) pojednanie dokonane na krzyżu, 
c) obecność Ma ryi pod Krzyżem. 

W nauczaniu Kościoła Krzyż jest istotnym symbolem o znacze-
niu duszpasterskim. Dlatego należy też zwrócić uwagę na duszpa-
sterskie ujęcie Krzyża w nauczaniu Jana Pawła II. Najważ niejsze 
jest tutaj ukazanie krzyża jako orędzia Chry stusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Drugą ważną prawdą składającą się na dusz-
pasterskie uję cie Krzyża jest świadomość eklezjalna, czyli praw da, 
że Kościół został zbudowany na fundamencie krzyża. W końcu w 
wymiarze ogólnoludzkim można powiedzieć, że Krzyż Chrystusa 
zawiera w sobie wszystkie ludzkie krzyże. Krzyż jest również tema
tem przepowiadania Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do Oj-
czyzny, należy więc wskazać tutaj na polski wymiar tajemnicy Krzy-
ża, oraz przywołać z pamięci dwa najważniejsze tematy związane z 
teologią krzyża, i w jakimś sensie z konkretnym polskim krzyżem: 
Krzyżem z Nowej Huty i Krzy żem wawelskim.

Teologia krzyża Jana Pawła II

a) Krzyż Chrystusa znakiem powszechnej miłości Boga  
i źródłem wszelkiej łaski

1. Przeżywamy „wielki adwent” przechodząc przez rok 2000 
– okrągłego jubileuszu narodzin Zbawiciela, ileż ludzkich pokoleń 
w ciągu tego okre su klękało przed misterium Golgoty kontemplując 
bezmiar cierpień Syna Bożego i Jego bolesny okrzyk konania: „Eli, 
Eli, lema sabachtani?” (Mt 27, 46). Współczesna teologia chrześci-
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jańska także me może oderwać się od wizerunku Boga zawieszonego 
na krzyżu i podejmuje takie interpretacje misterium Golgoty, któ-
re wydają się mocno szokujące. Chrze ścijanin wierzy, że wszystko, 
co mamy w zakresie dobra nadprzyrodzonego, otrzymujemy przez 
Krzyż. Dzięki niemu jesteśmy dziećmi Boga Ojca, żyjemy zjedno-
czeni w Chrystusie jako Jego bracia, mamy Ducha Świętego w ser-
cach naszych. Przez Krzyż zostaliśmy odkupieni z niewoli grzechu 
i śmierci, nie jesteśmy poddani determinizmowi grzechu, cie szymy 
się statusem wolnych dzieci Bożych.

2. Dlaczego Bóg wybrał drogę krzyża? Czyż w swojej mą-
drości i wszechmocy nie mógł posłużyć się – choćby, powiedzmy,  
z estetycznego punktu widzenia – bardziej odpowiednimi środkami? 
Krzyż jest tajemnicą Boga. Nie zgłębimy w pełni Bożego wyboru 
tej przedziwnej drogi. Niemniej do natury tajemnicy należy to, że 
„zaprasza” człowieka do wgłębiania się w nią, do przybliżania się 
do jej „wnętrza” z zachowaniem należnego respektu. Wsłuchując się  
w „mowę krzyża”, Jan Paweł II stara się odsłonić Boskie moty-
wy wyboru „drogi przez mękę”. W Przekroczyć próg nadziei Pa-
pież mówi wręcz o wewnątrzboskiej potrzebie usprawiedliwie nia 
się przed światem wobec ludzkich dziejów, które jawią się w dużej 
mierze jako dzieje straszliwych cierpień, jako historia przeładowana 
ludzką udręką. Scandalum Crucis – „Czy było potrzebne dla zba
wienia człowieka, ażeby Bóg oddał swego Syna na śmierć krzyżo-
wą? Czy mogło być inaczej? Czy Bóg mógł niejako usprawiedliwić 
siebie samego wobec dziejów człowieka, tak głęboko naładowanych 
cier pieniem – inaczej aniżeli stawiając w centrum tych dziejów 
właśnie krzyż Chrystusa?” – zadaje pytanie Jan Paweł II w książce 
Przekroczyć próg nadziei1. „Oczywiście, można by odpowiedzieć, 
że Bóg nie potrzebuje usprawiedliwiać się wobec człowieka. Wy-
starczy, że jest wszechmocny. W takim razie wszystko, co czyni albo 
dopuszcza, musi być zaak ceptowane. Na takim właśnie stanowisku 

1 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 63.
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stoi biblij ny Hiob. Ale Bóg, który oprócz tego, że jest Wszechmo-
cą, jest równocześnie Mądrością i który jest – powtórzmy raz jesz-
cze – Miłością, pragnie niejako usprawiedliwić się wobec dziejów 
człowie ka. Nie jest pozaświatowym Absolutem, któremu cierpienie 
ludzkie jest obojętne. Jest Emmanuelem, Bogiemznami, jest Bo-
giem, który dzieli los czło wieka, uczestniczy w jego losie. Tu jeszcze 
raz wy chodzi na jaw niewystarczalność, wręcz fałszywość tego ob-
razu Boga, który bez sprzeciwu przyjęło Oświecenie. Po Ewangelii 
jest to zdecydowanie krok wstecz, nie w kierunku lepszego poznania 
Boga i świata, ale w kierunku ich niezrozumienia”2.

3. W teologii Jana Pawła II ukrzyżowanie Syna Bożego jest wy-
darzeniem historycznym, o które rozbijają się wszelkie podejmowa-
ne przez ludzkość próby zbudowania – na fundamencie czysto ludz
kich argumentów – wystarczającego uzasadnienia sensu istnienia. 
„Rozum nie może sprawić, że straci sens tajemnica miłości, której 
symbolem jest Krzyż, natomiast Krzyż może dać rozumowi osta-
teczną odpowiedź, której ten poszukuje” – pisze Jan Paweł II w en-
cyklice Fides et ratio, kiedy rozważa „Mą drość Krzyża” przekracza-
jącą wszelkie granice kul turowe, jakie można by jej narzucić, i każe 
otworzyć się na powszechność zawartej w niej prawdy. „Ja kież wy-
zwanie zostaje tu rzucone naszemu rozumo wi i jakąż korzyść może 
on odnieść, jeśli je podej mie!”3 – zapytuje Ojciec Święty. Zdaniem 
Jana Pawła II „Patrząc na krzyż (Łk 23, 48), możemy dostrzec w tym 
chwalebnym drzewie wypełnienie i pełne objawienie całej Ewange-
lii życia”4. „Jezus zostaje przybity do krzyża i wywyższony nad zie-
mię tam też, na Krzyżu ukazuje się Jego chwała”5. Wy darzeniem 

2 Tamże.
3 Jan Paweł II, Fides et ratio, 23, w: Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana 

Pawia II, Kraków „M”, 1998.
4 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 50, w: Encyklika „Evangelium vitae” Ojca Świę-

tego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do 
katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności 
życia ludzkiego, Kraków „M”, 1995.

5 Tamże. 



55

Tajemnica krzyża w Teologicznym i duszpasTerskim ujęciu jana pawła ii...

nierozdzielnym od krzyża i cierpienia jest zmartwychwstanie, któ-
re przezwycięża je i prze obraża w nowe życie. Współcierpienie z 
Chrystusem prowadzi do współzmartwychwstania z Nim (Rz 8, 17).  
To wydarzenie rzuciło nowe światło na ludzkie cier pienie, jak wy 
nika z następującej modlitwy litur gicznej: „Ty wisząc na krzyżu, 
obiecałeś raj współcierpiącemu z Tobą łotrowi, bądź z nami w tru-
dach tego życia, abyśmy cierpiąc razem z Tobą na ziemi, z Tobą  
również zostali uwielbieni w niebie”. Jezus przez cierpienie prze-
szedł do chwały. My także do stąpimy chwały, gdy złączymy nasz 
ból z Jego męką.

b) Pojednanie dokonane na krzyżu
1. Za cenę śmierci krzyżowej – naucza Jan Paweł II – dokonało 

się odkupienie człowieka. „Bóg, jako Ojciec, przez Krew i Krzyż 
swego Wcielonego Syna pojednał z sobą świat, rodząc w ten spo-
sób nową wspólnotę pojednanych”. Przez krzyż Syn Boży „rozpro-
szone dzieci Boże zgromadził w jedno”, utworzył nadprzyrodzony 
organizm Ciała Mistycz nego. Dzieło Krzyża to źródło zbawienia  
i pojedna nia dla wszystkich ludzi, niewyczerpane źródło mi łosierdzia 
Bożego, nadzieja życia wiecznego. Krzyż Chrystusowy to „zdumie-
wająca głębia cierpienia” i oddania w duchu miłości6. „Przez swoją 
śmierć Jezus rzuca światło na sens życia i śmierci każdej istoty ludz-
kiej. Przed śmiercią modli się do Ojca o prze baczenie dla swoich 
prześladowców (por. Łk 23, 34), zaś łotrowi, który prosi Go, by pa-
miętał o nim w swoim królestwie, odpowiada: „Zaprawdę, powiadam 
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Po Jego śmierci „groby 
się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało” (Mt 
27, 52). Według Jana Pawła II kontemplacja Krzyża prowadzi nas do 

6 Redemptor hominis, 7, 9, 18, 20; Reconciliatio et paenitentia, 4, 7, 27; Dives in 
misericordia, nr 7. Por. Jan Paweł II, Krzyż znakiem nadziei człowieka, L’Osservatore 
Romano I (1980), nr 8, s. 1011; tenże, Krzyż Chrystusa – fundamentem nadziei, L’Os-
servatore Romano 4 (1983), nr 3, s. 18; tenże, Krzyż – znakiem wyzwolenia i nadziei, 
tamże, nr 9, s. 23.



56

sTanisław maria kałdon op

naj głębszych korzeni tajemnicy zbawienia. Jezus, który przychodząc 
na świat powiedział: „Oto idę, abym spełniał, o Boże, wolę Twoją” 
(por. Hbr 10, 9), stał się we wszystkim posłuszny Ojcu i umiłowaw-
szy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1), oddając 
za nich bez reszty samego siebie.” „On, który «nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu» 
(Mk 10, 45), osiąga na Krzyżu szczyt miłości: «nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich»  
(J 15, 13). On zaś umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami 
(por. Rz 5, 8).”7

2. Ostatecznie tajemnica Bożego wyboru krzyża okazuje się 
być tajemnicą Bożej konieczności. Jan Paweł II nawiązuje w ten 
sposób do słynnej wypo wiedzi Jezusa Chrystusa zanotowanej przez 
ewan gelistów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć” (Łk 9, 22; 
por. Mk 8, 31 i Mt 16, 21). Boleść Syna Bożego kryje w sobie jakąś 
zdumiewającą koniecz ność, przymus. Ten, który ma wyzwolić czło-
wieka od zła ku wolności, sam wciągnięty jest w mroczną sferę ko-
nieczności, niewoli. Tak samo – również w kontekście krzyża Syna 
Bożego – ujmuje to św. Paweł w Liście do Filipian (2, 68): On, ist-
niejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
(...) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci  
i to śmierci krzyżowej (...). Syn Boży staje się niewolnikiem krzyża. 
Musi cierpieć. Nie jest to konieczność fatalistyczna, ale koniecz-
ność wybrana przez Boga, chciana przez Niego. Co to może ozna-
czać? Ozna cza to, że krzyż nie jest Boskim przypadkiem, czymś, 
co spadło na Boga niespodziewanie. On musi przejść drogę krzyża, 
albowiem tylko na niej może objawić siebie, odkryć przed ludźmi 
najgłębszą prawdę o sobie, a tym samym dotknąć zwycięsko korze-
ni zła, rzucając światło na mroki ludzkiego cierpienia. Odpowiedź 
na sens cierpienia kryje się w krzyżu, bo w nim kryje się sam Bóg. 

7 Jan Paweł II, Evangelium vitae, s. 51.
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Odpowiedzi tej udzielił nam Chrystus nie tylko poprzez swoje na-
uczanie o Dobrej Nowinie, ale również poprzez głoszenie jej swoim 
cierpieniem.

3. Wypełnieniem i zarazem dopełnieniem na uczania o Dobrej 
Nowinie staje się – jak ujmuje to św. Paweł – „nauka krzyża” (1 Kor 
1, 18). Dla Jana Pawła II nauka krzyża jest to obraz wielkiego ko
smicznego wstrząsu i nadludzkiego zmagania mię dzy siłami dobra 
i siłami zła, między życiem i śmiercią. „I my znajdujemy się dziś 
w samym cen trum dramatycznej walki między «kulturą śmierci»  
i «kulturą życia» – czytamy w encyklice Evangelium vitae. Ale blask 
Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciwnie, na jego 
tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako centrum, 
sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia”8.

c) Obecność Maryi pod Krzyżem
1. Wypowiedziane przez Maryję „tak”, Bogu, zmieniło bieg 

dziejów świata, ponieważ Maryja wy dała na ten świat Zbawiciela –  
i wówczas „Bóg mógł się stać człowiekiem w naszym świecie i po-
zostaje nim na zawsze. Szatan ma moc nad tym światem, widzimy to 
i nieustannie tego doświadczamy; ma moc, bo nasza wolność pozwa-
la się wciąż odwodzić od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg ma ludzkie 
serce i dzięki temu skierował wolność człowieka ku do bru, ku Bogu, 
wolność do czynienia zła nie ma już ostatniego słowa”9. Od tamtej 
pory nabiera mocy słowo: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie 
odwagę: Jam zwyciężył świat”10. Dzisiejszy świat i każdy współcze-
sny człowiek ma też swoją drogę krzyżową. Dlatego właśnie jest to 
zapewne droga, która wiedzie do jakiejś wielkiej przemiany i nowe go 
życia. Droga do przyszłego wieku jest zawsze drogą naszego wieku. 
Droga ta jest drogą naślado wania Chrystusa, Jej ścieżki są ścieżkami 

8 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 51.
9 Por. Kard. J. Ratzinger, Tajemnica fatimska – komentarz teologiczny, w: Jan Paweł 

II w Fatimie, Kraków 2000, s. 117.
10 Por. J 16, 33.
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ofiary, zaparcia się siebie, pokuty, a nade wszystko Miłości takiej, 
jaka zajaśniała na Kalwarii. Na tej drodze krzyżowej, której uczest-
nikami wszyscy jesteśmy, na naszej drodze krzyżowej o lepsze Chry-
stusowe jutro świata – staje... Matka i daje swe Niepokalane Serce11. 
„Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowa-
nym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby” 
– naucza Jan Paweł II12. A Maryja jest pośredniczką jego ła ski, naukę 
tę podaje wiernym do wierzenia Kościół, kiedy mówi że: „Mary-
ja poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje 
nam dary zbawienia wiecznego”13. Przypomina o tym Jan Pa weł II 
w swojej encyklice Redemptoris Mater14. To pośrednictwo Maryi 
wypływa zasadniczo z Jej bo skiego macierzyństwa. Wyraża to tytuł 
„Matka w porządku łaski” który oznacza, że Maryja współ pracuje  
z Chrystusem w duchowym odrodzeniu ludzkości15.

2. „Chrześcijańska tradycja wczuła się w dramat Maryi, rozwa-
ża go i duchowo w nim uczestniczy: Stabat Mater dolorosa iuxta 
crucem lacrimosa, dum pendebat Filius16. I jak naucza Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II w Katechezie: „Maryja stała się pierwszą uczestnicz-
ką odkupieńczej ofiary i miała już na zaw sze pozostać doskonałym 
wzorem dla tych, którzy bez wahania przyłączają się do tej ofiary”17. 
„Jezus patrzący na Matkę, która stoi pod krzyżem. (...) w Jej sercu 
ból i wiara stapiają się w jedno. I oto Maryja dostrzega, że Jezus 
patrzy na Nią z wysoko ści krzyża i mówi do Niej”18. „Kiedy więc 

11 Zob. S. Kałdon OP, Orędzie fatimskie a cywilizacja miło ści, Kraków 2000, s. 11.
12 Por. Jan Paweł II, Dives in misericordia, 15, w: Encyklika Ojca Świętego Jana 

Pawła II –  O  B ożym Miłosierdziu „Dives in mise ricordia”: tekst i komentarz, [red. 
Stanisław Grzybek Marian Jaworski] Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.

13 Lumen gentium, s. 62.
14 Por. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, s. 38.
15 Por. Jan Paweł II, Katecheza z dnia 1.10.1997, w: Kateche zy Ojca Świętego Jana 

Pawła II, Jezus Chrystus, Kraków-Ząbki: „M”, „Apostolicum”, 1999.
16 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 23 listopada 1988 r., nr 1.
17 Tamże. 
18 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 23 listopada 1988 r., nr 3.
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Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, 
rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój»„ (J 19, 26). Według Jana 
Pawła II w ten spo sób Jezus powierza Maryi nowe macierzyństwo  
i prosi Ją, by traktowała św. Jana Apostoła jak wła snego syna. Gest 
Jezusa jest nie tylko gestem Syna zatroskanego o los Matki, ale ge-
stem Odkupiciela świata, który powierza Maryi – „Niewieście” – rolę 
nowego macierzyństwa obejmującego wszystkich ludzi wezwanych 
do wspólnoty Kościoła. „W tym więc momencie z wysokości krzyża 
Maryja zostaje ustanowiona, jak gdyby «konsekrowana» na Matkę 
Kościoła”19. „Dlatego Jezus wie, że Maryja musi być włączona nie 
tylko w Jego ofiarę składaną Ojcu, ale i w Jego oddanie się ludziom. 
Maryja z kolei zacho wuje postawę całkowitej harmonii z Synem  
w owym akcie ofiary i oddania, będącym niejako przedłużeniem fiat 
wypowiedzianego w chwili zwiastowania”20.

3. Trwanie Maryi obok krzyża przypomina o Jej współcier-
pieniu i współudziale w ofierze Jezusa Chrystusa. W tej postawie 
Maryi odzwierciedla się ufna nadzieja w tajemniczą przyszłość, 
której po czątek dała śmierć Jej Syna na krzyżu. „Nadzieja Maryi 
stojącej przy krzyżu kryje w sobie światło silniejsze od mroku, 
jaki panuje w wielu sercach. Wobec ofiary Odkupiciela rodzi się 
w Maryi na dzieja Kościoła i ludzkości”21. W tej tragicznej chwili 
Maryja jest z Jezusem. Podobnie jak Adam i Ewa wspólnie znisz-
czyli stwórcze dzieło Boga, tak Jezus wspólnie z Maryją je odbu-
dowuje. Nie tak, że Jezus wykonuje jakąś część, a Maryja inną. 
Tutaj rola Maryi polega na pozwalaniu, aby wszystko się stało. 
Sobór Watykański II powie, że „utrzymała wiernie swe zjedno-
czenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia 
Bożego stanęła, najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcier-
piała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością 

19 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 23 listopada 1988 r., nr 3.
20 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 23 listopada 1988 r., nr 5.
21 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 1 kwietnia 1997.
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godząc się, aby doznała ofiarniczego wy niszczenia żertwa z Niej 
narodzona”22. Przez swoje go Syna zostaje wciągnięta w Jego wła-
sne posłu szeństwo Ojcu. Kiedy przy Zwiastowaniu wypowia dała 
swoje „niech mi się stanie według twego sło wa”, nie wiedziała, co 
to oznacza. Nie mogła prze widywać przyszłości. Nie miała wglądu  
w ofiarę, jaką swoim „tak” składa Bogu. Dopiero stopniowo,  
w miarę  następowania poszczególnych zdarzeń, od krywa szerokość  
swojej pierwszej odpowiedzi. Tutaj Jej „tak” dochodzi do naj-
wyższych granic albo, mówiąc właściwiej, wszystkie granice pę-
kają. Zostaje wprowadzona w ocean boleści. Maryja uczestnicząc  
w wydarzeniu Kalwarii, jako Matka została zespolona z odkupień-
czą ofiarą, która wyjednała zbawienie wszystkim ludziom. I jak na-
ucza Jan Paweł II: „Zjednoczona z Chrystusem i Jemu poddana, 
Maryja współdziałała z Nim, aby uzyskać łaskę zbawienia dla całej 
ludzkości”23.

Duszpasterskie ujęcie krzyża w nauczaniu Jana Pawła II

a) Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
1. Ukazując wiernym mądrość Krzyża Jan Paweł II podkreśla,  

że symbol krzyża to najbardziej wy mowna katecheza, homilia i 
katedra wiary chrześci jańskiej. Krzyż jest odpowiedzią na trudne  
i najbar dziej palące pytania stawiane Bogu przez człowieka. „Krzyż  
stał się dla nas najwyższą katedrą prawdy o Bogu i o człowieku. 
Wszyscy musimy stać się słuchaczami zwyczajnymi czy zaocznymi  
tej kate dry”. Wizerunek krzyża to jeden z najbardziej zna nych wize-
runków Chrystusa nauczającego. Ten na uczyciel „objawia Boga lu 
dziom i człowieka jemu samemu; zbawia, uświęca i prowadzi; 
żyje, mówi, wstrząsa, porusza i upomina, sądzi i przebacza, co dnia 
 

22 Lumen gentium, 58.
23 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 9 kwietnia 1997.
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idzie z nami drogą dziejów, przychodzi do nas, a kiedyś przyjdzie 
w chwale”24.

2. W liście Jana Pawła II o sensie ludzkiego cier pienia czytamy, 
że krzyż Chrystusa w nowy – zbaw czy – sposób oświetla tajemni-
cę ludzkiego cierpie nia, nadając mu nowy sens, albowiem rozbłyska  
w nim Zmartwychwstanie: tajemnica krzyża zawiera się w tajemni-
cy paschalnej. Właśnie tę prawdę w krzyżu odkrywają oczy wiary, 
oczy, które chodzą drogami Bożymi. Gdyby życie Jezusa z Nazaretu 
zakończyło się na Golgocie, wraz ze straszliwą mę ką i śmiercią, i nie 
znalazło swojego „przedłużenia”, wypełnienia w Zmartwychwsta-
niu, to życie to oka załoby się jedną z największych tragedii świa-
ta. Je zus, jak wielu przed Nim i po Nim, zapewne byłby zaliczony 
do zaszczytnego grona „sławnych” mę czenników za wielką sprawę, 
która prędzej lub póź niej przemija, gdy nie ma już kto o nią walczyć. 
Ży cie Jezusa z Nazaretu okazałoby się klęską, nie rzu cając żadne-
go radykalnie nowego światła sensu ani na cierpienia i śmierć Jego 
samego, ani na cierpienia i śmierć wszystkich innych ludzi. Klęska 
Jezusa okazałaby się wówczas przerażającą klęską całego chrze-
ścijaństwa, o ile w ogóle coś takiego jak chrze ścijaństwo mogłoby  
z niej się narodzić. Św. Paweł wyrazi to w następujący sposób: „Jeśli 
nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwych wstał. A jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, darem ne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także nasza wia ra” (1 Kor 5, 1314).

3. Tajemnica krzyża – uczy Jan Paweł II – jest częścią keryg-
matu tajemnicy paschalnej. Krzyż nie zakończył życia i misji Jezu-
sa z Nazaretu. Jego ży cie i sprawa sięgają poza cierpienia i śmierć. 
Wypeł niają się w Zmartwychwstaniu. Bóg wskrzesił Go. Tak obja-
wił, że życie Jezusa, całe Jego życie, wraz z cierpieniami i męką na 
Golgocie, ale i Jego śmierć są „wewnętrzną” sprawą Boga. Spra-

24 Adhort. apost. Catechesi tradendae, nr 9; Przemówienie Jana Pawła II do mło-
dzieży na Skałce 8 VI 1979; przemówienie na Anioł Pański w niedzielę palmową 1980 
r. Por. Homilię w Nowej Hucie-Mogile 9 VI 1979, „Chrześcijanin w świecie” 11 (1979),  
nr 8, s. 189193.
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wą, w którą On od początku był zaangażowany. To, co wydarza się  
w życiu i krzyżu Jezusa, wydarza się samemu Bogu, dotyka Go do 
żywego. Jest Jego życiem i śmiercią. Uwierzyć w krzyż, przyjąć wia-
rą Ukrzyżowanego, znaczy „zobaczyć Ojca”. W nich Bóg objawia 
to, kim jest. W świetle Zmartwychwstania krzyż od krywa najgłębsze 
Jego oblicze. Papież – w tym kontekście – wypowiada jedne z naj-
piękniejszych słów swego pontyfikatu: „Tajemnica paschalna – to 
Chrystus u szczytu objawienia niezgłębionej tajem nicy Boga. Wła-
śnie wtedy wypełniają się do końca owe wypowiedziane w Wieczer-
niku słowa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Chrystus 
bowiem (...) w swym zmartwychwstaniu objawił całą pełnię tej mi-
łości, którą Ojciec ma dla Niego, a w Nim dla wszystkich ludzi. „Nie 
jest On bowiem Bogiem umarłych, lecz żywych”. W swym zmar-
twychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miło siernej, właśnie 
przez to, że jako drogę do zmar twychwstania przyjął krzyż”25. „Zba-
wienie dokona ne przez Jezusa jest darem życia i zmartwychwstania 
– pisze Jan Paweł II, w swojej encyklice Evangelium vitae. Przez 
całe swoje życie Jezus obdarzał ludzi zbawieniem także przez to, że 
ich uzdrawiał i dobrze czynił wszystkim (por. Dz 10, 38). Cuda zaś, 
uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia były znakiem innego zbawienia, 
polegającego na przebaczeniu grzechów, czyli na uwolnieniu czło-
wieka od naj głębszej choroby i wyniesieniu go do życia samego Bo-
ga”26.  Wszystko to są znaki, które służą przepo wiadaniu Ewangelii, 
orędzia Chrystusa ukrzyżowa nego i zmartwychwstałego.

b) Kościół został zbudowany na fundamencie Krzyża
1. Ojcowie Kościoła podkreślają, że Kościół zo stał zbudowany 

na krzyżu z przebitego boku Chry stusa, stąd wywodzi się cała eko-
nomia zbawienia, z Krzyża wypłynęły wszystkie sakramenty Św.,  
a Msza św. to po prostu uobecnienie Ofiary Krzy żowej. W niej – 

25 Jan Paweł II, Dives in misericordia, 3.
26 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 50.
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Chrystus Najwyższy Arcykapłan najwspanialej wielbi Boga, naj-
lepiej dziękuje, naj skuteczniej prosi i najpokorniej przeprasza.  
„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 
do siebie” (J 12, 32) – stwierdza Chry stus, a Wielki Piątek był szcze-
gólnym dniem, kiedy w liturgii zachodniej odmawiana była starożyt-
na modlitwa wiernych, obejmująca wszystkie kategorie ludzi; zjed-
noczone u stóp Krzyża27.

2. Człowiek otrzymuje udział w życiu samego Boga. Poprzez 
sakramenty Kościoła – których sym bolami są krew i woda wypły-
wające z boku Chry stusa – to życie jest nieustannie przekazywane 
synom Bożym, przez co stają się oni ludem Nowego Przy mierza.  
Z Krzyża – źródła życia – rodzi się i rozrasta „lud życia” – pisze Jan 
Paweł II w encyklice Evangelium vitae28.

3. Jan Paweł II naucza w swoich Katechezach że: „Chrystus 
przygotowuje Apostołów oraz przyszły Kościół” na drogę krzyżo-
wą. „Droga, na którą mają wejść po śladach ukrzyżowanego Mistrza, 
będzie i dla nich drogą krzyża. «Wydawać was będą sądom i w syna-
gogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami sta-
wać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich» (Mk 13, 9), 
«wy dadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści 
u wszystkich narodów, z powodu me go imienia» (Mt 24, 9)”29. „Jak 
Apostołowie, tak i przyszły Kościół będzie uczestniczył w odkupień
czej męce i śmierci swego Pana. «Zaprawdę, za prawdę powiadam 
wam: [...] Wy będziecie się smu cić, ale smutek wasz zamieni się w 
radość» (J 16, 20). Podobnie Kościół – tak jak Apostołowie – przez 
wszystkie czasy jest powołany do uczestnictwa w paschalnej tajem-
nicy Chrystusa, w jej pełni, w której z cierpienia i «smutku» z ofiary 
krzyżowej rodzi się «radość» nowego życia w Bogu”30.

27 Por. Jan Paweł II, Jedność przez Krzyż, „L’Osservatore Ro mano”, wyd. pol. 5 
(1984), nr 12, s. 1920.

28 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 51.
29 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 5 października 1988 r., nr 8.
30 Tamże.
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c) Krzyż Chrystusa zawiera w sobie wszystkie ludzkie krzyże
1. Myśl tę wyraził Ojciec Święty zwracając się do chorych 

i cierpiących podczas swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny  
20 czerwca 1983 г.: „Cze góż wam życzyć, jak nie tego, ażeby  
w waszym trudnym życiu zwyciężył Bóg. W tym życiu, które jest 
wypełnione cierpieniem tak dalece, że nie mo żecie już pracować, że 
musicie szukać oparcia u innych: ażeby w tym życiu zwyciężył Bóg! 
Bo cierpienie na to jest dane człowiekowi, ażeby Bóg szczególnie 
mógł w życiu ludzkim zwyciężyć. On sam. Ten Bóg, który stał się 
człowiekiem i umarł na krzyżu i zwyciężył przez krzyż. Zwycięża 
rów nież przez każdy ludzki krzyż. Ja wam życzę, aby w życiu każ-
dego z was zwyciężył Chrystus – ukrzy żowany Bóg. I życzę wam 
również, ażeby za cenę waszego zwycięstwa, waszego cierpienia 
– Bóg zwyciężał winnych... Bo my wszyscy jesteśmy po łączeni ta-
jemnicą Świętych Obcowania”31. Bóg wy biera drogę krzyża, albo-
wiem pragnie stać się w Chrystusie prawdziwym człowiekiem. Jan 
Paweł II pisze: Wprawdzie człowiekowi znane są i bliskie cierpienia 
osobników świata zwierzęcego – niemniej to, co wyrażamy w słowie 
„cierpienie”, wydaje się szczególnie współistotne z człowiekiem. 
(...) Cier pienie zdaje się przynależeć do transcendencji czło wieka”32. 
Dla Papieża, który od dawna uprawia filo zofię człowieka, ewident-
ny, jest antropologicznohumanistyczny wymiar Krzyża. W czasie 
swojej pielgrzymki kanadyjskiej, w Toronto Jan Paweł II mówił:  
„W Krzyżu, który był kiedyś znakiem hańby człowieka, najbar-
dziej podwyższony został czło wiek. Człowiek wszystkich czasów  
i pokoleń. Wszystkich narodów, języków, kultur i ras. Każdy czło-
wiek. Każdy z nas”. A w pierwszej swojej ency klice podkreślił,  

31 Jan Paweł II, Słowo do inwalidów, Katowice 20 czerwca 1983 г., w: Jan Paweł II 
w Polsce 1979-1983: homilie i prze mówienia, Warszawa: „Pax”, 1986.

32 Jan Paweł II, Sahifici doloris, nr 2, w: List apostolski „Safaifici doloris” Ojca 
Świętego Jana Pawia II do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych Kościoła 
katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Warszawa: Kuria Metropo-
litalna Warszawska, 1984.
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że „Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi 
ostateczną god ność i sens istnienia w świecie”. Przez swoje wy
niszczenie na krzyżu syn Boży objawia swoją pełną solidarność  
z człowiekiem, schodząc aż do dna ludzkiej egzystencji, bo praw-
dziwie przeżywa dra mat człowieka opuszczonego i oddalonego od 
Boga, wołając słowami Psalmisty: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
Mnie opuścił”.

2. Krzyż, ta mroczna tajemnica cierpienia Boga wcielonego 
rzuca potężny snop światła na ludzką egzystencję, a zwłaszcza na 
sens cierpienia, choro by, słabości, które właśnie w optyce Krzyża 
i przez Krzyż stają się mocą nadprzyrodzoną i służą ku bu dowaniu 
Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Po nieważ nieskończona mi-
łość „poprowadziła Chry stusa na Krzyż”, dlatego symbolika krzyża 
to bardzo czytelny znak miłości; domagający się odpowiedzi miłości 
z naszej strony, kiedy nasze akty pokuty, metanoi, a nawet material-
ny post są znakami, że z Chrystusem jesteśmy przybici do krzyża  
i mamy zbawczą łączność z Odkupicielem33. Krzyż jest przypo-
mnieniem dla nas, że nie powinniśmy zamy kać oczu na cierpienie 
obecne w naszym świecie, że cierpienie jest częścią naszego życia. 
Krzyż wzywa nas do tego, byśmy z wdzięcznością przyjmowali od 
Boga to, co nam codziennie ofiaruje. „W krzyżu Chrystusa – uczy 
Jan Paweł II – nie tylko odkupie nie dokonało się przez cierpienie, 
ale samo cierpie nie ludzkie zostało też odkupione (...). Odkupiciel 
cierpiał za człowieka – i dla człowieka. Każdy czło wiek ma udział 
w Odkupieniu. Każdy jest też we zwany do uczestnictwa w owym 
cierpieniu, przez które każdy ludzki ból został również odkupiony. 
Dlatego też w swoim ludzkim cierpieniu każdy człowiek może stać 
się uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa”34. Może więc 
chrześcijanin powiedzieć za św. Pawłem: „Z Chrystusem zostałem 

33 Redemptor hominis, nr 10; Reconciliatio et paenit, nr 7, 26; Salvifici doloris,  
nr 13, 20, 21, 26. Por. Jan Paweł II, Wielkość człowieka objawiona w tajemnicy Krzyża, 
L’Osservatore Ro mano 3 (1982), nr 6, s. 20-21; tenże, Laborern exercens, nr 27.

34 Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, nr 19. 
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przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus” (Ga 2, 19 i n).

3. Niezmierzone cierpienie świata, wojny, holo kaust, prześlado-
wania, kataklizmy, choroby, cier pienia niewinnych istot, wszystko 
to w ludzkich sercach rodzi bolesne pytania i problemy. Jak pogo
dzić potworne zło i niezmierzone cierpienie w dzie jach ludzi i świata 
z głoszoną przez chrześcijaństwo nieskończoną miłością Boga? Czy 
Bóg ten rzeczy wiście jest – jak głosi święty Jan w Pierwszym Li ście 
(4, 8) – Miłością? Więc dlaczego milczy, gdy ludziom, szczególnie 
niewinnym, dzieje się tyle straszliwego zła? Gdzie podziała się Jego 
wszech moc? Czy kiedykolwiek odpowie On na te bolesne pytania? 
Czy w ogóle je słyszy? Bóg – zdaniem Jana Pawła II – słyszy wszyst-
kie te pytania, chociaż zda wać się może, że trafiają one w pustkę. 
Jego odpo wiedzią jest krzyż. Bóg – właśnie dlatego, że jest Miłością 
– pragnie usprawiedliwić się wobec ludzi z powodu ogromu cier-
pień, jakie na nich spadają. Władca nieba i ziemi. Wszechmogący 
Pan zastępów – ponieważ jest Miłością – może działać „jedynie” na 
jej miarę. Jego wszechmoc jest wszechmocą Mi łości, nie zaś potęgą 
zmiatającą bez litości swoich wrogów, a odpowiedzią wszechmoc-
nej Miłości na straszliwe dzieje cierpienia może być tylko „uniże nie 
przez krzyż”. Krzyż Chrystusa jest najradykalniejszym pochyleniem 
się Boga nad ludźmi, szcze gólnie nad tymi, którzy cierpią. Tak staje 
się on – paradoksalnie, poprzez mroki męki Niewinnego – światłem, 
które rozjaśnia każde ludzkie cierpienie. Krzyż zawiera w sobie 
wszystkie ludzkie krzyże.

Krzyż w przepowiadaniu Jana Pawła II na ziemi polskiej

a) Krzyż na ziemi polskiej
1. Tysiąc lat temu na ziemi polskiej stanął Krzyż Jezusa Chry-

stusa. Ramionami swymi objął i zjedno czył cały naród: od Bałtyku 
aż do Tatr. Osadzony został mocno w ziemi polskiej, tak mocno, że 
prze trwał wszystkie burze dziejowe. Tak, jak w tylu in nych krajach, 
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pojawił się krzyż w Polsce na sztanda rach, flagach, szpitalach. Jako 
znak chwały, męstwa, nieprzeciętnego wkładu i ofiarnego zaanga-
żowania, wykonywany ze szlachetnych metali, zawisa na piersiach 
osób zasłużonych, spoczywa na wieżach fasadach budowli pomni-
kach i mogiłach. Zatem optyka polska i krajobraz polski, to nie tylko 
piękno gór, jezior i lasów, to nie tylko kominy fabryk i urok starych 
budowli, to także liczne wieże świątyń opa trzonych godłem krzy-
ża i niezliczone przydrożne krzyże i kapliczki. W tych ostatnich lud 
wiejski, wypowiadał swoją wiarę w Odkupiciela, miłość do Ukrzy-
żowanego Zbawiciela, do Jego Bolesnej Matki i przywiązanie do 
świętych patronów. Te figury i kapliczki przydrożne były często 
miejscem zbio rowego kultu, zwłaszcza w czasie miesiąca maja. Po-
wstawały niejednokrotnie jako wotum dziękczyn ne za łaski i dobro-
dziejstwa otrzymane od Bożej Opatrzności, kiedy indziej wznoszo-
no je na grobach poległych za Ojczyznę35. To znaczenie krzyża dla 
egzystencji chrześcijańskiej wyrażały po wielokroć listy pasterskie 
Episkopatu Polski, a Prymas Ty siąclecia nawiązując do „podwyż-
szenia” krzyża na Placu Zwycięstwa w Warszawie i na Krakowskim 
Przedmieściu w czasie wizyty papieskiej, głosił: „Krzyż jest widzial-
nym znakiem zwycięstwa Chry stusa na Kalwarii, zwycięstwa nad 
grzechem i śmiercią. Ale jest on też znakiem miłości do Boga i do 
ludzi, wyrzeczenia i panowania nad sobą; jest znakiem ofiary i cier-
pienia, posłuszeństwa wobec Boga miłości i wobec ludzi w duchu 
Bożej miło ści”36. Jan Paweł II, zwracając się do młodego po kolenia 
Polaków, nazwał krzyż „katedrą”: „Krzyż stał się dla nas najwięk-
szą katedrą prawdy o Bogu i o człowieku. Wszyscy musimy stać się 
słuchacza mi «zwyczajnymi czy zaocznymi» tej katedry. A wówczas 

35 Por. A. Czarnecka, Kapliczki i krzyże przydrożne, Katecheta 24 (1980), s. 230231; 
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, red. J. Rzepa, t. I i II, Tarnów 1983.

36 S. Wyszyński, Krzyż szkołą wychowania społecznego, Pismo Okólne (Biura pras. 
Episkop. Polski) 13 (1980), nr 9, s. 2; W. Wójcik, List pasterski na Wielki Post 1981 r., 
Kronika Diecezji Sandomierskiej 74 (1981), s. 1417; List Episkopatu na zakończenie Ju-
bileuszu Odkupienia, Kronika Diecezji SandomierskoRadomskiej 77 (1984), s. 101 ns.



68

sTanisław maria kałdon op

zrozumiemy, że Krzyż jest również ko lebką człowieka nowego. Ci, 
którzy są Jego ucznia mi, w ten sposób patrzą na życie, w ten sposób 
je pojmują. W ten sposób uczą pojmować innych”37.

2. Wśród burz, mroków dziejowych i opuszcze nia Krzyż był 
jedyną nadzieją Polski. Krzyż Chry stusowy – znak, w którym wy-
raziła się raz na zaw sze miłość Boga Ojca i przejmująca jedność 
Syna Bożego z synami ludzkimi, znak, w którym Duch Święty stał 
się tchnieniem ożywiającym człowieka jest obecny w historii na-
rodów, społeczeństw, państw i kontynentów poprzez każde ludzkie 
serce, w które zostaje zaszczepiony. „Głęboko był za szczepiony 
ten Krzyż w sercach waszych przodków, dziadów, ojców i matek, 
których wy jesteście dzie dzicami i którzy w was żyją dzisiaj – mó-
wił Jan Paweł II w Brazylii podczas spotkania z Polonią. – Przed 
stu pięćdziesięciu laty zaczęli oni opuszczać Ojczyznę. Wielu  
z nich opuszczało ją na skutek ko nieczności, bo nie znajdowali  
w niej dość chleba. Szukali ziemi w tym ogromnym kraju, który 
mógł im ją dać. Ale wiemy przecież dobrze jak ciężkie było ich ży-
cie na obcej ziemi. Opuszczali swój kraj z pustymi rękami, czasem 
może głodni. Wychodzili jednak z głęboką wiarą zaszczepioną im 
przez oj ców, z krzyżem, znakiem zbawienia głęboko wro śniętym  
w ich serca i to było ich siłą i zwycię stwem”38. Dobrze ujął to 
Adam Mickiewicz przez usta księdza Piotra: „W Polsce osadzony 
jest Krzyż, którego ramiona długie są na całą Europę. Przybity jest 
do niego Naród, umęczony, wykrwawiony, po zbawiony wolności, 
podzielony, zdeptany. Za św. Pawłem może wołać: «Z Chrystusem 
przybity jestem do Krzyża» To był polski dziejowy Krzyż!”. Mówił 

37 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży (nie wygłoszone), Kraków, 8 czerwca 
1979, w: Jan Paweł II w Polsce 1979- 1983: homilie i przemówienia, Warszawa: „Pax”, 
1986.

38 Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z Polonią w Brazylii, 6 lipca 1980 
– Kurytyba, w: Jan Paweł II w Brazy lii, 30 VI – 11 VII 1980: przemówienia, homilie, 
modlitwy przekł. [z fr., port., wł.] Marta SzafrańskaBrandt, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. polskie); oprac. Antoni Podsiad; zdjęcia Ryszard Rzepecki, Jan Żdżarski Warsza-
wa: „Pax”, 1985.
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Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, na Jasnej Górze w dniu 
3 maja 1966 roku.

3. Po latach przypomniał tę myśl Jan Paweł II w Zakopanem  
w 1997 r. „Takim znakiem w szcze gólny sposób stał się krzyż na 
Giewoncie: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili» – te słowa kie-
rują nasz wzrok ku Krzyżowi świętemu, ku drzewu krzy ża, na któ-
rym zawisło Zbawienie świata. «Nauka bowiem krzyża – jak pisze 
św. Paweł – która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą» 
(por. 1 Kor 1, 18). Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy 
kończył się wiek XIX, a rozpoczy nał współczesny, ojcowie wasi na 
szczycie Gie wontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest 
niemym, ale wymownym świadkiem naszych cza sów. Rzec można, 
iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa,  
i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię 
od Tatr po Bałtyk”. Ojciec Święty Jan Paweł II wzywa nas do wpa-
trywania się w krzyż i obrony tego znaku naszej wiary: „Umiłowani 
bracia i siostry, nie wsty dźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień 
podejmo wać krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Broń cie krzy-
ża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obra żane w waszych sercach, 
w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności 
za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. 
Niech on tam pozostanie! Niech przypomi na o naszej chrześcijań-
skiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o mi-
łości Boga do człowieka, która w krzyżu znala zła Swój najgłębszy 
wyraz39 – mówił Ojciec Święty w Zakopanem w 1997 r. „Stat crux 
dum volvitur orbis. Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych 

39 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Matki Bernardyny Ja-
błońskiej i Matki Marii Karłowskiej, Zakopane, 6 czerwca 1997, w: V [Piąta] pielgrzym-
ka Ojca świętego do Polski [Jan Paweł II], Wrocław: „Logos”, [1997 Pielgrzymka apo-
stolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski: [Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki]: 
31.05-10.06.1997: przemówienia, dokumentacja [red. książki Maria Dąbrowska, Aldona 
Fabiś, Maria Nowaczyńska; fot. Arturo Mari] Poznań: „Pallotinum”, 1997.
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i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który 
życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż 
Pana na szego Jezusa Chrystusa – mówił Ojciec Święty Jan Paweł 
II, w Homilii w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu «Kapli-
cówka», Skoczowie, 22 maja 1995 (...) Krzyż Chrystusowy to znak 
naszego zba wienia – znak naszej wiary i znak naszej nadziei. Pisze 
św. Paweł: «My głosimy Chrystusa ukrzyżo wanego, który jest zgor-
szeniem dla Żydów, a głup stwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są 
powołani, (...) mocą Bożą i mądrością Bożą» (1 Kor 1, 2324). Krzyż 
przypomina nam cenę naszego zbawienia. Mówi o tym, jak wielką 
wartość ma w oczach Bo żych człowiek – każdy człowiek! – skoro 
Bóg umi łował go aż po krzyż: «Umiłowawszy swoich na świecie, do 
końca ich umiłował» (J 13, 1). Jak wiele mówi nam to «do końca»! 
Tak miłuje Bóg – On miłuje człowieka «do końca», czego dowodem 
jest właśnie Chrystusowy krzyż. Czy można pozostać obojętnym 
wobec takiego dowodu miłości?”40.

„Pozwólmy ogarnąć się tajemnicy Odkupienia! Może tak, jak 
ten setnik pod krzyżem, który w chwili śmierci Chrystusa wyznał: 
„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15, 39). Po
zwólmy ogarnąć się tajemnicy Odkupienia. Wszyscy stoimy pod 
krzyżem. Cała ludzkość wciąż stoi pod krzyżem. Nasz naród od 
tysiąca lat stoi pod krzy żem. Pozwólmy się ogarnąć tajemnicy 
Odkupienia; tajemnicy Syna Bożego! W niej to odsłania się także 
do końca jakże nieraz trudna do rozwikłania tajem nica człowieka. 
I okazuje się, poprzez wszystkie cierpienia i upokorzenia, jego – 
człowieka – najwyż sze powołanie. Wraz z wszystkimi moimi ro-
dakami – zwłaszcza z tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak 
zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy, 
podeptanej godności człowieka, staję pod krzyżem Chrystusa – mó-

40 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, 
Skoczów, 22 maja 1995, w: Pielgrzymki do Ojczy zny: 1979,1983, 1987, 1991 1995,1997: 
przemówienia, homilie Jan Paweł II; [oprac. red. Janusz Poniewierski], Kraków: „Znak”, 
1997.
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wił Ojciec Święty podczas swojej II pielgrzymki do Polski w czerw-
cu 1983 r w Warszawie”41.

b) Krzyż z Nowej Huty
1. „Wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pań skiego, od niego 

bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas 
łaski, czas zba wienia” – mówił Ojciec Święty 9 czerwca 1979 w No-
wej Hucie. Poprzez Krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę 
swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go 
umiłował Bóg. (...) I chociaż zmieniają się czasy, chociaż na miej scu 
dawnych podkrakowskich pól stanął ten potężny kombinat, chociaż 
żyjemy w epoce zawrotnego roz woju wiedzy o świecie material-
nym i takiego też rozwoju techniki, ta podstawowa prawda o ży-
ciu ducha ludzkiego, która wyraża się poprzez Krzyż, nie odchodzi  
w przeszłość, nie dezaktualizuje się, nie staje się wczorajsza. Dzieje 
Nowej Huty są także napisane poprzez krzyż naprzód poprzez ten 
stary, mogilski, odziedziczony tutaj po stuleciach – a po tem poprzez 
inny, nowy... który postawiono nieda leko stąd. Tam, gdzie stawia 
się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu 
człowieka przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, 
że rozpoczyna się ewangeliza cja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych 
miejscach pol skiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do 
nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaru-
szona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakow-
skiej Mogile – w pobliżu Starej Huty.

2. Największym skarbem Mogiły jest cudowny Krzyż Chry-
stusa42. U początków jego nieprzerwa nego kultu leżą trzy legen-
dy. Pierwsza opowiada o kruku, który przez długie lata podkrada 

41 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w katedrze, Warszawa,  
16 czerwca 1983, w: Jan Paweł II w Polsce 1979-1983: homilie i przemówienia, War-
szawa: „Pax”, 1986.

42 Ks. Józef A. Nowobilski, Historia Sztuką i Modlitwą pisana, Kraków 2000,  
s. 1011. 
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w Krako wie mieszczanom co cenniejsze precjoza. Oswojony ptak 
znosił swoją zdobycz do klasztoru i chował w kryjówce w wieżycz-
ce na sygnaturkę. Kruczy skarb znaleziono przypadkowo w wiele 
lat po śmier ci ptaka. Sąd duchowny uznał „przedawnienie prze
stępstwa” i zadysponował, aby pieniądze i złote przeznaczyć na bu-
dowę nowego ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W ten sposób 
kruk stał się pośred nio fundatorem okazałego retabulum. Legendę 
opi sał wierszem Wincenty Pol w Drobnych poezjach, w 1856 roku. 
Legenda druga powiada, że królowa Bona zażądała niegdyś od za-
konników, aby obcięli dla niej nieco włosów rosnących na głowie 
Ukrzy żowanego. Odtąd; te włosy przestały dalej rosnąć. W legen-
dzie trzeciej czytamy o pięciu krucyfiksach płynących Wisłą przez 
Kraków. Zatrzymały się na brzegu i jeden trafił do Kościoła Mariac-
kiego, drugi do kościoła św. Marka, trzeci do Dominikanów, czwarty 
do Katedry Wawelskiej i piąty do Mogiły. Wszystkie trzy legendy 
poświadczają wielką sławę sanktuarium mogilskiego i powszech-
ne zaintereso wanie jego dziejami. Rzeźba Chrystusa Mogilskiego 
jest trudna do datowania. Przyjmuje się, iż powstała w XIV w. pod 
wpływem tzw. krucyfiksów mistycz nych. Charakteryzują się one 
dużą dozą realizmu w przedstawieniu męki Zbawiciela. Krucyfiks 
Mo gilski umieszczony był pierwotnie pośrodku ko ścioła. Krzyż ota-
czały liczne wota. Warto zwrócić uwagę na ślady rowków w posadz-
ce wokół ołtarza. Według tradycji wyżłobiły je pielgrzymie kolana. 
Kult Krucyfiksu Mogilskiego jest wielkim dzie dzictwem Krakowa i 
Kościoła krakowskiego. Tro skliwie pielęgnowany przez ojców cy-
stersów, po mógł przetrwać trudne chwile czasu zaborów i burz liwe 
lata powojenne. Do Mogiły przybywały wielo tysięczne pielgrzymki. 
Słynne były tutejsze barwne odpusty. Także i dziś wnętrze bazyliki 
nigdy nie jest puste. Modlą się tu mieszkańcy Nowej Huty i Kra kowa, 
przybysze z innych miast polskich, a także pątnicy z zagranicy. Ideę 
czci Ukrzyżowanego wy raża napis w ozdobnym kartuszu na ołtarzu 
Krzyża: Caritas sine modo – Miłość bez miary. W 1999 г., podczas 
pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II, Krucyfiks Mogilski znalazł 
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się na ołtarzu papieskim na Błoniach, jako jedna z najważniejszych 
relikwii archidiecezji krakowskiej.

3. Nieopodal opactwa oo. Cystersów w Mogile został wznie-
siony Kościół w Nowej Hucie, stał się on symbolem domagania się 
przez Polaków posza nowania wolności sumienia i prawa do speł-
niania praktyk religijnych wobec władz państwowych. W 1970 roku 
podkrakowska wioska Mistrzejowice została włączona do Nowej 
Huty i na jej terenie roz poczęto budowę wielkich osiedli mieszkanio-
wych. Wobec zaistniałych potrzeb duszpasterskich, wika riusz parafii 
Raciborowice, do której należały wów czas Mistrzejowice, ks. Józef 
Kurzeja, uruchomił punkt katechetyczny. Na fundamentach wartow-
ni dawnego obozu koncentracyjnego dla Żydów zbu dował niewiel-
ki barak. Przy tym baraku w zimie 197071 rozpoczął, pod gołym 
niebem, odprawiać Mszę św. W lecie 1971 do polowego ołtarza 
dobu dowano zadaszenie, chroniące przed deszczem, śniegiem i wia-
trem. W 1971 roku kardynał Wojtyła odprawił przy ołtarzu polowym 
Pasterkę. Przybywał tam w noc Bożego Narodzenia także w latach 
1972 i 1973. W liturgii uczestniczyły tysiące ludzi. Bu dowa ołtarza 
i zadaszenia, odprawianie Mszy św. traktowane były jako działal-
ność nielegalna. Ksiądz Kurzeja ponosił dotkliwe kary. Jednakże 
wobec dy namiki życia religijnego, skupiającego się wokół mistrze-
jowickiego ośrodka, władze miasta Krakowa w lipcu 1972 wydały 
zezwolenie na budowę ko ścioła. W 1973 zbudowano prowizoryczną 
kaplicę i ośrodek katechetyczny. W 1976 zatwierdzono projekt i lo-
kalizację kościoła. 8 czerwca 1976 kar dynał Wojtyła wydobył pierw-
szą łopatę ziemi, przed niwelacją terenu pod kościół. Ksiądz Kurzeja 
zmarł 15 sierpnia 1976, w wieku 39 lat. Parafia została erygowana 
niebawem po jego śmierci.

„Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, 
było to już w okresie milenium. Otrzymaliśmy znak, że na progu no-
wego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo 
Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, 
a przecież ta sama, co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat” 
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– mówił Jan Paweł II, 9 czerwca 1979 r. „Dziękujemy dzisiaj przy 
krzyżu mogilskim, a zarazem przy krzyżu no wohuckim, za ten nowy 
początek ewangelizacji, który tutaj się dokonał. I prosimy wszyscy, 
ażeby był tak samo owocny – owszem, jeszcze bardziej owocny, jak 
pierwszy. To tyle, moi drodzy, o pierw szym krzyżu i o najstarszym 
kościele. A teraz ten nowy. Nowy krzyż, który stanął opodal prastarej 
relikwii Krzyża świętego w cysterskim opactwie, zwiastował naro-
dziny nowego kościoła. Narodziny te szczególnie głęboko zapisały 
się w moim sercu, więc zabrałem je z sobą, odchodząc ze stolicy św. 
Stanisława na stolicę św. Piotra, jako nową reli kwię, jako bezcen-
ną relikwię naszych czasów – mówił Ojciec Święty. Wspomniał, że 
jako arcybi skup i kardynał, miał możność nie tylko wbić pierw szą 
łopatę pod wykop tego kościoła, ale także po święcić go i konsekro-
wać w 1977 r. ten kościół, któ ry narodził się z nowego krzyża. „Ten 
kościół naro dził się też z nowej pracy” – mówił Papież. „Ośmielę się 
powiedzieć, że narodził się z Nowej Huty. My wszyscy bowiem wie-
my, że w pracę człowieka jest głęboko wpisana tajemnica Krzyża. 
Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy. Nie można oddzie-
lić Chrystusa od ludzkiej pracy. To właśnie potwierdziło się tutaj w 
Nowej Hucie. I to był ten nowy początek ewangelizacji na początku 
nowego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Ten nowy początek 
przeżyliśmy razem. I ja zabrałem to z sobą z Krakowa do Rzymu 
jako relikwię”43.

c) Krzyż wawelski
1. Wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela w katedrze na Wa-

welu, umieszczony został w ołta rzu wystawionym przez ks. Wojcie-
cha Serebrzyńskiego w roku 1634, swoją starożytnością sięga koń ca 
XIV wieku. Długi napis umieszczony nad nim w języku łacińskim, 

43 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed opactwem oo. Cyster-
sów w Mogile, KrakówNowa Huta, 9 czerwca 1979, w: Jan Paweł II w Polsce 1979-
1983: homilie i przemówienia, Warszawa: „Pax”, 1986. 
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poświadcza, że przed tym wize runkiem modliła się często królowa 
polska Jadwiga, i że jak głosi legenda usłyszała głos Pański mó-
wiący do niej z krzyża, że została wysłuchana jej modli twa, oraz 
że przed tym wizerunkiem modlący się doznawali wielkich łask 
Bożych i niezliczonych cudów. Przed tym wizerunkiem Zbawiciela 
Pana na krzyżu modli się od sześciu wieków naród Polski, doznając 
wielu łask i cudów. 10 czerwca 1987 r. pod tym Krzyżem zostały 
złożone relikwie św. Jadwigi w metalowym relikwiarzu w formie 
małej trumienki. Ojciec Święty, ubrany w stary ornat z katedralnego 
skarbca i racjonał Królowej Jadwigi, udał się do ołtarza Pana Jezu-
sa Ukrzyżowanego, by w jubile uszowym roku Chrztu Litwy złożyć 
tam relikwie błogosławionej i w ten sposób ostatecznie potwier
dzić trwający od sześciu stuleci kult Pani Wawel skiej (w maju tego 
roku dokonano wyjęcia szcząt ków królowej ze starego sarkofagu, 
ich identyfikacji i włożenia do nowej trumienki) powiedział wów
czas: „Ave Crux... Bądź pozdrowiony Krzyżu Chry stusa! W Krzyżu 
«poznaliśmy miłość» (1 J 3, 16), tę miłość aż «do końca». Tę mi-
łość, którą Jadwiga, błogosławiona nasza królowa, poznała tu: przy 
tym krzyżu. «Bądź pozdrowiony krzyżu wawelski, krzy żu Jadwi-
gi!» Jesteśmy złączeni z tą naszą wielką monarchinią właśnie przez 
ten wawelski krzyż, pod którym obecnie zostały złożone relikwie 
Błogosła wionej. Mają one tutaj sprawować jakby ciągłą, mil czącą 
liturgię podniesienia krzyża. Podniesienie re likwii królowej Jadwi-
gi – podniesienie przez krzyż” – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II 
podczas Mszy świętej, kiedy dokonał uroczystej translacji relikwii 
bł. Jadwigi 10 czerwca 1987 r.

2. „Co mówi ten Chrystus z wysokości swojego wawelskiego 
krzyża? Przedziwna jest Jego «wła dza» nad sercem człowieka” – 
pyta Ojciec Święty Jan Paweł II. „Skąd się bierze ta władza? Jaką ma 
moc. On, wyniszczony, skazany na swoją krzyżową agonię na tylu 
miejscach świata? Poprzez tę agonię, poprzez wyniszczenie, poprzez 
obraz skrajnej słabo ści, hańby i nędzy, przemawia moc: jest to moc 
mi łości «aż do końca». Jadwigo, ty jeszcze nie umiło wałaś «aż do 
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końca». Kres twojej miłości leży dalej, poza granicami tego, co tu-
taj, na zamek wawelski, na polski tron, przyniosło twoje dziewczęce 
serce. Kies twojej miłości leży dalej. Bóg cię postawił w pośrodku 
ludów i narodów. Powołał cię, abyś ogarnęła swym sercem ich losy, 
ich dążenia, ich zmagania. Abyś odgadła Boże zamiary w stosunku 
do Polski, do Litwy, do ziem ruskich. Chrystus, któ rego krzyżowa 
agonia została utrwalona w wawel skim krucyfiksie, to Ten sam, który 
powiedział do apostołów: «Idźcie na cały świat, nauczajcie wszyst
kie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (por. 
Mt 28, 19). Powiedział, sięgając do kresu czasów. Sięgając poprzez 
dzieje ludów i naro dów. Powiedział w mocy tej miłości, która idzie  
z każdym człowiekiem przez dzieje – aż do końca.”

3. „Wiele skarbów kryje w sobie katedra wawel ska. Wśród tych 
skarbów krzyż królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego 
świadectwa – mówił Ojciec Święty. Strzeżcie tego skarbu w spo sób 
szczególny, tak jak strzegły pokolenia”. „Wie działa o tym nasza kró-
lowa Jadwiga, błogosławiona – i wiedzę tę ugruntowała w dziejach 
narodu. W dziejach dusz polskich. Taka była zawsze – i taką po-
została wymowa wawelskiego krzyża. I taka jest wymowa każdego 
krzyża na całej ziemi. Każdego krucyfiksu. Bądź pozdrowiony Krzy-
żu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje 
świadectwo swojej Paschy: owego «przejścia ze śmierci do życia». 
I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia – miłości, która 
zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znaj
dujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią  
i konają... na miejscach, gdzie pracu ją, kształcą się i tworzą... Bądź 
pozdrowiony Krzy żu Chrystusa. Ave Сrих!”44

44 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w Katedrze wawelskiej, 
Kraków, 10 czerwca 1987, w: Jan Paweł II w Polsce: 8-14 czerwca 1987: trzecia piel-II w Polsce: 8-14 czerwca 1987: trzecia piel-w Polsce: 8-14 czerwca 1987: trzecia piel-
grzymka do Ojczyzny, Warszawa: Wydaw. „Przeglądu Powszechnego”, 1987.
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Streszczenie

Według Jana Pawła II kontemplacja Krzyża prowadzi nas do naj
głębszych korzeni tajemnicy zbawienia. Jezus, który przychodząc na 
świat powiedział: „Oto idę, abym spełniał, o Boże, wolę Twoją” (por. 
Hbr 10, 9), stał się we wszystkim posłuszny Ojcu i umiłowawszy 
swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1), oddając za nich 
bez reszty samego siebie.” „On, który «nie przyszedł, aby Mu słu-
żono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu» (Mk 10, 
45), osiąga na Krzyżu szczyt miłości: «nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaj.

ZUSAMMENfASSUNG

Nach Johannes Paul II. die Betrachtung des Kreuzes führt uns 
zu den tiefsten Wurzeln des Geheimnisses der Erlösung. Jesus, der 
in die Welt kam, sagte: „hier komme ich, um Deinen Willen, o Gott, 
zu erfühlen“ (vgl. Hebr 10, 9), und wurde dem Vater gehorsam in 
allen Dingen. Er liebte die Seinen, die in der Welt waren, erwies er 
ihnen seine Liebe bis zur Vollendung“ (Joh 13, 1), und gab für sie 
sich selbst. Er, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für 
viele“ (Mk 10, 45), erreicht den Gipfel der Liebe am Kreuz: Nie-
mand hat größere Liebe als der, der sein Leben für einen anderen 
Mensch hingibt.



78

o. Ignacy Kosmana ofm conv

o. Ignacy Kosmana ofm conv*

Wzory osoboWe NoWego TesTameNTu
jako TWorzyWo homileTyczNe 

Wstęp

Kościół od samego początku zachęcał wiernych do bycia świę-
tymi na wzór Jezusa Chrystusa. Chrześcijanom pierwszych wieków, 
ale i nam współczesnym Jego czcicielom, ludziom wierzącym XXI 
wieku, przybliżają go przede wszystkim apostołowie i pierwsi ucznio-
wie Chrystusa, czyli ci, jak pisze Benedykt XVI, którzy byli blisko, 
najbliżej1 Nauczyciela z Nazaretu i Zbawiciela ludzkości. Ich przy-
kład życia czyni jakby bardziej „przystępnym” wzór osobowy Jezusa 
Chrystusa. Te ludzkie wzory Boskiego Ideału są na tyle zachęcające, że 
były − i są nadal − inspiracją dla wielu wiernych, świadomych swych 
grzechów i ułomności, do naśladowania apostolskich i uczniowskich 
postaw pierwszych chrześcijańskich świadków wiary, która dawała 
nadzieję na zbawienie (por. J 3, 16). Wierzący pojęli, że są zdolni osią-

* o. igNacy kosmaNa ur. 1960 r. – franciszkanin, jest wykładowcą homi-
letyki w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach. Święcenia kapłańskie 
przyjął w roku 1987. Przez lata życia zakonnego wygłosił ponad sto rekolekcji, a także 
przeprowadził w kilku parafiach misje. W 2004 r. zainicjował Warsztaty Kultury Języka  
i Żywego Słowa w Niepokalanowie dla osób zakonnych, duchownych oraz świeckich. 
Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalano-
wie. Opublikował cztery pozycje książkowe i ponad 30 artykułów naukowych. 

1 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007.
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gnąć świętość, jak uczynili to bohaterowie wiary Nowego Testamentu.  
O wzorach chrześcijańskiego postępowania wierni dowiadywali się 
podczas sprawowania Świętej Liturgii, kiedy to schodzili się razem 
jako Kościół (por. 1Kor 11, 18), w pierwszy dzień po szabacie na łama-
nie chleba (por. Dz 2, 42.46), karmiąc się słowem Bożym (por. 20, 7). 

Przepowiadanie Ewangelii nie było oderwane od rzeczywistości  
i często podawano słuchaczom godne − niejako „gotowe” − wzory do 
naśladowania; wymienia je św. Łukasz w Dziejach Apostolskich i św. 
Paweł w Listach. Byli nimi św. Szczepana, pierwszy męczennik Ko-
ścioła i pomocnicy Apostoła Narodów: Tymoteusz, Tytus, Barnaba, 
Sylwan i Apollos oraz bardzo wielu innych mężczyzn i kobiet, przykła-
dowych wzorów osobowych dla współczesnych chrześcijan, wymienio-
nych choćby w szesnastym rozdziale Listu do Rzymian czy w Dziejach 
Apostolskich (rozdziały 16, 18, 19, 20). Odnaleźć można ich również w 
pozostałych listach św. Pawła2, jak i w Ewangeliach3. Z tych to przeka-
zów, najpierw ustnych, a później spisanych, chrześcijanie czerpali wie-
dzę o wzorach osobowych i zachętę, by stać się jak On, Jezus Chrystus,  
i Jego wyznawcy − „synami i córkami Bożymi”. Były więc owe posta-
cie − apostołowie, uczniowie i uczennice Nauczyciela z Nazaretu − już 
dla św. Pawła z Tarsu swoistym tworzywem homiletycznym, w którym 
ukazywał słuchaczom heroiczne i świetlane wzory wiary.

Pojęcie wzoru osobowego

Pojęcie wzoru osobowego często zastępowane jest takimi termi-
nami jak: „przykład”, „model”, „bohater”, „autorytet”, „ideał osobo-
wy”, „osobowość dojrzała”. Nie należy go jednak z nimi utożsamiać. 

2 Między innymi: Ef 6, 21; Flm 2; 23; Flp 2, 25; 4, 2.18; Kol 1, 7; 4, 10.12.15; Rz 
16, 9.12-13, 23; 1Kor 16, 19; 2Tm 4, 7.19; Tt 4, 12.

3 Łk 1, 45; 2, 36-38; 7, 36-50; 8, 2-3; 15, 8-10; 18, 1-8; J 2, 5; 19, 25-27; 4, 1-39; 20, 
1, 11-18; Mk 7, 24-30; 15, 40; Mt 9, 20-22; 27, 56.61. Są to przede wszystkim: Maryja, 
Elżbieta, Anna, Symeon, Maria Magdalena i wiele innych często bezimiennych osób 
(Samarytanka, Syrofenicjanka, itd.).
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Wzór osobowy jest pojęciem o wiele szerszym. Zasadnicza różnica 
polega na tym, że wzór osobowy w znacznie większym stopniu im-
plikuje wartościowanie i nosi w sobie znamiona pewnej doskonało-
ści osoby oraz pobudza do jej naśladowania4.  

Historia dostarcza nam wielu ilustracji, gdy osobowości dojrzałe 
nie są w stanie sprostać nowym wyzwaniom i nie przystają do rze-
czywistości, a przykłady − z czasem − stają się anachroniczne; dez-
aktualizują się też ideały osobowe, starzeją bohaterowie, przemijają 
autorytety. Wzory osobowe są ponadczasowe. 

Ukazywanie przez Kościół chrześcijańskich wzorów osobowych 
w świecie poszukującym wartości wydaje się bardzo istotne, a to 
dlatego, że we współczesnej kulturze coraz częściej pojawiają się 
wzory bezosobowe, niczym fikcyjne konta w internetowych porta-
lach, które nie biorą odpowiedzialności za propagowane przez siebie 
filozofie życia − zwykle konsumpcyjne − i kreowane postawy odrzu-
cające wszelkie zasady i wartości etyczne. Albo też, rolę przykładów, 
wzorów i autorytetów odgrywają medialne gwiazdy, które „stanowią 
wzór człowieka pozbawionego wewnętrzności, są mistrzami ostenta-
cji i triumfu-jącej widzialności”5. Obserwowany obecnie zanik świę-
tości w Kościele jest wynikiem procesu laicyzacji i sekularyzacji; ma 
swoje źródło w indywidualizmie, który zajmuje myśl współczesnego 
człowieka sprawami przyziemnymi: bogaceniem się, dbaniem o oso-
biste interesy i sukcesy.

Ale czasy współczesne nie charakteryzuje jedynie upadek auto-
rytetów, coraz bardziej powszechny indyferentyzm religijny i laicy-
zacja ludzkiego życia, uleganie pokusie wygodnego życia, bez trosk 
i obowiązków, a co za tym idzie: permisywizm moralny − lecz rów-
nież tęsknota za solidnym i stabilnym fundamentem, na którym czło-

4 J .  Ryłko, Chrześcijański wzór osobowy w moralnym wychowaniu młodzieży, w: 
Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności, red. S. Nagórny, A. Dzierdziuk, 
Lublin 1996, s. 386. 

5 Ch.  Delsol , Figura świadka, w: Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. 
M. Kowalska, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2003, s. 204.
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wiek mógłby oprzeć swoje życie. Naprzeciw tym tęsknotom wycho-
dzi nieodmiennie od wieków Kościół. Czyni to szczególnie podczas 
liturgii mszalnej, oferując jej uczestnikom doskonały wzór Chrystu-
sa i jego ludzkie odbicie we wzorach świętych i błogosławionych 
Jego Ojca (por. Mt 25, 34). Od wieków przedstawia je słuchaczom 
i adaptuje do współczesnych realiów. Świętość nie jest sprawą pry-
watną człowieka, ani nie jest kwestią oczekiwań elitarnej grupy osób 
– świętość jest powszechnym powołaniem i wspólnym obowiązkiem 
całego Kościoła i całej ludzkości6. Świętość stanowi o pełni człowie-
ka. Święty to człowiek prawdziwy. 

Czytania mszalne przedstawiają nam wzory osobowe dwóch 
epok: ery przed Chrystusem7 i ery po Chrystusie. W punkcie przecię-
cia osi współrzędnych wyznaczonych przez wzory Starego i Nowe-
go Testamentu znajduje się Święty Boży, Jezus Chrystus. Świętość 
doskonała. Jest On zawsze aktualnym dla wiernych wzorem osobo-
wym. Ludzka religijność Chrystusa wyklucza wszelki formalizm  
i domaga się czynów, tj. pełnienia woli Bożej. Syn Człowieczy jest 
wzorem autentycznego odnoszenia się do Boga. Chrystus nie tylko 
świeci ludziom przykładem, ale też przez swoje odkupienie wysłu-
guje im łaskę i daje moc, by mogli − podobnie jak On − zjednoczyć 
się z Bogiem. Przemienia ich w siebie; ubóstwia człowieka swoim 
bóstwem.

Tak oto jawi się współczesnemu człowiekowi jego starożytny, 
wzorowy i święty „przodek”, zawsze jednak jako osoba respektująca 
jego wolny wybór8. Ów „Święty Przodek” chrześcijan posiada doj-
rzałą osobowość i spełnia wszystkie warunkujące go kryteria, znacz-
nie przewyższając obowiązujące normy. Swoim przykładem pociąga 

6 J .  Majka, Świętość czyli sens życia. Obraz świętości w adhortacji Christifideles 
laici, „Znaki czasu” (1991) nr 23, s. 120-121.

7 Te zostały szeroko przedstawione w moim art. Biblijne wzory osobowe jako two-
rzywo homiletyczne, w: „Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie” (2010) nr 15.   

8 Z.  Dymkowski , Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego katechezie 
współczesnej, Płock-Lublin 1999, s. 10.
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innych i niejako przymusza do zajęcia określonego stanowiska9. Po 
przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię, znaleźli się ludzie, którzy naj-
doskonalszy Wzór Osobowy postanowili zanieść nie tylko między 
wszystkie narody i pokolenia, ale również po wszystkie lata i czasy. 

Gdy mówimy o świętości, często, jawi się nam ona, jako wy-
blakły „święty obrazek”. Postacie świętych, choć bliskie nam, bo 
przecież ludzkie, to z jednej strony − w perspektywie kosmicznej 
− są od nas oddalone i „wyolbrzymione”, a z drugiej − w perspekty-
wie naszej codzienności − jakby pomniejszone. Tymczasem święci 
w nauczaniu Kościoła zawsze odgrywali rolę wzorów osobowych. 
Ich życie jest najlepszym przykładem „wcielenia” świętości ludzkiej 
egzystencji10. Święci są przedłużeniem i uosobieniem – w wymiarze 
historycznym – zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Ich świętość nie 
jest jedynie ideałem formalnym, ale realizacją wartości w określo-
nym czasie. Święci i błogosławieni są wzorem budowania życia na 
Chrystusie; uczą właściwej postawy wobec drugiego człowieka, wo-
bec społeczeństwa, ojczyzny i Kościoła11. 

Świętość jest więc wartością dla wszystkich ludzi. Do święto-
ści wezwany jest każdy człowiek, nie tylko chrześcijanin, a to z ra-
cji stworzenia go na obraz i podobieństwo Boga, który powiedział  
o sobie: „Ja jestem Święty” i nakazał swojemu ludowi, by był jak On 
− święty (Kpł 11, 44). Określił w ten sposób powołanie człowieka. 
Ten wymiar powołania człowieka do świętości wyraźnie wyakcento-
wał Sobór Watykański II w konstytucji dusz-pasterskiej o Kościele  
w świecie współczesnym Gaudium et spes: „człowiek został stwo-

9 A.  J .  Nowak, Kryteria dojrzałej osobowości i dojrzałej wiary, „Colloquium 
Salutis” 8 (1976), s. 223-226.

10 Sobór Watykański II stwierdza: „Przyglądając się życiu tych, którzy wiernie na-
śladowali Chrystusa, mamy z nowego tytułu pobudkę do szukania Miasta przyszłego 
(por. Hbr 13, 14 i 11, 10) i równocześnie poznajemy najpewniejszą drogę, po której 
wśród zmienności świata, stosownie do właściwego każdemu stanu i warunków, będzie-
my mogli dojść do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli świętości” (KK 50).  

11 I .  Werbiński , Na wzór polskich świętych. Świętość jako zadanie każdego 
chrześcijanina, AK 149 (2007), s. 252-263.
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rzony przez Boga dla błogosławionego celu poza granicami ziem-
skiej nędzy (…). Bóg bowiem wezwał i nadal wzywa człowieka, aby 
całą swoją natura trwał przy Nim w wiecznej wspólnocie nieznisz-
czalnego boskiego życia (…). Istnieje on bowiem tylko dlatego, że 
stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowany, 
i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie 
uznanej miłości i nie odda się Stworzycielowi” (KDK 18, 19). 

Człowiek żyjący świętością kreśli przed innymi duchową per-
spektywę. Święci swoim życiem pobudzają do refleksji i zachęcają 
do naśladowania osoby moralnie doskonałej bądź dążącej do dosko-
nałości. „Zasada naśladowania jest najściślej związana z ideałem 
moralnej doskonałości osoby ludzkiej − podkreślał niegdyś K. Woj-
tyła. Tylko więc w etyce personalistycznej, która stawia doskonałość 
osoby jako cel moralnego postępowania, ma sens idea naśladowania 
osobowego wzoru (…) Ideał moralnej doskonałości osoby nadaje jej 
sens ogólny i abstrakcyjny, dopiero wszakże istnienie osoby lub osób 
realnie doskonałych nadaje jej sens konkretny i praktyczny (…). Je-
śli chodzi o to, aby osoba osiągnęła etyczną doskonałość, wówczas 
trzeba ażeby brała wzór z takiej osoby, która tę doskonałość realnie 
posiada i dlatego ją przejawia”. A przejawia ją w czynach. „W czy-
nach, poszczególnych aktach człowieka, zawiera się to dobro, które 
stanowi o realnej doskonałości etycznej człowieka (…). Kiedy bo-
wiem naśladujemy moralny wzór osobowy, wówczas staramy się o 
to, ażeby w naszych czynach znalazło się analogiczne dobro, analo-
giczna wartość moralna, jak w czynach owego wzoru, i aby to dobro 
sprawiło w nas analogiczną doskonałość osoby”12. 

Święci stają się więc bodźcami i wzorami przemiany. Świętość nie 
jest jednak kopiowaniem, choćby nawet najwspanialszych wzorów13. 

12 K.  Wojtyła , Zagadnienie podmiotu moralności, red. T.  Styczeń,  J .  Gał-
kowski ,  A.  Rodziński ,  A.  Szostek, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego 
KUL, Lublin 1991, s. 151.  

13 H.  Wejman, Świętość – dar dany i zadany, w: Pokornej służbie i miłości (Księ-
ga pamiątkowa ku czci ojca profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą 
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Jest dostosowaniem wzoru do indywidualnych możliwości i warun-
ków konkretnego człowieka. Wzory osobowe przywoływane w czy-
taniach liturgicznych to osoby, które zdążały do świętości, czyli do-
skonałości w rozumieniu chrześcijańskim, różnymi drogami życia, 
ale zawsze naśladowały Chrystusa. To konkretne wzory osobowe, 
które Kościół katolicki „uroczyście potwierdza” i podsuwa ludziom 
wierzącym do naśladowania w różnych czasach, warunkach i sy- 
tuacjach.

Wzór osobowy w rozumieniu Kościoła nie zakłada oczywiście 
stanu absolutnej doskonałości; nie jest on zatem teoretycznym zbio-
rem idealnych cech, szczegóło-wych norm czy zasad postępowania 
człowieka, lecz zawiera w sobie przede wszystkim wymiar bycia 
sobą i ukazuje go wśród różnych sytuacji i uwarunkowań”14. Temu 
właśnie służy niedzielna homilia. Perykopy o dobrym Samarytaninie 
i wierzącej Syrofenicjance nie są sobie a muzom. To nie literackie 
wypisy ani historyczne czytanki, ale realna propozycja dla obecnych 
chrześcijan. Temu też ma służyć ten artykuł.  

  

Homiletyczna demonstracja wzorów osobowych

Rolą homilii nie jest jedynie pokazanie twarzy wzorów osobo-
wych, nie stanowi wszak ona funkcji „fotograficznej” słowa. Nie ma 
homilii bez Eucharystii. Homilia stanowi składową i nierozłączną 
część Świętej Liturgii, która twarze te rozjaśnia i przybliża słucha-
czowi. Niestety, kaznodzieje często uciekają od podjęcia choćby pró-
by ukazania całego bogactwa wzorów zachowań zawartych w No-
wym Testamencie. Znajduje się tam cała galeria portretów postaci 
wielkich i zwyczajnych, apostołów i uczniów, mężczyzn i kobiet, 

rocznicę urodzin), red. S.  Urbański  i inni, Mistyka Polska 88, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 366-368. 

14 J .  Ryłko, Chrześcijański wzór osobowy w moralnym wychowaniu młodzieży, 
w: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności, red. S. Nagórny, A. Dzier-
dziuk,  Lublin 1996, s. 386.
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małżon-ków i osób samotnych, a także anonimowych, nieznanych 
z imienia osób, które mają nam do zaoferowania własny, oryginal-
ny obraz doskonałości, wzór świętości godny nie tylko naszej uwa-
gi, ale i podjęcia trudu naśladowania. Przemyślany cykl homilii,  
w oparciu o postaci Nowego Testamentu, stałby się dla parafian bar-
dzo pouczającym „kursem” historii zbawienia. Losy tamtych boha-
terów wiary krzyżowały się na różny sposób ze zbawczą obecnością 
Boga w ich życiu. Będzie to opowieść o Jezusie i tych, którzy byli 
blisko Niego. Najbliżej. Oto Emmanuel, Bóg, który jest pośród zie-
mian, tu i teraz, a nie w odległym kosmicznie niebie. Podobnie ludz-
kość tak naprawdę nie tkwi na planecie Ziemia, lecz jej ojczyzna, do 
której zdąża, znajduje się w niebie (por. Flp 3, 20-21; Hbr 11, 13-16) 
oraz w królestwie Bożym, które znajduje się pośród nas, w naszych 
sercach (por. Łk 17, 21b). Jest to więc wzajemne przenikanie się tego 
co ludzkie i naturalne z tym, co boskie i nadprzyrodzone.

W ten sposób biblijne wzory osobowe mogą stać się tworzywem 
homiletycznym i źródłem zdrowej nauki. Homilia ukazując konkret-
ne osoby, opisuje sposoby odkrywania i podejmowania przez nich 
orędzia Bożego, przedstawia jego istotę i określa moralną wymowę 
ludzkiego życia: jest źródłem „zdrowej nauki, w duchu Ewangelii” 
(1Tm 1,20.21), „niezawodnej wykładni” (Tt 1, 9), tego, „co jest 
zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, sta-
tecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, 
cierpliwości. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym 
ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie 
upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode 
kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czy-
ste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom − aby nie bluźniono 
słowu Bożemu” (2, 1-5). Oto ponadczasowy niezmienny wymiar 
świętości człowieka wczoraj, dziś i jutro. 

Taka homilia jest zachęta do podjęcia trudu naśladowania uka-
zywanych przez Słowo Boże postaw świadków wiary, stanowi ona 
swoisty doping do podjęcia właściwej decyzji i niezwłocznego uda-
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nia się w drogę;  stwarza swego rodzaju kontemplacyjną oazę, gdzie 
w ciszy można podejmować dialog z całą rzeszą świętych mężczyzn 
i kobiet, chłopców i dziewcząt. Wszyscy oni byli grzesznikami, ale 
grzesznikami nawracającymi się: przeżywali swoją wiarę i wyzna-
wali swe grzechy, kochali i nienawidzili. Ich losy ukazują współcze-
snemu wiernemu (parafianinowi), że historia każdego z nich może 
być uświęcona poprzez Objawienie. Bóg nie jest daleko ani wyso-
ko: jest blisko i nisko − tu na ziemi, w sercu człowieczym, aby go 
zbawić15. 

Kościół każdego dnia, a szczególnie w niedziele i święta, uzmy-
sławia wierzącym tę Dobrą Nowinę przybliżając im przykłady życio-
wych zmagań świętych. Nie sposób w artykule przedstawić wszyst-
kie pozytywne postacie obecne w Nowym Testamencie. Będzie to 
autorski wybór wzorów osobowych reprezentujących w istocie czasy 
pierwszego wieku chrześcijaństwa. Poznamy apostołów i pierwszych 
uczniów Ewangelii, świadków Nowego Przymierza − tych, którzy 
błyszczą jak gwiazdy pierwszej wielkości w dziejach Kościoła16.

Czy możliwa jest dzisiaj adaptacja tamtych postaw? 
Okazuje się, że człowiek tak naprawdę pozostaje niezmienny 

od wieków. Zmieniają się jedynie daty i okoliczności. Człowiek był  
i pozostał grzesznikiem. Zarówno w odległym wczoraj jak i bliskim 
nam dzisiaj, jego zmaganie się z Bogiem i ze samym sobą jest wciąż 
takie same. To ta sama droga nawracania się, zawracania z kolej-
nego „etapu” zła i kierowania się ku dobru. Zarówno grzech, jak  
i pokajanie, mają ten sam ludzki wymiar, a Boża miłość jest wciąż 
tak samo miłosierna. Homilie, które za swoje tworzywo biorą no-
wotestamentalne wzory osobowe są tego najlepszym dowodem. To 
znacznie lepsze przykłady niż te tworzone ad hoc w kaznodziejskiej 
wyobraźni. 

15 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 5-7; 
M. Baranowski , Świadkowie wiary. Stary Testament, WOF Niepokalanów 2009, s. 5.

16 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 5-6.
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Andrzej − pierwszy pośród apostołów

Jeśli świętość jest powołaniem każdego człowieka, to w czasach 
ewangelicznych, jako pierwszy z tej szansy skorzystał Andrzej, brat 
Piotra. W liturgii Kościoła bizantyjskiego cieszy się on wielkim mirem. 
Ze względu na bliskie więzy rodzinne tych dwóch apostołów, Rzym  
i Konstantynopol czują się bardziej niż inne Kościołami braterskimi17. 
Na Zachodzie często zapomina się o wszystkich filarach, o które wsparł 
swój Kościół Jezus Chrystus. Nie są nimi jedynie „Jakub, Kefas i Jan” 
(Ga 2, 9), bowiem „mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu,  
a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka” (Ap 21, 14). 

Protóklitos − Andrzej „pierwszy powołany”18 −  jest w nim 
pierwszą warstwą. Wcześniej był uczniem Jana Chrzciciela. Był 
więc człowiekiem poszukującym Prawdy, człowiekiem wielkiej 
wiary i nadziei. Nie należał jednak do ludzi łatwowiernych i na-
iwnych, których może uwieść „czcza gadanina” (por. 1Tm 1, 6), 
albo „którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki” (Ef 4, 
14). Andrzej pierwszy zareagował na słowa św. Jana Chrzciciela: 
„Oto Baranek Boży” (J 1, 36).  Wraz z innym uczniem, nieznanym  
z imienia − być może był nim Jan19− poszedł za Jezusem: „zobaczy-
li, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J 1, 37-40). Następ-
nie, gdy spotkał swego brata Szymona, rzekł do niego: „Znaleźliśmy 
Mesjasza − to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa”  
(J 1, 40-43). Był zatem − rzec można − apostołem Apostołów, misjo-
narzem, który przyprowadzał innych do Mesjasza. Warto też zauwa-
żyć, że wcześniej w Galilei przyprowadził do Jezusa chłopca, który 
miał pięć chlebów i dwie ryby, co − jak wiemy − było „brzemienne” 
w skutkach: tymi chlebami i rybami Jezus nakarmił tysiące ludzi20. 

17 Por. tamże, s. 62-63.
18 Tamże, s. 61, 62.
19 Zob. przypis do J 1, 40 w: BT, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wy-

dawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1971, s. 1217.
20 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 205.
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To jego posłannictwo misyjne, rola człowieka przyprowadzającego 
ludzi do Jezusa, uwidacznia się również w scenie „mediacji” między 
grupą Greków a Nauczycielem, którzy w czasie Paschy przybyli do 
Jerozolimy i zapragnęli być przedstawieni Jezusowi: „chcemy ujrzeć 
Jezusa” (12, 20-21). W rzeczywistości św. Andrzej stał się apostołem 
świata Greków, światłem dla pogańskich ludów i kultur21. Tradycja 
Wschodu widzi w nim również Apostoła Rusi. 

Święty Andrzej to także wzór człowieka spostrzegawczego, do-
strzegającego znaki czasu. Nie tylko uwierzył w Baranka Bożego, 
ale i wypatrzył chłopca z pięcioma jęczmiennymi chlebami i dwoma 
rybami. Scena ta (tuż przed rozmnożeniem chleba w Galilei) uka-
zuje realizm Apostoła − „cóż to jest dla tak wielu?” (zob. J 6, 8-9). 
Że nie był to sceptycyzm, świadczy jego zachowanie w Jerozolimie, 
gdy Jezus przepowiadał zniszczenie miasta. Nie dywagował wów-
czas nad nierealnością przepowiedni, lecz z wiarą zapytał: „Powiedz 
nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie 
się dziać?” (Mk 13, 1-4). To najlepsze świadectwo jego wiary.

 Ostatecznie apostoł Andrzej zaświadczył o Chrystusie swoją 
śmiercią. Został ukrzyżowany w greckim mieście Patras. Podobnie 
jak jego brat Szymon-Piotr poprosił o krzyż inny, niż krzyż Chry-
stusa − znany do dziś „krzyż świętego Andrzeja”. Krzyż w kształ-
cie liter „X”, która to litera w języku greckim stoi na początku sło-
wa Xριστός22. Miał wówczas powiedzieć: „Witaj krzyżu, zostałeś 
uświęcony ciałem Chrystusa i ozdobiony perłami Jego członków. 
Nim wstąpił na ciebie Pan, rozsiałeś strach i lęk, teraz natomiast (…) 
ludzie wierzący przyjmą cię jako rzecz godną pożądania: wiedzą bo-
wiem (…), jakie dary gotujesz”23.

21 Por. Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi ucz-
niowie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, 
s. 62-65.

22 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 205.
23 Męka Andrzeja, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie, cz. 1, Kraków 

2007, s. 247.
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Historia św. Andrzeja daje ważną lekcję: nasze krzyże nabierają 
znaczenia zbawczego, jeśli tylko przyjmujemy je z wiarą i wiedzą, 
że stanowią część Krzyża Chrystusowego24. Jednocześnie ukazuje 
wiarę chrześcijańską w jej właściwych wymiarach: w apostolskim 
charakterze i życiowym realizmie; cechuje ją ewangeliczna spostrze-
gawczość i zdolność odczytywania znaków czasu.

Piotr − rybak, apostoł, skała

Piotr to wzór osobowy chrześcijanina należącego do middle 
class. Prowadzący małe przedsiębiorstwo rybackie żył we względ-
nym dostatku, wszak bez żadnych szans na ubieganie się miejsca 
na liście najbogatszych ludzi w magazynie „Forbes”. Ten względ-
ny dostatek świadczy niewątpliwie o uczciwości, wszak nie od dziś 
wiadomo, że źródła wielkich fortun są najczęściej „zatrute”. Jest też 
przykładem człowieka wierzącego i zachowującego Prawo. Nale-
żał do pierwszych czterech uczniów Nazaretańczyka (Andrzej, Jan, 
Piotr, Filip). Szymon to człowiek zdecydowany i impulsywny, nawet 
zapalczywy − gotów swych racji dowodzić mieczem (J 18, 10n), jed-
nocześnie jest osobą prostoduszną i bojaźliwą, ale zawsze uczciwą  
i skłonną do skruchy25. Jest jak każdy z nas, w którym tyleż bohatera, 
co tchórza…

Jednak, to właśnie jego łódź stała się pierwszą „katedrą” Jezusa, 
z której zaczął nauczać tłumy i gdzie symbolikę słów: „Wypłyń na 
głębię” (Łk 5, 4) trudno przecenić, biorąc choćby pod uwagę posta-
wę „kapitana barki”: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 
grzeszny” (w. 8) oraz zapewnienia Mistrza: „Odtąd ludzi będziesz ło-
wił” (w. 10). Fundamenttem wiary Piotra było zaufanie i podatność 
na łaskę, czego owocem był credo Apostoła: „Tyś jest Mesjasz” (Mk 

24 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 66-67.

25 Tamże, s. 45-46.
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8, 29). Ale z drugiej strony wierzący Piotr potrzebuje nawrócenia, 
gdyż nadal rozumuje jak Szymon, po ludzku, i upomina Syna Bożego 
w cztery oczy, chcąc Go odwieść od planu zbawienia (w. 32)26. 

Przez całe życie Piotr uczy się wiary i życia według wiary. Uczy 
się naśladować niedościgły wzór osobowy Jezusa Chrystusa27. To 
konieczne, przecież w gruncie rzeczy jest zwykłym rybakiem, który 
wie najlepiej, jak łowi się ryby… A ten zawód nie cieszył się uzna-
niem współczesnych, którzy uważali, że „nie ma przecież nic gorsze-
go od celnictwa, nic bardziej lichego niż rybołówstwo”28. Te nauki  
i nawrócenia doprowadzają go do „stanowiska” Apostoła, który choć 
nie pojmuje „trudnej mowy Jezusa” (J 6, 60), to jednak z rozbraja-
jącą szczerością deklaruje przywiązanie do Mistrza: „Panie, do ko-
góż pójdziemy?” (w. 68). Ta odpowiedź daje wiele do myślenia nam, 
współczesnym chrześcijanom, którzy tak często − niestety! − mamy 
gdzie pójść… I odchodzimy od Chrystusa. Także i Piotr − odszedł. 
Zdradził. „Szkoła wiary nie jest triumfalnym pochodem”29. Jest 
drogą krzyżową, gdzie cierpienie ciała miesza się z udręką duszy.  
I bywa, że i ta krzyżowa nauka odnosi zgoła odmienny skutek; trzeba 
dopiero rozmowy na osobności i tych trzech niepokojących ludzkie 
serce pytań: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21, 15). Każde 
„tak” ma swoją wymowę i ciężar gatunkowy − ciężar apostolskiego 
obowiązku: „Paś baranki moje” (tamże). Od tego dnia Piotr szedł 
śladami Mistrza z pełną świadomością własnej słabości, która jednak 
nie pozbawiła go odwagi30. To zwykle brak tej świadomości czyni 
człowieka tchórzliwym lub zgoła szaleńcem.

26 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 110.
27 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 48.
28 Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię wg św. Mateusza (PL 57, 363), cz. 

1 (2000) i 2 (2001), przekł. J. Krystyniacki, opr. E. Buszewicz, A. Baron, ŹMT 18 i 23, 
Kraków 2000-2001, cz. 1, s. 354.

29 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 53.

30 Tamże, s. 54.
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Wobec natarczywości pytań Jezusa staje każdy chrześcijanin  
i każdy otrzymuje swoje własne zadanie do wykonania: być „świad-
kiem Chrystusowych cierpień oraz uczestnikiem tej chwały, która 
ma się objawić” (1P 5, 1). To świadectwo potrzebuje „opoki”, której 
budulcem jest sam Chrystus. Każdy wierzący na swój sposób winien 
być „skałą” Kościoła. Powinien mieć świadomość swojego szcze-
gólnego, „dominującego” miejsca w świecie. Ma być fundamen-
tem, na którym będzie mógł wesprzeć się współczesny poszukiwacz 
Prawdy.

Piotr miał swój „poranek” nad Jeziorem Tyberiadzkim, idealne 
„południe” w Cezarei Filipowej; miał też swój „wieczór” i „noc” − 
czas kryzysu, ciemności i zdrady. Wychodzi jednak z ich przepaści 
i ogłasza światu poranek jedyny w swoim rodzaju − poranek Zmar-
twychwstania31. Potem ma swoje drugie idealne południe: w Wie-
czerniku podczas Pięćdziesiątnicy i później gdy zakłada Kościoły  
w Jerozolimie, Antiochii, Aleksandrii i Rzymie. I wreszcie wieczór  
− na wzgórzu Watykańskim… jakże inny od tamtej nocy na dzie-
dzińcu pałacu Kajfasza… W finale „sztuki życia” objawił się światu 
obraz prawdziwego chrześcijanina, w trzech odsłonach: Rybak. Apo-
stoł. Skała.

Paweł z Tarsu − cháris i pístis

Trudno w kilku liniach opisać wzór osobowy św. Pawła, o któ-
rym napisano tysiące artykułów i książek. Tu skupimy się jedynie 
na jego cháris, czyli podatności na światło Boże, otwarcie na łaskę  
i miłość Boga, oraz na − pístis, to znaczy na wiarę, która jest ro-
dzajem otwartych ramion ludzkiego serca i duszy. One to − cháris 
i pístis − stanowią o przylgnięciu człowieka do Boga; są szansą na 
wydobycie się z ruchomych piasków grzechu. Z tego uścisku Bożej 

31 G. Ravasi, Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009,  
s. 110-111.
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dłoni wciąż wyciągniętej w kierunku człowieka rodzi się człowiek 
„usprawiedliwiony”, który może zwracać się do Boga per Abba   
(Rz 8, 15)32.

Dla człowieka wierzącego wszystko jest łaską33, wszystko „pod-
prowadza” do Boga na tę jedyną odległość, która pozwala stać się  
z króla dzieckiem Bożym, wszak Saul to imię pierwszego króla Izra-
ela, a παῡλος − znaczy tyle co „mały”, dziecko. Ten „wielki król”, 
który nie tylko posiadł wiedzę u stóp Gamaliela (Dz 22, 3), ale też 
nauczył się prostego rzemiosła, wyrabiania namiotów (18, 3), oby-
watel trzech światów: żydowskiego, greckiego i rzymskiego, nie był 
w stanie na początku przyjąć skandalicznego orędzia Ewangelii. Do-
piero wyciągnięta z nieba dłoń zmartwychwstałego Chrystusa, której 
przecież nie odtrącił, lecz uchwycił się jej, pozwoliła mu przejrzeć 
z duchowej ślepoty. W istocie „został zdobyty” przez Chrystusa  
w drodze, gdy zdążał „przeciw Chrystusowi”. Zawrócił. Zmienił kie-
runek podróży. Stał się apostołem. Całą energię skierował na służbę 
Chrystusowi stając się dlań „wszystkim dla wszystkich” (1Kor 9, 
22). Chrystusa uczynił centrum swojego życia. Uzyskał nową toż-
samość. Jego apostolat był uniwersalistyczny, co stanowiło novum 
w pierwotnej ewangelizacji; umożliwił poganom dostęp do Praw-
dy, rozszerzył pojęcie ludu Bożego na wszystkie narody34. Stał się 
niezmordowanym misjonarzem pośród swoich, wszak będąc oby-
watelem świata, wszędzie czuł się jak u siebie. To kolejny aspekt 
jego życiorysu godny naśladowania: być apostołem wśród swoich, 
głosić Chrystusa w najbliższym otoczeniu − słowem i życiem. Nie-
stety, Chrystus z rzadka tylko pojawia się w codziennych rozmowach 
chrześcijan. Dużo o Nim mówi się tylko w kościele. Jeszcze rzadziej 

32 Tamże, s. 50-51.
33 G.  Bernanos, Pamiętnik wiejskiego proboszcza, Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 1991, s. 239.
34 Por. Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi ucz

-niowie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007,  
s. 129-130.
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można dostrzec oblicze Chrystusa w twarzy Jego wyznawców, z któ-
rych znaczna grupa należy jedynie nominalnie do określonej „de-
no-minacji” i żyje według własnych błędnych przekonań, podążając 
błędną drogą jak Szaweł.

Życie św. Pawła najpełniej obrazuje żywa relacja z Chrystusem. 
Jest ona życiowym wyzwaniem dla potomnych. Usprawiedliwienie 
nie jest pochodną dobrych uczynków, lecz pochodną łaski: ludzie 
„dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupie-
nie, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3, 24). To stanowi o istocie 
nawrócenia. Wniosek powyższy sformułował Apostoł po spotkaniu 
ze zmartwychwstałym Chrystusem: jego owocem było właśnie na-
wrócenie. Nie oznacza to, że wcześniej Szaweł żył jak bezbożnik. 
Przeciwnie, był ortodoksem, aż do fanatyzmu! Dopiero Chrystus 
uprzytomnił mu, że ani Prawo, ani uczynki nie są w stanie zapro-
wadzić go do królestwa Bożego. Jedynym „wprowadzającym” jest 
Jezus Chrystus35. Ze znawcy Mojżesza stał się znawcą Chrystusa,     
z „prawnika” − człowiekiem wierzącym. Miarą jego wiary jest zna-
ne zawołanie: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31). 
Tu smutna refleksja: jakże niewielu dzisiaj pokłada swoją ufność  
w Bogu, szukając zbawienia w medycynie, w spa, w dietach cud.

Wreszcie, św. Paweł formułuje definicję Kościoła jako „Ciała 
Chrystusa”. To zupełnie nowe ujęcie Eklezji, które sięga korzenia-
mi sakramentu Eucharystii36, która stanowi o jedności członków. To 
właśnie Eucharystia była już wtedy wielkim wołaniem ekumenicz-
nym, w czasach, kiedy niektórzy chcieli identyfikować się bardziej  
z Kefasem, Apollosem czy Pawłem (1Kor 1, 12) − niż z Chrystusem. 
To wołanie rozbrzmiewa dziś ze zdwojoną siłą, gdy chrześcijanie 
nadal nie są „kimś jednym w Chrystusie” (Ga 3, 28), ale przynależą 
do przeróżnych kościołów i grup wyznaniowych przedkładając lo-
jalność swoim „apostołom” nad wierność Chrystusowi. Tu gorzka 

35 Por. tamże, s. 134-135.
36 Por. tamże, s.147.
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refleksja (jeszcze jedna): często nie jesteśmy „kimś jednym w Chry-
stusie” nawet we własnej rodzinie, parafii, diecezji, czy w kościele 
lokalnym.

Jedynie cháris i pístis człowieka może na nowo uczynić go 
chrześcijaninem, a chrześcijaństwo − jednym Kościołem. Podwali-
ny tej jedności tkwią w Eucharystii. Ona buduje „Ciało Chrystusa”, 
chrześcijańską jedność wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa.

Mateusz − wszystko na jedną kartę

Ktoś powiedział, że najlepsza decyzja to szybka decyzja. W wy-
padku Mateusza to powiedzenie znajduje pełne uzasadnienie; „Jezus 
ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej  
i rzekł do niego: Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim” (Mt 9, 
9). Scenę powołania Lewiego przypomina, oprócz Ewangelii, słynne 
płótno Caravaggia w kościele św. Ludwika w Rzymie, na którym 
zdziwiony pokazuje na siebie palcem, nie dowierzając, że właśnie 
jego wybrał Jezus37.

Mateusz, syn Alfeusza, pochodził z Nazaretu. Przed powołaniem 
go przez Pana nosił imię Lewi i był celnikiem, tzn. poborcą podat-
ków nakładanych na Izraelitów przez okupujących żydowskie ziemie 
Rzymian. Jego dom i miejsce pracy − komora celna − ze względu na 
statki handlowe z towarami do oclenia znajdowały się w porcie Ka-
farnaum. Celnicy uważani byli za „kolaborantów” rzymskiego oku-
panta i stali się obiektem nienawiści żydowskich patriotów38. 

Powołanie przez Chrystusa przeobraziło Lewiego w Mateusza,  
z celnika w apostoła. Święty Mateusz głosił Ewangelię w Palestynie, 
Syrii, Medii, Indiach i Etiopii, „zwiastując pokój, życie i zbawie-

37 Tamże, s. 95; G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 
2009, s. 94-95.

38 S.  Strach, Święty apostoł i ewangelista Mateusz, „Przegląd Prawosławny”  
nr 11(245)2005.
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nie, ognistym językiem fałsz paląc”39. Napisał Ewangelię dla chrze-
ścijan wywodzących się z Żydów palestyńskich. Dowodził w niej 
swoim rodakom, że Chrystus jest obiecanym Mesjaszem, o którym 
przepowiadali prorocy. Kładł nacisk na przejawy ludzkiej natury  
w Chrystusie, rozpoczynając swą księgę od genealogii Zbawiciela. 
W ikonografii przedstawiany jest z tego powodu w postaci człowie-
ka. Warto dodać, iż Ewangelia według św. Mateusza jest najwcze-
śniejszym dziełem nowotestamentowym pisanym, powstałym już 
w ósmym roku po Wniebowstąpieniu Pańskim, w oryginale po he-
brajsku40. Apostoł zakończył swe życie śmiercią męczeńską w ogniu 
około 60 roku41.

Lapidarny charakter powołania Lewiego ukazuje pełną gotowość 
Mateusza, by porzucić w jednej chwili swoją pracę, która stanowi-
ła jedyne źródło utrzymania jego rodziny i udać się za Mistrzem. 
Postawił wszystko na jedną kartę. Na kartę Ewangelii. Nie odszedł 
zasmucony jak ów młodzieniec, który posiadał znaczne majętności 
(Mt 19, 21-22) − zapewne porównywalne z majątkiem Mateusza, 
bo przecież Mateusz nie był zwykłym poborcą podatkowym, lecz 
zwierzchnikiem celników, musiał być zatem, jak on „bardzo bo-
gaty” (por. Łk 19, 2) − lecz „poszedł za Nim”. Dla współczesnego 
człowieka, także chrześcijanina, decyzja Lewiego może się wydać 
nieracjonalna i wręcz „głupia”, ale to przecież oni − „głupi dla Chry-
stusa” (1Kor 4, 10) − stoją najbliżej Chrystusa, bo „spodobało się 
Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” (1, 21). 
Wierzący XXI wieku sytuują się jednak w społeczeństwach „mą-
drych w Chrystusie” (4, 10) i narażają przez to na tragiczne rozcza-

39 S.  Strach, Święty apostoł i ewangelista Mateusz, „Przegląd Prawosławny”  
nr 11(245)2005.

40 Papiasz, bp Hierapolis ok. 130 r. tak pisze: „Mateusz zebrał słowa Pańskie  
w języku hebrajskim, a każdy tłumaczył je sobie, jak umiał”. Euzebiusz z  Cezarei , 
Historia kościelna 3, 39, 16 w: tenże, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, 
przekł. A. Lisiecki, POK 3, Poznań 1924, s. 144.

41 S.  Strach, Święty apostoł i ewangelista Mateusz, „Przegląd Prawosławny”  
nr 11(245)2005.
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rowanie przy końcu historii: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci…”  
(Mt 25, 41).

Kunktatorstwo, kompromis i przywiązanie do dóbr tego świa-
ta nie są wartościami ewangelicznymi. Królestwo Boże stoi otwo-
rem dla ludzi, którzy stawiają wszystko va banque. Królestwo Boże  
w rzeczy samej „doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni je zdobywają” 
(Mt 11, 12). Tam nie idzie się − jak niegdyś wyraziła to bł. Aniela 
Salawa − „pomalućku”42, bo można po prostu nie zdążyć…

Warto przypominać parafianom, uganiającym się za dobrami cy-
wilizacji, a w gruncie rzeczy gadżetami, o wyrzeczeniu, o „zrzecze-
niu się” choćby części swojego konta i „kosztowności”, i poświęce-
niu ich na „zakup” owej jednej jedynej perły królestwa Bożego.

Tomasz − niedowiarek czy wierzący?

To zadziwiające, jak łatwo ulegamy stereotypom. Tomasz Apo-
stoł kojarzy się wielu jako typ niedowiarka. Mawiamy: „niewierny 
Tomasz” − o kimś, kto sceptycznie odnosi się do konfesyjnych re-
welacji „uczonych w Piśmie”43. W istocie Tomasz jest przykładem 
człowieka wierzącego i to wierzącego Chrystusowi bez zastrzeżeń, 
gotowy ponieść wszystkie konsekwencje, które wynikają z przyna-
leżności do wspólnoty Jego uczniów. Rozumie swego Mistrza jak 
żaden inny z apostołów. Gdy Jezus informuje swoich towarzyszy  
o zamiarze udania się do Betanii, by odwiedzić chorego przyjaciela 
Łazarza, apostołowie próbują Go odwieść od tego pomysłu: „Rabbi, 
dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?” 
(J 11, 8). Jedynie Tomasz występuje w obronie Mistrza i solidaryzuje 
się z Chrystusem: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć” 
(w. 16). Czy tak mówi niedowiarek? Tomasz dobrze wie, że naśla-
dowanie Jezusa łączy się z ofiarą, nawet ze śmiercią − i jest gotów 

42 A.  Wojtczak, Aniela Salawa, Warszawa 1983, Wyd. Odess, s. 40.
43 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 178.
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ponieść ją razem z Chrystusem. Z drugiej strony Apostoł jest docie-
kliwy, jego wiara nie jest naiwna ani dziecinna. Gdy podczas Ostat-
niej Wieczerzy Jezus zapowiada swoją śmierć i stwierdza: „Znacie 
drogę, dokąd Ja idę” (J 14, 4), Tomasz dopytuje: „Panie, nie wiemy 
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę” (w. 5). Odpowiedź Je-
zusa jest objawieniem dla wszystkich chrześcijan, jednak w pierw-
szym rzędzie skierowanym do Tomasza44. 

Tomaszowi nie wystarcza świadectwo apostołów, oparte za-
równo na słowach kobiety jak i wizji lokalnej. Jest uparty. O zbyt 
poważną i ważną rzecz chodzi, by dać wiarę zmysłom innych lu-
dzi. Dlatego chce dotknąć Prawdy osobiście. I czyni to, formułując 
najkrótsze Credo Apostolskie: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28)45.  
W istocie płynie stąd dla nas nauka, że tylko wiara, która jest oso-
bistym doświadczeniem każdego człowieka, jest wiarą dojrzałą; ta 
dopiero potrafi rozpoznać w Panu Jezusie − Pana Boga. I niech nie 
mylą nas słowa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” 
(w. 29), wszak tak naprawdę chodzi o duchowe widzenie, bez które-
go nie sposób wierzyć w Niewidzialnego46.

Święty Tomasz w końcu poniósł śmierć męczeńska. Według Zło-
tej legendy Jakuba de Voragine nastąpiło to w Indiach, gdzie pamięć 
o pobycie Apostoła przetrwała do dzisiaj. Był także apostołem Sy-
rii i Persji. Cieszył się dużym uznaniem w pierwszych wspólnotach 
chrześcijańskich. Pod jego imieniem zostały napisane apokryficzne 
Akta i Ewangelia Tomasza47.

Jego życie było misją człowieka wierzącego: ukazywaniem „mia-
sta na górze” narodom Wschodu. Niedowiarek nie mógłby przecież 
opuścić Jeziora Tyberiadzkiego, wyrzucić rybackich sieci, i pewne 
jutro „pracownika na etacie” (zob. J 21, 2-3) zamienić na niewygo-

44 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 107.

45 J .  Bolewski , Królowanie Bożego Serca, WOF Niepokalanów 2010, s. 78-81.
46 Tamże, s. 84.
47 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 178.
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dy człowieka wierzącego, z natury misjonarza − na trudy, chłosty, 
więzienia, niebezpieczeństwa podróży na lądzie i morzu, itd. (por. 
2Kor 11, 23n). Jawi się zatem pytanie, kto jest owym „niewiernym 
Tomaszem” − Tomasz Apostoł, czy też ja: „wygodny” katolik?

Bartłomiej − zejdź z krzyża, a uwierzymy ci

Bartłomiej, to najprawdopodobniej Natanael bar Talmej, czyli 
Natanael syn Talmeja48, względnie Tolmaja49. Niemniej przyjęło się 
Natanaela nazywać Bartłomiejem, nie używając jego prawdziwego 
imienia. Zwyczaj taki wydaje się być dość powszechny w Izraelu  
w tamtym czasie. Podobnie Ewangelia przedstawia nam uwolnione-
go złoczyńcę Barabasza, czyli „syna Ojca”, bar Abba. 

Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej. Po zstąpieniu Ducha 
Świętego Bartłomiej wraz z Filipem głosił Dobrą Nowinę w Syrii 
oraz Małej Azji. Apostolska praca wywołała gniew przeciwników 
chrześcijaństwa, obydwaj zostali pojmani i ukrzyżowani. Bartłomiej 
przeżył ukrzyżowanie, jeszcze żywego zdjęto go z krzyża50. To spek-
takularne wydarzenie jednak nikogo nie nawróciło, choć w istocie 
było spełnieniem żądania świadków Męki Chrystusa: „niech teraz 
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego” (Mt 27, 42). 

Po pogrzebie Filipa Apostoła, Bartłomiej udał się do Indii. Tam 
głosił wiarę chrześcijańską oraz wybudował wiele świątyń. Poza tym 
przetłumaczył na miejscowy język Ewangelię według Mateusza.  
Z Indii zawędrował do Armenii, gdzie uleczył z ciężkiej choroby 
królewską córkę. Widząc cuda, dokonywane w imię Chrystusa przez 
Apostoła, król oraz wielu jego dworzan uwierzyło w Jezusa Chrystu-
sa. Powodowani zawiścią pogańscy kapłani nakłonili jednak królew-

48 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 111.

49 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 236
50 S.  Strach, Święci apostołowie Bartłomiej i Barnaba, „Przegląd Prawosławny” 

nr 6(252)2006.
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skiego brata do zamordowania Apostoła. Król pojmał Bartłomieja  
w mieście Albanopol i po długich mękach kazał ukrzyżować. Ukrzy-
żowano go głową do dołu, lecz i wtedy Święty nie przestawał po-
uczać ludu. Rozjuszony tyran wydał wówczas rozkaz, aby zdarto  
z Apostoła skórę i ścięto mu głowę51. Relikwie św. Bartłomieja znaj-
dują się w rzymskim kościele pod wezwaniem Apostoła na wyspie 
Tiberina52.

Według późniejszych legend Bartłomiej miał być oblubieńcem 
z wesela w Kanie Galilejskiej. Historia przedstawia Natanela jako 
człowieka dość ironicznego. Sformuło-wane przezeń pytanie − „Czy 
może być coś dobrego z Nazaretu” (J 1, 46) − nie tyle charakteryzu-
je mieszkańców galilejskiego miasteczka, ile właśnie jego samego. 
Przyjdzie mu wkrótce zmienić zdanie, gdy usłyszy od Nieznajomego 
pochwałę pod swoim adresem: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym 
nie ma podstępu” (por. w. 47). To zaciekawiło przyszłego aposto-
ła. Nie przypominał sobie, by los zetknął ich kiedyś razem. Kolejne 
zdanie Jezusa było jeszcze bardziej zaskakujące: „Widziałem cię, 
zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym” (w. 48). 
Niektórzy sądzą, że jest to aluzja do jego zawodu, jako uczonego  
w Piśmie, gdyż to właśnie uczeni w Piśmie często zatrzymywali się 
w cieniu drzew, by nauczać lud53. Wskazywałaby na to − na profesję 
Filipa − również reakcja Natanaela, znawcy przedmiotu: „Rabbi, Ty 
jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” (w. 49).

Apostoł zasłynął jednak ze swej niezłomności. Przekazana przez 
tradycję wersja wydarzeń w Małej Azji i późniejszy zapał apostol-
ski w Indiach wyrażony nie tylko słowem mówionym i pisanym 
(tłumaczenie Ewangelii wg Mateusza na język tubylców), ale też w 
postaci budowli, które wzniósł na terenie Indii, każą w nim widzieć 
misjonarza w wymiarze współczesnym, który jest „wszystkim dla 

51 Tamże. 
52 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 114.
53 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 237.
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wszystkich” (1Kor 9, 22) w miejscu, gdzie przychodzi mu praco-
wać. Rzeczywiście, wiara czyni cuda i słowa Chrystusa, że zdolna 
jest przenosić góry i przesadzać w morze drzewa wcale nie były 
na wyrost. Święty Bartłomiej dowiódł tego równie spektakular-
nym „wyczynem” − to jest zejściem z krzyża i dalszym głoszeniem 
Ewangelii. Krzyż go „nie zniechęcił”, ani nie był przeszkodą, wszak 
nawet z niego „pouczał lud”. Przeciwnie, stał się zachętą do jeszcze 
większego wysiłku. Można by powiedzieć, że Bartłomiej zachował 
się według apostolskiej zasady: „głoś naukę, w porę, nie w porę,  
[w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą 
cierpliwością ilekroć nauczasz” (2Tm 4, 2). Ta zasada obowią-
zuje wszystkich chrześcijan. Nie jest bynajmniej zarezerwowana  
dla księży czy misjonarzy. Należy o tym wciąż przypominać lai-
katowi.

Filip − bliższe poznanie Jezusa

Słowa Filipa: „Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz” (J 1, 45), 
a jeszcze bardziej posiadany „w ręku” dowód i deklaracja „Chodź  
i zobacz” (w. 46) − musiały być wstrząsem nie tylko dla Natanaela. 
Muszą też robić wrażenie na każdym wierzącym. Ale, czy robią? 
Czy rzeczywiście wielu z nich może pochwalić się bliższą znajomo-
ścią z Chrystusem? Przyjaźń, rzetelne poznanie drugiego człowieka, 
wymaga bliskości, rodzaju intymnej relacji: chodzenia ze sobą. To 
przecież było na początku głównym „zajęciem” apostołów, „aby Mu 
towarzyszyli” (Mk 3, 14), aby mogli „nauczyć się Chrystusa” (Ef 4, 
20), poznać Go osobiście − Jego naturę ludzką i boską. Zażyłość, 
serdeczność, obcowanie z Nim na co dzień pozwalają odkryć tożsa-
mość tajemnicy tej niezwykłej Osoby. Święty Filip zachęca wszyst-
kich do „przyjścia” i „zobaczenia” Mesjasza na własne oczy. Był 
ciekaw Boga. To nie przypadek, że właśnie do niego, nad Jeziorem 
Tyberiadzkim, zwrócił się Jezus z pytaniem: „Skąd kupimy chleba?” 
(por. J 6, 5). Zwierzył się z kłopotu swojemu przyjacielowi. Choć ten 
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mógł jedynie policzyć, że 200 denarów, to za mało54. To do niego, 
jako osoby najbliższej Jezusowi, zwrócili się Grecy z prośbą: „Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21). 

Jednak nie sposób poznać do końca Jezusa Chrystusa. Pytanie 
Filipa: „Panie, pokaż nam Ojca” (J 14,  8) mimo odpowiedzi Nauczy-
ciela − „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (14, 10) tak naprawdę 
niczego nie wyjaśnia, a jedynie okrywa jeszcze większą tajemnicą 
Osoby Ojca i Syna, bo przecież „Boga nikt nigdy nie widział” (1, 
18). Mimo „niedomówień” Tajemnicy, św. Filip bez reszty poświęcił 
swe życie Chrystusowi55. Głosił Jego imię po całej Grecji, następnie 
we Frygii, gdzie − w Hierapolis − spotkała go śmierć. Przekazy nie  
są zgodne, co do jej rodzaju; miał zostać ukrzyżowany albo ukamie-
nowany56.

W pamięci wszystkich pozostał − i pozostaje − jako „człowiek 
Jezusa”, bardzo Mu bliski, choć nie zawsze do końca rozumiejący 
Mistrza i zadający Mu niekiedy pytania niczym inny Filip…

Juda Tadeusz − milczenie i słowo

Tak o nim pisze historyk Nicefor: „Boski Juda nie Iskariota, lecz 
inny, którego zwano również Tadeuszem, a także Leweuszem57, syn 
Józefa, brat Jakuba”58. Według tej relacji Apostoł był synem św. Jó-
zefa, opiekuna i dalekiego krewnego Przenajświętszej Boga-rodzi-
cy oraz bratem Jakuba Mniejszego, pierwszego biskupa Jerozolimy. 

54 Por. Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi ucz
-niowie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007,  
s. 99-101.

55 Zwięzłą charakterystykę Filipa Apostoła podaje: G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wy-
dawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 170-171.

56 Tamże, s. 103.
57 Albo Lebbeusz, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „waleczne serce”. G.  Rava -

si , Twarze Biblii, Wydawni-ctwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 227. 
58 Ewangelia wg św. Łukasza (6, 16) i Dzieje Apostolskie (1, 13) mówią, że Juda 

był synem Jakuba.



102

o. Ignacy Kosmana ofm conv

Zostawszy uczniem Pana stał się ofiarnym zwiastunem Chrystusa. 
Głosił Ewangelię w Judei, Samarii, Galilei, Idumei, Syrii, Mezopota-
mii, Persji i Armenii, gdzie zakończył swoje doczesne życie śmiercią 
męczeńską. Został ukrzyżowany i przeszyty strzałami z łuku59, co 
miało miejsce w latach 62-64 lub w roku 6760.

 Apostoł jest autorem jednego krótkiego Listu. Ostrzega w nim 
chrześcijan przed fałszywymi nauczycielami, którzy nadużywając 
chrześcijańskiej wolności dopuszczają się niegodziwych czynów  
i wszelkich obrzydliwości, nadto zachęcają innych, aby podążali  
w ich ślady. List tchnie rygoryzmem i surowością, a jednocześnie 
wyczuwa się w nim wielką troskę o zbawienie dusz ludzkich. Styl 
Listu przypomina pełne napomnień i ostrzeżeń wypowiedzi proro-
ków starotestamentowych61.

Niewiele informacji przetrwało o Judzie Tadeuszu. Szedł za Jezu-
sem słuchając Jego słów i wędrując po zakurzonych drogach Galilei 
i Judei. Był człowiekiem milczącym62, Ewangelie odnotowały tylko 
jedno jego zdanie: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić,  
a nie światu?” (J 14, 22). Swoje milczenie przerwał po Pięćdziesiąt-
nicy. Opuścił Palestynę i powędrował opowiadać innym o miłości 
Boga objawionej w Chrystusie.

Z racji szczupłości danych, milczenie Judy Tadeusza jest dosko-
nałym tematem do przemyśleń, co w wieku tak rozgadanym medial-
nie jest jak najbardziej zasadne. Z drugiej strony, jak na „niemowę” 
wypowiedział wiele słów do mieszkańców odległych krajów − Syrii, 
Mezopotamii, Persji i Armenii − głosząc wszędzie Ewangelię o kró-
lestwie Bożym.

59 S.  Strach, Święty apostoł Juda brat Pański, „Przegląd Prawosławny” nr 
6(276)2008.

60 Wstęp w: BT, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallo-
tinum, Poznań-Warszawa 1971, s.1395.

61 S.  Strach, Święty apostoł Juda brat Pański, „Przegląd Prawosławny” nr 
6(276)2008.

62 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 227.
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Wielu tematów dostarcza też List Apostoła, który często jest nie-
dostrzegany i pomijany przez kaznodziejów. Jest zwięzły i krótki, 
porusza konkretne sprawy i problemy tamtego czasu. Godne naśla-
dowania są więc zarówno forma jak i treść epistoły, i warte upo-
wszechnienia w apostolstwie słowa drukowanego. Gadatliwość jest 
wrogiem Ewangelii, wszak z tym zastrzeżeniem, że zupełnie bez 
słowa nie sposób głosić Bożego orędzia, i gdy trzeba  − winno ono 
gromić szyderców Pana (por. Jud 18). O tym także musi pamiętać 
wierzący. Jezus Chrystus nie może być „wstydliwym” tematem  
rozmów.

Barnaba − otwarcie i pojednanie 

Barnaba urodził się na Cyprze w pobożnej rodzinie żydowskiej. 
Później jego rodzina osiedliła się w Jerozolimie. Za młodu wraz  
z Szawłem z Tarsu pobierał nauki u znakomitego nauczyciela reli-
gii żydowskiej, Gamaliela. Po zmartwychwstaniu Chrystusa przyjął 
chrześcijaństwo. Wielkodusznie sprzedał posiadane pole, a pienią-
dze „złożył u stóp apostołów” (Dz  4, 37). Pracował w Antiochii 
Syryjskiej, a potem w Tarsie dołączył do Pawła. Przez dłuższy czas 
wspólnie ze św. Pawłem głosił Ewangelię na Cyprze, w Anatolii,  
w miastach: Attalia, Perge, Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Listra  
i Derbe (Dz 13-14). Razem z Pawłem uczestniczył w tzw. Soborze 
Jerozolimskim (Dz 15, 1-35)63. Zwiastował świętą wiarę w Małej 
Azji, na Krecie, po czym jako pierwszy wśród apostołów udał się do 
Italii. Przez pewien czas przebywał w Rzymie, później założył gmi-
nę chrześcijańską w Mediolanie, gdzie został biskupem. Po powrocie 
do ojczyzny oddał się pracy apostolskiej wśród Żydów. Ci, rozju-
szeni jego działalnością, ukamienowali go. W 488 r. odnaleziono −  
w nienaruszonym stanie − jego relikwie. Barnabie przypisuje się 

63 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 164.
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jeden z listów apokryficznych, List apostoła Barnaby, w którym 
wskazuje on na dwie drogi człowieka: drogę światłości (drogę cnót 
chrześcijańskich) i drogę ciemności (występku). Jego autor wzywa 
odbiorców pisma, aby wszyscy wierzący w Pana kroczyli drogą 
światłości, która prowadzi do życia wiecznego z Bogiem64. Niektó-
rzy przypisują Barnabie autorstwo kanonicznego Listu do Hebraj-
czyków65.

Barnaba znany jest z otwartości na pogan. Gdy przybył do An-
tiochii i „zoba-czył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał 
wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu” (Dz 11, 23). 
Innym znanym faktem z życiorysu Barnaby jest spór ze św. Paw-
łem o osobę Jana (Marka ewangelistę), „tak iż oddalili się od siebie” 
(Dz 15, 39). To dowód na to, że nie można apoteozować pierwotnej 
wspólnoty chrześcijańskiej. Również wtedy nie brakowało trudności 
i odmiennych punktów widzenia66. Jest to w pewnym sensie dla nas 
pocieszające, gdyż świadczy o tym, że święci nie „spadają z nie-
ba”, że są ludźmi takimi samymi jak my67. Świętość nie oznacza 
bezgrzeszności, lecz nieustanny proces nawracania się, zawracania  
z tej drugiej drogi wspomnianej w Liście apostoła Barnaby − z drogi 
ciemności.

Jawi się więc św. Barnaba jako przykład chrześcijanina, któ-
ry gotowy jest do rozpoczynania od nowa, do skruchy, pojednania  
i przebaczenia; ostatecznie wszyscy trzej − Paweł, Barnaba i Marek 
− połączyli swe siły w dziele Ewangelii (Flm 24; 2Tm 4, 11), bez 
„różnicy między Żydem a Grekiem”, gdyż „każdy, kto wezwie imie-
nia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rz 10, 12.13). 

64 S.  Strach, Święci apostołowie Bartłomiej i Barnaba, „Przegląd Prawosławny” 
nr 6(252)2006.

65 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 166.

66 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 185.
67 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 165.
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Współcześni chrześcijanie są jednak dość przewrotni i także tę 
„złotą zasadę” ewangelizacji często interpretują na swój własny spo-
sób i użytek. Łatwiej przychodzi im otwierać się na wyznawców re-
ligii niechrześcijańskich, niż pojednać z „bratem odłączonym”. Nie 
o taką „otwartość” chodzi, która przypomina wpuszczenie wilka do 
owczarni (zob. Dz 20, 28-29). Barnaba uczy otwartości, która nie 
rujnuje jedności Kościoła, nie „rozmydla” Ewangelii, lecz buduje  
prawdziwe Ciało Chrystusa, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie 
„dziedzictwa ze wszystkimi świętymi” (por. w. 32).

Tymoteusz − chrześcijański format życia

Jego rodzinne miasto to likaońska Listra, położona w Azji 
Mniejszej. Ojciec świętego był Grekiem, matka Żydówką. Wraz  
z rodzicami przyjął chrześcijaństwo pod wpływem misyjnej działal-
ności św. Pawła. Tymoteusz był człowiekiem niezwykle uzdolnio-
nym. Apostoł Narodów, dostrzegając przy tym głęboką jego wiarę  
i miłość do Chrystusa, wziął go pod swoją szczególną opiekę. Od 
tej pory młodzieniec stał się towarzyszem jego podróży misyjnych,  
a z czasem − umiłowanym uczniem, jego alter ego68. Dzielił ze swoim 
mistrzem cierpienia, prześladowania, a nawet więzienie. Przeszedł  
z nim całą Azję Mniejszą. Potem wyruszył do Macedonii, do Aten  
i Tesaloniki. Apostoł Paweł wyświęcił go na biskupa Efezu. Skiero-
wał do niego dwa listy pasterskie, pełne pouczeń i rad w dziedzinie 
kierowania Kościołem Bożym. Tymoteusz zakończył swoją posługę 
w Efezie, przypieczętowując ją własną krwią. Około 93 roku, kiedy 
w mieście odbywały się pogańskie uroczystości ku czci bogini Arte-
midy, Biskup – nie mogąc znieść bałwochwalstwa – wszedł w świę-
tujący tłum i zaczął głosić prawdę o Jedynym Prawdziwym Bogu. 
Rozwścieczeni poganie rzucili się na biskupa, wlekli go po ziemi  
i w końcu zatłukli kamieniami. Tymoteusza pochowano w okoli-

68 Tamże, s. 152.
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cach Efezu69. Miało to wydarzyć się w czasach cesarza Domicjana  
(81-96). Informację taką znajdujemy w tekście apokryficznym z IV 
wieku Męczeństwo Tymoteusza Apostoła70.

Postać Tymoteusza jawi się jako przykład pasterza wielkiego 
formatu. Ten, skądinąd o wątłym zdrowiu, młody człowiek wykazał 
się hartem ciała i duszy. Bo też warunki, w których pracował nie 
należały do łatwych, a które najlepiej scharakteryzował św. Paweł  
w Drugim Liście do Koryntian (rozdz. 11). Tymoteusz był autoryte-
tem kościelnej wspólnoty w Efezie; stanowczy i bezkompromisowy. 
Musiało to być niełatwe zadanie dla młodego przecież biskupa71. Ale 
Tymoteusz to nie tylko „wzorzec” biskupa, to także wzór dla każdego 
wierzącego, dla „laika”, który stoi w pierwszej linii frontu walki ze 
zwolennikami wspomnianej wcześniej „drugiej drogi” − zwłaszcza 
dzisiaj, kiedy „występek” jest szczególnie promowany i przedsta-
wiany jako „dobro inaczej”. Wobec takiej światowej „tendencji”, 
wierzący winni wypowiadać stanowcze non possumus72 i wchodzić 
między „świętujący tłum”, by głosić prawdę o Panu naszym Jezusie 
Chrystusie − „Jedynym Prawdziwym Bogu”.

Szczepan − dwie aktywności

Pierwszy męczennik wiary należał do grona siedmiu diakonów 
powołanych na tę godność przez Apostołów. Dzieje Apostolskie 
opowiadają, iż po zesłaniu Ducha Świętego grono wyznawców 
Chrystusa bardzo szybko zaczęło się powiększać. Zbierali się oni 
na modlitwy i sławili Boga, i „jeden duch i jedno serce ożywiały 

69 S.  Strach, Św. apostoł Tymoteusz, „Przegląd Prawosławny” nr 1(271)2008.
70 Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, 

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 399.
71 Wstęp w: BT, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallo-

tinum, Poznań-Warszawa 1971, s. 1346. 
72 Sformułowanie z Memoriału Biskupów Polskich do Władz PRL, 8 maja 1953 r. 

(„Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno. NON POSSUMUS!”).
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wszystkich wierzących” (Dz 4,32). Nikt z chrześcijan nie nazywał 
własnego majątku swoim, ale wszystko było wspólne. Sprzedawali 
swoje dobra i oddawali należność Apostołom, od których otrzymy-
wali to, co było niezbędne do życia. Z upływem czasu, kiedy licz-
ba wiernych urosła na tyle, że apostołom trudno było bezpośrednio 
zarządzać kościelnym majątkiem, i poczęły na tym tle powstawać 
niesnaski, postanowili oni, w porozumieniu z wiernymi, powołać 
do tego zajęcia mężów „cieszących się sławą, pełnych Ducha i mą-
drości” (6, 3). 

Diakoni, pełniąc w Kościele posługi charytatywne, sprawowali 
również funkcje liturgiczne i misyjne. Jako gorliwy misjonarz i apo-
logeta chrześcijaństwa wyróżniał się zwłaszcza diakon Szczepan. 
Był to mąż głębokiej wiary, obdarzony szczególną łaską przez Ducha 
Świętego, wspaniały mówca i polemista. Głosił Ewangelię, potwier-
dzając prawdę swych słów nadprzyrodzonymi znakami tak, że ucze-
ni żydowscy nie mogli dorównać mu mądrością. Podczas ostatniego 
wystąpienia w Sanhedrynie wypowiedź Szczepana wywołała falę 
nienawiści. Obwiniono go o bluźnierstwa przeciwko Bogu i Mojże-
szowi. W konsekwencji rozwścieczony tłum wywlókł go poza gra-
nice Jerozolimy i tam ukamienował. Stał się więc Szczepan, według 
słów Asteriusza (III w.): „pierwocinami męczenników, nauczycielem 
cierpień za Chrystusa, fundamentem dobrego wyznania, albowiem 
przed Szczepanem nikt nie przelewał swojej krwi za Ewangelię”73.

Święty Szczepan był przede wszystkim ewangelizatorem w śro-
dowisku swoich współziomków, zwanych hellenistami. „Pełen łaski 
i mocy” (Dz 6, 8) w imię Jezusa szerzył nową interpretację Mojże-
sza i Proroków; odczytywał na nowo Stary Testament − w świetle 
zmartwychwstania Chrystusa. Przekazana przez Łukasza katecheza 
zapewne pokrywała się ze słowami Jezusa, którymi pouczał uczniów 
z Emaus: im także wykładał Pisma i Proroków (zob. Łk 24, 25.27). 

73 S.  Strach, Pierwszy męczennik święty Stefan, „Przegląd Prawosławny” nr 
1(247)2006.
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Szczepan ogłasza koniec kultu świątynnego czyniąc „świątynią” 
zmartwychwstałego Jezusa. To „nie” wobec świątyni jerozolimskiej 
najbardziej rozwścieczyło słuchaczy. Ukamienowali go za Bramą 
Damasceńską74. Wydarzenie to miało swoje misyjne konsekwencje: 
w następstwie pierwszego w historii prześladowania chrześcijan, 
wierzący rozproszyli się po Samarii, Fenicji i Syrii aż po Antiochię, 
zanosząc wszędzie nową wiarę75.

Historia Szczepana uczy współczesnych chrześcijan, że nigdy 
nie należy oddzielać zaangażowania społecznego od odważnego gło-
szenia wiary76. Aktywność społeczna, charytatywna, ma wypływać 
z Ewangelii; nie może jej jednak zastępować. Dzieło charytatywne 
pozbawione ewangelicznego fundamentu staje się czystym aktywi-
zmem, który nierzadko przekształca się w swoistą „homolatrię”; me-
dia − a i tablice ogłoszeń parafialnych − lansują nader często owych 
„bożków” dobroczynności, którzy z aktów filantropii uczynili sobie 
„światła rampy” dla własnej kariery, sławy i rozgłosu. Innymi sło-
wy, są jak owi faryzeusze wystający na rogach ulic i w synagogach, 
„żeby się ludziom pokazać” (Mt 6, 5). 

Życie chrześcijańskie obejmuje obydwa pola aktywności −  
w obrębie caritas i verbum − i obydwa wykonuje „po cichu”, tak, 
że „nie wie lewa ręka co czyni prawa” (por. Mt 6, 3.5). Nie oznacza 
to jednak, że gdy zajdzie potrzeba, nie należy głośno chwalić się 
dziełem charytatywnym77 i odważnie mówić o Bogu. Obydwa dzie-

74 Obecnie znajduje się tam kościół św. Szczepana. Benedykt  XVI, Blisko, naj-
bliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Do-
minikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 159.

75 Por. Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi ucz
-niowie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007,  
s. 158-160.

76 Tamże, s. 161.
77 Niektórzy ludzie i organizacje organizują spektakularne i nagłaśniane przez me-

dia akcje niesienia pomocy potrzebującym, spychając w cień całoroczne i trwające „per-
manentne” w ciągu historii Kościoła akcje charytatywne chrześcijan. Zresztą, nie należy 
zapominać, że do różnego rodzaju „świeckich” puszek wrzucają swoje pieniądze w dużej 
mierze chrześcijanie (dop. aut.).
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ła − charytatywne i apostolskie − są koroną życia chrześcijańskiego 
(notabene, „Szczepan” znaczy „korona”)78.

Filip diakon − są tylko możliwości

Urodził się w Cezarei Palestyńskiej. Był jednym z siedemdziesię-
ciu apostołów (uczniów), zwanych mniejszymi, należał także do gro-
na siedmiu diakonów. Bliski współ-pracownik pierwszego męczen-
nika i diakona św. Szczepana79. Najwięcej o pracy apostolskiej Filipa 
opowiadają Dzieje Apostolskie w rozdziale ósmym. Szczególne są 
dwa przykłady jego aktywności. Mowa o dwóch „spektakularnych” 
chrztach: Szymona „czarnoksiężnika” (Dz 8, 9-13) oraz Etiopczyka 
prozelity (26-40), dworskiego urzędnika królowej etiopskiej Kan-
daki80. Ta druga, barwnie opisana, historia jest bardzo pouczająca. 
Warto zwrócić uwagę na pytanie diakona skierowane do dworzanina 
zagłębionego w lekturze Izajasza: „«Czy rozumiesz, co czytasz?»”  
(8, 30), oraz na odpowiedź Etiopczyka: „«Jakżeż mogę [rozumieć], 
jeśli mi nikt nie wyjaśni?»” (w. 31). Finał katechezy, przeprowa-
dzonej w iście „ekspresowym” tempie, znamy: «Oto woda – powie-
dział dworzanin – cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?». Od-
powiedział Filip: «Można, jeśli uwierzysz z całego serca». Odparł 
mu: «Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym». I kazał zatrzy- 
mać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go”  
(w. 36-38).

Już jako biskup, Filip nauczał o Chrystusie w Tralii Lidyjskiej, 
gdzie doprowadził do zburzenia wielu pogańskich świątyń81. Pra-

78 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 56.
79 S.  Strach, Święty apostoł i diakon Filip, „Przegląd Prawosławny” nr 

10(268)2007.
80 Kandaki − to nie imię własne królowej Etiopii, lecz tytuł godności, jak „faraon” 

czy „królowa”. G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, 
s. 58.

81 S .  Strach, Święty apostoł i diakon Filip, „Przegląd Prawosławny” nr 
10(268)2007.
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cował w Samarii i w odbudowanej przez Heroda stolicy zwanej od-
tąd Sebaste. Potem udał się na wybrzeże Morza Śródziemnego, do 
Gazy. Tutaj właśnie miała miejsce wyżej opisana scena spotkania  
z etiopskim „eunuchem”. Później pracował w Cezarei Nadmorskiej, 
która była siedzibą rzymskiego gubernatora Palestyny. Mieszkał tam  
z czterema niezamężnymi córkami82. W Cezarei miał okazję gościć     
św. Pawła. Dożył sędziwego wieku. Zmarł śmiercią naturalną83.

Święty Filip diakon korzystał z każdej nadarzającej się okazji, by 
przymnażać Kościołowi wierzących. Nie miał „psychologicznych” 
problemów w ochrzczeniu etiopskiego „eunucha”, czy pogańskiego 
„czarownika”. Także okoliczności i miejsca chrztów nie stanowiły 
problemu dla Filipa. Były to jedynie możliwości, z których skorzy-
stał. W istocie, ani zakurzony wóz, ani napotkany nieznany potok, 
„jakaś woda” (w. 36), nie umniejszały godności sakramentu. Dia-
kon nie wchodził w polemikę z „czarnoksiężnikiem” Szymonem, ani  
z Etiopem − po prostu głosił im Dobrą Nowinę, która najlepiej broni 
się sama. W istocie nauczanie Ewangelii przy pomocy przekonywa-
nia, czy to „ogniem i mieczem”, czy tylko „językiem giętkim, któ-
ry powiedziałby wszystko, co pomyśli głowa, był jak piorun, jasny, 
prędki”84 − jest dalece nieskuteczne i w historii Kościoła przyniosło 
więcej szkody niż pożytku. Głoszenie Ewangelii jest w gruncie rze-
czy spokojnym, lecz pełnym autorytetu, Chrystusowym „powiadam 
wam”. To Chrystusowe „powiadam” jest zdecydowanie skutecz-niej-
sze od prowadzenia jałowych sporów85. Tak naprawdę w głoszeniu 

82 Filip miał cztery córki dziewice, które były obdarzone przez Pana darem pro-
roctwa (por. Dz 21,8-9). Jedna z nich, Hermiona, poniosła męczeńską śmierć za wiarę 
Chrystusową i została zaliczona w poczet świętych. S.  Strach, Święci apostołowie 
Bartłomiej i Barnaba, „Przegląd Prawosławny” nr 10(268)2007.

83 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 59.
84 J .  Słowacki , Beniowski, Pieśń V, http:/www.zwoje-scrolls.com/zwoje15/te-

xt03p.htm: odczyt 18.03.2010.
85 W czterech Ewangeliach „powiadam wam” występuje 139 razy. Zob. Konkor-

dancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, red. J. Flis, Warszawa 1991, 
Fundacja Misyjna Świeckich, s. 1044-1045. 
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Ewangelii „nie ma problemów − są tylko możliwości”86. Postawa 
Filipa diakona jest tego najlepszym przykładem.

Onezym − ku wolności wyswobodził nas Chrystus

O niewolniku Onezymie dowiadujemy się z Listu św. Pawła do 
Filemona i Żywotów świętych; był on − jeszcze jako poganin − nie-
wolnikiem zamożnego mieszkańca Kolosów i chrześcijanina Filo-
mena. Obawiając się kary za jakiś bliżej nieokreślony występek, 
uciekł do Rzymu. Tutaj poznał „starego Pawła” (w. 9) i służył mu, 
pozostającemu „w kajda-nach [noszonych dla] dla Ewangelii” (w. 
13). Tam, we więzieniu, św. Paweł ochrzcił Onezyma87, choć, jak 
niegdyś zaznaczył, niewielu ochrzcił w swoim życiu poza domem 
Stefanasa (1Kor 1, 16). 

Onezym w świetle rzymskiego prawa nadal był zbiegiem i gro-
ziły mu dotkliwe konsekwencje z tego powodu: wypalenie na czole 
piętna „F” (fugitivus) oraz noszenie do końca życia na szyi żelaznej 
obręczy88. Pomny nauk św. Pawła, że należy przede wszystkim szu-
kać wolności ducha, niewolnik zdecydował się wrócić do swego 
pana. Paweł napisał krótki list, w którym wstawił się zanim, prosząc 
Filemona, aby przyjął zbiegłego „już nie jako niewolnika, lecz (…) 
jako brata umiłowanego” (w. 16). Filomen, rzecz jasna, obdarował 
Onezyma wolnością. Ten stał się „mniejszym apostołem” i głosił sło-
wo Boże w Hiszpanii, Grecji i Azji Mniejszej. Był trzecim biskupem 
Efezu (po św. Janie i św. Tymoteuszu). Życie swe zakończył męczeń-
ską śmiercią w Rzymie około 109 roku89.

W tle historii życia Onezyma widać jednak Filomena, bogate-
go chrześcijanina, z którego domu uciekł niewolnik Onezym. Całe 

86 Por. A.  de Mello, Modlitwa żaby, cz. 1, WAM Kraków 1998, s. 328.
87 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 240.
88 Wstęp w: BT, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallo-

tinum, Poznań-Warszawa 1971, s. 1358.
89 S.  Strach, Święty apostoł Onezym, „Przegląd Prawosławny” nr 2(272)2008.



112

o. Ignacy Kosmana ofm conv

zdarzenie stawia Filomena w dwuznacznej sytuacji. Widać, nie było 
Onezymowi aż tak dobrze w chrześcijańskim domu, skoro musiał 
uciekać…? Także wstawiennictwo św. Pawła wydaje się być nie-
zrozumiałe, skoro Filomen był „szlachetnym” jego przyjacielem  
i „współpracownikiem”90, apostołem Jezusa Chrystusa. Czy rzeczy-
wiście trzeba było wstawiać się za Onezymem niejako z „wysokiego 
urzędu” i ręczyć swoim „majątkiem”? Pisze bowiem Paweł: „Jeśli 
zaś wyrządził ci jakąś szkodę lub winien jest cokolwiek, policz to na 
mój rachunek (…), ja uiszczę odszkodowanie” (w. 18). Chyba tę nie-
zręczność sytuacji zauważył Apostoł, bo zaraz przypomina Filemo-
nowi, że „ty w większym stopniu mi jesteś winien siebie” (w. 19). 

Jak widać, chrzest nie jest „patentem” na chrześcijaństwo i trzeba 
było czasu, by zniewolenie człowieka przez człowieka przestało być 
„normą” w chrześcijańskich państwach i chrześcijańskiej mentalności. 

Historia Onezyma jest ciekawym przykładem Bożego działania 
w aspekcie ludzkiej wolności, bo przecież „ku wolności wyswobo-
dził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Filomen zdaje się tego − na początku − 
nie pojmować, przyjmując zasadę prawa rzymskiego za ważniejszą 
od normy ewangelijnej. Jakże często współczesny człowiek wierzą-
cy czyni podobnie, zasłaniając się prawem państwowym i podpo-
rządkowując mu prawo Boże.

Jazon i Sozypater − wiara rozumna czy naiwna?

Jazon91 pochodził z Tarsu, natomiast Sozypater92 z Achai. Byli 
krewnymi, a zarazem uczniami św. Pawła Apostoła, który ustanowił 
ich biskupami: Jazona w Tarsie, Sozypatera w Ikonium. Obydwaj 
zwiastowali Ewangelię głównie na wyspie Korfu, za co zostali wtrą-
ceni do więzienia. W więzieniu nie porzucili misji ewangelizacyjnej 

90 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 240.
91 Dz 17, 5-7; Rz 16, 21
92 Rz 16, 21.
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i nawrócili na chrześcijaństwo siedmiu przestępców, którzy potem 
ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Ich los podzielił również na-
wrócony naczelnik więzienia. Sami biskupi na oczach tłumu zostali 
poddani okrutnym torturom, po czym ponownie wrzucono ich do lo-
chu. Świadkiem męki Jazona i Sozypatera była córka rządcy wyspy, 
Cercyra, która poruszona do głębi ich cierpieniami, sama uwierzyła 
w Chrystusa. Ją również poddano najrozmaitszym torturom, w końcu 
przebito strzałami i zaduszono dymem. Po śmierci córki rządca wy-
spy jeszcze bardziej wzmógł prześladowania chrześcijan, lecz trwało 
to dość krótko, gdyż wkrótce utonął podczas przeprawy na wyspę. 
Po jego śmierci apostołowie odzyskali wolność i kontynuowali mi-
sję ewangelizacyjną. Jednak po objęciu stanowiska przez nowego 
rządcę wyspy, znów znaleźli się we więzieniu. Tam, po torturach, 
zostali wrzuceni do kotła z wrzącą smołą. Wszakże pozostali cali  
i zdrowi, czym wprawili w zdumienie tłum, tak że wielu uwierzyło 
w Pana. Uwierzył też i nowy rządca Korfu, wołając: „Boże Jazo-
na i Sozypatera, zmiłuj się nade mną!”. Następnie przyjął chrzest  
z rąk biskupów, którzy mu nadali imię Sebastian. Od tego czasu Jazon  
i Sozypater bez żadnych przeszkód głosili Słowo Boże. Odeszli do 
Pana dożywszy sędziwego wieku93.

Obydwaj święci biskupi, niczym młodzieńcy Szadrak, Meszak 
i Abed-Neg (Dn 3, 19-24, 46-50), są wzorem biblijnej wiary, dzięki 
której zdolni byli wyjść bez szwanku z „ognistego pieca”. Dzisiaj 
nawet najpobożniejsi z chrześcijan w obydwu historiach dopatrują 
się jedynie morału i bagatelizują fakty, uważając je za wymysł ludz-
kiej wyobraźni. Jeśli jeszcze można zrozumieć ten „racjonalizm”  
w stosunku do opisów Żywotów Świętych, to przecież nie sposób po-
ważyć się na takie stwierdzenie wobec Księgi Daniela, gdyż byłoby 
to bluźnierstwem i zarzuceniem kłamstwa Autorowi Biblii, w istocie 
byłby to grzech przeciwko Duchowi Świętemu… 

93 S.  Strach, Święci apostołowie Jazon i Sozypater, „Przegląd Prawosławny” nr 
4(274)2008.
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Ta historia dostarcza kolejnego dowodu na prawdziwość słów 
Chrystusa i Jego Ewangelii. To my − zracjonalizowani chrześcijanie 
− podejmujemy się roli recenzentów słów Pana Boga i dowodzimy 
ludziom, co Autor miał na myśli. Bóg naprawdę wyraża się bardzo 
jasno. Nie potrzebuje komentarza.

Antypas − nawróćcie się!

To kolejna, po Onezymie, Jazonie i Sozypaterze, „egzotyczna” 
postać Nowego Testamentu, niemal zupełnie zapomniana przez Ko-
ściół Zachodu. Zresztą, gwoli sprawiedliwości należy zauważyć, że 
Antypas pojawia się tylko jeden jedyny raz na kartach Biblii, i to na 
dodatek w Apokalipsie, Księdze, co do której zwykły chrześcijanin 
ma co najmniej „ambiwalentne” podejście. Czy to powód wystarcza-
jący, by o Antypasie zupełnie zapomnieć?

Święty Jan Apostoł (Teolog) wymienia jego osobę w Liście do 
Kościoła w Pergamonie: „Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest 
tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zapar-
łeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka (ὁ μάρτυς) mojego, 
który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan” (Ap 2, 13).

Antypas był uczniem Jana Apostoła, który wyświęcił go na bi-
skupa Pergamonu (Azja Mniejsza). Podczas prześladowań w cza-
sach cesarza rzymskiego Domicjana, został aresztowany i przypro-
wadzony przed oblicze rządcy miasta. Ten oskarżył biskupa o dzia-
łania wymierzone przeciwko religii państwowej. W wyniku działań 
biskupa bogowie do tego stopnia poirytowali się na mieszkańców, że 
przestali opiekować się miastem. Chodziło, rzecz jasna, o malejącą 
„frekwencję” w pogańskich świątyniach i − co za tym idzie − mały 
dopływ „gotówki” (ofiar) dla kapłanów. W odpowiedzi na oskarże-
nia, Antypas wygłosił znakomitą mowę polemiczno-demaskatorską. 
Dowodził w niej niemocy bałwanów, konkludując, iż są to fałszywi 
bogowie, demony. Jednocześnie wezwał wszystkich obecnych, aby 
uwierzyli w Prawdziwego, Wszechmogącego Boga – Jezusa Chry-
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stusa, który zstąpił z niebios dla zbawienia świata. Rozwścieczeni 
mową poganie zawlekli biskupa do świątyni Artemidy i wrzucili do 
wnętrza rozpalonego do czerwoności miedzianego byka. Żegnając 
się znakiem krzyża i modląc za swych oprawców, Antypas zakoń-
czył swe życie w 92 roku94. 

Jak wspomniano, pamięć świętego męczennika przywołuje jedy-
nie Objawienie Jezusa Chrystusa. Wymienia go w jednym z listów, 
jakie zostały skierowane do siedmiu Kościołów w Azji Mniejszej, 
nad którymi sprawował pasterską opiekę św. Jan Apostoł. W listach 
została przedstawiona ocena stanu duchowego każdej ze wspólnot. 
Do aniołów stojących na czele poszczególnych Kościołów (bisku-
pów?) zwraca się Jezus Chrystus − poprzez św. Jana − z obietnicami 
bądź groźbami o charakterze eschatologicznym. Konkluzją listu do 
Kościoła w Pergamonie jest mocne: „Nawróć się zatem!” (2, 16)95.

Wielu chrześcijan, zarówno tych bardzo pobożnych, a i tamtych 
− „wierzących i niepraktykujących” − charakteryzuje zanik poczucia 
krytycyzmu wobec samych siebie; znakomicie sprawdzają się w roli 
sędziów swoich bliźnich, jednak z samooceną bywa u nich znacznie 
gorzej. Jedni dowodzą swej „ortodoksji” skrupulatnym liczeniem 
„dziesięciny z mięty, kopru i kminku” (Mt 23, 23), drudzy zaś prze-
konują, że wystarcza sama wiara, bez uczynków (zob. Jk 2, 14-19). 
Jednym i drugim św. Antypas pozostawia swój czyn męczeński i sło-
wa Pana: „Nawróćcie się!”. Tylko nawrócony − „zwycięzca” − może 
liczyć na „ukrytą mannę i biały kamyk” (zob. Ap 2, 17): pokarm 
duchowy (Eucharystię) i „węgiel z ołtarza”, który oczyszcza ludzką 
duszę (Iz 6, 6-7) i pozwala wejść do królestwa Bożego96. 

94 S.  Strach, Święty Męczennik Antypas Biskup Pergamonu, „Przegląd Prawo-
sławny” nr 4(262)2007.

95 Tamże.
96 Zob. przypis do Ap 2, 17 w: BT, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 

Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1971, s. 1399.
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Pryscylla i Akwila − małżeństwo chrześcijańskie

Cywilizację współczesną trawi śmiertelna choroba; jest nią upa-
dek małżeństwa. Dziś wielu upatruje tej naturalnej i czcigodnej „in-
stytucji” w związku dwojga osób bez względu na płeć stron, zaprze-
czając zarówno prawu naturalnemu jak i boskiemu. Nie miejsce tu na 
polemikę z protagonistami tych niedorzecznych sądów, gdyż nie spo-
sób dowieść prawdziwości jakiegokolwiek fałszu. Z drugiej strony 
równie niedorzeczne wydaje się dowodzenie prawdziwości prawdy. 

Pryscylla, zwana swojsko Pryską, i Akwila należeli do pokolenia 
ludzi, którzy byli „blisko Chrystusa” w sensie dosłownym i w zna-
czeniu symbolicznym. Ona, Żydówka z Rzymu, on − Żyd z Anatolii, 
poznali się zapewne w stolicy imperium i tam pobrali. Tam też przy-
jęli chrześcijaństwo, zapewne w latach czterdziestych97. O Chrystu-
sie dowiedzieli się od miejscowej wspólnoty chrześcijan, założonej 
zapewne przez Barnabę, który jako pierwszy przybył do Rzymu98. 

Czym zasłynęło to starożytne małżeństwo chrześcijańskie, że 
wspomina się je po dziś dzień? Sprawiły to dwa zdania: z listów św. 
Pawła: do Koryntian: „Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila 
i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem” (1Kor 
16, 19), i do Rzymian: „Pozdrówcie współpracowników moich  
w Chrystusie Jezusie Pryskę i Akwilę” (Rz 16, 3); oraz zdanie z Dzie-
jów Apostolskich: „Gdy go [Apollosa − dop. aut.] Pryscylla i Akwi-
la usłyszeli, zabrali ze sobą i wyłożyli dokładniej drogę Bożą” (18, 
26). Zarówno pozdrowienia Pawła, jak i relacja Łukasza, odsłaniają 
czytelnikowi „tajemnicę domu” tej chrześcijańskiej rodziny. Był to  
w istocie „domowy Kościół”. Kościół żywy i bardzo „mobilny”. 
Oto, po nieporozumieniach, jakie powstały w żydowskiej diasporze  
w związku ze sporem dotyczącym Mesjasza-Chrystusa, cesarz We-

97 Por. Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi ucznio-
wie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2007, s. 171.

98 S.  Strach, Święci apostołowie Bartłomiej i Barnaba, „Przegląd Prawosławny” 
nr 6(252)2006.
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spazjan (41-54) wydał edykt, mocą którego Żydzi, bez względu na 
wyznanie (starozakonni i chrześcijanie), musieli opuścić Rzym. 
Wśród nich znaleźli się również Pryscylla i Akwila. Udali się najpierw 
do Koryntu, a później do Efezu99. W każdym z tych miast ich dom 
był w istocie świątynią, w której gromadził się lokalny Kościół100. 
To w tym „domowym Kościele” poznał dokładniej „drogę Bożą” 
Apollos, odważnie przemawiający w efeskiej synagodze konwertyta 
z Aleksandrii. To w tym domu − w Efezie − gromadził się Kościół  
i celebrowano święte misteria. Ostatecznie małżonkowie powrócili 
na stałe do Rzymu, gdzie − jak wyraził się Paweł − „nadstawiali 
karku” za życie Apostoła (zob. Rz 16, 4). Święty Paweł wdzięczny 
jest im nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu „wszystkich Ko-
ściołów [nawróconych] pogan” (tamże). 

To dzięki takim małżeństwom, takim rodzinom, chrześcijaństwo 
docierało do mieszkańców imperium rzymskiego, do mentalności 
Żydów, Greków, Rzymian: „do wszystkich narodów” (por. Mt 28, 
19). Dzięki nim mógł wzrastać i rozwijać się Kościół. To lekcja za-
dana, i wciąż do odrobienia, dla współczesnych małżeństw chrze-
ścijańskich, zwłaszcza dzisiaj, gdy świat podąża „drogą ciemności”,  
a Kościołem wstrząsają różnego rodzaju „seks-afery”, których akto-
rami są duchowni101. Dziś w dużej mierze to rodzina, „najmniejsza 
komórka społeczna” i jeszcze nie zinstytucjonalizowana, opiera się 
jeszcze, choć z trudem, wyzwaniom czasu, i to w niej współczesna 
ambona powinna upatrywać początku „drogi światłości”. Wzorem 
dla niej − niestety, nie dość znanym − są małżonkowie Pryscylla  

  99 G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2009, s. 326.
100 Przez pierwsze trzy wieku chrześcijanie nie posiadali świątyń, lecz sprawowali 

kult eucharystyczny w domach. Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Aposto-
łowie i pierwsi uczniowie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, 
Poznań 2007, s.  172. 

101 Bardzo niepokojąco brzmią w tym kontekście słowa Pana Jezusa: „ « Na Ka-
tedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie (…) Wiążą ciężary wielkie 
i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona…»” (Mt 23, 2-4).
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i Akwila. Stąd „homiletyczny postulat”: należy bliżej przedstawić 
naszym rodzinom Pryskę i Akwilę. Obecnie, gdy chrześcijańskie ro-
dziny coraz częściej przemieszczają się z miejsca na miejsce, może 
to stać się atutem w rozprzestrzenianiu „domowych Kościołów” 
poza nasze granice i czasy, i tak jak dzięki Prysce i Akwili, „zdrowa 
nauka” dotrze do kolejnych pokoleń102. 

Ewodia i Syntycha − skłócone i pogodzone

Czy Ewodia i Syntycha mogą być dziś wzorem dla kogokolwiek? 
Święty Paweł zdaje się je napominać: „Wzywam Ewodię i wzywam 
Syntychę, aby były jednomyślne w Panu” (Flp 4, 2). A dalej pro-
si niejakiego Syzyga, by im pomagał, „bo one razem ze mną tru-
dziły się dla Ewangelii” (w. 3). Współczesny „Orygenes” zapewne 
wszystkie te trzy postacie ująłby alegorycznie, bo też imiona bohate-
rów zdają się stanowić jakiś kalambur. Ewodia to po grecku „dobra 
droga”, a Syntycha − „wspólny los”, z kolei „prawdziwy Syzyg”, 
to dosłownie „prawdziwy współpracownik w wierze”103. Można by 
więc domyślać się w tych dwu kobietach wszystkich wierzących, dla 
których wspólny los to dobra − jednomyślna w Panu − życiowa dro-
ga, na której przewodzi i pomaga stojący na czele chrześcijańskiej 
wspólnoty  − sýzygos − biskup lub diakon. Byłaby to więc nauka mo-
ralna w szerszym rozumieniu niż tylko „napomnienie szczegółowe”, 
jak to ujmuje redakcyjny „podtytuł” Biblii Tysiąclecia. I taka jest,  
w rzeczywistości.

102 Więcej na temat apostolskiego aspektu życia i działalności chrześcijańskich 
małżonków Pryscylli i Akwili: Benedykt  XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Aposto-
łowie i pierwsi uczniowie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, 
Poznań 2007, s.  172-175.

103 „Po grecku „współpracownik” to sýzygos (dosłownie: „ten, który niesie to samo 
jarzmo, czyli wykonuje to samo zadanie, pełni tę samą funkcję), określenie, które może 
być rozumiane również jako imię własne”. Nie mniej tajemniczy Syzyf pojawia się  
w Biblii tylko jeden raz. G.  Ravasi , Twarze Biblii, Wydawnictwo SALWATOR, Kra-
ków 2009, s. 118-119.
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W czasie drugiej podróży misyjnej św. Paweł założył wspól-
notę chrześcijańską w Filippi (Dz 16, 12-40). Stosunkowo krótki 
pobyt Apostoła w mieście, zakończony jego uwięzieniem, zrodził 
jednak silne i serdeczne więzy z lokalną wspólnotą. Filipianie byli 
niezwykle hojni dla Pawła. Wdzięczność za finansowe wsparcie 
była powodem listu, który Paweł i Tymoteusz przesłali „wszyst-
kim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz 
z biskupem i diakonami” (Flp 1, 1). Tym bardziej dziwi fakt we-
zwania dwóch chrześcijanek miejscowej wspólnoty (o jakże sym-
bolicznych imionach) do zgody, w kon-tekście nieznanego bliżej 
konfliktu (Flp 4, 2-3), który zamącił życie tamtejszej wspólnoty.  
Kobiety te − Ewodia i Syntycha − należały do gorliwych i wpływo-
wych chrześcijanek w mieście. Niektórzy egzegeci przypuszczają, 
że wcześniej należały do otoczenia Lidii, która gromadziła – głównie 
pobożne niewiasty – na wspólną modlitwę, w pewnym spokojnym 
miejscu poza miastem. Być może wtedy właśnie – niewykluczone, 
że z rąk Pawła – przyjęły chrzest i zgłosiły swoją gotowość wspiera-
nia Apostoła104. 

Od czasu wspólnych apostolskich trudów „dla Ewangelii” do 
momentu reda-gowania Listu upłynęło około dziesięciu lat. Sytuacja 
się zmieniła. Musiał powstać poważny rozłam, skoro interweniował 
sam św. Paweł. Apostoł wzywa kobiety do zgody ze względu na Pana 
i dobro Kościoła. W tym celu prosi Syzyga – lokalnego biskupa lub 
diakona – o pomoc w zażegnaniu sporu (Flp 4, 3), a gdyby to nie 
pomogło planuje wysłać z podobną misją Epafrodyta (2, 25n), Ty-
moteusza lub przybyć osobiście (2, 19-24)105. Najprawdopodobniej 
nie chodziło o doktrynalne spory, bo nie pojawiają się one w dalszej 
części Listu, chodziło zapewne o sprawy przyziemne, których echo 
pobrzmiewa z Dziejów Apostolskich, „że przy codziennym rozda-

104 K.  Romaniuk, Uczniowie i współpracownicy Pawła, Warszawa 1993, s. 77.
105 http://biblia.wiara.pl/doc/423108.6-Sklocone-i-pogodzone-Ewodia-i-Syntycha; 

odczyt 22.03.2010.
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waniu jałmużny zaniedbywano wdowy” (6, 1). Zwykle, gdy nie wia-
domo o co chodzi, chodzi o pieniądze. 

Wydaje się, że odesłane do Pawła przez Epafrodyta dary, które 
były „jak woń kadzidła, jak miła i przyjemna Bogu ofiara” (4, 18n) 
– oznaczały nie tylko kolejną pomoc materialną, ale również pojed-
nanie i zgodę w Kościele Filippi. 

Tekst do Filipian − we fragmencie dotyczącym Ewodii i Syn-
tychy − w całym kontekście106 stanowi swoisty list otwarty do 
współczesnych wspólnot chrześcijańskich. Na-wet najwierniejszym 
i najgorliwszym wyznawcom zdarza się, że nie po „drodze” im do 
„wspólnego losu”; zawsze jednak, osiągnięta przy pomocy „Syzy-
ga” (prawdziwego współpracownika) zgoda − jest „miłą i przyjem-
ną wonią kadzidła”, nie tylko dla Boga, ale przede wszystkim dla 
współbraci w wierze.

Zakończenie

Wybór postaci nie jest reprezentatywny. Przedstawione wzory 
osobowe nie są doskonałe, bo to wzory ludzkie. Niemniej, wszystkie 
przedstawione osoby nie tylko stały „blisko, najbliżej Chrystusa”, 
ale potrafiły zaczerpnąć z tej bliskości − jej owoców. Owszem, dziś 
kiedy wydawać się może, że także na ołtarzach panuje konkurencja 
i swoista gra rynku, niewielu świętym udaje się dotknąć piedestału; 
znikają w lamusach Żywotów Świętych albo wytyka się im pocho-
dzenie − rzekomo z Ciemnogrodu. Często argumentem jest fałszywe 
z gruntu przekonanie, że tamci święci nie nadają się już na wzory 
osobowe w XXI wieku; że są zbyt stare, zmurszałe, przebrzmiałe, 
nie na czasie. Z powodu oszczędnych w słowa źródeł nie dowierza-
my tamtym postaciom kreując wciąż nowe wzory do naśladowania. 

106 Kobiety te Apostoł Paweł wymienia nie tylko jako swoje współpracownice, lecz 
i współapostołki Klemensa (późniejszego Klemensa I); zwraca uwagę, że wszystkie ich 
imiona − także Ewodii i Syntychy − zapisane są w księdze życia (Flp 4, 4). 
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Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie wiązało się z przeróżnymi 
„reformami” kalendarzy, których jedynym skutkiem jest niepamięć 
o korzeniach historii Kościoła. A przecież, jeśli zapomnimy o nich, 
Kościół pozbawiony zostanie podstawy, starożytnego fundamentu 
świętych. Stąd tylko krok, by usunąć jego „kamień węgielny” − Je-
zusa Chrystusa.

Streszczenie

Wzory osobowe Nowego Testamentu są tworzywem homiletycz-
nym nie tylko w aspekcie budowania samej homilii, ale − przez nią 
− budowania Kościoła. Święci to coś więcej niż tylko gotowe wzory 
postępowania. To „wzór osobowy” Chrystusowego Ciała. Jeśli się 
tego „wzoru” chrześcijanie nie nauczą na pamięć, jeśli nie będzie 
on stosowany w praktyce życia, wówczas Kościół przestanie „przy-
świecać” ludziom. To ważny powód, by przypominać sobie i para-
fianom − na ambonie i w sali katechetycznej − o istocie obecności 
Kościoła w świecie: chrześcijaństwo, jeśli ma być prawdziwe winno 
być miastem na górze, lampą na stołach naszych domów, solą umy-
słu i serca. Aby to mogło się urzeczywistniać na co dzień, potrzeb-
na jest posługa słowa, homiletyczna prezentacja świętych wzorów 
osobowych. W przeciwnym razie chrześcijanie pozbawieni lekcji  
o mężczyznach i kobietach, którzy „błyszczą jak gwiazdy pierwszej 
wielkości w dziejach Kościoła” (Benedykt XVI) − w wyniku odcię-
cia się od korzeni Kościoła − staną się uschniętą latoroślą winnego 
krzewu.

summary

Role models taken from the New Testament do not only give 
subject matter for homilies but – through these persons- the Church 
is upheld as well. Saints are more than just something like a ready 
made example to follow. They are „personal examples” of Christ’s 
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Body. If this Christian „example” is not taken to heart,if it will not be 
used in pratical daily life, then the Church will cease to be a „light” 
to people. This is an important reason to remind oneself and one’s 
parisheners-from the pulpit and during catechism class- of the essen-
ce of the Church presence in the world: Christianity, if it is to be real 
should be like a city upon a hill, like a lamp upon a table in our ho-
mes, salt for thought and for our hearts. For this to take place in daily 
life, what is needed to preach is the presentation of saints as personal 
examples.Otherwise, Christians who lack the lessons of these men 
and women who „shine like the first great stars in Church History” 
Benedict XVI-cut off from Church roots-will become a dried up wi-
thered grapevine.
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Niedziela jako tygodNiowe świętowaNie Paschy chrystusa 

ks. kazimierz matwiejuk, uksw*

Niedziela jako tygodNiowe
świętowanie Paschy chrystusa

wstęp

Figurą Paschy Chrystusa była pascha żydowska. Jej świętowanie 
domagało się, aby w dniu 14 Nisan, nie było w domu produktów, 
które zawierały kwas. Usuwano więc chleb i inne potrawy przygoto-
wane na zakwasie. W czasach świątyni jerozolimskiej, po południu 
14 Nisan, ojciec rodziny zanosił baranka, jednorocznego samca bez 
skazy, do świątyni (Pwt 16, 2n.; 2 Krn 30, 18). Tam dokonywał ry-
tualnego zabicia. Krew ofiary przekazywał kapłanowi, by wylał ją  
u stóp ołtarza całopalenia, mięso zaś zabierał do domu.

W domu pieczono baranka w całości w piecach do wypieku chle-
ba, zwanych tannury. Spożywano go podczas wieczerzy paschalnej, 
wraz z chlebem przaśnym, chlebem upokorzenia (por. Pwt 16,3), 
gorzkimi ziołami, jak dzika sałata, cykoria, rzeżucha, czy gorzka ka-
pusta, które przypominały gorycz pobytu w niewoli egipskiej. Spo-
żywano też charoset o kolorze czerwonym. Była to mieszanina fig, 
daktyli, migdałów i innych owoców. Polewano je winem lub octem. 
 
 

* Ks. prof. dr hab. Kazimierz matwiejuK, ur. 1945r., jest kapłanem die-
cezji siedleckiej. Świecenia prezbiteratu przyjął w 1968 r. Jest liturgistą, dr hab. i prof. 
nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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Charoset przypominał kolor wyrabianej cegły. Spożywano także 
wino, symbol wolności.

Podczas wieczerzy w wieczór sederowy te pokarmy symbolizo-
wały niewolę, z której Bóg mocnym ramieniem wyprowadził naród 
wybrany. Pascha żydowska była anamnezą tej zbawczej ingerencji 
Boga. Nie tylko bowiem przypominała wydarzenia historyczne, ale 
je aktualizowała za pomocą znaków i symbolicznych czynności. 

1. antycypacja wydarzeń zbawczych wcielonego słowa

Treść i obietnice zawarte w passze Izraela zostały wypełnione 
przez Paschę wcielonego Syna Bożego. On jest Mesjaszem, praw-
dziwym Barankiem nowej Paschy. On przez swoją ofiarę krzyżową, 
dopełnioną zmartwychwstaniem, stał się Zbawicielem całej ludzko-
ści. Przez swoją śmierć wyzwolił wszystkich ludzi z niewoli grze-
chu i przywrócił im dar życia wiecznego. To życie staje się udzia-
łem tych, którzy wierzą w Zmartwychwstałego i zostali ochrzczeni  
w imię Trójcy Przenajświętszej. Owoce misterium paschalnego 
Chrystusa w sercach pozostałych ludzi urzeczywistnia, na sposób 
sobie właściwy, Duch Święty1. On tchnie, gdzie chce (zob. J 3,8).

Chrystus zanim fizycznie umarł na krzyżu i zmartwychwstał 
ustanowił sakramentalny obrzęd tych wydarzeń. Uczynił to podczas 
żydowskiej wieczerzy paschalnej. Wyznał swoim uczniom: „Go-
rąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Al-
bowiem powiadam wam: Nie będę już jej spożywał, aż się spełni  
w Królestwie Bożym” (Łk 22, 16). Wieczerza paschalna żydowska 
stał się okazją do wyjawienia bliskości Jego śmierci. A ta nie była dla 
Chrystusa zaskoczeniem. On przyszedł na tę godzinę. Mówił swym 
uczniom, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mk 
9, 31). Skutkiem Jego Paschy, przejścia ze śmierci do zmartwych-
wstania i życia, jest wyprowadzenie ludzkości z niewoli grzechów 

1 W. Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem, t. II, Lublin 1987, s. 25.
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i obdarowanie ich wolnością dzieci Bożych. Tę zbawczą tajemnicę, 
wcielony Syn Boży utrwalił w sposób sakramentalny. On ustanowił 
Eucharystię2. Uczynił ją żywą pamiątką swej śmierci na krzyżu i re-
zurekcji.

Historyczne wydarzenia zbawcze utrwalił Pan Jezus w Eu-
charystii za pomocą znaków chleba i wina. Uprzedził je czasowo  
w sposób sakramentalny. Antycypacja Jego przejścia przez krzyż ku 
zmartwychwstaniu, dokonana przy użyciu znaków materialnych w 
wieczerniku, stanowi sposób uobecniania misterium paschalnego 
Wcielonego Słowa w epoce Kościoła. Dokonuje się to przez celebra-
cję tego misterium w czynnościach liturgicznych. Dzięki nim, zatem 
dzięki sakramentom, sakramentaliom, Liturgii godzin i celebracjom 
roku liturgicznego, wierzący w Chrystusa stają się, w różny sposób, 
uczestnikami Jego tajemnicy paschalnej; najpełniej przez udział  
w celebracji Eucharystii.

Chrystus w przeddzień swej krzyżowej śmierci, gdy z uczniami 
spożywał tradycyjną wieczerzę paschalną żydowską, wypełnił jej 
soteryjne przesłanie. On nad chlebem odmówił błogosławieństwo, 
a łamiąc go podawał uczniom i zachęcał: „Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje”. Również nad kielichem z winem odmówił dziękczy-
nienie i podał do spożycia, mówiąc „pijcie z niego wszyscy, bo to 
jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpusz-
czenie grzechów” (Mt 26, 26-28). Marek ewangelista (14, 22-24) 
świadczy podobnie. Łukasz (22,19-20) podkreśla, że pobłogosławio-
ny przez Chrystusa chleb, to Jego ciało, „które za was będzie wy-
dane: to czyńcie na moją pamiątkę”. A kielich to nowe Przymierze  
w Jego krwi, „która za was będzie wylana”.  A św. Paweł, pisząc ok. 
56 r. pierwszy List do Koryntian (11, 23-25), poucza, że Eucharystia, 
to ciało Chrystusa wydane za zbawienie ludzi, a kielich jest Nowym 
Przymierzem w Jego krwi. Wolą zaś Pana Jezusa jest, aby to miste-

2 Zob., A. Lapple, Eucharystia – ustanowienie, historia, uczestnictwo, Kraków 
1997, s. 22-30.
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rium sprawować na Jego pamiątkę, oraz godnie pożywać Jego ciało 
i krew. „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, 
śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. 

Święty Jan ewangelista, w swoim opisie ostatnich dni ziem-
skiego życia Mistrza z Nazaretu, wpisuje Jego śmierć w czas,  
gdy w świątyni jerozolimskiej zabijano baranki na wieczerzę pas-
chalną, przygotowywaną w domach izraelskich. A ten obrzęd miał 
miejsce po południu 14 Nisan3. Tak umiłowany uczeń Jezusa uka-
zał związek baranka z paschy żydowskiej z Chrystusem, Barankiem 
Bożym, który zgładził grzechy świata. Godzina odejścia Jezusa  
z tego świata, czyli godzina Jego męki, stała się godziną uwielbienia 
(J 13, 32)

Eucharystia, ustanowiona podczas ostatniej wieczerzy, jest żywą 
pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana. Ma ona wymiar ofiary, 
także uczty ofiarnej oraz sakramentu obecności. Ta obecność pas-
chalnego Chrystusa jest motywem i jednocześnie przedmiotem kultu 
adoracyjnego4.

2. Krzyż znakiem zbawczej ofiary chrystusa

Wydarzenie na Golgocie zostało przygotowane w historii zba-
wienia przez biblijne figury i prorockie zapowiedzi. Taką figurą  
był m.in. wąż miedziany. Ten symbol pojawia się, gdy wyzwoleni 
z Egiptu Izraelici dotkliwie odczuwają trudy i niewygody wolności 
podczas drogi ku ziemi obiecanej. Lud stracił cierpliwość i zaczął 
szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. Pan dopuścił, że szemrzących 
kąsały węże o śmiertelnym jadzie. Cierpiący z powodu ukąszeń  
idą do Mojżesza i wyznają, że zgrzeszyli, szemrząc przeciw Bogu i 
przeciwko niemu. „Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas 

3 Tamże, s. 73.
4 Pierskała R., Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej reformie 

liturgicznej, Opole 2008, s. 127-133.
Tamże, s. 87.
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węże”. Mojżesz wstawił się, a Bóg polecił: „Sporządź węża i umieść 
go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy  
na niego, zostanie przy życiu”. Tak też się stało (Lb 21, 4-9). Pan Jezus, 
tę figurę odniósł do siebie: „nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego,  
który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wy- 
wyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna  
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne 
(J 3, 13).

Dramat Kalwarii zapowiedział prorok Izajasz. W czwartej pie-
śni Sługi Pańskiego, wybrzmiewającej w jego proroctwie (Iz 52, 13 
– 53,12), jest zawarta zapowiedź cierpienia, śmierci i chwały ocze-
kiwanego Mesjasza. Sługa Pański będzie cierpiał, mimo że jest nie-
winny. On bowiem się „obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał 
nasze boleści”. Został ostatecznie przebity za grzechy i winy ludzi. 
„Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze 
zdrowie”. W ten sposób Mesjasz zawróci zabłąkanych ludzi z ich 
samowolnych dróg. Mimo, że ludzie usuną Go z krainy żyjących, to 
On za ich grzechy przyjmie śmierć.

Upokorzony Sługa Pański zostanie wywyższony. Ale to wywyż-
szenie będzie dla świadków Jego cierpienia niezrozumiałe. Bo zoba-
czą go nieludzko oszpeconego. Ale On, wydając swe życie na ofiarę 
za grzechy ludzi, ujrzy liczne potomstwo zbawionych i w nich prze-
dłuży swe dni. On będzie orędować za przestępcami.

Golgota jest symbolem zbawczej miłości Boga do ludzkości. 
Ukrzyżowany wcielony Syn Boży, izajaszowy Sługa Pański, wziął 
na siebie grzechy świata. On je przybił do krzyża. Bóg „dla nas grze-
chem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21). Ciało wcielonego Syna Boże-
go zostało dotknięte śmiercią, którą On przyjął dobrowolnie. „Krwią 
Jego ran zostaliście uzdrowieni” (I P 2, 24). Krzyża na Golgocie stał 
się w pełni zrozumiały w poranek wielkanocny, kiedy ukrzyżowany 
Pan zmartwychwstał. Tak wyprowadził On wszystkich grzeszników 
z różnych zniewoleń.
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3. Pan zmartwychwstał prawdziwie 

Sprawcą zbawienia ludzkości i całego świata jest ukrzyżowany  
i zmartwychwstały wcielony Syn Boży. On „został wydany za nasze 
grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” 
(Rz 4, 25). Przyjmując śmierć, zwyciężył śmierć i uwolnił ludzkość od 
grzechu. Dzięki zmartwychwstaniu stał się dla odkupionych „Duchem 
ożywiającym” (1 Kor 15, 45; 2 Kor 3, 17). On zmartwychwstając po-
darował ludzkości życie Boże. Uczynił to w sposób przygotowany 
przez Ojca. Owocem Jego Paschy jest nade wszystko Paraklet, który 
został wylany w ludzkie serca i przenika je łaską uświęcenia (Rz 5, 5). 
Duch Święty dociera także do serc, które jeszcze nie wierzą. Uzdalnia 
je do uwierzenia. Swymi natchnieniami uwrażliwia ludzi jeszcze nie-
wierzących do działań zgodnych z sumieniem (zob. KK 16).

Przez zmartwychwstałe i uwielbione Jezusowe człowieczeń-
stwo, sarks, zostało ludziom przekazywane życie Boże. Otrzymują je 
ci, którzy otwierają się na Zbawiciela przez wiarę. Jego zmartwych-
wstanie jest przyczyną sprawczą zmartwychwstania umierających  
w Panu. Tylko Bóg wskrzesza umarłych. Działanie Jego mocy obej-
muje swym zasięgiem wszystkich ludzi i wszystkie czasy i miejsca5.

Jezus Chrystus został „ustanowiony według Ducha świętości 
pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych” (Rz 1, 
4). Jednak nie w tym sensie, że dopiero po rezurekcji stał się Synem 
Bożym, ale że wtedy przezwyciężył kruchość swego ludzkiego cia-
ła, które przyjął przez inkarnację, i oblókł się w moc Ducha. Stał 
się Kyriosem, a Bóg dał Mu „imię ponad wszelkie imię” (Flp 2, 
9). Stał się nade wszystko „Duchem ożywiającym” (1 Kor 15, 45). 
Otrzymał pełną i uniwersalną władzę uświęcania i ożywiania, która 
skutecznie przezwycięża ograniczenia wynikające z czasu i prze-
strzeni6. 

5 A. Bergamini, Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny, Kraków 2003, s. 73. 
6 Tamże, s. 75.
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Apostoł Narodów (1 Kor 15, 17. 21. 22. 45) tłumaczy, że bez 
zmartwychwstania nie byłoby odkupienia, ani wiecznego zbawienia. 
„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 
próżna jest także wasza wiara (…) i aż dotąd pozostajecie w swo-
ich grzechach. (…) Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] 
śmierć, przez Człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą 
ożywieni (…). Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, 
Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym”. Pas-
chalny Zbawiciel przezwyciężając ograniczenia przestrzeni i czasu 
dociera do całej ludzkości „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić 
w jedno” (J 11, 52). W ten sposób wspólnota życia z Bogiem, którą 
Jezus był przepełniony w swoim człowieczeństwie, jest przekazywa-
na wszystkim ludziom. Począwszy od dnia Jego zmartwychwstania  
i wniebowstąpienia dokonuje się to mocą Ducha Świętego.

4. świętowanie „małej Pachy”.

Pascha Odkupiciela człowieka jest celebrowana przez Kościół 
w liturgii. Wierzący w Zmartwychwstałego mają możliwość wcho-
dzenia coraz głębiej w tajemnicę Jego śmierci i rezurekcji. To mi-
sterium bowiem w sposób sakramentalny, mocą Ducha Świętego, 
jest aktualizowane w każdej celebracji liturgicznej, najpełniej zaś  
w celebracji Eucharystii. Dzięki cotygodniowemu świętowaniu Pas-
chy wcielonego Syna Bożego, lud Boży może permanentnie pogłę-
biać świadomość swego trwania w paschalnej pielgrzymce z Jezu-
sem przez doczesność, naznaczoną krzyżem, ku zmartwychwstaniu  
i pełni życia w wieczności. 

Dniem zmartwychwstania jest niedziela. W tym dniu, wierzą-
cy w Zmartwychwstałego gromadzą się, aby podobnie jak pierw-
si chrześcijanie trwać w nauce Apostołów, we wspólnocie i w mo-
dlitwach, a nade wszystko w łamaniu chleba (Dz 2,42). Niedzielne 
zgromadzenie eucharystyczne głosi śmierć Chrystusa, wyznaje Jego 
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zmartwychwstanie i oczekuje Jego przyjścia w chwale w dniu Jego 
paruzji. Centrum dnia Pańskiego stanowi Eucharystia. Wyrazem 
świętowania niedzieli jest także odpoczynek.

4.1. Niedzielna Eucharystia
Niedzielne „łamanie chleba”, zatem celebrowanie Eucharystii, 

jest udziałem w Chrystusowej ofierze krzyżowej. Jej uobecnianie 
dokonuje się w sposób sakramentalny. Dzięki celebracji Euchary-
stii wierni doświadczają żywej pamiątki męki i zmartwychwsta-
nia swego Zbawiciela. Za każdym razem odkrywają coraz pełniej,  
że Eucharystia jest sakramentem miłosierdzia, także znakiem jed-
ności   węzłem miłości, oraz ucztą paschalną, w której paschalny 
Kyrios jest duchowym pokarmem i napojem. W ten sposób dusza 
ochrzczonych napełnia się łaską i już „smakuje” przyszłej chwały 
(KL 47).

Kościół bardzo się troszczy o to, aby uczestnicy niedzielnej Eu-
charystii nie ograniczyli swego udziału do fizycznej obecności, sta-
jąc się tylko milczącymi widzami. Oni winni świadomie, pobożnie  
i czynnie, włączyć się w świętą akcję, która aktualizuje jedyne i nie-
powtarzalne misterium paschalne Chrystusa (KL 48). W celebracje 
tego misterium winni zawsze włączać się z całym dynamizmem swej 
wiary, coraz lepiej rozumiejąc sens obrzędów i modlitw.

W zgromadzeniu niedzielnym dokonuje się spotkanie ze Zmar-
twychwstałym na różne sposoby, zwłaszcza jednak przez słowo Boże 
i Komunię sakramentalną. Słowo Boże budząc wiarę prowadzi wier-
nych do pełniejszego zrozumienia historii zbawienia, a szczególnie 
jej szczytu, tajemnicy paschalnej Wcielonego Słowa. To sam Chry-
stus tę tajemnicę tłumaczy, bo On przemawia, „gdy w Kościele czyta 
się Pismo Święte” (KL 7). Słuchający słowa Bożego pogłębiają swoją 
wiarę (Rz 10,17), która poprowadzi ich jeszcze głębiej w misterium 
zbawcze wcielonego Syna Bożego, zatem ku Jego ofierze i uczcie 
ofiarnej. W tym klimacie uczestnicy liturgii mszalnej składają Bogu 
dzięki, ofiarują niepokalaną Hostię przez ręce kapłana, i dorastają 
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do tego, aby razem z Ukrzyżowanym złożyć siebie w ofierze Ojcu  
i mieć udział w zmartwychwstaniu ukrzyżowanego Zbawiciela.

Słowo Boże aktualizuje tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Jeszcze pełniej, bo na zasadzie liturgicznej 
anamnezy, uobecni się to misterium, mocą Parakleta, w znakach 
chleba i wina. Jezus Chrystus je wybrał, ustanawiając przy ich użyciu 
sakramentalny obrzęd swojej krzyżowej ofiary w przeddzień śmierci 
na Golgocie. W celebracji eucharystycznej słowo Boże o zbawczym 
misterium wcielonego Syna Bożego uobecnia to misterium pod po-
staciami chleba i wina.

Udział w ofierze Niepokalanego Baranka prowadzi w natural-
ny sposób do uczty z ciała i krwi paschalnego Zbawiciela. On tak 
pomyślał Eucharystię. Ma ona charakter uczty paschalnej. Sam 
zmartwychwstały Odkupiciel człowieka staje się pokarmem i na-
pojem dla swoich wyznawców. Dlatego Kościół, pomny na zachęty 
swego Założyciela i Głowy, gorąco zachęca uczestników celebracji 
eucharystycznej, aby przystępowali do Komunii św. Pozwala nawet 
przyjmować ją dwukrotnie tego samego dnia. Przyjmujący Jezusa 
eucharystycznego mają być do tego należycie przygotowani. Winni 
być nade wszystko świadomi, że Komunia św. nie jest nagrodą za 
ich święte życie, ale pomocą, aby takim się ono stawało. Komunia 
św. jest darem Zmartwychwstałego dla tych, którzy w doczesności  
z ufnością kroczą za Nim drogą krzyża. Oni swoją duchową kon-
dycję, zatem świadomość że są odkupionymi grzesznikami, aktuali-
zują już na początku Mszy św. podczas aktu pokutnego, a jeszcze 
wyraźniej, bezpośrednio przed przyjęciem Najświętszej Eucharystii, 
gdy wypowiadają słowa: Panie, nie jestem godzien. Świadomość 
grzechów powszednich nie powinna powstrzymywać od przystąpie-
nia do Komunii św. Natomiast w przypadku popełnienia grzechów 
ciężkich trzeba uzyskać Boże przebaczenie w sakramencie pokuty  
i pojednania (KKK 1385).

Komunia św. ma podwójny wymiar. W chwili Komunii przyjmu-
jący na słowa szafarza: „Ciało Chrystusa!”, mówi „amen”. Oznacza 
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ono „tak – wierzę”, że przyjmuję najświętsze ciało i krew Jezusa, 
na rodzonego z Maryi Dziewicy i umęczonego i zmartwychwstałego 
dla zbawienia ludzi. Ale to „amen” oznacza również „tak” wobec Ko-
ścioła, który jest mistycznym ciałem Zbawiciela. A tym Kościołem 
są uczestnicy liturgii mszalnej. Nie można oddzielać tych dwóch ciał 
i przyjąć jedno bez drugiego. „Nie będzie nas może wiele kosztować 
powiedzieć „amen” wobec wielu braci, może wobec większości. Ale 
wśród nich znajdzie się zawsze ktoś, kto sprawia nam ból, nieważne 
czy z własnej, czy z naszej winy; ktoś, kto nam się sprzeciwia, kry-
tykuje, zniesławia. Powiedzieć w tym wypadku „amen” jest trudniej, 
ale kryje w sobie specjalną łaskę”7.

Eucharystia niedzielna jest epifanią Kościoła. Bowiem „Kościół 
ujawnia się przede wszystkim w pełnym i czynnym uczestnictwie 
całego świętego Ludu Bożego w tych samych obchodach liturgicz-
nych, zwłaszcza w tej samej Eucharystii, w jednej modlitwie, przy 
jednym ołtarzu pod przewodnictwem biskupa, otoczonego kapłana-
mi i sługami ołtarza” (KL 41). Dlatego Eucharystia niedzielna wiąże 
się z obowiązkiem uczestnictwa w niej całej wspólnoty. Motywem 
tego udziału jest fakt, że jest ona sprawowana w dniu, w którym 
Chrystus zwyciężył śmierć i dał ludziom udział w życiu wiecznym.

4.2. Niedzielny odpoczynek
Wyrazem cotygodniowego świętowania Paschy Chrystusa jest 

także niedzielny odpoczynek8. Od IV w., pierwszy dzień po sza-
bacie był wolny od rozpraw sądowych. Ludność miejska miała się 
powstrzymać od wszelkich zajęć niekoniecznych. Począwszy od 
VI w., synody przypominają, aby w tym dniu wszyscy wierzący  
w Zmartwychwstałego ograniczyli swą aktywność do wykonania 
tylko czynności koniecznych. Tak dekrety synodów partykular-

7 R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, 
tł. A. J. Zebik, Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2004, s. 65.

8 J. Tyrawa, Świętowanie niedzieli, w: Niedziela dziś, Wrocław 1993, s. 117. 
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nych doprowadziły do ukształtowania się powszechnego obyczaju 
powstrzymania się w niedzielę od prac niekoniecznych i praktyko-
wania odpoczynku. Jego charakter obowiązujący stał się z czasem 
oczywisty9.

Odpoczynek niedzielny pozwala zrozumieć sens pracy, którą był 
wypełniony kończący się tydzień. Sam Jezus Chrystus wyjaśnia sens 
ludzkiego trudu, gdy sam po całodziennym trudzie głoszenia Dobrej 
Nowiny o zbawieniu odchodził od swoich zajęć i od ludzi, aby odpo-
cząć, podejmując modlitewny dialog z Ojcem. Niedzielny odpoczy-
nek jest dla chrześcijan okazją do refleksji nad sensem codziennych 
prac i innych aktywności. Utrwala ich w przekonaniu, że codzien-
ność, niejednokrotnie przeniknięta cierpieniami i trudnościami, osta-
tecznie jest szansą, aby włączyć je w krzyż Chrystusa i przeżywać  
w zjednoczeniu z Ukrzyżowanym, który zmartwychwstał10

Niedziela, jako dzień odpoczynku, uświadamia obowiązki wo-
bec najbliższych i innych ludzi, zwłaszcza samotnych i potrzebują-
cych kontaktu z bliźnimi11. Chrześcijanin, pozostając w odpoczynku 
Boga, wyzwala swoje możliwości do czynienia bezinteresownie do-
bra innym. 

Odpoczynek w dzień Pański, opromieniony blaskiem chwały 
Chrystusa zmartwychwstałego przez udział w Eucharystii, może wy-
korzystać różne form kultury, mądrą rozrywkę i budujące przyjem-
ności. Jednak ograniczenie tego odpoczynku tylko do takich form 
zatraca właściwe rozumienie dnia Pańskiego i odpoczynku, który ma 
swój początek w Bogu12. W niedzielnym odpoczynku chodzi o do-
świadczenie duchowej wolności od nacisku rzeczy czy reklamowych 
zachęt. Przeżywanie chrześcijańskiej tożsamość w dniu Pańskim jest 

  9 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, do biskupów, kapłanów i wiernych  
o świętowaniu niedzieli, nr 47, Poznań 1998. 

10 M Maliński, O nas i w nas, Wrocław 1987, s. 110.
11 Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 12-13, 22-23.
12 B. Nadolski, Liturgia i czas, t. II, Poznań 1991, s. 44.
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manifestacją poddania się „przeznaczeniu ku wieczności13. Pozwala 
też sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski, kłopoty 
i zajęcia, które pojawiają się w życiu. W dniu Pańskim, duchowe 
aspiracje winny mieć pierwszeństwo przed innymi godziwymi pro-
pozycjami. 

streszczenie

Św. Paweł przypomina i zachęca: „Chrystus został złożony  
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, 
nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności lecz na prza-
śnym chlebie czystości i prawdy” (1 Kor 5, 7-8). Pierwotnie Paschę 
Chrystusa świętowali Jego wyznawcy tylko w niedzielę, zatem każ-
dego tygodnia. Od przełomu I i II w. czynili to także każdego roku  
w oddzielnym święcie. 

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest centralnym wydarzeniem 
w chrześcijańskim doświadczeniu wiary. Sama męka i śmierć nie 
stanowią misterium paschalnego Chrystusa. Bowiem pascha, (hbr. 
phase), nie pochodzi od „męki” (łac. passio), ale od „przejścia”. 
Niszczyciel w Egipcie, widząc krew na drzwiach Izraelitów, „prze-
szedł ponad” i nie poraził ich pierworodnych. Wtedy też „przeszedł” 
Pan przynosząc wolność swojemu ludowi. Chrystus zaś przeszedł 
przez śmierć do życia przez zmartwychwstanie. Dzięki Jego „phase” 
można skutecznie wychodzić z wszelkich niewoli i podążać za Nim 
ku rzeczom niebieskim, żyjąc już w doczesności Jego życiem14.

zusammenfassung

Das Pascha des leibhaftigen Gottessohnes wurde im Alten Te-
stament in verschiedenen Gestalten angekündigt. Eine von diesen ist 

13 Tamże, s. 46.
14 A. Bergamini, dz. cyt., s. 191.
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das Pascha des auserwählten Volkes, dass Gott aus der ägyptischen 
Gefangenschaft herausführte.

Diese Gestalten wurden durch den Tod des auferstandenen Chri-
stus erfüllt. Diese historischen Ereignisse hat Er in der Eucharistie 
gefestigt. Diesen ist Er zeitlich in sakramentaler Weise zuvorgekom-
men. In so einer Weise wird das Pascha – Mysterium Christi durch 
die Kirche zellebriert, besonders am Sonntag, der  als „Kleine Pas-
cha” genannt wird.

In der sonntäglichen Versammlung wird das Treffen mit dem Au-
ferstandenen volzogen, besonders durch das Gotteswort und die sa-
kramentale Kommunion. Deren Teilnehmer lernen sich selber  dem 
Vater gemeinsam mit dem Gekreuzigten zu opfern. Als Ausdruck des 
allwöchentlichen feiern der Christi Pascha ist auch die sonntagliche 
Rast. Sie erlaubt den Sinn der Arbeit und der alltäglichen Aktivitäten 
zu verstehen. Sie macht auch die Pflicht, gegenüber den Nähsten und 
den anderen Menschen, bewußt. An diesem Tage sollten die geisti-
gen Aspirationen von allen anderen Vorrang haben.

Dank dem, dass der Mensch am Tage des Herrn, den Tod und 
die Auferstehung Jesu erlebt kann er wirksam aus jeglicher Gefan-
genschaft hinausgehen und Christus, schon im jetzigen Dasein, zu 
himmlischen Dingen folgen.
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Ikona – okno ku TranscendencjI

Wstęp

Ikona, zwłaszcza w religijnej kulturze bizantyjskiej, jest elemen-
tem liturgicznym. Kult ikon został oczyszczony w dramatycznym 
procesie długotrwałego ikonoklazmu. Obrazoburstwo z VIII i IX w. 
zostało przezwyciężone postanowieniami synodu konstantynopoli-
tańskiego z 843 r. Potwierdził je sobór w stołecznym Konstantyno-
polu z 870 r. Jego uczestnicy jeszcze raz podkreślili, że ikona jest 
przedmiotem kultu, który opiera się na fakcie wcielenia Syna Bo-
żego1. Nie jest więc rzeczą o boskiej mocy, ale znakiem mistycznej 
obecności osoby, którą przedstawia. Ikony na nowo zawisły w cer-
kwiach. Tworzą ikonostas2. 

Tradycja bizantyjska znaczenie ikon podkreśla specjalnym spo-
sobem ich pisania. Ikonopis musi sprostać określonym wymaganiom 

*  Ks. prof. dr hab. kazImIerz maTwIejuk, ur. 1945 r., jest kapłanem die-
cezji siedleckiej. Świecenia  prezbiteratu przyjął w 1968 r. Jest liturgistą, dr hab. i prof. 
nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.

1 Zob., G. Pilsak, Rola obrazu w liturgii w świetle dokumentów Kościoła po Sobo-
rze Watykańskim II, (mps. archiwum PWT), Warszawa 2010; M. D. Knowles, D. Obo-
lensky, Kościół bizantyński, w: Historia Kościoła t. II., red. L .J. Rogier, R. Aubert, M. D. 
Knowles, tł. R. Turzyński, Warszawa 1988, s. 72-75.

2 Zob., P. Florenskij, Die Ikonostase. Urbild und Grenzerlebnis im revolutionären 
Russland, Stuttgart2 1999.
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moralnym, a nie tylko artystycznym. Ikona jest bardzo ważnym no-
śnikiem i komunikatorem treści zbawczych. A różnorodność ikon 
świadczy o bogactwie ich duchowych treści. Ikona jest oknem ku 
Transcendencji, ku Bogu.

1. Obraz religijny w Starym Testamencie

Biblia Starego Testamentu (Rdz 1, 26), odsłaniając stwórczy 
zamysł Boga, utrwaliła Jego ostateczne postanowienie odnośnie do 
stworzenia człowieka: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobne-
go Nam. Podobieństwo człowieka do Stwórcy wyraża się w tym, że 
ma on panować nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, 
nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
po ziemi (Rdz 1, 28). Nie jest to więc podobieństwo w znaczeniu 
fizjonomii, ale podobieństwo bez upodobnienia, oraz uczestniczenie 
bez zrównania3.

Bóg, polecając budowę arki przymierza, kazał wykuć ze złota po-
stacie dwóch cherubów. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. 
Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na 
drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. 
Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą 
swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone je-
den ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów 
(Wj 25, 10-22). Bóg rozmawiał z Mojżeszem sponad przebłagalni 
i spośród cherubów. One strzegły Bożego tronu i wskazywały na 
obecność Boga Izraela.

Na polecenie Boga został też wykonany wąż miedziany, znak 
skutecznej Bożej mocy. Gdy bowiem wyzwoleni z niewoli egipskiej 
Izraelici doświadczali wielkich trudów w drodze do ziemi obiecanej, 
zaczęli szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. Wtedy zesłał Pan na 

3 Cz. Jakubiec, Genesis - Księga Rodzaju - przekład i objaśnienie, Warszawa 1957, 
s. 39.
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lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba 
Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrze-
szyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za 
nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za 
ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na 
wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zo-
stanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego. Umie-
ścił go na wysokim palu pośrodku obozu. I rzeczywiście, jeśli kogo 
wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, nie umierał, 
ale pozostawał przy życiu (Lb 21, 4-9).

Bóg sam wybiera znaki, za pomocą których „lokalizuje” swoją 
zbawczą obecność. Te znaki nie mają ze swej natury żadnej mocy 
nadprzyrodzonej. Z woli Boga stały się przekaźnikami Jego błogo-
sławieństwa.

Problem powstał, gdy starotestamentalni wyznawcy Boga sami 
zaczęli czynić Jego obrazy. Z łatwością ulegali pokusie ich deifikacji. 
Ubóstwiali dzieła własnych rąk na wzór narodów ościennych, które 
wyznawały politeizm i utożsamiały obraz czy posąg bóstwa z samym 
bóstwem4. Dlatego Biblia Starego Testamentu zawiera zdecydowany 
zakaz tworzenia wizerunków Boga. Nie będziesz miał cudzych bo-
gów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obra-
zu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani 
tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu 
i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem 
zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego  
i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Oka-
zuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują  
i przestrzegają moich przykazań (Wj 20, 3-6). 

Bóg Izraelitów, który mocnym ramieniem wyprowadził ich  
z niewoli egipskiej, reaguje gniewem i karą na odwrócenie się ich 

4 W. Matysiak, Obraz, w: Leksykon pedagogiki religii, red., C. Rogowski, Warsza-
wa 2007, s. 472.
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od Boga prawdziwego i zwrócenie się ku bożkowi, którego uczynili  
w postaci złotego cielca. Bóg przymierza zamierzył wyniszczyć bał-
wochwalczy naród. Mojżesz podjął się mediacji. Potwierdził przed 
Bogiem, że jego naród jest ludem o twardym karku, ale argumen-
tował, że wyniszczenie tego ludu teraz na pustyni narazi Boga Wy-
bawiciela na szyderstwa ze strony Jego wrogów w Egipcie. Boży 
plan zbawczy tam rozpoczęty powinien być doprowadzony do koń-
ca. Mediacja okazała się skuteczna. Złoty cielec został zniszczony. 
A ukarani zostali tylko winni bałwochwalstwa, nie cały naród (Wj 
32, 1-24).

Natchniony autor przestrzegał przed bałwochwalstwem, tłuma-
cząc, że idololatria bierze swój początek z głupoty5. Wymyślenie boż-
ków – to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich – to zatrata życia. 
Nie było ich na początku i nie będzie na wieki. Zjawiły się na świecie 
przez ludzką głupotę, dlatego sądzony im rychły koniec. Wskazywał, 
że bałwochwalstwo jest niejednokrotnie wyrazem ludzkiej słabości, 
która prowadzi do deifikacji człowieka. Ojciec, w przedwczesnym 
żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd 
jako boga zaczął czcić ongiś zmarłego człowieka (Mdr 14, 12-20). 
Podobnie było z poddanymi, którzy ulegając tej pokusie otaczali kul-
tem religijnym swych władców.

Problem obrazu Boga jest aktualny w Nowym Testamencie. Au-
torytatywnie wyjaśnił go św. Paweł w Liście do Kolosan (1, 15-18). 
Nawiązując do faktu wcielenia Syna Bożego tłumaczył, że Jezus  
z Nazaretu jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec 
każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co 
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy 
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko 
przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim  
i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On 

5 K. Romaniuk, Księga Mądrości – wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Po-
znań- Warszawa, 1969, s. 208. 
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jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał 
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim 
zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko 
z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wpro-
wadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

Chrystus jest obrazem Boga nie dlatego, że jest widzialny, ani 
dlatego, że ma wspólne cechy z Ojcem, jak świętość, wieczność 
czy niezniszczalność, ale że aktywnie, pozostając w jedności z Nim 
i z Duchem Świętym, uczestniczy w dziele stworzenia, zbawienia  
i uświęcenia świata6. W osobie Syna Bożego jest doskonały obraz 
Jego Ojca. Dlatego, gdy Filip apostoł prosił Jezusa, aby im, uczniom, 
pokazał Ojca, bo wtedy wszystko będzie im jasne, Jezus odpowie-
dział: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? 
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 
Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. 
Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, 
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. (J 14, 8-11).

Apostoł Narodów pouczał, a czynił to w kontekście czynów 
zbawczych Chrystusa, że Bóg tych, których przedtem poznał, tych 
też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On 
był pierworodnym między wielu braćmi (Rz 8, 29). Stać się na wzór 
Chrystusa, to pozwolić się ogarnąć zbawczą mocą Jego paschy, która 
wraz z oczyszczeniem z grzechów daje udział w chwale ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. W tej tajemnicy odkupio-
ny grzesznik jest już przyobleczony chwałą człowieka niebieskiego  
(1 Kor 15, 49). Jego dotychczasowe kamienne serce stało się sercem 
z ciała, zatem zdolne do adoracji Boga i bezinteresownej miłości 
każdego człowieka, także nieprzyjaciół (zob. Ez 36, 26).

6 C. A. Mora Paz, List do Kolosan, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świę-
tego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, wyd. II, red. naukowy W. R. Far-
mer, red. wyd. pol., W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 1542.
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2.  Chrześcijańska sztuka ikoniczna

Za panowania Konstantyna Wielkiego (+337), dzieje Kościo-
ła wchodzą w nowy okres. Od 313 roku chrześcijaństwo jest religią 
uprzywilejowaną. Coraz to nowi ludzie wchodzą do wspólnoty Ko-
ścioła. Przynoszą także swoje zwyczaje. Spotykają się męczennikami, 
którzy jeszcze niedawno dawali heroiczne świadectwo wiary i innymi 
wyznawcami Chrystusa, którzy stają się dla nich duchowymi przewod-
nikami. Życie świętych staje się też inspiracją dla sztuki sakralnej7. 

Na kształtowanie się chrześcijańskiej sztuki sakralnej miał 
wpływ nurt hellenistyczny, także palestyńsko-syryjski. Pierwszy 
nurt przybliżył sztuce chrześcijańskiej elementy greckie, mianowicie 
harmonię, proporcję, wdzięk i elegancję. Drugi zaś wniósł do sztu-
ki kościelnej cechy orientalne, m.in. realizm historyczny, niekiedy 
idący aż do naturalizmu8. Przedstawia się nade wszystko Chrystusa, 
z którego emanuje zbawcza moc i potęga. Jego postać wyraża ma-
jestat. Otaczający Go uczniowie zachowują wobec Niego szacunek. 
Jest to środek przepowiadania wiary chrześcijańskiej. 

Chrześcijański Wschód ikon nie maluje, ale je pisze. Rozróżnia 
też między malowidłem ściennym a ikoną. Malowidło ścienne nie 
jest dziełem niezależnym. Tworzy całość w połączeniu z budowlą 
architektoniczną. Ikona zaś, malowana na desce, jest dziełem nieza-
leżnym. Ich treść i znaczenie są podobne, ale różne jest ich przezna-
czenie i funkcja w świątyni9.

W tradycji bizantyjskiej pisanie ikony jest aktywnością natury 
teologicznej10. Pisana ikona, z podobnym podobieństwem do Biblii, 

  7 H. Belting, Bild und Kult: eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der 
Kunst, München6 2004, s. 256; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Liturgie und 
Bild, Eine Orientierungshilfe, Bonn 1996.  

  8 L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań 1993, s. 55-57.
  9 T.D. Łukaszuk, Obraz święty – ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła. 

Częstochowa – Jasna Góra –Skałka 1993, s. 6.
10 E. D. Moutsoulas, Die Theologie der Ikone, http://www. myriobiblos.gr/texts/ 

german/moutsoulas_icons.html (10.01.2011). 
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przekazuje prawdę Bożą11. Ona ma za zadanie pomóc człowiekowi 
wejść w misterium zbawienia. Przez piękno estetyczne przybliża go 
do pełni piękna, którą jest wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus. Ikona 
przyciąga świętą prostotą i tajemniczym wymiarem sakralnym12. 

Ikony są najczęściej pisane na drewnie. Piszący zaś czyni to wg 
określonych reguł. One określają formy stylizacji osób przedstawia-
nych na ikonach. Pozwalają odejść od realizmu i wejść w wymiar 
mistyczny. Dopuszczają stosowanie dysproporcji, a nawet pozwalają 
na odejście od zwykłej ludzkiej logiki, by ukazać duchowość przed-
stawianych postaci13. 

Ikona jest przedstawieniem uobecniającym Praobraz14. Dlatego 
jego powtórzenia posiadają tę samą wartość sakralno – mistyczną. 
Posiadają tę samą energię Praobrazu. Nie są więc ani lepsze, ani gor-
sze. Każda prawdziwa ikona, tzw. kanoniczna, zatem zgodna z Ar-
chetypem, jest ikoną cudowną15.

Twórcy ikon korzystają z kolorów. Tło ikon jest zwykle złote. 
Symbolizuje Boskie światło16. Kolor biały, uważany za całość kolo-
rów światła, symbolizuje teofanię. W tym kolorze są szaty Chrystu-
sa w ikonie Przemienienia. Ten kolor jest również wyrazem radości  
i świątecznego nastroju. Symbolizuje także mądrość Bożą, radość  
i szczęście, ale też niewinność. Błękit na ikonie symbolicznie wyraża 
firmament niebieski, który dotyka ziemskiego horyzontu. Połączony 

11 Zob., I. Jazykowa, Świat ikony, tł. H. Paprocki, Warszawa 1998, s. 20. 
12 K. Matwiejuk, Ikona – od piękna estetycznego do Piękna ontologicznego, w: 

Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 1 (IV) 2006, s. 3-12.
13 Dla ujednolicenia malarstwa ikonowego istniały podręczniki – wzorniki dla 

malarzy np. tzw. podlinnik, gr. hermeneia. Zawierał szczególne przepisy techniczne  
i wzorniki ikonograficzne. Najstarszy egzemplarz, zachowany w formie rękopisu, jest da-
towany na rok 1523, B. Andres, Ikona, www.ikona. art.pl/szkic.php. (12.10.2010). Ważne 
wskazówki ikonografom dał Sobór Stu Rozdziałów, obradujący w Moskwie w 1551 r. 
W 43 kanonie mówił on o niemożliwości przedstawienia Bóstwa. W Jezusie Chrystusie 
„nieopisane Bóstwo może być opisywane po ludzku”, I. Jazykowa, dz. cyt., s. 98.

14 S. Bułgakow, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, Bydgoszcz 2002.
15 Kanon ikonograficzny, http://www. ikona.art.pl/kanon.php (12.10.2010).
16 Por. A. Fisch, A. Raynaud, Malujemy ikony, Warszawa 2008, s. 5–6. 
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z bielą jest stosowany zwłaszcza w ikonach Bogarodzicy. Wskazuje 
na Jej dążenie ku nieskończoności, ku Bogu. Kolor ciemnoniebie-
ski jest symbolem nieba, znakiem życia Bożego oraz Bożej chwały.  
A kolor czerwony jest barwą krwi. Symbolizuje także ogień, energię, 
męczeństwo i zwycięstwo. Purpura wskazuje również na godność 
królewską. W tym kolorze są często szaty Chrystusa Pantokratora.

Rzadziej są używane w ikonografii kolory zielony, który jest 
zwiastunem czegoś nowego, zatem symbolem życia i odrodzenia 
wewnętrznego, także kolor brązowy symbolizujący pokorę, ubóstwo 
i umieranie dla świata, oraz czerń, która jest kolorem zniszczenia, 
nocy, żałoby i śmierci. W ikonografii czarne są stroje mnichów, któ-
rzy wyrzekli się znikomości świata. Czerń występuje także w ikonie 
Sądu Ostatecznego, jako znak realności piekła. Jest ona również na 
ikonie zmartwychwstania jako znak śmierci Chrystusa, który trzecie-
go dnia powstał z grobu17.

Najczęściej ikony są malowane na desce lipowej, wziętej z rdze-
nia drzewa. Wyschniętą deskę nasącza się specjalnym klejem na-
turalnym i na nią nakleja się płótno. To zaś pokrywa się kilkoma 
cienkimi warstwami gruntu z zaprawy kredowej. Po wyszlifowaniu 
uzyskuje się gotowy podkład pod złocenia i malowania. Na tak przy-
gotowanym podłożu piszący ikonę szkicuje postać lub scenę z ży-
cia Jezusa lub świętego. Posługuje się tzw. żywymi liniami. Odbicie 
przeniesione na zasadzie kalki pokrywa farbami. Potem następuje 
proces pozłacania elementów18. 

Napisana ikona musi schnąć kilka tygodni. Nakłada się na nią wer-
niks, sporządzony z naturalnej lub syntetycznej twardej żywicy i olejku 
lotnego, który spełnia rolę rozpuszczalnika. Werniks utrwala kolory. 

Ikonopis jest człowiekiem wiary. Jego talent malarski jest roz-
wijany w klimacie studium nad Biblią i zgłębiania historii Kościoła. 

17 I. Jazykowa, dz. cyt., s. 32-38.
18 Por. B. Alter, Doświadczenia ikonopisarza, w: K. Pek, Ikona liturgiczna. Ewan-

gelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, Warszawa 1999, s. 182–184. 
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Bardzo ważną rolę w tym procesie duchowego wzrastania spełnia 
liturgia. Ikonopis tworzy nie dla własnej satysfakcji artystycznej, 
ani tym bardziej dla korzyści materialnych, ale pragnie w pokorze 
służyć Bogu. Przystąpienie do pisania ikony wiąże z postem i mo-
dlitwą. Malowanie ikon traktuje jako swoje powołanie. Czyni to  
w przekonaniu, że pisanie ikon wymaga stanu łaski. Tak malowanie 
ikon staje się wielką modlitwą. Jednocześnie ikona kształtuje swe-
go twórcę. Kształtuje jego duchowość. Uczy otwierania się na Boga  
i na Kościół19. 

3.  Trynitarne treści ikon

W Kościele wschodnim jest znana ikona „Starotestamentowa 
Trójca”. Została napisana przez Teofana w 1378 r. Ikona w sym-
boliczny sposób przekazuje niewyrażalną prawdę o Bogu w Trójcy 
Świętej jedynym. Starotestamentowa Trójca, to wyobrażenie Boga  
w postaci trzech aniołów, którzy przyszli w gościnę do Abrahama 
(Rdz 18, 1-33)20. Oni siedzą za stołem, na którym znajduje się naczy-
nie z barankiem i przełamany chleb. U stóp wędrowców jest kobieta. 
Jest to Sara, żona Abrahama, która zostaje obdarzona obietnicą uro-
dzenia syna, mimo podeszłego wieku małżonków. 

Ikona jest przeniknięta białym i czerwonym światłem. Dla Teo-
fana, Bóg jest przed wszystkim światłem. A światło to ogień. Tym 
ogniem jest sądzony świat. Ten ogień oczyszcza z nieprawości. On 
też rozdziela światło i ciemność, niebo i ziemię, duszę i ducha. Ogień 
jest również symbolem słowa Bożego. A ono jest „żywe, skuteczne 
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do roz-
dzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia 
i myśli serca” (Hbr 4, 12,13). Teofan na swojej ikonie przedstawił 

19 Zob., E. Jackowska-Kurek (red.), Ikona dziś. Rozmowy o współczesnym malar-
stwie ikonowym, Kraków 2008, s. 14 - 33.

20 Teofan, Trójca Starotestamentowa, http:// blog.wiara.pl/majka/category/ zabar-
wienia/ (12.01.2011).
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przedwieczną radę Trójcy Świętej o samoofiarowaniu Syna Bożego, 
Boga Słowa, na odkupienie ludzkich grzechów. 

Autorem innej, bardzo słynnej ikony Trójcy Przenajświętszej, 
jest Andrzej Rublow (+ 1430)21. Namalował ją ok. 1410, albo mię-
dzy 1425-1427 r., dla ławry Troicko-Siergiejewskiej. A uczynił to na 
zamówienie Nikona, igumena tego monasteru. Motywem powstania 
ikony był hołd św. Sergiuszowi z Radoneża (1314–1430), założy-
cielowi klasztoru, który był wielkim czcicielem Trójcy Świętej. On 
kontemplację tej tajemnicy uczynił centrum swego życia duchowego 
i życia założonej wspólnoty mnichów22. Obecnie ta ikona znajduje 
się w moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej. 

Ta ikona jest artystycznym przedstawieniem prawdy o Trójcy 
Świętej w oparciu o biblijny opis „gościnności” Abrahama wobec 
trzech tajemniczych podróżnych, aniołów23. Na ikonie są oni wpi-
sani w centralnie umieszczony okrąg, co oznacza wzajemne relacje 
między nimi, i wewnętrzne życie Trójjedynego Boga. Rożnie są in-
terpretowane postacie Trójcy24.

W naukowej analizie teoretyków i historyków sztuki prawie 
całkowicie zgodne jest stanowisko, że anioł po prawej stronie iko-
ny, obrazuje Ducha Świętego. Rozbieżność dotyczy głównie anioła 
znajdującego się pośrodku, czy jest nim Bóg Ojciec, czy Syn Boży. 
Tu przywołamy interpretację najbardziej upowszechnioną.

21 Kanonizowany przez Kościół rosyjski w 1988 roku, zob., M.W. Ałpatow,  
O sztuce ruskiej i rosyjskiej, Warszawa 1975; P. Evdokimov, Die Ikone der Heiligen Dre-
ifaltigkeit von Andrej Rubljow, w: Die geistlichen Grundlagen der Ikone, (red.) W. Ka-
sack, München 1989, s. 103–112.

22 I. Jazykowa, dz. cyt., s. 92.
23 Jest to typ przedstawienia Trójcy Starotestamentowej, zwany philoksenia, co 

oznacza gościnność Abrahama, miłość względem obcego-wędrowca, w odróżnieniu od 
typu Trójcy Nowotestamentowej, zwanej Paternitas, zob., L. Lubańska, Postaci aniołów 
w ikonie Trójcy Świętej A. Rublowa, http:// ckkmistrzejowice. krakow.pl/ index. php/stro-
ny_id_124.html (03.01.2011); por. M. W. Ałpatow, Rublow, Warszawa 1975; E. Przy-
był, Prawosławie, Kraków 2006.

24 M. W. Alpatov, La signification de la «Trinité» de Roublev, w: Studi di varia 
umanità in onore di Francesco Flora, Milano 1963, s. 833 - 844. 
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Otóż, uważa się, że osoba Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, 
jest symbolizowana przez osobę usytuowaną centralnie25. Jest ona 
ubrana w czerwoną tunikę ze złotym paskiem. Na prawym ramie-
niu ma narzutę w kolorze niebieskim. Czerwona tunika symbolizu-
je krwawą ofiarę Jezusa na krzyżu. Złoty pasek jest znakiem Jego 
królewskiej godność. Niebieska narzuta to znak boskości. Wyprosto-
wane palce prawej dłoni wskazują na dwie natury Wcielonego Sło-
wa. Syn Boży delikatnie skłania się w prawo oddając pokłon Bogu 
Ojcu, który jest odziany w niebieską tunikę, przykrytą delikatnym  
i przeźroczystym, lekko zaróżowionym płaszczem. Ten strój mówi 
o transcendencji Ojca. Gest Jego prawej dłoni wyraża posłanie Syna 
i Ducha. 

Trzecia postać symbolizuje Ducha Świętego26. Jego niebieska tu-
nika i narzucony na nią zielony płaszcz są symbolem życia i nadziei. 
Wszystkie postacie siedzą przy stole. Na nim stoi kielich i widać 
winne grona. W tle za Ojcem znajduje się Jego Dom, w którym jest 
mieszkań wiele (J 14,2). Za Synem jest drzewo, które jest drzewem 
życia, drzewem krzyża. Za Duchem jest góra, na której On mówi 
do proroków27. Postacie aniołów trzymają laski podróżne. Teraz są  
w drodze. Zwiastują zbawczą prawdę.28. 

Inna identyfikacja wiąże się z osobą świętego Stefana z Permu. 
Był on przyjacielem świętego Sergiusza. Żył współcześnie z Rublo-
wem, choć był od niego trochę starszy. Był misjonarzem pośród Zy-
rian. Ten lud zamieszkiwał tzw. Obwód permski, który rozciągał się 
aż po Ural. Stefan z Permu przywiózł ze sobą ikonę Trójcy Świętej 
o podobnej kompozycji jak ikona Rublowa. Dla potrzeb swojej mi-
sji ewangelizacyjnej, ze względów katechetycznych, wokół każdego 
anioła umieścił napis w języku zyriańskim. Aniołowi z lewej strony 

25 I. Jazykowa, dz. cyt., s. 94.
26 Zob., G. Bunge, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrieja 

Rublowa, przekł. K. Małys, Kraków 2001. 
27 M. Bielawski, Blask ikon, Kraków 2005, s. 125-127.
28 Tamże, s. 128-130.
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dał imię Py, co znaczy Syn, anioła z prawej strony nazwał Puiltos – 
Duch Święty, zaś anioł środkowy, to Ai – Ojciec. Układ aniołów na 
ikonie Stefana był identyczny, jak na ikonie Rublowa. Najprawdopo-
dobniej ich znaczenie również było identyczne29. 

Znane są jeszcze inne przedstawienia Trójcy Świętej. Wśród nich 
jest ikona „Tron Przygotowany”, pochodząca z kościoła Zaśnięcia 
Bogarodzicy w Nicei. Kompozycja ta zawiera tron, symbolizujący 
Boga Ojca. Na tronie leży księga, która symbolizuje Syna. Duch 
Święty w postaci gołębicy zstępuje na tę księgę30. 

4.  Chrystologiczny charakter ikon

Według chrześcijańskiej tradycji, pierwszy wizerunek Chrystu-
sa powstał za Jego ziemskiego życia31. Był to wizerunek zwany na 
Zachodzie Święte Oblicze. W Kościele ortodoksyjnym jest on nazy-
wany acheiropoietos, czyli wizerunek nie sporządzonym ręką ludz-
ką. Tekst liturgiczny, tzw. stichira na dzień 16 sierpnia, tak tłumaczy 
tajemnicę tego Oblicza. „Gdy uczyniłeś wizerunek Twego przeczy-
stego Oblicza, przesłałeś go wiernemu Abgarowi, który pragnął Cię 
ujrzeć, Ciebie, który za sprawą Twojej Boskości pozostajesz niewi-
dzialny dla cherubinów”32. 

Najwcześniejsza wzmianka o tym Obliczu pojawiła się w doku-
mencie „Doktryna Adaja”, biskupa Edessy (†541r.). Wspomina o tej 
ikonie także Ewagriusz, żyjący w VI w. Ten autor „Historia Kościo-
ła” nazywa ikonę przesłaną Abgarowi portretem i ikoną sporządzo-
ną przez samego Boga. Jej oryginał, czyli płótno z odbiciem twarzy 

29 Zob., H. C. von Haebler, Die Dreieinigkeits-Ikone von Rublev, w: Quatember 
(1969/70), z. 2, s. 80-83; P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999, 
s. 207. 

30 Zob. E. Przybył, dz. cyt., s. 125–126.
31 P.Ch. Schönbron, Die Christusikone. Eine theologische Hinfürung, Schaffhausen 

1984, s. 28-44.
32 Wieczernik, ton 8, za: L. Uspienski, Teologia ikony. Poznań 1993, s. 23.
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Jezusa, przechowywano długo w Edessie. Z czasem stało się ono 
szeroko znane poza krajami Wschodu. W okresie ikonoklazmu ten 
cudowny obraz Chrystusa wspominał św. Jan Damasceński (+ 749). 
Do Świętego Oblicza odwoływali się z czcią ojcowie siódmego so-
boru powszechnego, który obradował Nicei w 787 roku. Natomiast w 
944 roku cesarze bizantyjscy, Konstantyn Porfirogeneta i Romanos I, 
odkupili wizerunek Świętego Oblicza. Z Odessy przewieziono go do 
Konstantynopola. Tam został umieszczony w kościele Matki Bożej 
z Faros. Gdy krzyżowcy splądrowali Konstantynopol w 1204 r., ślad 
po ikonie zaginął. Powstały liczne ikony Świętego Oblicza33.

Ikona Świętego Oblicza, zwana „Chrystus Archeiropita”, przed-
stawia tylko twarz Zbawiciela34. Wcielony Syn Boży został przed-
stawiony jako mężczyzna w pełnym wieku. Jego Oblicze zostało 
napisane na złotym tle. Złoty kolor oznacza to, co boskie. Tak ikona 
ukazuje królestwo Boże. Aureola wokół twarzy Chrystusa jest jaśnie-
jąca. Jest to symbol wieczności i niebiańskiej chwały Zbawiciela.  
W aureolę jest wpisany krzyż, który jest znakiem nie tylko śmierci 
Pana Jezusa, ale znakiem zwycięstwa przez Jego chwalebne zmar-
twychwstanie. Natomiast w Jego włosach znajdują się złote nici 
podkreślające, że ikona Chrystusa jest obrazem ludzkiej hipostazy 
Boga35. 

Częstym motywem ikonicznym jest Pantokrator. Ikona przed-
stawia Chrystusa jako władcę i Pana życia. Jezus siedzi na tronie  
i prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa. W lewej zaś trzyma 
zwój lub księgę symbolizująca prawo. Boskość Pantokratora pod-

33 Tamże, s. 24.
34 Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 138;  

J. Sprutta, Od kontemplacji piękna do kontemplacji Boga. Współczesny człowiek w rela-
cji do ikony Acheiropoietes, AK 560 (2002), s. 102. 

35 Inne najbardziej znane acheiropity to: Mandylion edesski, Chusta Weroniki – 
Chusta z Manoppello, Wizerunek z Guadalupe, zob. A. A. Napiórkowski, Acheiropity – 
ikony nie ręką ludzką uczynione, w: Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, 
pod red. A. A. Napiórkowski, Kraków 1003, s. 111–126; C. Cucinelli, Papst Benedikt XVI. 
beim Heiligen Antlitz von Manoppello, www.30giorni. it/te/ articolo.asp?id=21147.
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kreśla purpurowa szata, oraz niebieski płaszcz symbolizujący niebo 
i wieczność. Na prawym ramieniu tuniki jest namalowany pas, który 
symbolizuje czystość i doskonałość ludzkiej natury Jezusa. Podkre-
śla Jego mesjańską godność. 

Majestatyczne przedstawienie Chrystusa zwykle zdobi kopułę 
świątyń bizantyjskich. Pojawia się także na ikonach Sądu Ostatecz-
nego. Ikona ma wymiar eschatologiczny, ponieważ Pan świata jest 
także jego sędzią36. 

Innym przedstawieniem Chrystusa jest ikona „Zbawiciel w ma-
jestacie”. Jezus siedzi na tronie w pełni Boskiej chwały i jest otoczo-
ny aniołami. Jest ubrany w złocistą szatę poprzecinaną delikatny- 
mi jasnymi liniami. Prawą rękę ma wzniesioną w geście błogosła-
wieństwa. Lewą ręką podtrzymuje otwartą księgę Ewangelii. On  
jest jedynym prawem, którego przestrzeganie prowadzi do zba- 
wienia37. 

Ten motyw jest też obecny w ikonie Deesis, błaganie. Chrystus 
jest tu umieszczony w centrum. Jako Pantokrator zasiada na tronie. 
On jest Zbawcą i Sędzią. Po Jego prawej stronie stoi w modlitew-
nej postawie Bogarodzica, a po lewej stronie rozmodlony św. Jan 
Chrzciciel. Oni orędują przed Chrystusem za ludźmi38.

Są też ikony Chrystusa Emmanuela. One ukazują wcielonego 
Syna Bożego jako młodzieńca. Natomiast ikona „Święte milczenie” 
przedstawia Go w postaci anioła z czerwonymi skrzydłami. Tu Em-
manuel jest ubrany w białą szatę z szerokimi rękawami39. 

5.  Ikony historiozbawcze

Mają one za przedmiot konkretne wydarzenia z życia Zbawiciela, 
począwszy od Jego wcielenia i narodzenia, aż do wniebowstąpienia 

36 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, Warszawa 2002, s. 61-62.
37 Zob. E. Przybył, dz. cyt. s. 114 – 115.
38 I. Jazykowa, dz. cyt., s. 81.
39 Tamże, s. 116.
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i zesłania Ducha Świętego. Ikona Bożego Narodzenia koncentruje 
się na narodzonym Jezusie. Dziecię leży w żłobie, który znajduje się  
w otwartej grocie. Grota jest rozjaśniona Boskim blaskiem. Maryja 
jest przedstawiana najczęściej w pozycji leżącej, czasem klęczącej. 
Znajduje się ona przed grotą. Na ikonie są aniołowie, pasterze i mę-
drcy oraz zamyślony św. Józef. Przed nim stoi prorok, który wyja-
śnia mu tajemnicę Narodzenia Pańskiego. W dolnej części ikony są 
kobiety, które kąpią Nowonarodzonego. Wśród nich jest Ewa, pierw-
sza matka żyjących40. 

Ikona Przemienienia Pańskiego przedstawia górę, na której apo-
stołowie kontemplowali przemienionego Chrystusa. On jaśnieje 
światłością. Promienie, które z Niego wychodzą tworzą gwiazdę, któ-
ra jest wpisana w koło, co oznacza Boską chwałę. Na szczycie góry, 
obok Jezusa, stoją Mojżesz i Eliasz, objęci świetlistym kręgiem. Oni 
już mają udział w Bożej chwale. Mojżesz symbolizuje prawo. Eliasz 
zaś jest reprezentantem proroków. Jezus jest „wypełnieniem prawa  
i proroków”. Apostołowie są mocno zdziwieni wydarzeniem, które-
go są świadkami. W kontekście tego wydarzenia, Chrystus zapowie 
im zmartwychwstanie Syna Człowieczego41.

Misterium zmartwychwstania Chrystusa jest przedstawiane na 
ikonach na dwa sposoby. Pierwszy jest ilustracją opisu na podstawie 
perykopy z Ewangelii św. Mateusza (28, 1-10). Ta opowiada o nie-
wiastach, które o poranku przyszły z wonnościami do grobu Ukrzy-
żowanego. One chcą namaścić ciało Jezusa Chrystusa. Nie znajdują 
Go w grobie. On zmartwychwstał. Drugi typ ikony jest oparty na 
przekazie apokryfów i nawiązuje do tajemnicy zstąpienia Jezusa  
do piekieł. To przedstawienie zmartwychwstania nazywa się ikoną 
Anastasis42.

40 K. Matwiejuk, Ikona jako znak dynamizmu duchowości bizantyjskiej, w: Kwar-
talnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, rok IV, nr 2, s. 127.

41 E. Smykowska, dz. cyt., s. 66-67.
42 „Jezus doświadcza samej istoty piekła. Nie nisz czy jego bram i nie wyprowadza 

zeń tych, którzy byli tam uwięzieni. (…). Jezus w swoim zastępczym cierpieniu w piekle 
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6.  Ikony Bogurodzicy

Boża Rodzicielka już uczestniczy w chwale zmartwychwstałego 
swego Syna, który jest jedynym Zbawicielem świata. Według tradycji 
ikonograficznej autorem pierwszej ikony Najświętszej Marii Panny był 
święty Łukasz Ewangelista. Miał on namalować Jej trzy wyobrażenia. 
Dokonał tego po Zesłaniu Ducha Świętego. Ikony maryjne eksponują 
prawdę o obecności Maryi w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła43.

Ikony typu Eleusa, Umilenie, przedstawiają Maryję z Dzieciąt-
kiem44. Ich wzajemną relację przenika czułość, matczyna serdecz-
ność i miłość. Ta swoista sielankowość jest zapowiedzią wydarzeń, 
które swój szczyt osiągną w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. 
Dlatego na niektórych ikonach tego typu obok Dziecięcia przedsta-
wiony jest anioł nadlatujący z krzyżem w ręce. Jest to wyraźne iko-
niczne wskazanie na paschę Jezusa. 

W ikonach typu Eleusa Maryja stoi lub siedzi na tronie. Jest cza-
sem przedstawiana do pasa. Ma na głowie szal, maforion, spływający 
na ramiona. Na nim są zaznaczone trzy gwiazdki. One symbolizują 
dziewictwo Maryi. Głowa Bogurodzicy jest pochylona ku Synowi aż 
dotykają się policzkami. Jezus przytulony do policzka Matki obej-
muje Ją za szyję. 

Ikony tego typu przypominają o miłości łączącej Jezusa Chry-
stusa i jego Matkę. Mówią także o więzi Maryi z Jego wyznawca-

doświadcza realnego opuszczenia przez Boga, może Go oglądać jedynie z daleka, wyłącznie 
jako Sędziego. Czyn solidarności z grzesznikami ma wymiar na wskroś zbawczy: Jezus wno-
si bowiem zbawienie tam, gdzie najbardziej go potrzeba. Zgodził się na to, by Oj ciec uczy-
nił Go grzechem. Dzięki przyjęciu na siebie całego ciężaru doświadczenia kary wiecznego 
potępienia – poena damni – Jezus otwiera drogę wyjścia z sytuacji absolutnego zamknięcia 
i braku jakiejkolwiek komunikacji, uwalniając człowieka od konieczności zstąpienia do tej 
rzeczywistości”, I. Bokwa, Eschatologia znaczy Pełnia, Sandomierz 2003, s. 60.

43 E. Kucharz, Formy wizerunków Bogurodzicy w malarstwie wschodnim, Liturgia 
Sacra 3-4 (1996), s. 103-110; zob. J. Czerski, Duchowość bizantyjska, http://www.jczer-
ski. wsd.opole.pl/dat/ Spirituality/ spirituality.htm. 

44 Por. M. Bielawski, dz. cyt., s. 23–25; J. Charkiewicz, Ikony Matki Bożej, I-XII, 
Bratczyk, Hajnówka 2000.
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mi. Ona jest też ich Matką, Matką duchową. Ikony typu Eleusa były  
i są bardzo popularne na ziemiach ruskich. Najsłynniejszą jest ikona 
Matki Bożej Włodzimierskiej. Ale bardzo czczone są także: Eleusis 
Białozierska, Dońska, Fiodorowska, Igranie Dzieciątka, Jachromska, 
Jarosławska, Korsuńska, czy Muromska45. 

Innym typem ikon maryjnych jest Hodegetria, przewodniczka 
w drodze. Te ikony odznaczają się dostojeństwem i hieratycznością. 
Maryja i Dzieciątko patrzą w kierunku widza. Maryja wyraźnym ge-
stem wskazuje na Jezusa. Jest to zaproszenie, aby pójść za Nim, bo 
On jest Drogą. 

Matka Boża w ikonach tego typu jest przedstawiona frontalnie  
i najczęściej w półpostaci. Jest ubrana w błękitną suknię i okryta pur-
purowym długim szalem. Ten szal na głowie jest ozdobiony trzema 
gwiazdami. Bogarodzica kieruje swoich czcicieli do Syna Bożego. 
Ona uczestniczy wobec Niego w modlitewnym pośrednictwie, orę-
duje za wiernym. Chrystus na ikonach typu Hodegetria jest ubrany w 
szaty dziecięce, ale ma oblicze dorosłego mężczyzny. Jest ono wy-
raźnie pomarszczone. W lewej ręce trzyma zwój Ewangelii a prawą 
wykonuje gest błogosławieństwa46. 

Liczne są ikony tego typu, a różnią się tylko ikonograficznymi 
detalami. Ikony typu Hodegetria uchodzą za obrazy słynące cudami. 
Do nich należą ikony: Gruzińska, Iwierska, Jerozolimska, Kazańska, 
Koniewska, Kożańska, ale także Chełmska, a nade wszystko Często-
chowska47. 

Ikonografia chrześcijańska przedstawia Maryję jako Orantkę, gr. 
Platytera. On stoi frontalnie. Jest ubrana w długą szatę i modli się, 
wznosząc ręce ku górze. Na Jej piersiach znajduje się koło, w któ-

45 Zob. J. Sprutta, Ikona Maryi typu Eleusa, w: Salvatoris Mater 10 (2008) nr 1,  
s. 119–124. 

46 J. Sprutta, Ikony Matki Bożej Hodegetrii, w: Salvatoris Mater 10 (2008) nr 1,  
s. 125–130.

47 M. Janocha, Ruskie i rosyjskie ikony Hodegetrii, w: Salvatoris Mater 10 (2008) 
nr 1, s. 153–172.
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re jest wpisana postać Jezusa Chrystusa. Jest to znak modlitewnego 
odniesienia Maryi do Zbawiciela świata. Istnieją też ikony Orantki, 
przedstawiające tylko popiersie Bogurodzicy.

Typ Matki Bożej Orantki występuje stosunkowo rzadko, nawet 
na Rusi. W wieku XI przekształcił się on w typ zwany „Znak”. Tu 
zwykle Maryja jest sama. Rzadko jest przedstawiana z Chrystusem. 
Do ikon typu Znak należy ikona „Maryja z Dzieciątkiem”, gdzie po-
stać Chrystusa Emmanuela jest wkomponowana w medalion. Boże 
Dziecię błogosławi. Są też ikony tego typu, na których ma On ręce 
ukryte w szatach48. 

Jest jeszcze typ ikony maryjnej, zwany akatystowym lub Akaty-
stem. Te ikony stanowią ilustrację różnych tytułów Maryi zawartych 
w Akatyście49. Należy do nich ikona „Krzak gorejący” przedstawia-
jąca Matkę Bożą Hodegetrię w otoczeniu mocy niebiańskich. Iko-
na „Życiodajne źródło” przedstawia Matkę Bożą jako Władczynię. 
Matka Chrystusa znajduje się w głębi sadzawki lub fontanny. Jest 
także ikona „Bogurodzica z siedmioma strzałami”. Do typu ikon 
akatystowych należy również ikona „W Tobie się raduje wszelkie 
stworzenie”. Ona jest ilustracją maryjnego hymnu, autorstwa św. 
Jana z Damaszku. Ten hymn śpiewany jest w cerkwiach podczas li-
turgii św. Bazylego Wielkiego50. 

Głęboką treść zawiera ikona „Zaśnięcie Matki Bożej”. W jej cen-
tralnej dolnej części znajduje się Maryja w pozycji leżącej. Jej ciało, 
okryte szatą koloru niebieskiego, otaczają apostołowie. Na dalszym 
planie znajdują się niewiasty. Ikonę przenika atmosfera powagi  

48 J. Sprutta, Ikona Matki Bożej Oranty, w: Salvatoris Mater 10 (2008) nr 1,  
s. 173–183.

49 Jest to „hymn, podczas którego się nie siedzi”. Może on być ku czci Jezusa, 
Matki Bożej, Świętych, aniołów a także świętego Krzyża. Składa się z 24 części. Pierw-
szym akatystem ku czci Matki Bożej był hymn autorstwa Romana Melodosa. Akatyst 
ten powstał na pamiątkę ocalenia Konstantynopola w 626 roku, E. Symkowska, Liturgia 
prawosławna. Mały słownik, Warszawa 2004, s. 8.

50 Zob. J. Sprutta, Maryjne ikony akatystowe, w: Salvatoris Mater 10 (2008) nr 1, 
s. 184–206.
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i skupienia. W centrum ikony stoi Chrystus. Jest On przedstawiony 
w pełni światła. Trzyma na rękach miniaturowa postać w białych 
szatach. Jest to symbol duszy Jego Matki51. Nad Chrystusem znaj-
duje się medalion. W niego jest wpisana postać Bogarodzicy. Me-
dalion z Wniebowziętą otaczają aniołowie. Ikonę przenika światło  
wieczności52.

Zakończenie

Najstarsze ślady malarstwa chrześcijan sięgają końca I wie-
ku. Znajdują się one w katakumbach53. Malowidła te koncentrują  
się wokół podstawowych prawd chrześcijańskich. Ukazują Chry-
stusowy sposób pojmowania rzeczywistości. Te malowidła w spo-
sób symboliczny, a z czasem także realistyczny, ukazywały związek 
wydarzeń ze Starego Testamentu z osobą i misją Chrystusa54. Ję-
zyk symboli pozwalał nieprzekazywalne prawdy i rzeczywistości  
wyrazić w sposób komunikatywny i zrozumiały. Służył też utaje-
niu niektórych tajemnic wiary i zasad życia chrześcijańskiego przed  
katechumenami. Oni bowiem jeszcze nie byli w stanie ich przy-
swoić. 

Chrześcijanie mieli odwagę korzystać z symboli, których używa-
li poganie. Nadawali im znaczenie chrześcijańskie. Symbole chrze-
ścijańskie dotyczyły przede wszystkim osoby Jezusa Chrystusa; np. 
symbol dobrego pasterza nawiązywał do przedstawienia mitologicz-
nej postaci Hermesa. Malowidła katakumbowe utrwaliły też sceny  
z życia i działalności Chrystusa, m.in.: Jego narodzenie, pokłon mę-

51 Por. G. Parravicini, Życie Maryi w ikonach, Warszawa 2003, s. 133–136.
52 Zob., K. Matwiejuk, Ikona – od piękna estetycznego do piękna ontologicznego, 

w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 1 (IV) 2006, s. 130.
53 Są to cmentarze, zwłaszcza przy via Apia. Obecnie dostępne są katakumby św. 

Sebastiana, wraz z kompleksem katakumb św. Kaliksta. Są bardzo często odwiedzane 
przez pielgrzymów, zob., B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986,  
s. 40-42.

54 L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań 1993, s. 35-37.
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drców ze Wschodu, także cudowne rozmnożenia chleba w kontek-
ście uczty eucharystycznej, czy wskrzeszenie Łazarza55.

Chrześcijanie stosowali w malarstwie symbole, wykorzystywa-
ne wcześniej w pogaństwie, jak: ogród, palma, czy okręt. Stały się 
one znakiem Kościoła56. Ważnym był symbol ryby. W symbolice 
pogańskiej oznaczał on płodność. Dla Żydów ryba była pożywie-
niem. Dla chrześcijan stała się symbolem Chrystusa. Dokonało się 
to przez tajemniczy sens liter składających się na to słowo. Ryba  
w języku greckim brzmi „ichtys”. Poszczególne litery tego słowa dla 
chrześcijan stanowiły inicjały imienia i tytułów Wcielonego Słowa, 
mianowicie „Iesous Christos Theou Yios Soter – Jezus Chrystus, Syn 
Boży, Zbawiciel”57. 

W sztuce katakumbowej obok Jezusa Chrystusa była czę- 
sto przedstawiana Najświętsza Maryja Panna. Najstarsze ze zna-
nych przedstawień Matki Bożej znajduje się na terenie katakumb 
Pryscylli. Przedstawia Niewiastę trzymająca przy piersi Dzie- 
ciątko i stojącego przed Nią mężczyznę, który palcem wskazuje  
na gwiazdę umieszczona nad Dzieciątkiem. Jest to jeden z proro-
ków mesjańskich, zapowiadających dziewicze poczęcie i narodze-
nie Jezusa58.

Były także wizerunki proroków, apostołów i męczenników. Te 
przedstawienia charakteryzowała jedność stylu i jedność tematycz-
na. Ta ostatnia była odzwierciedleniem wspólnej wiary, którą wyzna-
wali wszyscy wierzący w Chrystusa.

55 Zob., J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, Kielce 2002, s. 245–246.
56 T.D. Łukaszuk, dz. cyt., s. 23.
57 Dlaczego ichtis?, http://www.ichtis. info/index.php?art_id=136 (maj 2009).
58 Pryscylla, fundatorka cmentarza należała do rodu patrycjuszowskiego Acyliuszy 

Glabrionów, który w I i II wieku posiadał tzw. villa rustica, czyli wielką posiadłość wiej-
ską, po lewej stronie Via Salaria. Należały do niej podziemne urządzenia hydrauliczne, 
w obrębie późniejszych katakumb. Cmentarz podziemny ma dwa poziomy, przy czym 
starszy jest poziom górny, J. S. Pyrka, Najstarsze wizerunki Matki Bożej z rzymskich 
katakumb, w: Salvatoris Mater 5 (2000) nr 1, s. 283.
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Streszczenie

Ikona – oknem ku Transcendencji, zatem ku Bogu. Jest to 
spojrzenie interdyscyplinarne. Oprócz aspektu liturgicznego, jest 
uwzględnia także aspekt biblijny i historyczny. Ikona jest obrazem 
religijnym. Jego obecność w kościołach, a zwłaszcza kult ikon, zo-
stał zakwestionowany w VIII w. Ponad wiek trwający ikonoklazm 
został przezwyciężone ostatecznie w 843 roku. Wtedy w Konstanty-
nopolu odbył się synod, zwołany z inicjatywy cesarzowej Teodory. 
Jego uczestnicy przypomnieli kolejny raz, że kult ikon opiera się na 
fakcie wcielenia Syna Bożego. Ikona nie jest rzeczą o boskiej mocy, 
ale znakiem mistycznej obecności osoby, którą przedstawia. Ikony 
na nowo zawisły w cerkwiach, zwłaszcza bizantyjskich. Powstawały 
ikonostasy.

dIe Ikone – das FensTer zur Transzendenz

Die Ikone ist, besonders in der religiösen byzantinischen Kultur, 
ein liturgisches Element. Sie ist ein Gegenstand des Kultus, der sich 
auf der Inkarnation des Gottessohnes stützt. Die Ikone ist keine Sa-
che, die eine göttliche Kraft hat. Sie ist ein mystisches Zeichen der 
Person, die sie vorstellt.

Der Ikonenkult wurde in einen dramatischen Prozess des an-
haltenden Ikonoklasmus gereinigt. Die Ikonen wurden erneut in 
den östlichen Kirchen aufgehängt. Sie bilden Ikonostasen.  Und die 
byzantinische Tradition unterstreicht die Bedeutung der Ikonen mit 
einer für sie spezifischen Schreibweise. Die Ikonenmalerei muss be-
stimmte Bedingungen erfüllen.

Die Ikone ist ein sehr wichtiger Überträger von erlösenden Inhal-
ten. Und die Verschiedenheit der Ikonen zeugt vom Reichtum ihrer 
geistigen Inhalte. 
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ChrześCijanin – Człowiekiem Słowa Bożego
(refleksje na bazie adhortacji Benedykta XVi Verbum Domini)

XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które 
odbywało się w Watykanie w dniach od 5 do 26 października 2008 
r., obradowało na temat: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Abp 
Nikola Eterović, Sekretarz Generalny Synodu Biskupów, w słowie 
wprowadzającym do Lineamenta Synodu Biskupów o słowie Bożym 
napisał, że Synod chce przyczynić się do tego, by ponownie ze zdu-
mieniem odkryto słowo Boże – żywe, ostre i skuteczne – w samym 
sercu Kościoła, w jego liturgii i modlitwie, w ewangelizacji i kate-
chezie, w egzegezie i teologii, w życiu osobistym i duszpasterskim, 
jak również w ludzkich kulturach, oczyszczonych i wzbogaconych 
przez Ewangelię. Jeśli chrześcijanie pozwolą, by przebudziło ich sło-
wo Boże, będą w stanie odpowiedzieć każdemu, kto domaga się od 
nich uzasadnienia ich nadziei (por. 1 P 3, 15), kochając bliźniego nie 
„słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18).1 

* ks. prof. UkSw dr hab. CzeSław ParzySzek SaC – pallotyn i wykładowca 
w UKSW (kierownik katedry hagiografii), na Instytucie Teologii Apostolstwa (wicedyrektor) 
oraz w WSD w Ołtarzewie. Od 1981 r. pracuje w Zarządzie Prowincjalnym Księży Palotynów 
Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie jako wyższy przełożony. Od 1996 r. jest konsultorem 
Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go. Od 2002 r. jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, a od 2008 jest człon-
kiem Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce.

1 Tekst ten zamieszczony został w: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/
documents/rc_synod_doc_20070427_lineamenta-xii-assembly_pl.html. Cel tego Sy-

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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Widoczny był zatem cel synodu: ze zdumieniem odkryć słowo 
Boże, aby przebudziło wszystkich chrześcijan. Dopełnienie doświad-
czeń ojców synodalnych stała się adhortacja Benedykta XVI z 30 wrze-
śnia 2010 roku: Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Ko-
ścioła. Ta posynodalna adhortacja apostolska jest odpowiedzią papieża 
na prośbę ojców synodalnych, by udostępnić całemu ludowi Bożemu 
bogactwo refleksji watykańskiego spotkania oraz wskazania będące 
owocem wspólnej pracy2. Ojciec Święty poprzez tę adhortację pragnie 
dać pewne podstawowe wytyczne do odkrywania na nowo w życiu 
Kościoła Słowa Bożego, będącego źródłem nieustannej odnowy, wyra-
żając jednocześnie życzenie, by stawało się ono coraz bardziej sercem 
wszelkiej działalności kościelnej – również każdego chrześcijanina.

Benedykt XVI zachęca w niej wszystkich chrześcijan, by odkry-
wali na nowo osobiste i wspólnotowe spotkanie z Chrystusem, Słowem 
Życia, które stało się widzialne, i by stawali się Jego zwiastunami, aby 

nodu jest w pełni duszpasterski: zgłębiając doktrynę i czerpiąc z niej światło, chcemy 
upowszechnić i umocnić praktykę spotkania ze Słowem jako źródłem życia w różnych 
dziedzinach doświadczenia, proponując w tym celu chrześcijanom i wszystkim ludziom 
dobrej woli odpowiednie i przystępne metody słuchania Boga i rozmawiania z Nim. 
Konkretnie, celem Synodu jest przyczynić się do wyjaśnienia podstawowych aspektów 
prawdy o Objawieniu, takich jak Słowo Boże, Tradycja, Biblia, Urząd Nauczycielski, 
które wspierają i zapewniają prawdziwe i skuteczne wzrastanie w wierze; wzbudzić sza-
cunek i głęboką miłość do Pisma Świętego, starając się, by „wierni (...) mieli szeroki 
dostęp”[8] do niego; przyczynić się do odnowy słuchania słowa Bożego, podczas liturgii 
i katechezy, a w szczególności poprzez Lectio Divina, dostosowane w odpowiedni spo-
sób do różnych okoliczności; dać światu ubogich Słowo pocieszenia i nadziei. Synod ten 
pragnie zatem dać ludowi Bożemu słowo, które będzie dla niego chlebem; dlatego chce 
propagować właściwą hermeneutykę Pisma, nadając odpowiedni kierunek niezbędnemu 
procesowi ewangelizacji i inkulturacji; zachęcić do dialogu ekumenicznego, ściśle zwią-
zanego ze słuchaniem słowa Bożego; sprzyjać konfrontacji i dialogowi żydów i chrze-
ścijan, a w szerszym wymiarze dialogowi międzyreligijnemu i międzykulturowemu. Por. 
Lineamenta 5.

2 Por. Propositio 1. W tej perspektywie Papież – pragnie nawiązać do tego, co wy-
pracował Synod, mając na uwadze przedstawione dokumenty: Lineamenta, Instrumentum 
laboris, Relacje ante i post disceptationem oraz teksty wypowiedzi zarówno odczytanych 
w auli, jak i przekazanych in scriptis, sprawozdania z prac w małych grupach i ich dys-
kusje, końcowe Orędzie do ludu Bożego, a zwłaszcza niektóre specyficzne propozycje 
(Propositiones), które ojcowie uznali za szczególnie znaczące. Por. Adhortacja 1.
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dar życia Bożego – komunia – rozprzestrzeniał się coraz bardziej w 
całym świecie. Uczestniczenie bowiem w życiu Boga, Trójcy Miłości, 
daje „pełną radość” (por. 1 J 1, 4). Nieodwołalnym darem i zadaniem 
Kościoła jest dzielenie się radością rodzącą się ze spotkania z Osobą 
Chrystusa, Słowem Bożym obecnym pośród nas. W świecie, który czę-
sto uważa Boga za zbytecznego lub obcego, my – podobnie jak św. 
Piotr – wyznajemy, że tylko On ma „słowa życia wiecznego” (J 6, 68). 
Kościół bowiem ma za fundament słowo Boże, rodzi się z niego i nim 
żyje3. Lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów w nim zawsze 
znajdował swoją siłę, i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta 
przez słuchanie, celebrację i studium słowa Bożego, a kulminacją tego 
był Sobór Watykański II, czego szczególnym wyrazem było promulgo-
wanie Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum4. 

Wezwaniem do odkrywania na nowo słowa Bożego w życiu Ko-
ścioła, do refleksji teologicznej na temat Bożego Objawienia oraz do 
studium Pisma świętego dała Konstytucja dogmatyczna Dei verbum. 

3 Por. XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Instrumentum la-
boris 27. 

Trzeba przyznać, że w ostatnich dziesięcioleciach życia Kościoła wzrosła wrażli-
wość na tę kwestię, w szczególności w odniesieniu do Objawienia chrześcijańskiego, do 
żywej Tradycji i do Pisma świętego. Można powiedzieć, że poczynając od pontyfikatu 
papieża Leona XIII, mnożyły się wystąpienia mające na celu pogłębienie świadomości, 
jak ważne jest słowo Boże oraz studia biblijne w życiu Kościoła. Por. Leon XIII, Enc. 
Providentissimus Deus (18 listopada 1893), AAS 26 (1893-1894), s. 269-292; Benedykt 
XV, Enc. Spiritus Paraclitus (15 września 1920), AAS 12 (1920), s. 385-422; Pius XII, 
Enc. Divino afflante Spiritu (30 września 1943), AAS 35 (1943), 297-325.

4 Jest ona kamieniem milowym na drodze Kościoła: „Ojcowie synodalni (...) 
wdzięcznym sercem uznają wielkie korzyści, jakie przyniósł dla życia Kościoła ten do-
kument w wymiarze egzegetycznym, teologicznym, duchowym, duszpasterskim i eku-
menicznym”. Propositio 2.

W szczególności wzrosła w tych latach świadomość «perspektywy trynitarnej i hi-
storyczno-zbawczej Objawienia», w której Jezusa Chrystusa uznajemy za „Pośrednika  
i Pełnię całego Objawienia”. Dei verbum 2. 

Kościół głosi nieustannie każdemu pokoleniu, że On to „samą swoją obecnością  
i ujawnieniem się, słowami i czynami, znakami i cudami, a zwłaszcza przez swoją śmierć 
i chwalebne zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha Prawdy wypełniając 
Objawienie, kończy je”. Tamże.
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Liczne były również w ostatnich czterdziestu latach wypowiedzi Ma-
gisterium Kościoła w tych kwestiach5. Kościół, świadomy, że idzie 
wciąż tą samą drogą pod przewodnictwem Ducha Świętego, zwołując 
ten Synod czuł się zobowiązany do dalszego zgłębiania tematu słowa 
Bożego, zarówno po to, by zweryfikować, czy zostały wprowadzone 
w życie wskazania soborowe, jak i po to, by podjąć nowe wyzwania, 
które obecne czasy stawiają przed wierzącymi w Chrystusa6.

Chrześcijanin – człowiekiem przymierza z Bogiem

Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z każ-
dym człowiekiem7. Niewidzialny Bóg „w swojej wielkiej miłości 
przemawia do ludzi jak do przyjaciół (...) i przestaje z nimi (...), aby 
zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą” (Dei verbum 2). Bóg 

5 Pośród wypowiedzi różnej natury warto wymienić: Paweł VI, List apostolski 
Summi Dei Verbum (4 listopada 1963), AAS 55 (1963), 979-995; Jan Paweł II, Audien-
cja generalna (1 maja 1985), L’Osservatore Romano, 2-3 maja 1985, s. 6; tenże, Prze-
mówienie o interpretacji Biblii w Kościele (23 kwietnia 1993), L’Osservatore Romano,  
25 kwietnia 1993, s. 8-9; tenże, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu 
nt.: « Pismo Święte w życiu Kościoła » (16 września 2005), AAS 97 (2005), 957; Benedykt 
XVI, Anioł Pański (6 listopada 2005): L’Osservatore Romano, 7-8 listopada 2005, s. 5.

Należy również wspomnieć o wypowiedziach Papieskiej Komisji Biblijnej: De Sa-
cra Scriptura et christologia (1984); Jedność i różnorodność w Kościele (11 kwietnia 
1988); Interpretacja Biblii w Kościele (15 kwietnia 1993); Naród żydowski i jego Pisma 
święte w Biblii chrześcijańskiej (24 maja 2001); Biblia i moralność. Biblijne korzenie 
postępowania chrześcijańskiego (11 maja 2008).

6 Podczas całego Synodu towarzyszyło ojcom synodalnym świadectwo apostoła 
Pawła. Opatrznościowym zbiegiem okoliczności XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogól-
ne odbywało się właśnie w roku poświęconym postaci wielkiego Apostoła Narodów, 
ogłoszonym z okazji dwutysięcznej rocznicy jego narodzin. Jego życie cechowała bez-
graniczna gorliwość w szerzeniu słowa Bożego: „Wszystko (...) czynię dla Ewangelii”  
(1 Kor 9, 23); „Bo ja – pisze w Liście do Rzymian – nie wstydzę się Ewangelii, jest 
bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (1, 16). Gdy rozważamy 
słowo Boże w życiu i misji Kościoła, nie możemy nie myśleć o św. Pawle i jego życiu, 
które poświęcił głoszeniu orędzia zbawienia Chrystusa wszystkim narodom. Por. Ad-
hortacja 4.

7 Por. Relatio ante disceptationem, I, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 
12(2008), s. 14-15.



161

ChrześCijanin – Człowiekiem słowa bożego

mówi do człowieka w sposób pełen miłości. Słowo Boże wyraża się  
w ciągu całych dziejów zbawienia. Kto zna słowo Boże, w pełni zna 
również znaczenie każdego stworzenia. Jeśli bowiem wszystko „ma 
istnienie” w Tym, który jest „przed wszystkim” (por. Kol 1, 17), to 
człowiek, budujący swoje życie na Jego słowie, buduje naprawdę  
w sposób solidny i trwały. Słowo Boże – jak przypomniał Bene-
dykt XVI – faktycznie skłania nas do zmiany naszej koncepcji reali-
zmu: „Realistą jest ten, kto w słowie Bożym rozpoznaje fundament 
wszystkiego”8. Dlatego adhortacja podkreśla znaczenie odpowied-
niego wychowania i formowania ludu Bożego, by „podchodził do 
świętych Pisma w powiązaniu z żywą Tradycją Kościoła, uznając je 
za słowo Boże”9. Kościół żyje pewnością, że jego Pan, który mówił 
w przeszłości, nieustannie przekazuje dzisiaj swoje słowo w żywej 
Tradycji Kościoła oraz w Piśmie Świętym10.

Tajemnica Przymierza – czytamy w adhortacji – wyraża tę re-
lację miedzy Bogiem, który wzywa swoim słowem, a człowiekiem, 
który odpowiada, przy pełnej świadomości, że nie chodzi o spotkanie 
dwóch równorzędnych partnerów; to co nazywamy Starym i Nowym 
Przymierzem nie jest aktem porozumienia między dwiema równymi 
sobie stronami, lecz czystym darem Bożym. Bóg przez ten dar swo-
jej miłości, pokonując wszelki dystans, czyni nas naprawdę swoimi 
„partnerami”, by mogło się urzeczywistnić oblubieńcze misterium 
miłości między Chrystusem i Kościołem. W tej wizji każdy człowiek 

  8 Por. Benedykt, Homilia podczas modlitwy przedpołudniowej (« Hora tertia ») na 
rozpoczęcie I kongregacji generalnej XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów (6 października 2008), AAS 100 (2008), s. 758-761; L’Osservatore Romano, 
wyd. polskie, 12/2008, s. 11.

  9 Adhortacja 18.
Benedykt XVI przypomniał w adhortacji, że może pomocna, być w tym wzglę-

dzie, stosowana przez Ojców Kościoła analogia między Słowem Bożym, „które staje się 
ciałem”, i słowem, które staje się „księgą”. Por. Orędzie końcowe, II, 5, L’Osservatore 
Romano, wyd. polskie, 1(2009), s. 26.

10 Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym wraz z żywą Tradycją Kościoła stanowi 
najwyższą  regułę wiary. Por. Dei verbum 21.
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jawi się jako adresat słowa, zachęcany i wzywany, by włączył się  
w ten dialog miłości, dając wolną odpowiedź. Tak więc Bóg uczynił 
każdego z nas zdolnym do słuchania słowa Bożego i odpowiadania 
na nie. Człowiek jest stworzony w Słowie i w Nim żyje; nie może 
zrozumieć samego siebie, jeśli nie otwiera się na ten dialog. Słowo 
Boże ukazuje synowską i relacyjną naturę naszego życia. Doprawdy 
mocą łaski jesteśmy powołani, byśmy upodobnili się do Chrystusa, 
Syna Ojca, i zostali w Nim przemienieni (Adhortacja 22).

W tym dialogu z Bogiem człowiek rozumie samego siebie i znaj-
duje odpowiedź na najgłębsze pytania kryjące się w jego sercu. Słowo 
Boże nie przeciwstawia się człowiekowi, nie niszczy jego autentycz-
nych pragnień, co więcej, oświeca je, oczyszczając i doprowadzając 
do spełnienia11. W rzeczywistości cała ekonomia zbawienia pokazu-
je nam, że Bóg przemawia oraz działa w historii dla dobra człowieka 
i jego pełnego zbawienia. Dlatego z duszpasterskiego punktu widze-
nia decydujące znaczenie ma ukazywanie zdolności słowa Bożego 
do dialogu o problemach, którym człowiek musi stawiać czoło w 
życiu codziennym. Właśnie Jezus staje przed człowiekiem jako Ten, 
który przyszedł, abyśmy mieli życie w obfitości (por. J 10, 10). Dla-
tego należy podejmować wszelkie wysiłki, by ukazywać słowo Boże 
jako otwarcie na nasze własne problemy, jako odpowiedź na nasze 
własne pytania, szersze otwarcie na nasze własne wartości i jedno-
cześnie zaspokojenie naszych własnych dążeń12. 

11 Jakże ważne jest w naszych czasach  – zauważa Benedykt XVI – odkrycie, że tyl-
ko Bóg odpowiada na pragnienie obecne w sercu każdego człowieka! Niestety, w naszej 
epoce, zwłaszcza na Zachodzie, rozpowszechniło się przekonanie, że Bóg nie zajmuje się 
życiem i problemami człowieka i – co więcej – że Jego obecność może stanowić zagro-
żenie dla ludzkiej autonomii. Adhortacja 23.

12 Duszpasterstwo Kościoła powinno należycie ukazywać, że Bóg wsłuchuje się  
w potrzeby człowieka i jego wołanie. Św. Bonawentura stwierdza w Breviloquium: 
„Owocem Pisma świętego nie jest cokolwiek, lecz pełnia wiecznego szczęścia. Pismo 
święte jest bowiem właśnie księgą, w której zapisane są słowa życia wiecznego, abyśmy 
nie tylko wierzyli, ale także mieli życie wieczne, w którym będziemy widzieć, będziemy 
miłować i zrealizowane będą wszystkie nasze pragnienia”. Adhortacja 23.
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Słowo Boże – kontynuuje Ojciec Święty – przygotowuje każde-
go człowieka do rozmowy z Panem: przemawiający Bóg uczy, jak 
można z Nim rozmawiać. Gdy weźmiemy Księgę Psalmów zauwa-
żymy, że On podsuwa nam słowa, którymi możemy się do Niego 
zwracać, przedstawiać Mu w rozmowie nasze życie, przemieniając 
je tak, żeby stało się drogą do Boga13. W Psalmach wyrażona jest 
cała gama uczuć, jakich człowiek może doświadczyć w swoim życiu  
i które mądrze przedstawia Bogu; znajdują tu swój wyraz radość i ból, 
udręka i nadzieja, lęk i obawy. Również można znaleźć wiele innych 
tekstów Pisma świętego, w których człowiek zwraca się do Boga  
w formie modlitwy wstawienniczej (por. Wj 33, 12-16), pieśni rado-
ści z powodu zwycięstwa (por. Wj 15) albo skargi podczas pełnienia 
misji (por. Jr 20, 7-18). W ten sposób również słowo, które człowiek 
kieruje do Boga, staje się słowem Bożym, co potwierdza dialogicz-
ny charakter całego Objawienia chrześcijańskiego (por. Propositio 
4), a cała egzystencja człowieka staje się dialogiem z Bogiem, który 
mówi i słucha, który wzywa i porusza nasze życie. Słowo Boże po-
kazuje tutaj, że całe życie człowieka upływa pod znakiem powołania 
Bożego por. (Relatio post disceptationem 12).

Należy pamiętać – czytamy w adhortacji – „Bogu objawiające-
mu należy się „posłuszeństwo wiary” (por. Rz 1, 5; 16, 26; 2 Kor 
10, 5-6). Przez nie człowiek w sposób wolny całkowicie powierza 
się Bogu, ofiarowując „Bogu objawiającemu pełne poddanie umysłu  
i woli” oraz ochotnie przyjmując udzielone przez Niego Objawienie” 
(Dei verbum 5). W tych słowach Konstytucja dogmatyczna Dei ver-
bum opisała dokładnie postawę człowieka wobec Boga. Właściwą 
odpowiedzią, jaką człowiek daje Bogu, który mówi, jest wiara. Staje 
się tu jasne, że „aby przyjąć Objawienie, człowiek musi otworzyć 
umysł i serce na działanie Ducha Świętego, który pozwala mu pojąć 

13 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury w Kolegium 
bernardynów w Paryżu (12 września 2008), AAS 100 (2008), s. 721-730; L’Osservatore 
Romano, wyd. polskie, 10-11/2008, s. 13.
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słowo Boże obecne w świętych Pismach” (Propositio 4). Istotnie, 
dzięki głoszeniu słowa Bożego rodzi się wiara, z którą całym sercem 
przyjmujemy objawioną nam prawdę i powierzamy całych siebie 
Chrystusowi: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się 
słyszy, jest słowo Chrystusa”14. 

Słowo Boże nieuchronnie ujawnia również dramatyczną możli-
wość, że człowiek w swej wolności nie nawiąże tego dialogu Przy-
mierza z Bogiem, do którego został stworzony. Słowo Boże mówi 
bowiem również o grzechu tkwiącym w sercu człowieka. Bardzo 
często, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, spotyka-
my opis grzechu jako niesłuchanie słowa, jako zerwanie Przymie-
rza, a więc jako zamknięcie się na Boga, zapraszającego do komunii  
z Nim15. Pismo święte istotnie pokazuje nam, że grzech człowie-
ka jest zasadniczo nieposłuszeństwem i „niesłuchaniem». Właśnie 
radykalne posłuszeństwo Jezusa aż do śmierci krzyżowej (por. Flp 
2, 8) odsłania do głębi ten grzech. Dzięki Jego posłuszeństwu wy-
pełnia się Nowe Przymierze między Bogiem i człowiekiem oraz jest 
nam dana możliwość pojednania. Jezus został bowiem posłany przez 
Ojca jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy i za grzechy całego 
świata (por. 1 J 2, 2; 4, 10; Hbr 7, 27). Tak zostaje nam miłosiernie 
ofiarowana możliwość odkupienia i początek nowego życia w Chry-
stusie. Dlatego ważne jest, by wierni potrafili rozpoznawać korzeń 
grzechu w niesłuchaniu słowa Pańskiego i przyjmować w Jezusie, 
Słowie Bożym, przebaczenie, otwierające nas na zbawienie. 

Wzorem doskonałego przymierza między słowem Bożym  
i wiarą – przypomnieli  ojcowie synodalni – jest  Maryja. Ona to 

14 Rz 10, 17. Całe dzieje zbawienia pokazują nam stopniowo ten ścisły związek 
między słowem Bożym i wiarą, który urzeczywistnia się w spotkaniu z Chrystusem. 
Dzięki Niemu bowiem wiara przybiera kształt spotkania z Osobą, której powierzamy 
własne życie. Jezus Chrystus jest dziś nadal obecny w historii w swoim ciele, którym  
jest Kościół, dlatego akt naszej wiary jest zarazem aktem osobistym i kościelnym. Ad-
hortacja 25.

15 Por. Pwt 28, 1-2. 15. 45; 32, 1; Jr 7, 22-28; Ez 2, 8; 3, 10; 6, 3; 13, 2; Rz 10, 14-
18; 1 Tes 2, 13.
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od zwiastowania aż po zesłanie Ducha Świętego jawi się nam jako 
niewiasta w pełni gotowa do pełnienia woli Bożej. Jest Niepokala-
nym Poczęciem Ta, którą Bóg napełnił łaską (por. Łk 1, 28), uległa  
w sposób bezwarunkowy słowu Bożemu (por. Łk 1, 38). Jej posłusz-
na wiara kształtuje w każdej chwili Jej życie w odniesieniu do inicja-
tywy Boga. Zasłuchana Dziewica żyje w pełnej harmonii ze słowem 
Bożym; zachowuje w swym sercu wydarzenia z życia swego Syna, 
niejako układa z nich jedną mozaikę (por. Łk 2, 19. 51)16. Jest to 
szczególnie widoczne w Magnificat. Tutaj w pewnym sensie widać, 
jak Ona utożsamia się ze słowem, zgłębia je; w tej wspaniałej pieśni 
wiary Dziewica sławi Pana Jego słowem: „Magnificat – który można 
określić portretem Jej duszy – jest w całości utkany z wątków Pisma 
świętego, z wątków słowa Bożego. W ten sposób objawia się, że  
w słowie Bożym czuje się Ona jak u siebie w domu, z naturalnością 
wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według słowa 
Bożego; słowo Boże staje się Jej słowem, a Jej słowo rodzi się ze 
słowa Bożego. W ten sposób objawia się również, że Jej myśli po-
zostają w syntonii z myślami Bożymi, że Jej wola zjednoczona jest  
z wolą Boga. Ona, będąc głęboko przeniknięta słowem Bożym, może 
stać się Matką Słowa Wcielonego”17.

życie chrześcijanina w kontakcie ze Słowem Bożym

Chrześcijanie powinni być oni formowani do rozeznawania woli 
Bożej przez zażyłe obcowanie ze słowem Bożym, czytanym i stu-
diowanym w Kościele pod kierunkiem prawowitych pasterzy. Niech 

16 Por. Benedykt XVI, Encyklika apostolska: Sacramentum caritatis (22 lutego 
2007), 33: AAS 99 (2007), s. 132-133.

17 Tenże, Encyklika : Deus caritas est (25 grudnia 2005) n. 41, AAS 98 (2006),  
s. 251. 

Kontemplując w Matce Bożej życie całkowicie uformowane przez Słowo, odkrywa-
my, że także naszym powołaniem jest wnikanie w tajemnicę wiary, dzięki której Chrystus 
jest obecny w naszym życiu. Adhortacja 28.
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zdobywają tę formację w szkołach wielkich duchowości Kościoła,  
u których podstaw jest zawsze Pismo święte. Niech diecezje w miarę 
możliwości stwarzają sposobność formacji w tym zakresie świec-
kim, pełniącym szczególnie odpowiedzialne funkcje w Kościele 
(por. Propositio 33).

Istnieje ścisły związek między słowem Bożym, małżeństwem  
i rodziną chrześcijańską. Istotnie, „głosząc słowo Boże, Kościół obja-
wia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, czym ona 
jest i czym powinna być wedle zamysłu Pana”18. Dlatego nie można 
nigdy zapominać, że słowo Boże jest u początków małżeństwa (por. 
Rdz 2, 24) i że sam Jezus włączył małżeństwo do instytucji swojego 
królestwa (por. Mt 19, 4-8), wynosząc do rangi sakramentu to, co 
pierwotnie wpisane było w ludzką naturę. „W celebracji sakramentu 
mężczyzna i kobieta wypowiadają prorocze słowa o wzajemnym od-
daniu, byciu „jednym ciałem”, na znak tajemnicy jedności Chrystusa 
i Kościoła (por. Ef 5, 31-32)” (Propositio 20). Wierni słowu Boże-
mu, musimy również podkreślić, że dzisiaj pod wieloma względami 
instytucja ta jest atakowana przez współczesną mentalność. Na roz-
powszechniony nieład w sferze uczuć i pojawianie się sposobów my-
ślenia banalizujących ludzkie ciało i różnice seksualne, słowo Boże 
odpowiada, potwierdzając pierwotną dobroć człowieka, stworzone-
go jako mężczyzna i kobieta i powołanego do wiernej, wzajemnej  
i płodnej miłości.

Z wielkiej tajemnicy oblubieńczej wywodzi się niezbywalna 
odpowiedzialność rodziców za własne dzieci. Do autentycznego 
ojcostwa i macierzyństwa należy bowiem ukazywanie sensu życia 
w Chrystusie i świadczenie o nim: przez wierność i jedność życia 
rodzinnego małżonkowie są dla swoich dzieci pierwszymi zwia-
stunami słowa Bożego. Wspólnota kościelna powinna ich wspierać  
i im pomagać we wdrażaniu modlitwy w rodzinie, słuchania słowa 
i znajomości Biblii. Dlatego Synod wyraża pragnienie, aby w każ-

18 Tamże.
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dym domu była Biblia i by była przechowywana w sposób godny, by 
można ją było czytać i posługiwać się nią w modlitwie. W razie po-
trzeby pomocą mogą służyć kapłani, diakoni lub odpowiednio przy-
gotowani świeccy. Synod zalecił także tworzenie małych wspólnot, 
złożonych z rodzin, aby modlić się i rozważać wspólnie odpowied-
nie fragmenty Pisma (por. Propositio 21). Małżonkowie niech też 
pamiętają, że „słowo Boże stanowi cenne wsparcie także w trudno-
ściach życia małżeńskiego i rodzinnego” (Propositio 20).

Synod o Słowie Bożym przypomniał zadania kobiet w odniesie-
niu do słowa Bożego. Wkład „kobiecego geniuszu” – jak nazwał go 
papież Jan Paweł II19 – w poznanie Pisma świętego i w całe życie 
Kościoła jest dzisiaj większy niż w przeszłości i dotyczy również 
samych studiów biblijnych. Synod poświęcił szczególną uwagę nie-
odzownej roli kobiet w rodzinie, wychowaniu, katechezie i w prze-
kazywaniu wartości. Istotnie, „potrafią one pobudzić do słuchania 
Słowa, osobistej relacji z Bogiem i ukazywać sens przebaczenia  
i ewangelicznego dzielenia się” (Propositio 17), a także nieść mi-
łość, być nauczycielkami miłosierdzia i budowniczymi pokoju, wno-
szącymi ciepło i człowieczeństwo w świat, który zbyt często ocenia 
osoby, chłodno na nie patrząc przez pryzmat korzyści.

Adhortacja kładzie mocny akcent na modlitewne podejście chrze-
ścijan do Pisma Świętego jako podstawowego elementu życia ducho-
wego wszystkich wierzących w różnych posługach i stanach życia, 
ze szczególnym uwzględnieniem lectio divina (Por. Propositiones 9. 
22). Słowo Boże leży bowiem u podstaw każdej autentycznej ducho-
wości chrześcijańskiej, zgodnie ze słowami Konstytucji dogmatycz-
nej Dei verbum: „Wszyscy wierni niech więc ochotnie przystępują do 
świętego tekstu, czy to za pośrednictwem świętej liturgii obfitującej 
w Boże słowa, czy też poprzez pobożne czytanie, czy wreszcie przez 
odpowiednie instytucje i inne pomoce, które za przyzwoleniem i pod 

19 Por. List apostolski: Mulieris dignitatem (15 sierpnia 1988), n. 31, AAS 80 
(1988), s. 1727-1729.
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opieką pasterzy Kościoła chwalebnie upowszechniają się w naszych 
czasach. Niech jednak pamiętają, że czytaniu Pisma świętego powin-
na towarzyszyć modlitwa” (Dei verbum 25)20.

Słowo Boże zostało nam dane właśnie po to, by budować wspól-
notę, by jednoczyć chrześcijan w Prawdzie w drodze do Boga. Słowo 
to zwraca się do każdego osobiście, ale jest to również Słowo budu-
jące wspólnotę, budujące Kościół. Dlatego powinniśmy odczytywać 
święty tekst zawsze w komunii Kościoła. Istotnie, „bardzo ważna 
jest lektura wspólnotowa, bo żywym podmiotem Pisma świętego jest 
lud Boży, jest Kościół. (...) Pismo nie należy do przeszłości, gdyż 
jego podmiot, lud Boży inspirowany przez samego Boga, jest za-
wsze ten sam, a zatem słowo jest zawsze żywe w żywym podmiocie. 
Dlatego ważne jest, by czytać Pismo święte i słuchać Pisma święte-
go we wspólnocie Kościoła, czyli z wszystkimi wielkimi świadkami 
tego słowa, poczynając od pierwszych Ojców aż do świętych dzisiej-
szych, aż do dzisiejszego Magisterium”21.

20 Refleksja soborowa nawiązywała do wielkiej tradycji patrystycznej, która zawsze 
zalecała lekturę Pisma świętego w dialogu z Bogiem. Jak mówi św. Augustyn: „Twoja mo-
dlitwa jest twoim słowem skierowanym do Boga. Kiedy czytasz (…), Bóg mówi do ciebie; 
kiedy się modlisz, to ty mówisz do Boga”. Enarrationes in Psalmos 85, 7: PL 37, 1086. 

Orygenes, jeden z mistrzów takiej lektury Biblii, uważa, „że zrozumienie Pism, bar-
dziej niż studiowania, wymaga zażyłości z Chrystusem i modlitwy”. Jest on w istocie 
przekonany, że „najlepszą drogą do poznania Boga jest miłość oraz że nie ma auten-
tycznej scientia Christi bez zakochania się w Nim”. W Liście do Grzegorza, wielkiego 
teologa aleksandryjskiego, zalecał: „Oddaj się lectio Bożych Pism; przykładaj się do tego 
wytrwale. Podejmuj się lectio z zamiarem uwierzenia Bogu i przypodobania się Mu. Jeśli 
podczas lectio staniesz przed zamkniętymi drzwiami, zakołataj, a otworzy ci stróż, o któ-
rym Jezus powiedział: „Dozorca mu je otworzy”. Oddając się w taki sposób lectio divina, 
szukaj uczciwie i z niezachwianą ufnością w Bogu sensu Bożych Pism, jaki w nich się 
kryje w wielkiej mierze. Nie powinieneś jednak poprzestawać na kołataniu i szukaniu: do 
zrozumienia spraw Bożych jest ci absolutnie potrzebna oratio. Właśnie po to, aby nas do 
niej zachęcić, Zbawiciel powiedział nie tylko: „Szukajcie, a znajdziecie”, oraz: „Kołacz-
cie, a zostanie wam otworzone”, lecz dodał: „Proście, a będzie wam dane”„. Orygenes, 
Epistula ad Gregorium, 3: PG 11, 92.

21 Benedykt XVI, Przemówienie do alumnów Rzymskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego (17 lutego 2007), AAS 99 (2007), s. 253-254; L’Osservatore Romano, wyd. 
polskie, n. 5/2007, s. 39.



169

ChrześCijanin – Człowiekiem słowa bożego

Uprzywilejowanym miejscem modlitewnego czytania Pisma 
świętego – czytamy w adhortacji – jest liturgia, a zwłaszcza Euchary-
stia, w której gdy celebruje się ciało i krew Chrystusa w sakramencie, 
staje się obecne pośród nas samo Słowo. Modlitewna lektura, osobista 
i wspólnotowa, powinna zawsze mieć odniesienie do celebracji eu-
charystycznej. Podobnie jak adoracja eucharystyczna przygotowuje 
liturgię eucharystyczną, towarzyszy jej i ją pogłębia,22 tak i modlitew-
na lektura osobista i wspólnotowa przygotowuje do tego, co Kościół 
celebruje, głosząc słowo Boże podczas liturgii, towarzyszy temu i to 
pogłębia. Rozpatrując w tak ścisłym związku lectio i liturgię, można 
lepiej dostrzec kryteria, którymi należy się kierować w tej lekturze  
w kontekście duszpasterstwa i życia duchowego ludu Bożego.

Wielkie znaczenie w życiu chrześcijanina odgrywa lectio divina, 
która może otworzyć skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do 
spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym (Adhortacja 87)23. 
Jej podstawowe etapy: rozpoczyna się ona czytaniem (lectio) tekstu, 
które rodzi pragnienie autentycznego poznania jego treści: co mówi 
tekst biblijny sam w sobie? Bez tego etapu istnieje ryzyko, że tekst 
stanie się tylko pretekstem, by nigdy nie wyjść poza własne my-
śli. Następuje później rozważanie (meditatio), w którym stawiamy 
sobie pytanie: co mówi tekst biblijny nam? Tutaj każdy osobiście, 
ale także wspólnota powinna otworzyć się na nie i z nim skonfron-
tować, ponieważ nie chodzi o rozważanie słów wypowiedzianych  
w przeszłości, ale w chwili obecnej. Dochodzi się następnie do eta-
pu modlitwy (oratio), która zakłada pytanie: co my mówimy Panu  
w odpowiedzi na Jego Słowo? Modlitwa jako prośba, wstawiennic-
two, dziękczynienie i oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, 
przez który Słowo nas zmienia. Wreszcie lectio divina kończy się 
kontemplacją (contemplatio), podczas której przyjmujemy – jako dar 

22 Por. tenże, Posynodalna adhortacja apostolska: Sacramentum caritatis (22 lutego 
2007), 66: AAS 99 (2007), s. 155-156.

23 Por. Orędzie końcowe, III, 9, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1/2009, s. 28.
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Boga – Jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się: 
jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan?24 
Słowo Boże jawi się tutaj jako kryterium rozeznania: jest ono „żywe, 
(...) skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikają-
ce aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić 
pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Warto też przypomnieć, że 
lectio divina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie dopro-
wadzi do działania (actio), sprawiającego, że życie wierzącego staje 
się darem dla innych w miłości25. 

Ważną rolę w życiu chrześcijanina ma osobista lektura Pisma 
Świętego, z którą związana jest możliwość uzyskania, zgodnie ze 
zwyczajnymi rozporządzeniami Kościoła, odpustu dla siebie lub dla 
zmarłych26. Praktyka odpustu (por. Katechizm Kościoła Katolickie-
go, 1471-1479) zakłada naukę o nieskończonych zasługach Chry-
stusa, które Kościół rozdziela i stosuje jako szafarz odkupienia, ale 
zakłada też naukę o obcowaniu świętych i mówi nam, „jak bardzo  
w Chrystusie jesteśmy wzajemnie, wewnętrznie zjednoczeni i jak 
bardzo życie nadprzyrodzone każdego może wpływać na innych”27. 

24 Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe” (12, 2). Kontemplacja ma bo-
wiem wyrobić w nas mądrościową wizję rzeczywistości, według Boga, i uformować  
w nas „zamysł Chrystusowy” (1 Kor 2, 16). Adhortacja 87.

25 Wydoskonaloną formą syntezy i zbiorem tych elementów jest postać Matki Bo-
żej, będąca dla każdego wiernego wzorem uległego przyjęcia słowa Bożego. Ona „za-
chowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19; por. 2, 51), 
umiała dostrzec „w wielkim planie Bożym głęboką myśl łączącą wydarzenia, czyny  
i rzeczy, pozornie ze sobą niepowiązane”. Orędzie końcowe, III, 9, L’Osservatore Roma-
no, wyd. polskie, 1/2009, s. 28.

26 « Plenaria indulgentia conceditur christifi deli qui Sacram Scripturam, iuxta tex-
tum a competenti auctoritate adprobatum, cum veneratione divino eloquio debita et ad 
modum lectionis spiritalis, per dimidiam saltem horam legerit; si per minus tempus id 
egerit indulgentia erit partialis ». Penitencjaria Apostolska, Enchiridion Indulgentiarum. 
Normae et concessiones (16 lipca 1999), 30, § 1. Adhortacja 87.

27 Paweł VI, Konstytucja apostolska Indulgentiarum doctrina (1 stycznia 1967), 
AAS 59 (1967), s. 18-19.
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W tej perspektywie czytanie słowa Bożego wspomaga nas na drodze 
pokuty i nawrócenia, pozwala nam pogłębić poczucie przynależno-
ści do Kościoła i utrzymuje nas w głębszej zażyłości z Bogiem28. 

Adhortacja zachęca do propagowania pośród wiernych, zwłasz-
cza w życiu rodzinnym, modlitw maryjnych jako pomocy w rozwa-
żaniu świętych tajemnic, o których opowiada Pismo święte. Chodzi 
o indywidualny lub wspólnotowy Różaniec święty29, w którym roz-
waża się wraz z Maryją tajemnice życia Chrystusa (por. Propositio 
55), wzbogacone przez papieża Jana Pawła II o tajemnice światła30.
[304] Jest wskazane, aby zapowiedziom poszczególnych tajemnic 
towarzyszyły krótkie fragmenty Biblii, związane z daną tajemnicą, 
co ułatwi zapamiętanie niektórych znaczących sformułowań Pisma 
w odniesieniu do tajemnic życia Chrystusa. Ponadto Synod zalecił 
propagowanie wśród wszystkich wiernych odmawiania modlitwy 
Anioł Pański. Jest to prosta i głęboka modlitwa, która pozwala nam 
„wspominać codziennie Wcielone Słowo” (Propositio 55)31. Zasłu-
gują na poznanie, docenienie i rozpowszechnianie także niektóre sta-
rożytne modlitwy chrześcijańskiego Wschodu, które odnosząc się do 
Theotokos, do Matki Bożej, ogarniają całą historię zbawienia. Mamy 
na myśli zwłaszcza Akatyst oraz Paraklezę32. 

28 Jak twierdził św. Ambroży: Gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo święte 
i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju. Por. Epistula 49, 3: PL 16, 1204 A. 
Adhortacja 87.

29 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o po-
bożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (9 kwietnia 2002), s. 197-202.

30 Por. List apostolski: Rosarium Virginis Mariae (6 października 2002), AAS 95 
(2003), s. 5-36.

31 Byłoby dobrze, aby lud Boży, rodziny i wspólnoty osób konsekrowanych byli 
wierni tej modlitwie maryjnej, do której odmawiania o świcie, w południe i przy zacho-
dzie słońca zachęca nas tradycja. W modlitwie Anioł Pański prosimy Boga, aby za wsta-
wiennictwem Maryi również nam było dane wypełniać, tak jak Ona, wolę Boga i przyjąć 
do swego wnętrza Jego Słowo. Praktyka ta może nam pomóc w umacnianiu prawdziwej 
miłości do tajemnicy wcielenia. Adhortacja 88.

32 Są to hymny pochwalne śpiewane w formie litanijnej, przeniknięte wiarą Ko-
ścioła i pełne odniesień biblijnych, pomagające wiernym w rozważaniu wraz z Mary-
ją tajemnic Chrystusa. W szczególności wspaniały hymn ku czci Matki Bożej, zwany 
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Chrześcijanie mają obowiązek przepowiadania Słowa Bożego

Misja głoszenia słowa Bożego jest zadaniem wszystkich uczniów 
Jezusa Chrystusa wynikającym z ich chrztu. Nikt z wierzących  
w Chrystusa nie może czuć się zwolniony z tej odpowiedzialności, 
która wynika z sakramentalnej przynależności do Ciała Chrystusa. 
Świadomość ta powinna być rozbudzana w każdej rodzinie, parafii  
i, wspólnocie, stowarzyszeniu i ruchu kościelnym. Cały Kościół jako 
tajemnica komunii jest zatem misyjny i każdy, zgodnie ze swoim 
stanem życia, jest powołany do tego, by wnieść znaczący wkład  
w głoszenie chrześcijańskiego orędzia. Świeccy – czytamy w adhor-
tacji (nr 94) – są powołani do tego, by wykonywali swoje prorockie 
zadanie, wynikające bezpośrednio z chrztu, i świadczyli o Ewangelii 
w życiu codziennym, wszędzie gdzie są. W związku z tym ojcowie 
synodalni wyrazili «najgłębszy szacunek i wdzięczność, a także za-
chęcali do posługi ewangelizacji, którą tak wielu świeckich, a zwłasz-
cza kobiet pełni wielkodusznie i z zaangażowaniem we wspólnotach 
rozsianych po całym świecie, na wzór Marii z Magdali, pierwszego 
świadka paschalnej radości” (Propositio 30). 

W naszych czasach potrzebne jest zdecydowane zaangażowa-
nie chrześcijan w missio ad gentes. W żadnym wypadku Kościół nie 
może się ograniczyć do duszpasterstwa „zachowawczego”, przezna-
czonego dla tych, którzy już znają Ewangelię Chrystusa. Misyjny za-
pał jest wyraźną oznaką dojrzałości wspólnoty kościelnej. Ojcowie 
zdecydowanie dali ponadto wyraz świadomości, że słowo Boże jest 
zbawczą prawdą, której potrzebuje każdy człowiek we wszystkich 
czasach. Dlatego orędzie musi być wyraźne. Kościół musi iść do 
wszystkich w mocy Ducha (por. 1 Kor 2, 5) i w profetyczny sposób 
dalej bronić prawa i wolności człowieka do słuchania słowa Bożego, 

Akatystem – co znaczy śpiewany na stojąco – stanowi jedną z najwznioślejszych form 
wyrazu pobożności maryjnej w tradycji bizantyjskiej. Kongregacja ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wska-
zania (9 kwietnia 2002), s. 207. 
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szukając najskuteczniejszych środków, aby je głosić, nawet kosz-
tem prześladowań (Propositio 49). Kościół czuje się w obowiązku 
wszystkim głosić Słowo, które zbawia (por. Rz 1, 14).

Wielu chrześcijan potrzebuje dzisiaj, aby na nowo głoszono im  
z przekonaniem słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy 
Ewangelii33. Tylu jest braci „ochrzczonych, ale niewystarczająco 
zewangelizowanych” (Propositio 38). Często kraje niegdyś bogate  
w wiarę i powołania tracą swoją tożsamość pod wpływem kultury 
zeświecczonej34. O potrzebie nowej ewangelizacji, tak bardzo odczu-
wanej przez mojego czcigodnego poprzednika, o skuteczności słowa 
Bożego należy mówić na nowo bez lęku, z przekonaniem. Kościół, 
pewny wierności swego Pana, niezmordowanie głosi dobrą nowinę 
Ewangelii i zachęca wszystkich chrześcijan do ponownego odkrycia, 
jak fascynujące jest naśladowanie Chrystusa (Adhortacja 96).

W przepowiadaniu należy pamiętać przede wszystkim o we-
wnętrznym związku między przekazywaniem Słowa i świadectwem 
chrześcijańskim. Od tego uzależniona jest sama wiarygodność tego, 
co się głosi. Z jednej strony konieczne jest słowo, które przekazuje 
to, co sam Pan nam powiedział. Z drugiej nieodzowne jest nadanie 
temu słowu wiarygodności, by nie jawiło się jako piękna filozofia 
lub utopia, ale jako rzeczywistość, którą można żyć i dzięki której 
można żyć. Ta wzajemna zależność słowa i świadectwa nawiązuje 
do sposobu, w który Bóg przemówił przez wcielenie swego Słowa. 
Słowo Boże dociera do ludzi «przez spotkanie ze świadkami, dzię-
ki którym staje się obecne i żywe” (Propositio 38). Istnieje ścisły 
związek między świadectwem Pisma jako zapisem tego, co Słowo 
Boże mówi o sobie, a świadectwem życia wierzących. Jedno zakłada 

33 Por. Encyklika: Redemptoris missio (7 grudnia 1990), AAS 83 (1991), s. 149-
340; oraz List apostolski: Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001) n. 40, AAS 93 (2001), 
s. 294-295.

34 Por. Benedykt XVI, Homilia podczas liturgii eucharystycznej inaugurującej XII 
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (5 października 2008): AAS 100 
(2008), 753-757; L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 12/2008, s. 8.
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drugie i do niego prowadzi. Świadectwo chrześcijańskie przekazuje 
Słowo, o którym mówią Pisma. Pisma z kolei objaśniają świadec-
two, które, dawane własnym życiem, stanowi powołanie chrześcijan. 
W ten sposób ci, którzy spotykają wiarygodnych świadków Ewan-
gelii, przekonują się o skuteczności słowa Bożego w tych, którzy je 
przyjmują (Adhortacja 97)35.

Słowo Boże przypomina o konieczności o angażowania się  
w świecie i o odpowiedzialności chrześcijan wobec Chrystusa, Pana 
dziejów. Głosząc Ewangelię, zachęcajmy się nawzajem do czynie-
nia dobra i działania na rzecz sprawiedliwości, pojednania i pokoju. 
ojcowie synodalni poświęcili szczególną uwagę tym, którzy są zaan-
gażowani w życie polityczne i społeczne. Ewangelizacja i szerzenie 
słowa Bożego powinny inspirować ich działalność w świecie zmie-
rzającą do prawdziwego dobra wszystkich, przy poszanowaniu i pro-
mowaniu godności każdej osoby. Oczywiście nie jest bezpośrednim 
zadaniem Kościoła budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeń-
stwa, chociaż ma on prawo i obowiązek zabierania głosu w kwe-
stiach etycznych i moralnych, dotyczących dobra osób i narodów. 
Bezpośrednie angażowanie się w działalność społeczną i polityczną 
jest przede wszystkim zadaniem wiernych świeckich, uformowanych 
w szkole Ewangelii. Dlatego Synod zaleca odpowiednią edukację  
w zakresie zasad nauki społecznej Kościoła (por. Propositio 39).

Istnieje związek między pełnym miłości słuchaniem słowa Bożego 
a zaangażowaniem się wiernych: w pojednanie i pokój między naro-
dami (nr 102); w bezinteresowną służbę braciom (nr 103); w pomoc 
ludziom młodym, zwłaszcza w podejmowaniu wyborów życiowych 

35 Przekonanie, że głoszenie słowa Bożego wymaga świadectwa własnego życia, 
jest bardzo wyraźne w świadomości chrześcijańskiej od samych początków. Sam Chry-
stus jest świadkiem wiernym i prawdomównym (por. Ap 1, 5; 3, 14), świadkiem Prawdy 
(por. J 18, 37). W związku z tym chciałbym przypomnieć liczne świadectwa, których 
mieliśmy sposobność wysłuchać podczas zgromadzenia synodalnego. Głęboko poruszy-
ły nas opowiadania osób, które potrafiły żyć wiarą i dawać jasne świadectwo Ewangelii 
również w reżymach wrogich chrześcijaństwu lub pośród prześladowań. Adhortacja 98.
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(nr 104); w służbę migracji, która w obecnych latach przybiera na sile 
(nr 105); w poświęcenie się wszystkim cierpiącym fizycznie, psychicz-
nie lub duchowo, bowiem w momentach bólu wyraźniej dochodzą do 
głosu ostateczne pytania dotyczące sensu własnego życia (nr 106); w 
szczególną miłość do ubogich i znajdujących się w potrzebie (nr 107).

Równie ważnym zadaniem jest zaangażowanie się chrześcijan  
w inspirację różnych kultur, czego owocem będą podstawowe war-
tości moralne, znakomite formy sztuki i wzorcowe style życia (nr 
109). Ojcowie synodalni zwrócili uwagę na to, jak ważne jest umoż-
liwienie osobom pracującym na polu kultury zyskania należytej zna-
jomości Biblii, również w środowiskach zsekularyzowanych oraz 
wśród niewierzących (nr 110). Szczególnym miejscem spotkania 
słowa Bożego i kultur jest szkoła i uniwersytet (nr 111), świat sztuki 
i architektury, literatury i muzyki (nr 112). Z relacji między słowem 
Bożym i kulturami wiąże się ważna kwestia uważnego i inteligentne-
go posługiwania się dawnymi i nowymi środkami społecznego prze-
kazu – pośród których wzrasta rola Internetu, stanowiącego nowe 
forum, na którym powinna być głoszona Ewangelia (nr 113). Nie 
można zapomnieć, że słowo Boże może i powinno być przekazywa-
ne w różnych kulturach, by przemieniać je od wewnątrz, w drodze 
ewangelizowania kultur. W tym kontekście można zrozumieć rów-
nież wartość inkulturacji Ewangelii (nr 114-116).

Do głoszenia Słowa w sposób zasadniczy należą spotkanie  
i dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i dąży dziś do dialogu  
z osobami należącymi do różnych tradycji religijnych, unikając form 
synkretyzmu i relatywizmu, kierując się wskazaniami deklaracji 
Soboru Watykańskiego II Nostra aetate, rozwiniętymi przez Magi-
sterium kolejnych papieży (nr 117)36. Bardzo ważne jest, by religie 

36 Pośród licznych wystąpień różnego rodzaju należy wymienić: Jan Paweł II, En-
cyklika:  Dominum et Vivificantem (18 maja 1986), AAS 78 (1986), s. 809-900; ten-
że, Encyklika: Redemptoris missio (7 grudnia 1990), AAS 83 (1991), s. 249-340; ten-
że, Przemówienia i homilie w Asyżu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Pokój (27 
października 1986), Insegnamenti IX, 2, 1986, s. 1249-1273; Dzień modlitw o pokój na 
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w naszych często zsekularyzowanych społeczeństwach kształtowa-
ły mentalność dostrzegającą w Bogu Wszechmogącym fundament 
wszelkiego dobra, niewyczerpane źródło życia moralnego, umocnie-
nie głębokiego poczucia powszechnego braterstwa (nr 117). W tra-
dycji żydowsko-chrześcijańskiej na przykład występuje sugestywne 
świadectwo miłości Boga do wszystkich narodów, którą już w przy-
mierzu zawartym z Noem obejmuje On jednym wielkim uściskiem, 
symbolizowanym przez „łuk na obłokach” (por. Rdz 9, 13. 14. 16),  
i którą – zgodnie ze słowami proroków – pragnie zgromadzić w jed-
ną powszechną rodzinę (por. Iz 2, 2 nn.; 42, 6; 66, 18-21; Jr 4, 2; Ps 
47 (nr 117). Pośród różnych religii Kościół spogląda z szacunkiem 
na muzułmanów. Odwołują się oni do Abrahama i oddają cześć Bogu 
zwłaszcza przez modlitwę, jałmużnę i post. W tradycji islamu wystę-
puje wiele postaci, symboli i tematów biblijnych (nr 118). 

Należy również wyrazić szacunek Kościoła dla starożytnych 
tradycji duchowych różnych kontynentów, które zawierają wartości 
poszanowania i współpracy, mogące sprzyjać porozumieniu mię-
dzy ludźmi i narodami. Warto zauważyć wartości wyrażone także 
w ich księgach religijnych, takie jak na przykład szacunek dla życia, 
kontemplacja, milczenie i prostota w buddyzmie; poczucie sacrum, 
ofiary i postu w hinduizmie; a także wartości rodzinne i społeczne 
w konfucjanizmie (nr 119). Synod, zachęcając do rozwijania współ-
pracy między przedstawicielami różnych religii, przypomina jedno-
cześnie o tym, że „wszystkim wierzącym musi być zapewniona sku-
tecznie wolność wyznawania własnej religii prywatnie i publicznie, 
a także wolność sumienia” ( nr 120).

świecie (24 stycznia 2002), Insegnamenti, XXV, 1, 2002, s. 97-108; Kongregacja Nauki 
Wiary: Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystu-
sa i Kościoła (6 sierpnia 2000), AAS 92 (2000), s. 742-765.
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zakończenie

Benedykt XVI wzywa wszystkich chrześcijan, by starali się co-
raz lepiej poznawać Pismo święte. Nigdy nie powinni oni zapominać, 
że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijań-
skiej jest słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane 
w Kościele. To umacnianie więzi ze słowem Bożym będzie miało 
tym większy rozmach, im bardziej będziemy świadomi, że zarówno 
w Piśmie świętym, jak i w żywej Tradycji Kościoła obcujemy z osta-
tecznym słowem Boga o wszechświecie i dziejach.

Im bardziej chrześcijanie będą potrafili oddawać się do dyspozy-
cji słowu Bożemu, tym bardziej będą mogli stwierdzić, że również 
dzisiaj trwa w Kościele Bożym tajemnica Pięćdziesiątnicy. Duch 
Pański nadal zsyła swoje dary na Kościół, aby zostali doprowadze-
ni do całej prawdy, odsłaniając przed nimi sens Pism i czyniąc ich 
wiarygodnymi zwiastunami zbawczego Słowa w świecie. Głoszenie 
Słowa tworzy komunię i prowadzi do radości, która jest darem Du-
cha Świętego (nr 123). Ten głęboki związek między słowem Bożym 
i radością widoczny jest w Matce Bożej (nr 124).

Niech więc każdy nasz dzień – zaprasza Benedykt XVI – będzie 
kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca, 
które stało się ciałem: On jest na początku i na końcu, i „wszystko 
w Nim ma istnienie” (Kol 1, 17). „Uciszmy się, prosi Ojciec Świę-
ty, by słuchać słowa Pańskiego i nad nim medytować, ażeby dzięki 
skutecznemu działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w nas 
przez wszystkie dni naszego życia i do nas mówiło” (nr 124). 

zUSammenfaSSUng: Der ChriSt
– ein menSCh DeS worteS

Die XII ordentliche Vollversammlung der Bischofssynode, die 
im Vatikan vom 5–26. Oktober 2008 stattfand, hatte das Thema: 
„Das Wort Gottes im Leben und der Sendung der Kirche”. Sie hat-
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te ein Ziel: mit Erstaunen das Wort Gottes zu entdecken, um alle 
Christen zu wecken. Der Abschluss der Synodeerfahrung wurde die 
Ermahnung von Benedikt XVI vom 30 September 2010: „Verbum 
Domini – das Wort Gottes im Leben und der Sendung der Kirche”. 
Der Heilige Vater ermutigte alle Christen auf die Wiederentdeckung 
der persönlichen und gemeinschaftlichen Begegnung mit Christus, 
das sichtbare Wort des Lebens.

Die gesamte Heilsökonomie zeigt, dass Gott redet und handelt in 
der Geschichte für das Wohl des Menschen und seine vollkommene 
Erlösung. Jesus steht vor dem Menschen als derjenige, der kam, da-
mit wir das Leben in Fülle haben (vgl. Joh 10, 10). Das Wort Gottes 
wurde uns gegeben, gerade um eine Gemeinschaft zu bauen und die 
Christen auf dem Weg zu Gott in der Wahrheit zu vereinen. Dieses 
Wort richtet sich auf jede Person, aber es ist auch ein Wort an die 
Gemeinschaft und an die Kirche um die Strukturen zu beleben..

Das Wort Gottes verpflichtet, es anderen zu vermitteln. In der 
Verkündigung sollte man vor allem über den inneren Zusammenhang 
zwischen der Übertragung des Wortes und dem christlichen Zeugnis 
zu erinnern. „Gott lädt den Gläubigen ein, lehrt der Heilge Vater, mit 
den Ohren des Herzens zu hören. Das Herz ist in der Bibel nicht nur 
der Sitz des Gefühls und der Emotionen, sondern das tiefste Zentrum 
der Person, wo die Entscheidungen gefällt werden. Deshalb ist die 
Stille, die sich jenseits der Worte entfaltet, notwendig. Der Heilige 
Geist, der sich in Stille mit unserem Geist vereint, lehrt uns, das Wort 
Gottes anzunehmen und zu verstehen (vgl. Röm 8, 26-27).
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Profetyczny wymiar życia
konsekrowanego w nauczaniu
ks. kard. stefana wyszyńskiego

wstęp

Nauka Kościoła Katolickiego poucza nas o potrójnym posłan-
nictwie Chrystusa. Udział Ludu Bożego w kapłańskiej, prorockiej  
i królewskiej funkcji Chrystusa prowadzi do chrześcijańskiego 
świadectwa i kształtuje postawy chrześcijanina. Jezus Chrystus, 
Najwyższy i Przedwieczny Kapłan pragnie, aby jego świadectwo 
i posługa trwały nieprzerwanie za pośrednictwem ludzi. Składając 
Bogu Ojcu najwyższą ofiarę życia, Chrystus usposabia człowieka 
przez namaszczenie Duchem Świętym do składania ofiary sprawo-
wania kultu duchowego, aby Bóg był uwielbiony a ludzie zbawieni. 
Ofiarą człowieka są jego uczynki, modlitwa, apostolskie przedsię-
wzięcia, życie rodzinne, codzienna praca, wypoczynek, cierpienia 
 
 

* ks. prof. Uksw dr hab. czesław Parzyszek sac – pallotyn i wykła-
dowca  w UKSW (kierownik katedry hagiografii), na Instytucie Teologii Apostolstwa 
(wicedyrektor) oraz w WSD w Ołtarzewie. Od 1981 r. pracuje w Zarządzie Prowincjal-
nym Księży Palotynów Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie jako wyższy przełożony. 
Od 1996 r. jest konsultorem Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Od 2002 r. jest członkiem Krajowej Rady Duszpa-
sterstwa Powołań, a od 2008 jest członkiem Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednocze-
nia Apostolstwa Katolickiego w Polsce.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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życia. Wszystko to staje się duchowymi ofiarami miłymi Bogu (por. 
LG 34).1

Chrystus, który stał się posłuszny aż do śmierci i dlatego zo-
stał wywyższony przez Ojca, wszedł do chwały swego Królestwa. 
Podobnie i wierny lud przez zaparcie się siebie oraz przez życie 
święte pokonują w sobie samych panowanie grzechu i za pomocą 
łaski Bożej osiągają stan królewskiej wolności. Służąc Chrystusowi  
w bliźnich rozszerzają Jego Królestwo, które jest królestwem praw-
dy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. 
LG 36).2 Dlatego też wierni mają pilnie starać się o głębsze pozna-
nie prawdy objawionej i usilnie błagać Boga o dar mądrości (por. 
LG 35). Jakkolwiek wszystkie te funkcje w życiu chrześcijanina 
wzajemnie się przenikają i ściśle łączą, spróbujemy jakby wydzielić  
i rozważyć funkcję profetyczną. 

Instytucja proroków istniała już w czasach Starego Testamentu 
i była formą kontaktu Boga z człowiekiem. Bóg przekazywał przez 
proroka swoje prawo i wolę. Prorok jest człowiekiem wybranym 
przez Boga, natchnionym i posłanym do ludzi z Bożym orędziem.3 
Bóg objawia przez proroka swoją wolę i prawo. Prorok to ten, kto 
niejako mówi “za Boga”, kto zna prawdę zawartą w słowie Bożym, 
nosi ją w sobie, kontempluje je i przekazuje innym i strzeże jej  
jak najdroższego dziedzictwa.4 Można powiedzieć, że prorok jest 

1 Opracowano na podstawie pracy s. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profe-
tycznej funkcji Chrystusa przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1987.

2 “Chrystus Prorok Wielki, który zarówno świadectwem życia jak i mocą słowa 
ogłosił Królestwo Ojca, pełni swe prorocze zadania, nie tylko przez hierarchię, która 
naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to ustanowił 
świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała  
w życiu codziennym. Ta ewangelizacja, to znaczy głoszenie Chrystusa dokonywane za-
równo świadectwem życia, jak i słowem nabiera swoistego charakteru i szczególnej sku-
teczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu“ LG 35.

3 Por. R. Rogowski, Światłość i tajemnica, Katowice 1986, s. 255 nn.; P. Beauchamp, 
Prorok, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. Lèon-Defour, Poznań 1973, s. 784 nn.

4 Por. K. Wojtyła, U podstaw odnowy, Kraków 1972, s. 211.
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“widzialnością słów Bożych przed ludźmi”,5 co pociąga za sobą  
odpowiednią działalność i postawę proroka.6 Prorok najpierw od-
krywa siebie jako świątynię, jako dzieło Boga, potem odkrywa 
świat jako przedziwny splot Bożych działań. W strumieniu Bożych 
słów rodzi się pewność, że należy ukazywać prawdziwego Boga  
i Jego dzieła. Kocha i rozpoznaje duchowy świat. Temu  światu 
pragnie służyć, jemu poświęcić życie. Jest to przedziwny rodzaj 
służby. Polega ona na wierności usłyszanym słowom. W tych usły-
szanych słowach działa Bóg przemieniający, powołujący do siebie, 
Bóg, który w sposób szczególny pragnie bliskości z człowiekiem. 
Pro-rok przede wszystkim odkrywa tę bliskość Boga – żyje w cie-
niu Jego tajemnicy. Ta bliskość oczyszcza go, oczyszcza myślenie  
i pragnienia. 

Prorok żyje zasłuchany w Boga. Trwanie to jest w istocie kar-
mienie się Bogiem. Bóg napełnia go swoim Słowem. Nasycony do-
stępuje głębokiego pokoju i tym pokojem ducha namaszcza zdarze-
nia. Jego życie staje się misją. Prorok żyjący Bożym słowem, staje 
się jednocześnie znakiem sprzeciwu. Prorok nie musi mówić, jego 
obecność i jego milczenie są czasem bardziej przekonywujące niż 
słowa. Prorok rozświetla życie i chce być nosicielem Bożych słów 
jak Maryja. Przynosi je napotkanym ludziom, bo dba tylko o jedno 
– by Bóg był uwielbiony. Życie zamienia się w czuwanie wokół Sło-
wa, jedynego słowa – Chrystusa. 

Powyższa charakterystyka proroka jednoznacznie ukazuje nam 
człowieka konsekrowanego, jego życie i posłannictwo. Z racji profe-
sji trzech rad ewangelicznych “oddaje się on całkowicie na własność 
umiłowanemu nade wszystko Bogu, tak że z nowego i szczególnego 

5 L. Balter, Św. Józef jako prorok, “Ateneum Kapłańskie” 104(1985), s. 469.
6 Por. tamże, s. 465 nn.
Wyraźnie o tym mówi F. A. Sullivan: “Takie powołanie i posłanie stawało się czyn-

nikiem determinującym życie proroka. Zmuszało go do słuchania słowa Bożego, a potem 
do działania i głoszenia orędzia”. Tenże, Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna, Warsza-
wa 1986, s. 79.
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tytułu poświęca się służbie Bożej i Jego czci” (LG 44). Stąd kon-
sekracja pomaga do pełniejszego udziału życia konsekrowanego  
w prorockiej funkcji Chrystusa.7

Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński był uczestnikiem 
Soboru Watykańskiego II. Uchwały soborowe dotyczące życia za-
konnego przyjął z pełną aprobatą jako potwierdzenie swoich myśli 
i linii postępowania w Polsce.  Ksiądz Prymas utrzymywał bliski 
kontakt z zakonami.  Widział ich miejsce w Kościele i rozumiał kie-
runki odnowy. Rozważnie wprowadzał w życie uchwały soborowe. 
Specyficzna sytuacja Kościoła i zakonów w polskiej rzeczywistości 
powojennej “pomagała” Księdzu Prymasowi odczytywać i rozwijać  
profetyczne posłannictwo życia konsekrowanego. W tym celu orga-
nizował współpracę międzyzakonną: Wydział Spraw Zakonnych, 
Konferencje Plenarne Wyższych Przełożonych, w których często 
brał udział wygłaszając liczne, programowe przemówienia, zorga-
nizował  instytucję Zakonnych Referentek Diecezjalnych, absolutne 
“novum”, przez które docierał do wszystkich zakonów. Przy Konsul-
tach powstały Komisje, przy Episkopacie Polski powstała Komisja 
Życia Zakonnego.8 

Taka “sieć” organizacyjna dała Księdzu Prymasowi możność 
nauczania i prowadzenia zakonów w Polsce ku wypełnieniu ich po-
słannictwa w Kościele Chrystusowym. Z treści nauczania Księdza 
Prymasa Wyszyńskiego pragniemy w niniejszym artykule wydobyć 
teksty dotyczące profetycznego posłannictwa zakonów, które reali-
zuje się poprzez właściwą formację, świadectwo życia ewangelicz-

7 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane  w posoborowym nauczaniu Kościoła, 
Ząbki 2007, s. 567-575.

8 Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie, 
“Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych” nr 
14(2001), s. 16-27; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie In-
stytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, “Biuletyn Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” V(2001), nr 43, s. 55-65; 
Cz. Parzyszek, Troska Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o życie duchowe osób 
zakonnych, “Warszawskie Studia Pastoralne” 11(2010), s. 38-58.



183

Profetyczny wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu...

nego oraz apostolstwo słowa – czyli włączenie się zakonów w funk-
cję ewangelizacyjną Kościoła.

1. formacja – przygotowaniem do pełnienia funkcji
profetycznej

Prosta refleksja prowadzi do stwierdzenia, że nie ma auten- 
tycznego życia konsekrowanego bez odpowiedniego przygotowa-
nia. Formacja jest procesem i winna trwać do końca życia osoby 
konsekrowanej.9 W swoim nauczaniu Stefan Kardynał Wyszyń-
ski kładł mocny nacisk na rzetelną formację. Formacja winna do- 
prowadzić zakonnika do poznania prawdy o Bogu, o Kościele,  
o własnym posłannictwie. Świadek Ewangelii musi przygotować 
się do wypełnienia swej funkcji. To przygotowanie winno być  
wielostronne.

1.1. Formacja ewangeliczno-duchowa
Ksiądz Prymas domagał się właściwej hierarchii wartości wpaja-

nej młodym siostrom. Nieprawidłowością jest, by najważniejszą była 
przełożona, potem zwyczajnik, reguły, konstytucje, założyciel i jego 
życie, dopiero potem Matka Boska, a na końcu Pan Jezus. Takie wy-
chowanie nie ma korzenia. Gdy przyjdą trudności w życiu zakonnym 
młodej siostry odejdzie ona ze zgromadzenia. Kształtowanie winno 
być teocentryczne. Najważniejszy jest Ojciec Niebieski, bo nowi-
cjuszka to dziecię Boże. Należy ugruntować ją w wierności Bogu, 
Chrystusowi, Kościołowi. Z wierności Bogu zrodzi się wierność 
przełożonym i Konstytucjom. W chwilach trudnych znajdzie oparcie 

9 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane  w posoborowym nauczaniu Kościoła, dz. 
cyt., s. 638-677; J. W. Gogola, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej, w: Formacja 
zakonna, t. I, red. J. W. Gogola, Kraków 1998, s. 9-12; tenże, Pojęcie formacji, “Ży-
cie konsekrowane”  3(1995), s. 4-10; A. Cencini, Synowskie uczucia. Droga formacyjna  
w życiu konsekrowanym, Kraków 2005; B. Goya, Formacja integralna do życia zakon-
nego, Kraków 2007.
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w Bogu.10 Dusza młodej siostry jest jeszcze malutkim, zagubionym 
“Betlejem”, ale w nim ma się zrodzić maleńkie Dziecię Boże i róść  
w Męża Doskonałego, a może i w Męża Boleści, ale i w zwycięskie-
go Boga.11 Tylko przez zjednoczenie z Chrystusem można kształto-
wać się wewnętrznie, odmieniać duchowo i pogłębiać. Zrozumieć 
Chrystusa nie jest łatwo, dlatego Ksiądz Prymas stawiał za wzór Ma-
ryję, która rozważała w swoim sercu to, co usłyszała od Anioła. Ona 
naprzód myślała, później rozumiała, uwierzyła, umiłowała i przystą-
piła do czynu: “Oto ja służebnica Pańska”.12

Aby zrozumieć Chrystusa i do końca uwierzyć Ewangelii trze-
ba użyć głowy i kolan. Przez wysiłek umysłowy i modlitwę, przez 
wiarę i miłość, siostry przygotowują się do służby.13 Wymaga to zro-
zumienia Ewangelii w całej jej prostocie i wyrazistości, wymaga też 
częstego czytania, bo być na służbie Syna Bożego, to znaczy 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.14 
To wczytywanie się w Ewangelię ma trwać przez całe życie zakonne. 
Szczególnie na początku życia zakonnego ważne jest, żeby napełnić 
się duchem mądrości i zrozumienia przez głębokie wnikanie w treści 

10 Por. Kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie do mistrzyń nowicjatów w dniu 
7.III.1952, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. “Soli Deo per Mariam”, s. 258; M. 
Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przedmiotem naucza- 
nia i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dz.  
cyt., s. 11.

11 Por. Kard. Stefan Wyszyński, “Betlejem posoborowe”. Przemówienie z okazji 
świąt Bożego Narodzenia, 23. XII.1965, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. 
t. III, s. 183.

12 Tenże, “Nowoczesna zakonnica – Świątynią Boga jesteście”. Przemówienie do 
sióstr juniorystek, 7.IV. 1975, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. L, s. 31.

13 Por. tamże, s. 27.
14 Por. tenże, Przemówienie do polskich sióstr zakonnych, 24.X.1976, Archiwum 

Prymasa Polski, mps. nieautoryzowany, s. 10; M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów  
w profetycznej funkcji Chrystusa przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Pryma-
sa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dz. cyt., s. 14.
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ksiąg liturgicznych.15 Również głęboko musi być rozumiane życie 
zakonne, duch założycieli.16

Kard. Stefan Wyszyński nieustannie apelował do sióstr o stu-
dium nauki soborowej: “Wczytujcie się w soborowe dekrety o od-
nowie życia zakonnego, zobaczycie tę hierarchię waszych posług  
w Kościele i zrozumiecie, że najważniejszą rzeczą dla was jest obro-
nić, Najmilsze Dzieci, waszą duchowość zakonną, wasze powołanie, 
które jest wielkiej ceny, wasze wybranie, które nie jest poezją, ale 
jest rzeczywistością miłującego Boga, który was zapragnął dla siebie 
i dla swojego Kościoła”.17 Odnowa to nie kodeks dyspens dla za-
konników, nie torowanie drogi do łatwizny życiowej. Duch odnowy, 
właściwie rozumiany, to głęboka, wewnętrzna praca nad dosłownym 
zrozumieniem Ewangelii i wypełnienie jej w miarę sił i możności.18 
Opacznie zrozumiany przez świat zakonny  na Zachodzie w Amery-
ce, doprowadziło go do załamania i rozkładu. Ksiądz Prymas pragnął 
za wszelką cenę uchronić przed tym zakony polskie. Nie może to być 
zmiana wyłącznie zewnętrzna, zmiana stylu bycia, stroju zakonnego. 
Zakonnicy, którzy by poprzestali na tym będą jak stary towar w no-
wym opakowaniu. Mądrzy zakonnicy biorą olej soborowy w swoje 
lampy i niosą światu ogień żywej wiary, miłości, pokoju, ubóstwa, 
posłuszeństwa i czystości.19 “Nowoczesna, postępowa zakonnica to 

15 Por. Kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie do sióstr w Gnieźnie, 12.VIII.1969, 
Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. t. IV, s. 145.

16 M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przedmio-
tem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
dz. cyt., s. 15.

17 Por. Kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie podczas “opłatka” do zakonnic 
Archidiecezji Warszawskiej, 23.XII.1966, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. 
nieautoryzowany, t. III, s. 268.

18 Por. tenże, Przemówienie do Sióstr Szarytek, 28.XI.1967, Archiwum Wydziału 
Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. III, s. 353.

19 Por. tenże, Przemówienie “Podczas jubileuszu dwudziestolecia”. Do Przełożo-
nych Wyższych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich, 6.V.1969, Archiwum Wydziału Spraw 
Zakonnych, mps., t. IV, s. 119; M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji 
Chrystusa przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego, dz. cyt., s. 17.
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ta, która naprawdę głęboko jest zjednoczona z Chrystusem, która 
najmocniej uwierzyła, umiłowała i najpełniej służy. Takich zakon-
nic potrzebuje Kościół wieku XX i następnych, aż do skończenia  
świata”.20

W ostatnim przemówieniu do sióstr juniorystek w niespełna trzy 
miesiące przed śmiercią,  Ksiądz Prymas wrócił do swojej pierwot-
nej myśli o formacji trynitarnej: “Miłość leczy się jeszcze większą 
miłością. Jeżeli nienawiść można zwyciężyć tylko miłością, jeżeli 
przywiązanie do dóbr można uleczyć ubóstwem, jeżeli charakter re-
beliancki można przezwyciężyć przez posłuszeństwo, jeżeli nieład 
serca  można przezwyciężyć przez czystość – to miłość Boga, który 
zranił nasze serce, można skutecznie opanować tylko przez miłość 
(...). I On, Bóg w Trójcy, jest w nas (...). Starajmy się nawiązywać 
z Nim żywy kontakt, a zobaczymy, jak w promieniu Bożej miłości 
rozwiązują się wszystkie trudności osobiste. Spalają się śmieci nawy-
ków przyniesionych ze świata i jesteśmy zdolni oddać się całkowi-
cie Chrystusowi (...). Do moich słów, człowieka, dodałbym jeszcze 
słowo Boga Człowieka, prosząc was, abyście przed wyjściem z tego 
domu przyjęły, każda dla siebie, Nowy Testament, słowo  żywota 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo tylko ono trwa wiecznie”..21

1.2. Formacja eklezjalna
Formacja zakonna w duchu prawdziwej odnowy soborowej pro-

wadzi w prostej linii do formacji eklezjalnej.22 Duch życia wewnętrz-
nego i duch apostolski, kard. Stefan Wyszyński te dwie formacje 
porównywał do dwóch kamieni węgielnych, na których wspiera się 

20 Kard. Stefan Wyszyński, “Nowoczesna zakonnica – Świątynią Boga jesteście”. 
Przemówienie do sióstr juniorystek, 7.IV. 1975, art. cyt., s. 31.

21 Tenże, “Spojrzał Pan z miłością”. Przemówienie do sióstr juniorystek, 2.III.1981, 
w: B. Piasecki, Ostatnie dni Prymasa, Rzym 1982, s. 109-110.

22 O. Hołda zauważa, że “formacja apostolska musi iść równolegle z formacją 
zakonną na wszystkich etapach, jako inicjacja w postulacie, pogłębienie w nowicjacie  
i dojrzewanie we wszystkich latach aż do końca życia”. Tenże, Życie konsekrowane, War-
szawa 1979, s. 70.
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praca rodzin zakonnych.23 Ksiądz Prymas mówił do mistrzyń nowi-
cjatów, że muszą tak formować młode pokolenie, żeby miało ono 
oczy szeroko otwarte i ducha wrażliwego na Kościół i jego potrzeby. 
Ale błędnym byłoby rozumowanie: “jak najmniej życia zakonnego, 
by jak najwięcej być w pracy apostolskiej”.24 

Wierność powołaniu zakonnemu jest sprawdzianem, czy zakon-
nik nadaje się do pracy apostolskiej.25 Konieczna jest gruntowna 
formacja duszpasterska u osób konsekrowanych. “Kiepski zakonnik 
będzie też kiepskim duszpasterzem”.26 Niemal programowym jest 
list Księdza Prymasa do zgromadzeń zakonnych, pisany z Komań-
czy w roku 1956. Między innymi czytamy w nim: “Potrzeba coraz 
czulszej wrażliwości wszystkich rodzin zakonnych na głos Stolicy 
Świętej (...), która stara się wyprowadzić je z odosobnienia, by użyć 
do pracy apostolskiej, do współpracy z Hierarchią (...). Potrzeba, aby 
rodziny zakonne odnowiły w sobie i pogłębiły ducha apostolskiego, 
gotowe podjąć te zadania, które Hierarchia  kościelna uzna za najpil-
niejsze, zwłaszcza w dziedzinie współpracy parafialnej z duchowień-
stwem, akcji katolickiej, katechetycznej (...). Potrzeba większego 
wniknięcia w apostolską duchowość założycieli, która wyrastała (...)  
z gorliwości o zbawienie dusz ludzkich, z miłości ku przepowiadanej 
Ewangelii”.27

Z racji eklezjalnego charakteru życia zakonnego, zakonnicy win-
ni widzieć szereg potrzeb, wejść w nie, by je jak najwierniej wy-

23 Por. Kard. Stefan Wyszyński, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Zakonnych 
Żeńskich, 18.IV.1968, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. IV, s. 29-30.

24 Tenże, Do sióstr diecezji gdańskiej, 12.IV.1964, Do Przełożonych Wyższych Zgro-
madzeń Zakonnych Żeńskich, 6.V.1969, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps.,  
t. III, s. 47.

25 Por. tenże, Do Sióstr Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich, 25.IV.1964, 
Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. III, s. 56.

26 Tenże, Przemówienie na Konferencji Plenarnej Wyższych Przełożonych Zakonów 
Męskich w Polsce, Archiwum Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 
mps. nieautoryzowany, t. 204, s. 26.

27 Tenże, List do Sióstr, 12.VII.1956, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., 
t. I, s. 1-4.
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konać. Do tego trzeba się przygotować, nauczyć, przeszkolić, by 
móc zrozumieć Kościół Boży. Nieustannie Ksiądz Prymas zachęcał: 
“Wszędzie Was Kościół potrzebuje coraz bardziej (...) tej waszej 
świętości (...) gruntownego uświadomienia religijnego i teologicz-
nego, potrzebuje waszego apostolstwa”.28 Jednocześnie przypomi-
nał: “Musicie zrozumieć, czego Kościół od Was oczekuje, jak ma 
nastąpić w waszej duchowości wewnętrzna przebudowa (...), głębsze 
ogarnięcie myśli Bożej. To wymaga coraz głębszego ducha modli-
twy i pracy myślnej”..29 

Kard. Stefan Wyszyński przypominał, że już w nowicjacie trzeba 
oswajać się z tym, że apostolstwo jest męczeństwem. To nie jest wy-
godnictwo, bawienie się “w piękną damę w habicie”. Posłannictwo 
apostolskie kończy się nieraz “na czerwono”, bo Kościół jest wal-
czący, apostolski i męczeński. Zbawia świat nie tylko przez Krew 
Chrystusa, ale często przez krew  swoich synów i córek.30

Rady ewangeliczne interpretował Ksiądz Prymas w duchu apo-
stolskim. Kiedyś doskonałością było zamknąć się w klasztorze i nie 
patrzeć na świat. Dzisiaj trzeba wyjść z klauzury i otworzyć oczy na 
świat, żeby go zrozumieć i być zdolnym do pomocy współczesne-
mu człowiekowi. Czystość nie polega na tym, że zakonnica nie widzi 
nic brudnego. Trzeba niekiedy widzieć brudne rzeczy, a oczy i serce 
zachować czyste, widzieć zło a pozostać dobrym, widzieć nawet naj-
cięższe grzechy a zachować wewnętrzny spokój i równowagę. Jest to 
postawa wewnętrznej czystości, trudniejszej, ale koniecznej na dziś.31 
Nie trudno być posłusznym w obrębie klauzury, gdzie przepisy, regu-

28 Tenże, Do Sióstr Przełożonych Metropolii Warszawskiej, 15.II.1958, Archiwum 
Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 86.

29 Tenże, Do Sióstr Przełożonych Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji noworocz-
nego dnia skupienia, 2.I.1968, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. IV,  
s. 5-7.

30 Por. tenże, Do mistrzyń nowicjatów, 9.V.1958, Archiwum Wydziału Spraw Za-
konnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 112.

31 Por. tenże, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich, 
7.IX.1963, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. II, s. 345-346.
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laminy ustalają porządek dnia. Należy jednak wypracować w sobie 
taką miarę posłuszeństwa będąc także poza domem, poza klauzurą, 
poza okiem przełożonych, żeby być wewnętrznie podporządkowa-
nym Bogu, przełożonym, przepisom zakonnym. Takie posłuszeństwo 
jest usposobieniem wewnętrznym, jest trudniejsze, ale potrzebniej-
sze. Ślub ubóstwa nie jest raczej trudny ze względu na niewielki stan 
posiadania.32 Niemniej ucierpieć może duch ubóstwa przy przywią-
zaniu do własnego stylu życia. Dziś należy wyjść z pomocą ubogim  
i chętnie dzielić się dobrami, które Bóg powierzył zakonom.33 

Kard. Stefan Wyszyński uznawał śluby za potężne środki formacji 
i dlatego wyrażał ogromne ubolewanie z powodu kierowania do niego 
próśb o zwolnienie ze ślubów zakonnych, niekiedy i wieczystych. Go-
tów był na kolanach prosić, aby zakonnice zrozumiały, że powołanie, 
śluby, ich serca, dusze i życie nie są ich własnością, ale należą do całego 
Ludu Bożego. Są własnością Chrystusa żyjącego w Kościele. Zwolnie-
nie ze ślubów to jakaś straszna przegrana, katastrofa, rozsypanie dóbr 
wziętych z Boga i należących do Kościoła. Prosząca o zwolnienie nisz-
czy to wszystko na własny rachunek, zapominając o swoim osadzeniu 
w Kościele i o swoim posłannictwie. Powołanie zakonne to skarb, któ-
ry można posiąść na tej ziemi, dlatego należy uczynić wszystko, nawet 
wiele ucierpieć, by ocalić ten skarb dla Boga żyjącego w Kościele.34

1.3. Formacja intelektualna
Kard. Stefan Wyszyński  słusznie zauważał, że “nie wystarczy 

wierzyć, choć to jest bardzo dużo, trzeba też i wiedzieć”.35 Stąd wy-

32 Por. tamże, s. 346.
33 Por. tamże, s. 347; M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji 

Chrystusa przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego, dz. cyt., s. 23.

34 Por. kard. S. Wyszyński, Przemówienie podczas “opłatka” do zakonnic Archidie-
cezji Warszawskiej, 23.XII.1966, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieauto-
ryzowany, t. III, s. 269.

35 Tenże, Do Sióstr Dyrektorek, Wychowawczyń i Nauczycielek, 22.VIII.1958, Ar-
chiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 132.
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pływa konieczność pogłębiania wiedzy o Bogu i życiu konsekrowa-
nym. Nie ma dla człowieka granic w poznawaniu Słowa i nieskoń-
czonej głębi Boga.36 Wzorem głębokiej refleksji nad tajemnicą Boga 
jest Maryja. Ksiądz Prymas nazywał Ją “Pierwszą Studentką Teo-
logii”. Ona studiuje Słowo Boże do Niej skierowane.  Jest pojętną 
Uczennicą. Rozważa i wyprowadza wniosek: “Ecce Ancilla Domini, 
fiat mihi secundum Verbum Tuum”. Słowo Boże zrozumiała, przyję-
ła, doceniła, wypielęgnowała.37

Ksiądz Prymas usilnie zachęcał przełożone zgromadzeń zakon-
nych do wysyłania swoich sióstr na studia, gdyż pojawiają się nie-
małe opory. Są zakonnice, które uważają, że wiedza w życiu zakon-
nym jest zbyteczna, że wystarczy im silna wiara. Wiara jest łaską 
Bożą, ale ona musi się czymś odżywiać. Skarżą się nieraz siostry, 
że mają duże trudności w życiu duchowym, a to często pokrywa się 
z brakiem podstawowej wiedzy teologicznej. Przychodzi zubożenie 
ducha, mało świętości i wyższej doskonałości. Wielka jest odpowie-
dzialność przełożonych i mistrzyń za to “suchotnicze życie”.. Można 
łatwo zauważyć, że przy dłuższym zaniedbaniu czytania duchowego 
w duszy wytwarza się jakaś pustka.  Zauważa się ogromną “posu-
chę” myśli, chcenia, rozumienia, modlitwy, życia wewnętrznego.  
W dalszej konsekwencji pociąga za sobą brak powołań. Bóg nie po-
śle do takiego zakonu nowych powołań, bo “uschną, brak tam  Bożej 
wilgoci – nauki i mądrości”..38

Ze zdziwieniem Ksiądz Prymas spotykał niezrozumiałe zja-
wisko, że przełożone zakonne “boją się” wykształconych sióstr. 
Przecież mądrość nie polega na dyplomie, ale na otwarciu się na 
Ducha Świętego. Nie należy się bać dyplomowanych, gdyż i oni 

36 Por. tenże, Przemówienie do studentów Wydziału Teologii dla Świeckich na KUL, 
3.V.1960, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. VI, s. 226.

37 Por. tamże, s. 227.
38 Por. tenże, Do Sióstr Dyrektorek, Wychowawczyń i Nauczycielek, 22.VIII.1958, 

Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 132 nn.
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są potrzebni.39 Wiedza rozszerza widzenie Boga, a przez to zbliża 
do Niego. Cząstkowe poznanie Prawdy jest potężnym bodźcem do 
poznania całej Prawdy Bożej. Mąż nauki staje się kapłanem Prawdy 
– służy Prawdzie przez przekazywanie jej. Ideałem profesora jest 
służba Prawdzie, a nie tylko pensja. Podobnie ideałem studenta jest 
nie tylko dyplom, ale również pragnienie Prawdy, kształtowanie  
w sobie nie zawodowca, ale kształtowanie w sobie człowieka i po-
głębianie swojej osobowości. Dzięki tak ustawionej hierarchii ide-
ałów można mieć pewność godnego wykonywania zawodu. Będą  
to ludzie o poprawnym myśleniu, zdrowym światopoglądzie i ja-
snym sądzie, wykształceni na Bożej Prawdzie, w świetle Światłości 
prawdziwej.40

Pod wpływem tak cierpliwego, nieustępliwego i wyjaśniającego 
nauczania Księdza Prymasa w tej ważnej kwestii sytuacja wkrót-
ce się poprawia. Podjęcie studiów przez siostry było posunięciem 
opatrznościowym. Wkrótce bowiem została usunięta religia ze 
szkół i siostry, które pogłębiły wiedzę teologiczną, mogły podjąć 
nauczanie religii w kościołach i kaplicach.41 Nauczyciele Prawdy 
muszą przygotować się starannie i poznać zdrową naukę katolicką. 
Uczelnie katolickie mają za zadanie dotykać Chrystusa “Tomaszo-
wym palcem”, żeby mocniej uwierzyć. Człowiek wierzący ma pra-
wo do tego, aby jego wiara była wyjaśniana z pomocą rozumu, jak 
 

39 Por. tenże, Do przełożonych Wyższych, 29.VIII.1958, Archiwum Wydziału Spraw 
Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 144. 

Gdy były przełożone, które jeszcze nie wysłały na studia ani jednej siostry, wtedy 
Ksiądz Prymas wzywał te przełożone i polecał, aby to uczyniły. Por. tamże.

40 Por. tenże, “Trzy ideały”, “Tygodnik Powszechny” 19(1947), s. 6,; przedruk  
w: Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 220 nn.;  
M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przedmiotem 
nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego,  
dz. cyt., s. 29.

41 Por. kard. S. Wyszyński, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Żeńskich Ar-
chidiecezji Warszawskiej, 2.VIII.1958, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps.,  
t. I, s. 117 nn.
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najdalej jest to możliwe. Sama wiara nie wystarczy, chociażby była 
najsilniejsza.42

1.4. Dojrzała osobowość powołanego – owocem formacji
Formacja na drodze rad ewangelicznych ma prowadzić do 

ukształtowania pełnej, dojrzałej osobowości powołanego. W długo-
trwałym procesie formacyjnym  zakonnik staje się uczniem Chrystu-
sowym – człowiekiem Bożym przez wzrastanie w ciągłym wysiłku 
upodabniania się do swego Mistrza, przez coraz pełniejsze przej-
mowanie Chrystusowego sposobu myślenia i działania. W aspekcie 
profetycznym oznacza to nosiciela i głosiciela Słowa Wcielonego, 
gotowego do dawania świadectwa Chrystusowi słowem i życiem. 
Człowiek pozostający w łączności z Bogiem może stać się wysłanni-
kiem Boga Miłości, stać się Jego dłońmi, oczyma, wargami, uśmie-
chem, słowem. Bóg wszystko załatwia poprzez ludzi; są Mu bardzo 
potrzebni.43

Przekształcenie siebie w narzędzie Bożego działania wymaga 
wyjścia z siebie, przekreślenia siebie, wymaga odwagi, gotowości 
na życie trudne, ofiarne dla dobra wspólnoty. Zakonnik promieniuje 
na otoczenie tym, co nosi w sercu, tym, kim jest.44 “Wy też pamię-
tajcie, musicie być kimś. Nie idzie o to, aby było ludzi wiele, tylko 
by byli to ludzie dobrzy, wartościowi. Więcej znaczy człowiek z cha-
rakterem, mężny, odważny, zdolny do ofiary, mający ducha wiary  
i miłości, aniżeli trzciny chwiejące się od wiatru, aniżeli w miękkie 
szaty obleczeni”.45 Ewangelizacja ma być nie tylko przekazywa- 
 

42 Por. tenże, 25-lecie Towarzystwa Przyjaciół KUL, 18.IV.1971, Archiwum Pryma-
sa Polski, mps., t. XXXVI, s. 278-279.

43 Por. tenże, Na 700-lecie śmierci św. Bonawentury, 29.XI.1974, Archiwum Pry-
masa Polski, mps., t. XXLVIII, s. 149.

44 Por. tenże, “Orka na nowinie”, Przemówienie do mistrzyń nowicjatów zakon-
nych, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. IV, s. 175.

45 Tenże, Na 50-lecie domu Sióstr Sacrè Coeur, 12.XII.1971, Archiwum Prymasa 
Polski, mps. nieautoryzowany, s. 4-7.
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niem wiedzy, ale treści tego, czym katecheta żyje na każdy dzień, bo  
z pełnego serca usta mówią. Jego mowa ma być nie tyle nauczaniem 
co wyznawaniem. Gdy do duszy człowieka wtargnie Bóg, porwie 
go za sobą i zachwyci, wówczas człowiek cały emanuje promieniem 
Bożej Prawdy.46 

Człowiek Boży wewnętrznie zespolony z Chrystusem, ma duszę 
rozświetloną, promienną, jest pogodny, zazwyczaj uśmiechnięty. 
Jest nieustannie włączony w to światło, które w sobie nosi. Sło- 
wo Przedwieczne weszło mu w krew, w myśl, w duszę. Mówiąc 
słowa dnia powszedniego, jest promieniem prześwietlonym Sło-
wem  Żywota. Czasami bywa sytuacja odwrotna. Zakonnica nie 
ma ludziom nic do powiedzenia. Wtedy jest to “taka lalka ubrana  
w habit”.47 

A tymczasem ludzie są głodni i spragnieni Ewangelii: “Wy je-
steście po to, aby wnosić w życie ludzkie ład Boży, aby wartościami 
Bożymi wspierać ludzi w ich codziennej męce, w trudzie i cierpie-
niach. Do tego potrzeba wielkiej mocy ducha”.48 Głosiciel wiary 
musi być człowiekiem gorejącym. Smutne to, gdy w szeregach na-
uczycieli Słowa Bożego znajdują się ludzie o zimnym sercu – urzęd-
nicy. Służba Słowu Wcielonemu “jest osobistym ujawnieniem sie-
bie. Człowiek otwiera swoją duszę, pozwala słuchaczom patrzeć w 
siebie, w to, czego sam jest pełen. Tylko taka postawa nauczania jest 
skuteczna”.49 Cytując Tomasza à Kempis Prymas dodał: “Dokądkol-
wiek pójdziesz, idź cały. Ty pójdziesz cały z tym, kim jesteś. Dlatego 
 

46 Por. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przed-
miotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego, dz. cyt., s. 37.

47 Kard. S. Wyszyński, Do mistrzyń nowicjatów, 9.V.1958, Archiwum Wydziału 
Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 113.

48 Tenże, “Służyć mocami ducha”. Do Sióstr diecezji drohiczyńskiej, 1.X.1966, Ar-
chiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. III, s. 237.

49 Tenże, Do Księży rekolekcjonistów i misjonarzy zakonnych, 24.I.1975, Archi-
wum Prymasa Polski, mps., t. XLIX, s. 63.
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nie jest najważniejszą rzeczą gdzie jesteś, tylko kim jesteś.. Kim ty 
jesteś!”.50

2. Świadectwo życia zakonnego

Świadectwo życia jest odpowiedzią na Boże objawienie.51 Nieść 
Światło Chrystusa w życiowej interpretacji, to jeden z wymiarów 
funkcji profetycznej Ludu Bożego. Kard. Stefan Wyszyński w pełni 
doceniał świadectwo życia zakonnego. Uważał, że zakonnicy winni 
odzwierciedlać  przymioty Boga, Jego miłość, świętość, winni być 
żywą Ewangelią tak w życiu indywidualnym jak i wspólnotowym. 

Nieustannie apelował o czytelność, wyrazistość, prawdziwość 
świadectwa życia zakonnego. Widzi je w następujących aspektach: 
zakony jako znak obecności Boga, zakonnik jako człowiek Boży 
(“homo Dei”), oraz świadectwo życia wspólnego.

2.1. Zakony znakiem obecności Boga
Milczące świadectwo życia wzbudza w patrzących  refleksje: 

dlaczego takimi są, dlaczego żyją właśnie w ten sposób? Jest to 
pierwsze, milczące, ale mocne i skuteczne wieszczenie Dobrej No-
winy. Doceniając świadectwo życia zakonnego Ksiądz Prymas wy-
magał od zakonów  postawy świadectwa, umiejętności bycia sobą, 
mówienia całym swoim istnieniem o Bogu w różnych trudnych sy-
tuacjach. Świadectwo to “wyrasta z żywej wiary, z tego nadprzyro-
dzonego zmysłu, którym człowiek jest przeniknięty do głębi i tego 
pragnie Kościół dla rodzin zakonnych”.52 Takie życie jest znakiem, 

50 Tenże, Do Sióstr zakonnych, 1.II.1981, Archiwum Prymasa Polski, mps. nieauto-
ryzowany, s. 5; por. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa 
przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego, dz. cyt., s. 39.

51 Por. kard. K. Wojtyła, U podstaw odnowy, dz. cyt., s. 177.
52 Kard. S. Wyszyński, Do Sióstr Zakonnych, 6.III.1972, Archiwum Prymasa Pol-

ski, mps. nieautoryzowany, s. 1-7.
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“że można być wolnym we współczesnym świecie”..53 Tacy ludzie 
muszą być w Kościele i dlatego Kościół soborowy wyeksponował 
życie zakonne i na nowo je nobilitował.54 Życie zakonne wprowadza 
siłę działania Kościoła poprzez  swoją dynamikę życiową, życie we-
wnętrzne, duchową inicjatywę. Obowiązkiem Hierarchii i zakonów 
jest walka o jego zachowanie.55

To świadectwo na zewnątrz, wyznanie Boga przed ludźmi ma 
na celu zdobycie świata dla Boga. Świadectwo o istnieniu Boga jest 
konieczne z powodu negacji Boga, jak również wciąż wzrastającej 
obojętności religijnej. Stąd też Ksiądz Prymas usilnie i nieustępliwie 
domagał się czytelnego apostolstwa obecności zakonów. Jednym  
z zewnętrznych znaków tej obecności jest strój zakonny.56 Już samo 
“przesunięcie się zakonnicy w habicie” przez ulicę coś mówi; jest 
to wyznanie, przypomnienie Boga.57 Widok zakonnicy czy księdza 
w sutannie denerwuje obojętnych religijnie, drażni, ale stawia przed 
nimi problem Boga. Ludzie chcieli by “wyciszyć” Kościół, wyma-
zać imię Boga z ziemi żyjących tak, by już nic Go nie przypomina-
ło. Wobec takiej sytuacji Ksiądz Prymas gorąco prosił o noszenie 
stroju zakonnego. “Na litość Bożą, prosimy was o to, jeżeli chcecie 
to na kolanach, pilnujcie habitu”.58 Życie kapłańskie nie może być 
ułatwione, bo Pan nieustannie wymaga. Nie może być “zakamuflo-
wane”, zalęknione, “postępowe”. Ubolewał, że szafy zakonników 

53 Por. tenże, “Odnowa życia zakonnego według potrzeb Kościoła w Polsce”. Do 
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 10.IV.1972, Archiwum Konferencji Wyż-
szych Przełożonych Zakonów Męskich, mps., t. 279, s. 3-6.

54 Por. tamże, s. 6.
55 Por. tenże, Przemówienie do Wyższych Przełożonych Zakonów i Zgromadzeń Mę-

skich, 11.X.1957, Archiwum Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 
mps., t. 2, s. 1-21.

56 Por. tenże, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich, 
18.V.1968, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. IV, s. 31.

57 Por. tamże.
58 Por. tenże, Przemówienie do Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich w Pol-

sce, 7.V.1970, Archiwum Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, mps.,  
t. 255, s. 19.
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przepełnione są garniturami, a przecież habit czy sutanna, to nie tyl-
ko ubiór, to świadectwo dawane Chrystusowi.59 “Jeżeli zakonnikowi 
wydaje się, że dopiero wtedy będzie postępowy, gdy rozstanie się  
z habitem, zapuści włosy i założy krawat”,60 to się łudzi.

Świat współczesny – mawiał Prymas Polski – mimo negacji czy 
obojętności wobec Boga, tegoż Boga jednak podświadomie pragnie: 
“Bóg niepokoi, Kościół niepokoi, Krzyż niepokoi, chrześcijaństwo 
nie daje spoczynku – to dobrze. Przecież o to idzie, żeby się ludzie 
budzili”.61 Szukający Boga walczą o Jego rehabilitację w świecie,  
o wyrazisty Jego obraz. Szukają Boga w ludziach. “Chyba my jeste-
śmy ambasadorami, to my jesteśmy Jego fotografiami i ludzie się za 
tym oglądają. Tak jest (...) my w większym czy mniejszym stopniu 
emanujemy z siebie Chrystusa”..62 

Niejednokrotnie słyszy się smutny zarzut: “Wy  wszyscy jeste-
ście bardzo pobożni (...). Krzyże nosicie na piersiach, macie wspa-
niałe habity, kaplice wyzłocone, ale wy nam Boga nie pokazujecie, 
to pewno Go nie ma, skoro wy, Jego przedstawiciele, tak mało nam 
przypominacie Boga (...). Czy nie mają prawa do tego, byśmy im 
lepiej Boga pokazywali całym swoim życiem, całą swą osobowo-
ścią, i postem, i stylem życiowym?”..63 Należy więc tak przepraco-
wać, przeorać, wewnętrznie przerobić styl życiowy zakonów, aby 
naprawdę przypominać ludziom Boga – nawet gdyby się zmieniły 
warunki bytowania, gdyby zakony zostały pozbawione habitu, klau-

59 Por. tenże, “Odnowa życia zakonnego według potrzeb Kościoła w Polsce”. Do 
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 10.IV.1972, art. cyt., s. 9-10.

60 Tenże, “Siewca Słowa – Matką Chrystusowi”. W 29-tą rocznicę śmierci Korniło-
wicza, 26.IX.1975, Archiwum Prymasa Polski, mps., t. 51, s. 260-262.

61 Tenże, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń i Zakonów Żeńskich, 7.XI.1960, 
Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. 281, s. 5.

62 Tamże, s. 189; por. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji 
Chrystusa przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego, dz. cyt., s. 48.

63 Kard. S. Wyszyński, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń i Zakonów Żeń-
skich, 7.XI.1960, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, 
s. 287.
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zury i domu, wtedy ma pozostać “sponsa Christi”.64 Sytuacja taka 
zaistniała w Polsce w okresie rozbiorów. Wtedy O. Honorat, kapu-
cyn, powołuje zgromadzenia zakonne ukryte, aby za wszelką cenę 
nieść Narodowi Chrystusa.65 Kiedy niewiele jest do powiedzenia, 
należy swoją godną postawą, spokojem i zaufaniem coś wyznawać  
i czegoś uczyć.66

Jako wzór dla zakonów, Ksiądz Prymas ukazywał postawę Ma-
ryi. “Pod krzyżem Maryja nic nie mówiła, ale stała. Postawą swoją 
uczyła i wyznawała”..67 Przyznała się do swego Syna, chociaż był 
napiętnowany jak zbrodniarz i konał wśród złoczyńców.68 Aposto-
łowie odeszli z Kalwarii i gdzieś się “poubezpieczali” po kątach, 
winszując sobie, że jako tako z tej opresji wyszli. Ale Maryja została  
“w miejscu najbardziej bolesnego tragizmu i stała”.69

2.2. Zakonnik – “homo Dei”
“Homo Dei życiem swoim Boga-Człowieka synom człowie-

czym głosi, aby żywym porwani przykładem umieli w ciele ludzkim 
żyć po Bożemu” – takie hasło napisał Ksiądz Prymas dla kwartalni-
ka “Homo Dei” w 1949 r. Wspaniale charakteryzuje ono człowieka 
powołanego do życia zakonnego i jego zadanie życiowe. Zakonnik 
z racji powołania go przez Boga winien tak integralnie należeć do 
Boga, aby całym sobą mógł Boga emanować, tym samym być Jego 

64 Por. tamże, s. 287 nn.
65 Por. tenże, “Nie opuszczać rąk...”. Setna rocznica założenia Zgromadzeń Zakon-

nych Bezhabitowych, 24. II.1974, Archiwum Prymasa Polski, mps., t. XLV, s. 134-140.
66 Por. tenże, “By przerastać siebie...”. Do Sióstr Archidiecezji Warszawskiej, 

3.VIII.1964, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. III, s. 83.
67 Tamże.
68 Por. tenże, “Właściwa służba Kościołowi w zakonie posoborowym”. Do Prze-

łożonych Wyższych Zgromadzeń i Zakonów Żeńskich, 19.IX.1975, Archiwum Prymasa 
Polski, mps., t. LI, s. 204.

69 Tenże, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń i Zakonów Żeńskich, 7.XI.1960, 
Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 284; por. M. Wajs, 
Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przedmiotem nauczania  
i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dz. cyt., s. 49.
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żywym świadkiem, bo jest Jego własnością.70 Do osoby zakonnej 
należy “wpisać się” z radością w oddanie się Bogu. Bóg nie nisz-
czy osobowości, ale w ten sposób staje się “homo Dei”..71 Ubóstwo 
zakonne – jak napisał Ksiądz Prymas – oznacza, że osoba zakonna 
nic nie ma, nawet siebie, gdyż wszystko należy do Ojca. A osoba za-
konna tylko tak ostrożnie i delikatnie posługuje się tym wszystkim.  
“I nie mówmy: oddaję się Tobie, Ojcze, tylko: cieszę się żeś zabrał 
co swoje przez odczute powołanie. I teraz tylko czuwam nad tym, 
żeby to, co Bóg w swej miłosnej dłoni trzyma, żeby Mu tego nie 
wydzierać. Tak żal każdego momentu życia naszego – tylko dla sie-
bie, każdego uczucie – które nie byłoby ku Bogu, każdego aktu woli 
– który by do Niego nie prowadził, każdej myśli – która nie byłaby 
Bogiem zajęta. Tak żal każdego słowa – które by nie tchnęło Bo-
giem, żal najdrobniejszej energii – która by nie przymnażała Bożej 
chwały, żeby nasz czas był tylko dla Boga. I byśmy raczej ze znu-
żenia padli może o parę lat wcześniej nawet, niż byśmy mieli długo,  
a niegodziwie żyć”.72

Bóg pragnie miłości swoich wybranych. Jest przeciwnikiem mi-
nimalizmu życiowego, dlatego ciągle podnosi mu wymagania. Do-
świadcza miłość powołanego, bo pragnie, aby był bardziej większym 
i wspanialszym. Zakonnik winien podjąć wymagania Boże. Moc  
i miłość doskonali się w przeciwnościach, w cierpieniu i słabości. 
Warto na świecie czynić tylko to jedno – miłować.73

“Homo Dei” – człowiek Boży rozmiłowany w Bogu jest rado-
sny. Miłość napełnia radością, która powinna być jednym z zasadni-
czych nurtów życia zakonnego. “Nasza twarz, gdy patrzymy w jasne 

70 Por. tenże, Przemówienie do sióstr juniorystek, 8.IV,1974, Archiwum Prymasa 
Polski, mps. nieautoryzowany, s. 2.

71 Tamże, s. 4-5
72 Tenże, Do Sióstr Archidiecezji Warszawskiej, 3.VIII.1957, Archiwum Wydziału 

Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 57.
73 Por. tenże, “W sercu milczenia”. Do Przełożonych domów zakonnych żeńskich 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 2.I.1962, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps.,  
t. II, s. 146-148.
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oczy Boga, nie może przypominać beczki kapusty (...). Okazać Bogu 
radość! I nie tylko Jemu, ale i ludziom, aby widzieli nasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca. To jest, Dzieci,  radość, że Bóg wybrał, że 
wziął, że zapragnął dla Siebie. Tego nie można nigdy tracić z oczu. 
Dziś właśnie przystoi nam radość i uczucie wdzięczności za powoła-
nie”..74 Radość jest również świadectwem wiary. “Prawdziwi słudzy 
życia nigdy nie są zrozpaczeni, nigdy nie mają opuszczonych rąk, 
nigdy nie są rozłożeni na całego. Takiej sytuacji nigdy dla nas wie-
rzących nie ma”..75 

Owoc pracy dla Boga dojrzewa pod koniec życia. “Najwspania-
lej się uśmiecha i najpiękniej wygląda człowiek, który przeżył życie, 
niosąc w sobie Boga (...). Piękno Boga najbardziej osiada na obliczu 
człowieka wtedy, kiedy człowiek już ujrzał twarzą w twarz Boga. 
Wtedy jak gdyby na wierzących wychodzi wszystko, co dotąd było 
w nas ukryte, a co odtąd staje się niejako publiczne; zdradzona ta-
jemnica wewnętrzna człowieka, żyjącego z Bogiem”.76

2.3. Świadectwo życia wspólnego
Zakonnik realizuje swoje powołanie we wspólnocie zakonnej. 

Tym samym staje się ona zwielokrotnionym świadectwem życia 
Bożego i Jego Ewangelii. Świadectwo we wspólnocie polega na 
wzajemnej komunii między zakonnikami oraz komunii zakonników  
z Bogiem. Zakonników łączy wspólna tradycja, modlitwa, praca, za-
soby, przepisy, posiłek, odpoczynek. To wszystko ma być ożywione 
duchem Ewangelii, radości, umartwienia, duchem wiary i nadziei. 

74 Tenże, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń i Zakonów Żeńskich, 10.X.1959, 
Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 183-184.

75 Tenże, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń i Zakonów Żeńskich, 15.V.1959, 
Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 165.

76 Tenże, “Ozdoba córy królewskiej”. Do Sióstr Elżbietanek po zmianie stroju za-
konnego, 23.III.1963, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. II, s. 287; por.  
M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przedmiotem na-
uczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dz. 
cyt., s. 56.
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Takie świadectwo wymaga rezygnacji z komfortu i wygód, jeżeli 
życie konsekrowane ma być naśladowaniem życia Chrystusa Pana. 
Świadectwem też jest miejsce zamieszkania, podróże, kontakty ze-
wnętrzne, sposób pracy, forma odpoczynku, wierność apostolstwu. 
Cały styl życia świadczy o miejscu, jakie zajmuje Chrystus w ich 
życiu.77

Ksiądz Prymas kładł mocny akcent na świadectwo wspólnoty 
zakonnej. W świecie zmaterializowanym i zawężonym do techni-
cyzmu produkcyjnego jest coraz więcej ludzi “duchowo głodnych”. 
“Przychodząc do rodzin zakonnych muszą znaleźć to, co w świe-
cie zagubili, muszą więc trafić na środowisko, w którym zagubione  
i niedocenione wartości naprawdę żyją”.78 Wskazywał zakonom, ze 
Kościołowi potrzebna jest świętość zakonników, wciąż wzrastająca 
miłość, głębokie związanie z Bogiem przez łaskę uświęcającą, cał-
kowite zaufanie Bogu i Kościołowi.79 “Przez Słowo Boże tworzy się 
swoista wspólnota wszystkich zjednoczonych w imię Pańskie”; ono 
jest dynamiczne i ma mieszkać we wspólnocie.80 

Dom zakonny winien być wypełniony cnotami chrześcijańskimi, 
ale – rzecz jasna – cnoty nie przylegają do ścian i sufitów. Ludzie 
Boży, jakimi są zakonnicy, muszą nieustannie pamiętać, Kogo noszą 
w sobie. Bóg w sercu zakonnika ma być otoczony cnotami. Chodząc 
w takim usposobieniu po domu, łatwiej jest uniknąć “zderzenia”  
z drugim człowiekiem. Najtrudniej jest kochać w ciasnym domku. 
To należy do niełatwej sztuki współżycia domowego, współżycia  

77 Por. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przed-
miotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego, dz. cyt., s. 57.

78 Kard. S. Wyszyński, Do Sióstr Zakonów Kontemplacyjnych, 2.V.1968, Archi-
wum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. IV, s. 22.

79 Por. tenże, Do Sióstr Wychowawczyń i Nauczycielek, 5.I.1957, Archiwum Wy-
działu Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 31.

80 Por. tenże, “Najważniejsze zadanie Kościoła, nauczanie Słowa Bożego”.. Otwar-
cie II Sesji Synodu Archidiecezji Warszawskiej, 16.V.1975, Archiwum Prymasa Polski, 
mps., t. XLIII, s. 93-94.
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w pokoju, miłości i jedności. Taki styl życia “nie dozwala, by głos 
nasz słyszany był na ulicy i rozlegał się od piwnic aż po strych. U nas 
powinno być cicho, bo gdy jest  w nas i przez nas cicho, to pokój się 
pogłębia, wtedy wiemy, czyjego ducha jesteśmy”.81  

Cnoty domu zakonnego decydują o tym, czy ten dom jest grobem 
czy pokojem. Ludzie patrzą zewsząd. “Będą widzieli wasze życie, 
będą widzieli światło przez okna, jak się modlicie, jak wchodzicie 
do domu. Pamiętajcie: niech tak świeci światłość wasza, aby widzie-
li wasze dobre uczynki”..82 Ksiądz Prymas pod refleksję poddawał 
sposób zamieszkania i stawiał jak wygląda ubóstwo mieszkaniowe, 
ubraniowe.83 Rozważał również atmosferę współżycia domowego, 
którą zakłócają często nie “góry”, tylko “szpileczki”. Trzeba jakie-
goś wielkiego spojrzenia, przekroczenia siebie, żeby umieć przeba-
czyć i swobodnie przejść ponad drobiazgami życia codziennego.84 

Małą rzeczą jest również język. Ksiądz Prymas ubolewał nad 
brakiem “higieny języka”, “zuchwalstwem sądów”, “straszliwą stra-
tą czasu”, “szemraniem po kątach”.85 Czy tematem rozmów między 
siostrami jest Bóg Chrystus, ich Oblubieniec? A jeżeli nie, to “może 
dlatego, że może więcej mówię o sprawach materialnych, docze-
snych, aniżeli o Nim, który przecież zabiegał o to, żeby moje życie 
było tylko dla Niego”.86 Dlatego Ksiądz Prymas podnosił wymagania 
wobec wspólnot zakonnych. Domy zakonne powinny być miejscami 

81 Por. tenże, Do Sióstr Zmartwychwstanek, 11.XI.1960, Archiwum Wydziału 
Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 241.

82 Tamże. Por. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa 
przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego, dz. cyt., s. 61.

83 Por. kard. S. Wyszyński, “Odnowa życia zakonnego według potrzeb Kościoła  
w Polsce”. Do Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 10.IV.1972, art. cyt., s. 8-9.

84 Por. tenże, Do Sióstr Sług Jezusa, 20.III.1960, Archiwum Wydziału Spraw Za-
konnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 257.

85 Por. tenże, Do zakonnych Referentek Diecezjalnych, 2.VIII.1957, Archiwum Wy-
działu Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 53-54.

86 Tenże, Do Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich, 15.V.1959, Archi-
wum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 158.
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radości a nie udręki wzajemnej: “musimy niejako odrabiać zło, które 
świat czyni, przez miłość, dobro, które Bóg z nas bierze”.87 Rodziny 
zakonne to “szkoły miłowania Boga (...) przez modlitwę, przykład i 
dobre uczynki miłości upowszechniają w najbliższym otoczeniu mi-
łość czynną”.88 Chrystus wybrał zakonników, aby osiągnęli dosko-
nałość i aby przez przemianę własną “modlitwy, umartwienia, czy-
stość, ubóstwo i posłuszeństwo soliły ziemię Kościoła w Mistycz-
nym Ciele Chrystusa. Ta sól jest potrzebna”,89 żeby wszyscy, którzy 
na nich patrzą, dziękowali Bogu i chwalili Ojca naszego. 

3. ewangelizacja – wymiarem profetycznej funkcji zakonów

Samo świadectwo nie wystarcza. Dobra Nowina musi być prze-
powiadana także słowem życia. Nie ma prawdziwej ewangelizacji 
bez głoszenia Dobrej Nowiny. Ustne głoszenie Ewangelii jest ko-
nieczne. Zakony na różnych frontach winny ewangelizować współ-
czesny świat.  Profetyzm zakonów w Polsce staje się “znakiem cza-
su”. Ksiądz Prymas w bogatym nauczaniu mówił o tym, wskazywał 
również na konieczność przepowiadania, różnorodność jego form 
oraz podawał cenne wskazania, jak należy głosić słowo Boże.

3.1. Profetyzm zakonów – “znakiem czasu”
Ksiądz Prymas doceniał aktywność zakonów w Kościele. Jak 

w Kościele powszechnym, tak w Ojczyźnie zakony męskie i żeń-
skie są dla Kościoła wielkim błogosławieństwem przez swą energię 

87 Tenże, Do Sióstr Archidiecezji Warszawskiej, 3.VIII.1957, Archiwum Wydziału 
Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 56-57.

88 Por. tenże, W stulecie istnienia zakonu Sióstr Dominikanek, 21.IX.1969, Archi-
wum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. IV, s. 163.

89 Tenże, Do Matek Konsultorek i Referentek Diecezjalnych, 8.I.1957, Archiwum 
Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 35; por. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów  
w profetycznej funkcji Chrystusa przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Pryma-
sa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dz. cyt., s. 63.
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duchową, z jaką pełnią swoje profetyczne posłannictwo.90 Zakony 
są obecne w rozmaitej działalności duszpasterskiej Kościoła; mają 
swoje wielkie zasługi.91 Ewangelizują świat, wspierają Kościół 
swoimi metodami pracy, umiejętnościami, głębią ducha zakonnego, 
wypełniając tym samym swoją profetyczną misję w Kościele. Po-
słannictwo profetyczne zakonów męskich, kleryckich wyprowadzał 
z nakazu Chrystusa: “idźcie i nauczajcie” (Mk 16, 15). Posłannictwo 
zakonów  żeńskich wyprowadzał Ksiądz Prymas z polecenia jakie 
Chrystus przekazał Marii Magdalenie po swoim zmartwychwstaniu: 
“Idź i powiedz uczniom moim” (Mk 16, 9).

Zakonnicy wraz ze św. Wojciechem, mnichem i biskupem, przy-
nieśli chrześcijaństwo na ziemię polską i krwią męczeńską przypie-
czętowali swe posłannictwo. W ciągu wieków przyczynili się wiele do 
rozwoju i pogłębienia życia religijnego.92 Szczególnie w powojennej 
Polsce profetyzm zakonów stał się ”znakiem czasu”. Polityka wyzna-
niowa pozbawiła zakony ich własnej działalności statutowej. Wtedy 
Ksiądz Prymas ukazywał zakonom nowe tereny pracy apostolskiej.93 
 

90 Por. kard. S. Wyszyński, Po powrocie z Komańczy, 31.X.1956, Archiwum Wy-
działu Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 6.

91 Por. tenże, “Zasługi zakonów dla Polski 1000-lecia”. U grobowca bł.. Kingi pod-
czas milenijnego Te Deum diecezji tarnowskiej, 24.VII.1966, Archiwum Wydziału Spraw 
Zakonnych, mps., t. III, s. 216; “Awans zakonów w Kościele posoborowym”. Podczas 
uroczystości 1000-lecia biskupstwa w Poznaniu, Do Sióstr Archidiecezji Poznańskiej, 
30.VI.1968, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. IV, s. 40-43.

92 Millennium chrześcijaństwa w Polsce było równocześnie millennium działalno-
ści zakonów. Por. tenże, “Z okazji obchodów 1000-lecia chrztu Polski”. Do zakonów  
i zgromadzeń zakonnych w Polsce, Wielkanoc 1966, w: List pasterskie Prymasa Polski 
1946-1976, Paris 1975, s. 514-521.

93 Por. K. Dębowska, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a zakony żeńskie, 
“Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych” nr 
14(2001), s. 16-27; G. Bartoszewski, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński a męskie In-
stytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, “Biuletyn Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” V(2001), nr 43, s. 55-65; 
Cz. Parzyszek, Troska Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o życie duchowe osób 
zakonnych, “Warszawskie Studia Pastoralne” 11(2010), s. 38-58.
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Kierował “bezrobotnych” do pracy parafialnej.94 “Gdziekolwiek Bóg 
stwarza okazję do mówienia o tajemnicy Chrystusowej, tam trzeba 
wszystkim ludziom śmiało i stanowczo mówić o żywym Bogu” (DM 
13). Mający misję kanoniczną nauczają w szkołach katolickich, w se-
minariach duchownych, na wydziałach teologicznych uniwersytetów, 
aby Słowo Boże “biegło” na cały świat. Ksiądz Prymas doceniał ak-
tywność zgromadzeń żeńskich w Kościele. Stają one przy biskupach  
i kapłanach, i nie tracąc orientacji zabierają się do pracy duszpasterskiej. 
Zmysł duszpasterski przejawiają na sposób niekiedy wzorcowy.95 

Ksiądz Prymas przypominał często, że Biskupi wciąż wołają  
o pomoc sióstr w katechizacji. “Zawezwiemy was wszystkie, ile tyl-
ko was jest, abyście tę pracę głoszenia Słowa Bożego uznały za naj-
ważniejsze zadanie chwili, które w Polsce jest”..96 Kościół wzywa,  
a “czerwoni bracia przymuszają” zakonników do podjęcia profetycz-
nego apostolstwa. Ksiądz Prymas przedstawiał tę sytuację obrazo-
wo. Niegdyś domy zakonne były często jak zamknięta “Betlejemska 
stajenka”, ale przyszły “Herody” i rozwaliły zamknięte bramy. “Mu-
sicie teraz biegać po wszystkich rozstajnych drogach, od kaplicy do 
kaplicy, od kościoła do kościoła, wszędzie opowiadając to, co same 
oglądałyście i co wiecie o Słowie. To jest wasze życiowe zadanie, 
zwłaszcza na czasy obecne”97. Bóg musi dotrzeć wszędzie.

Kard. Stefan Wyszyński podkreślał także, że profetyczny kieru-
nek pracy apostolskiej nie może zatrzeć specyfiki duchowości po-
szczególnych rodzin zakonnych. Ma to doniosłe znaczenie.98 Ponad-

94 Por. kard. S. Wyszyński, “Odnowa życia zakonnego według potrzeb Kościoła  
w Polsce”.. Do Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 10.IV.1972, art. cyt., s. 8.

95 Por. tenże, Do Sióstr Zakonnych Archidiecezji Warszawskiej, 1977, Archiwum 
prymasa Polski, mps., t. LVIII, s. 247.

96 Tenże, Do Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich Archidiece-
zji Warszawskiej, 2.VIII.1958, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps., t. I, s. 124.

97 Tenże, Do Przełożonych. “Ecce Virgo concipit...”, 23.XII,1963, Archiwum Wy-
działu Spraw Zakonnych, mps., t. II, s. 360-362.

98 Por. tenże, Wskazania dla rekolekcjonistów i misjonarzy zakonnych, 29.I.1971, 
Archiwum Prymasa Polski, mps., t. XXXVI, s. 73-75.
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to, zakony nie mogą poprzestawać na samozadowoleniu z obecnej 
sytuacji; Winny nieustannie mobilizować się do nowych zadań we-
dług potrzeb Kościoła.99

3.2. Konieczność przepowiadania Ewangelii 
W swoim nauczaniu kard. Stefan Wyszyński kładł mocny nacisk 

na obowiązek głoszenia słowa Bożego z trzech powodów: nakazu 
Chrystusa, ateizacji i czynnika eschatologicznego. Nakaz Chrystu-
sa: “Idźcie i nauczajcie” oraz przestroga Apostoła Pawła: “Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii” mocno uświadamiają nam koniecz-
ność wypełniania prorockiej misji. “Nie kończące się szeregi bi-
skupów, kapłanów, misjonarzy, zakonników wędrują poprzez okrąg 
ziemi, aby przepowiadać Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”,100 bo 
“nie da się zgasić Słów Żywota”, bo jest prawdziwym pokarmem, 
“który nigdy nie będzie odjęty od głodnych serc ludzkich!”.101 

Ksiądz Prymas przypominał, że obowiązek głoszenia Ewange-
lii spoczywa na wszystkich zgromadzeniach męskich i żeńskich. 
“Trzeba potężnym głosem uderzać w sumienie świata. Nigdy dość 
opowiadania Dobrej Nowiny!”.102 Należy głosić homilie i kazania, 
prowadzić katechizację dla dzieci i młodzieży, dla przygotowują-
cych się do małżeństwa i rodziców. Należy krzepić Słowem Bożym 
chorych i cierpiących, utrudzonych, spragnionych prawdy. Nie moż-
na zaniedbać obowiązku przepowiadania.103 Potrzeby ludzkie rosną. 
Powstają nowe osiedla mieszkaniowe; trzeba tam zorganizować 

  99 Por. tenże, Do Sióstr Elżbietanek, 19.XI.1966, Archiwum Wydziału Spraw Za-
konnych, mps. nieautoryzowany, t. III, s. 258-259.

100 Tenże, “Na uczczenie Matki Afrykańczyków”. Uroczystość ku czci bł. M. Teresy 
Ledóchowskiej, 15.V.1976, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. LIV, s. 55.

101 Tenże, 25-lecie Towarzystwa Przyjaciół KUL, 18.IV.1971, Archiwum Prymasa 
Polski, mps. t. XXXVI, s. 273.

102 Tenże, “Zbawienie pracujących”. 75-lecie Salwatorianów w Polsce, 19.V.1976, 
Archiwum Prymasa Polski, mps. t. LIV, s. 73-74.

103 Por. tenże, Modlitwa kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy grobie św. 
Wojciecha, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. XXXVI, s. 295-296.
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nowe ośrodki duszpasterskie. Bez pomocy rodzin zakonnych byłoby 
to trudne.104 

Uwięziony Prymas doświadczył męki niemożności głoszenia 
Dobrej Nowiny. Napisał w “Zapiskach więziennych” te słowa: “Oj-
cze, ziarno, które nagromadziłeś w spichlerzu mojej duszy, pozosta-
je nadal na pryzmie. Nie mogę go wysiać. Brak mi pola. Spichlerz 
mój zamknięto. Dusza moja jęczy. Otwórz moje spichlerze...”.105 
Słowo Boże ma się wyrywać z serca, z myśli, musi pójść w świat; 
ludziom trzeba czytać Ewangelię i przypominać najprostsze prawdy 
Boże.106 Nikt nie może zamknąć ust głosicielom Prawdy, bo one są 
po to otwarte, aby chwaliły Boga Stwórcę, by “biegło” Słowo Boże  
i odnawiało oblicze ziemi.107  

Kościół w Polsce ma szczególne doświadczenie w walce z zaka-
zami. W okresie zaborów  biskupi, kapłani i zakonnicy padają ofia-
rą przemocy wroga, ale są wierne Bogu. Idą na wygnanie albo do 
więzień, a jednocześnie powstaje nowe zgromadzenie  Zmartwych-
wstańców, którzy głoszą, że Chrystus zmartwychwstał i Polska 
zmartwychwstanie.108 O. Honorat Koźmiński założył 24 zgromadze-
nia ukryte, które nie oczekiwały dogodnych warunków katechizacji, 
ale wykorzystywały wszystkie możliwości głoszenia Chrystusa.109 

104 Por. tenże, Do Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, 17.V.1978, Archiwum 
Prymasa Polski, mps. t. LX, s. 52.

105 Tenże, Zapiski więzienne, Paris 1982, s. 232.
106 Por. tamże, s. 221; kard. S. Wyszyński, Sługi Słowa Bożego. Do Zgromadzenia 

sióstr Sług Jezusa, 4.III.1973, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. XLII, s. 162.
107 Por. tenże, “Trzy wieżyce nad Polską”. Uroczystość św. Stanisława, Bisku-

pa i Męczennika, Patrona Polski, 9.V.1976, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. LIV,  
s. 44; M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przedmiotem  
nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego,  
dz. cyt., s. 84.

108 Por. tenże, “Wieczny nakaz: Trzeba raczej Boga słuchać, niż ludzi”.. Uroczy-
stość 25-lecia parafii księży Zmartwychwstańców, 25.IV.1975, Archiwum Prymasa Pol-
ski, mps. t. L, s. 5-15.

109 Por. tenże, “Maryjny szlak w Stolicy”. Akademia z okazji 50-lecia śmierci  
O. Honorata, 4.VI.1967, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, 
t. III, s. 298.
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W Polsce powojennej Rząd zabraniał nauczania religii w szkołach, 
obsadzania parafii zakonnikami. Ksiądz Prymas protestował,110 or-
ganizował nauczanie religii przy kościele. 

Nawet ludzie życzliwi doradzali, by w niesprzyjającej sytuacji 
nieco zamilknąć, przeczekać, być ostrożniejszym, roztropniejszym 
w głoszeniu Dobrej Nowiny. Ksiądz Prymas miał jedną odpowiedź: 
“Nie możemy nie nauczać, to nasz obowiązek!”.111 Przestrzegał 
przed niebezpieczeństwem przemilczania Chrystusa i Jego Dobrej 
Nowiny. “Nie daj Boże, żebyście  wy kiedyś mieli usłyszeć o sobie: 
nie powiedział prawdy, przemilczał, nie ostrzegł, nie dał przykła-
du, zostawił na rozstajnych drogach, kłamał słowem i życiem”.112 
Chrześcijanin ma obowiązek wyznawać swoją wiarę mężnie, wy- 
raziście i odważnie, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać, płacząc 
(por. EN 80). 

Trzecim czynnikiem, determinującym konieczność przepowia-
dania Ewangelii jest czynnik eschatologiczny. Wyznanie Chrystusa 
jest gwarancją zbawienia. Ksiądz Prymas niemal w każdym przemó-
wieniu, dotyczącym posłannictwa profetycznego, przypominał sło-
wa Chrystusa: “Każdego, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam  
i ja przed Ojcem moim” (Mt 10,32; Łk 12, 8; Mk 8, 38). Zakończenie 
dziejów ewangelizacji nastąpi na końcu świata.113 Karta pracy kate-
chetycznej będzie jakby legitymacją, dowodem osobistym, biletem 
wstępu do Królestwa Niebieskiego.114

110 Por. P. Raihna, Kardynał Wyszyński, London 1986, s. 289, 306.
111 Por. kard. S. Wyszyński, Modlitwa kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy 

grobie św. Wojciecha, 23.IV.1971, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. XXXVI, s. 295.
112 Tenże, Do nauczycieli podczas rekolekcji, 27.III.1971, Archiwum Prymasa Pol-

ski, mps. t. XXXVI, s. 160-165.
113 Por. tenże, “Na uczczenie Matki Afrykańczyków”. Uroczystość ku czci bł.  

M. Teresy Ledóchowskiej, 15.V.1976, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. LIV, s. 56.
114 Por. tenże, “Kolektorzy KUL – to wyznawcy Chrystusa przed ludźmi”. Podczas 

“opłatka” Towarzystwa Przyjaciół KUL, 6.I.1980, Archiwum Prymasa Polski, mps.  
t. LXIV, s. 4; M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przed-
miotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego, dz. cyt., s. 87.
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3.3. Formy przekazu ewangelicznego
Przepowiadanie Ewangelii może przybierać wiele form.  

Podstawową formą jest przekaz słowny publiczny bądź prywat-
ny, jak homilie, katecheza, środki masowego przekazu (por. EN  
43-46). Ksiądz Prymas St. Wyszyński niezwykle doceniał powyż-
sze formy, ale dostrzegał nowsze jakimi są: książki religijne, śpiew  
liturgiczny, praca naukowa teologów, czy programowanienau- 
czania. 

Rodziny zakonne w Polsce niezwykle rozbudowały formy prze-
kazu Ewangelii. Szczególną domeną kleru zakonnego są: misje za-
graniczne i krajowe, rekolekcje ludowe i stanowe, dni skupienia, 
czy duszpasterstwo specjalistyczne. Natomiast katechizacja stała się 
udziałem ogromnej rzeszy sióstr zakonnych.115 Księża i lud wolą 
mieć misjonarza czy rekolekcjonistę z szeregów zakonnych. Księ-
ża świeccy nie zawsze wywiązują się należycie z tego zadania. Są 
w warunkach trudnych, nie mają oparcia. Księża zakonni tworzą 
wspólnoty.116 Największy udział w misjach mają Pallotyni, Werbi-
ści czy Salwatorianie.117 Franciszkanie prowadzą dom rekolekcyjny, 
gdzie zmęczeni ludzie mogą odetchnąć Duchem Bożym.118 Kazno-
dziejstwo jest specyfiką Dominikanów.119 Jezuita ks. Jakub Wujek 
dokonał przekładu Pisma św. na język polski, “aby duch Boży na-

115 Por. M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa przed-
miotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego, dz. cyt., s. 90.

116 Por. Kard. S. Wyszyński, “Miejsce zakonów w polskiej rzeczywistości”. Do 
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 7.V.1970, Archiwum Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich, mps., t. 255, s. 7, 16.

117 Por. tenże, “Odnowa życia zakonnego według potrzeb Kościoła w Polsce”. Do 
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 10.IV.1972, art. cyt., s. 10-11; tenże, “Zba-
wienie pracujących”.. 75-lecie Salwatorianów w Polsce, 19.V.1976, Archiwum Prymasa 
Polski, mps. t. LIV, s. 72.

118 Por. tenże, Do Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 13.V.1980, Archiwum 
Prymasa Polski, mps. t. LVIV, s. 210.

119 Por. tenże, Kazanie z okazji 700-niego jubileuszu św. Jacka Odrowąża, 
18.VIII.1957, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. II, s. 282-288.
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pełniał mowę ojczystą i wszystkie czyny Polaków”.120 Nauczaniem 
i wychowaniem młodzieży zajmują się Salezjanie i Pijarzy. Człon-
kowie wielu zakonów są wykładowcami na takich placówkach, jak 
KUL czy ATK.121 Ewangelizacja sumienia dokonuje się najczęściej 
w sakramencie pokuty, w którego sprawowaniu zakonnicy są nie-
zwykle wierni i wytrwali.122 Księża najchętniej spowiadają się u za-
konników.123

Środki masowego przekazu, niestety, w polskiej rzeczywistości 
nie służą przekazywaniu Słowa Bożego. Inną formą ewangelizacji 
jest słowo Boże drukowane. I ta forma jest zasługą rodzin zakon-
nych, począwszy od odwiecznej pracy pisarskiej Benedyktynów.124 
Ojcowie Benedyktyni oddają duże usługi dla odnowy liturgicznej, 
przygotowując nowe teksty. Praca wydawnicza jest specyfiką SS. 
Loretanek, XX. Pallotynów, XX. Marianów, OO. Franciszkanów. 
Ksiądz Prymas wyrażał ogromną wdzięczność tym rodzinom za to, 
że przyczyniają się do pogłębienia religijności Narodu przez słowo 
Boże drukowane, które dociera tam, dokąd żywe słowo dotrzeć nie 
może. Ponadto, przyczyniają się do upowszechnienia tekstów litur-
gicznych, nauki Soboru Watykańskiego II oraz “ujawniają piękno  
i znaczenie Bożego słowa”.125 Z wielką radością przyjmował “każde 

120 Tenże, “Słowo Boże  w słowie polskim”. Odsłonięcie pomnika ks. Jakuba Wuj-
ka, 27.V.1970, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. XLIII, s. 112.

121 Por. tenże, “Miejsce zakonów w polskiej rzeczywistości”. Do Wyższych Prze-
łożonych Zakonów Męskich, 7.V.1970, art. cyt., s. 13; tenże, “Odnowa życia zakonne-
go według potrzeb Kościoła w Polsce”. Do Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, 
10.IV.1972, art. cyt., s. 11.

122 Por. tenże, Przemówienie z okazji 25-lecia parafii OO. Redemptorystów, 
27.IV.1977, Archiwum Prymasa Polski, mps. nieautoryzowany, s. 1-5.

123 Por. tenże, “Miejsce zakonów w polskiej rzeczywistości”. Do Wyższych Przeło-
żonych Zakonów Męskich, 7.V.1970, art. cyt., s. 11.

124 Por. tenże, “Krzyż-pług-pióro”.. Uroczystość 1500-lecia urodzin św. Benedykta, 
11.V.1980, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. LXIV, s. 201-204.

125 Tenże, “Słowo Boże biegnie...”. 50-lecie zgromadzenia SS. Loretanek, 
10.XII.1974, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. XLVIII, s. 219-220; Poświęcenie kamie-
nia węgielnego pod drukarnię “Pallottinum”, 18.VI.1975, Archiwum Prymasa Polski, 
mps. t. L, s. 250; Kilka słów do XX Pallotynów, 29.XII.1976, Archiwum Prymasa Polski, 
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nowe wydanie Pisma św., każdą książkę o Jezusie Chrystusie. Roz-
prowadzanie ich wśród ludu uważał za obowiązek idący równolegle 
z nauczaniem na ambonie”.126 

Ksiądz Prymas zwrócił szczególną uwagę na inną formą uwiel-
bienia Boga i ewangelizacji jest śpiew religijny. Współczesnej  
młodzieży i dzieciom trudno skupić uwagę na wyjaśnianych praw-
dach Bożych. Łatwiej jest skoncentrować ich na śpiewaniu niż  
na słuchaniu. Podobnie jest z dorosłymi. Są zmęczeni, utrudzeni  
życiem, pełni wewnętrznej rozterki. Wspólny śpiew jednoczy  
ich z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jest siłą podrywającą czło-
wieka od poziomu codzienności, z bezładności uczuć, aktywizuje 
serce.  Pieśń otwiera drogę do Boga, a melodia uszlachetnia słowo 
i ułatwia jego kontemplację.127 Śpiew jest wewnętrzną mobiliza-
cją uczuć i słów. Człowiek, włączając swój głos w chóralny śpiew, 
łatwiej zdobywa się na odwagę wyznania Chrystusa przed ludźmi 
– jest “jednym z najważniejszych czynników współczesnej kate- 
chizacji”.128 

Włączone w duszpasterstwo parafialne siostry zakonne, obję-
ły między innymi funkcje katechetek i organistek. Miały ogromne  
możliwości tworzyć w parafiach schole dziecięce, młodzieżowe i ze-
społy śpiewacze, uczyć śpiewu pieśni, tekstów liturgicznych Mszy 
św.129 Śpiew Kościoła ma moc, budzi ufność i nadzieję, podnosi  
ducha. Ewangelia jest Nowiną radosną. Bardziej uświadamia to  
człowiekowi pieśń, niż słowo mówione. Wspólny śpiew jedno- 
czy z Bogiem i drugim człowiekiem; jest siłą podrywającą czło- 

mps. nieautoryzowany, s. 2; Do OO. Franciszkanów przy poświęceniu nowych maszyn 
drukarskich, 19.VI.1980, Archiwum Prymasa Polski, mps. nieautoryzowany, s. 2-3.

126 Tenże, List do moich kapłanów, Paris 1969, t. II, s. 78.
127 Por. tenże, Otwarcie festiwalu piosenki religijnej - “Sacrosong 1974”, 

19.IX.1974, Archiwum Prymasa Polski, mps. t. XLVII, s. 205-208. 
128 Tenże, “Głoście prawdy Boże w śpiewie”. Do organistów, 30.IV.1962, Archi-

wum Prymasa Polski, mps. t. X, s. 403-404.
129 Por. tenże, Przemówienie do absolwentów kursu organistowskiego, 3.VI.1976, 

Archiwum Prymasa Polski, mps. nieautoryzowany, s. 2-4.
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wieka od poziomu codzienności, z bezładności uczuć, aktywi- 
zuje serce.130

3.4. Sposób głoszenia słowa Bożego
Chrystus głosił Królestwo Boże przez przepowiadanie słowne. 

Wszyscy słuchający podziwiali wdzięk i moc słów przez Niego wy-
powiadanych. Ta moc Jego  nauki pochodziła od Ojca.  Chociaż Chry-
stus sam jest Wcielonym Słowem Boga, naucza z mandatu Ojca. Jest 
to podstawa wiarygodności Jego nauki. “Posłani“ przez Chrystusa nie 
mogą zapomnieć, że głoszą Jego naukę, a nie własne słowa.131 

Ksiądz Prymas “stawiał” przed siostrami jako wzór, postać i po-
słannictwo Jana Chrzciciela. Sam Jan określa siebie: “Jam głos woła-
jącego na pustyni...” (por. J 1,23). Tylko głos, nic więcej się nie liczy 
– nawet człowiek, który go emituje. To jest istota powołania proroc-
kiego. Bóg posługuje się głosem człowieka.132 Głosiciel Chrystusa, 
już na samym początku swej misji musi sobie uświadomić, że musi 
przejść przez życie ludzi prawie niedostrzegalnie, bo jest tylko głosem 
ukazującym Boga. Trzeba mieć wiele pokory i pełnego zapomnienia 
o sobie, by przepowiadając Boga, nie przepowiadać siebie.133 

Słyszymy narzekania wiernych, że nasze nauczanie nie przema-
wia, to może dlatego, że jest w nim za dużo naszych słów, a za mało 
słów Pisma św., “za mało samego Jezusa”.134 Nieraz ludzie opiniują 

130 Por. tenże, Do Sióstr - uczennic szkoły muzycznej, 14.VI.1971, Archiwum Pry-
masa Polski, mps. nieautoryzowany, s. 5-6; M. Wajs, Pełniejszy udział zakonów w profe-
tycznej funkcji Chrystusa przedmiotem nauczania i troski duszpasterskiej Prymasa Polski 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dz. cyt., s. 96.

131 Por. kard. S. Wyszyński, List do moich kapłanów, t. II, dz. cyt., s. 71.
132 Por. tenże, Z okazji poświęcenia kaplicy zakonnej SS. Franciszkanek przy ko-

ściele św. Marcina w Warszawie, 13.XII.1959, Archiwum Wydziału Spraw Zakonnych, 
mps., t. I, s. 212.

133 Por. tenże, Do Wychowawczyń i Przedszkolanek zakonnych, 13.XII.1959, Archi-
wum Wydziału Spraw Zakonnych, mps. nieautoryzowany, t. I, s. 223-224.

134 Tenże, “Najważniejszym zadaniem Kościoła - nauczanie słowa Bożego”.. 
Otwarcie II Sesji Synodu Archidiecezji Warszawskiej, 16.V.1975, Archiwum Prymasa 
Polski, mps. t. XLIII, s. 95.
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kazania, że wtedy dobrze mówił, kiedy “im wygarnął”, chociażby  
o Chrystusie nic nie powiedział. Jest to przerażająca ignorancja du-
cha Bożego nawet w kołach inteligenckich.135 Ksiądz Prymas ape-
lował o ziarno “zdrowe, bez plewy, kłamstwa, obłudy, propagandy  
i naciągania”.136 Ludzie oczekują od głosicieli, aby nauka nasza była 
jasna, zwięzła, bez wątpliwości, dla wszystkich zrozumiała. Mówić 
należy językiem uproszczonym, pogłębionym przez modlitwę i oso-
bistą świętość, czyli językiem słów i czynów. Wtedy nauczanie może 
być skuteczne. 

Słowo musi wyrażać prawdę. Nie może być dwuznaczne. Musi 
być dobre, życzliwe, budzące zaufanie do tego, który je wypowia-
da. Ma zawierać wszystko, co jest w sercu i myśli człowieka. Ono 
ujawnia kim jesteśmy. Zdradza nas i demaskuje, jeśli to, co wypo-
wiadamy, nie jest zgodne z naszym życiem. Ważna jest też technika 
wypowiadanie słów Bożej prawdy.  Wypowiadanie nie może być 
niedbałe, niewyraźne, bo człowiek jest listem Chrystusowym  pisa-
nym w sercu, który czytają ludzie.137 

Przedmiotem nauczania winien być całokształt prawd wiary 
świętej oraz ich powiązanie z życiem. Ma pouczać wiernych, dlacze-
go i jak mają żyć po katolicku we współczesnych warunkach. Czło-
wiek domaga się od głosicieli znajomości złożonego życia ludzkiego, 
umiejętności patrzenia na to życie oczyma wiary. Ludzie utrudzeni 
całotygodniową pracą, patrząc znużonymi oczyma na ambonę, będą 
nawiązywać coraz mocniejszy kontakt z głosicielem, jeżeli wyczują 
współczucie w niedoli, braterską bliskość, gotowość pomocy, jeżeli 
dostrzegą w nim “robotnika Bożego”.138 

Mówić skutecznie, znaczy przepowiadać jak żywa pochodnia 
wiary, to przemawiać z odwagą, która jest wyrazem naszego przeko-

135 Por. tenże, “Idźcie i nauczajcie”, dz. cyt., s. 138.
136 Tenże, Biskup Warszawy do Wychowawców Dzieci Warszawy, 18.II.1972, Archi-

wum Prymasa Polski, mps. t. XXXIX, s. 179.
137 Por. tenże, “Idźcie i nauczajcie”, dz. cyt., s. 126.
138 Por. tenże, Listy do moich kapłanów, dz. cyt., s. 85.



213

Profetyczny wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu...

nania wewnętrznego, to nauczać z wielką lojalnością wobec prawdy 
Bożej, to nauczać z radością i ku pokojowi, “aby w znużone serca 
ludzkie wstępował pokój Boży, a nie pesymizm”..139 Głoszenie orę-
dzia Bożego wymaga zawsze odwagi, bo od czasów prorockich słowo 
Boże ciągle ma przeciwników. “Nie uciekł św. Stanisław ze Skałki. 
Chociaż groził mu miecz nie uląkł się. Nie można zabić słowa Boże-
go, chociaż można zabić głosiciela Słowa.140 Głoszona Prawda nieraz 
wiele kosztuje. “Trzeba za nią płacić! Tylko za plewy się nie płaci 
(...). Za pszeniczne ziarno prawdy, którą usiłujemy wyrazić w słowie 
– trzeba zapłacić! Wiele krwi wytoczono z głosicieli Słowa”..141

zakończenie

Troską duszpasterską Prymasa Polski, Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego było, aby zakony polskie jak najpełniej zrealizowały 
swoje profetyczne posłannictwo, którego pełniejszy wymiar wynika 
z konsekracji zakonnej. Do owocnego studium nauczania Prymasa  
Wyszyńskiego zachęcał nas papież Jan Paweł II. Ciągle aktualna 
jest jego zachęta skierowana do osób konsekrowanych: “Szczegól-
nym przedmiotem medytacji uczyńcie postać śp. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym 
okresie naszej historii (...) i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, 
(...) na którym on, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, 
wycisnął trwałe niezatarte piętno. (...) Podejmijcie je i prowadźcie 
ku przyszłości”.142 

W piętnaście lat po śmierci Prymasa Tysiąclecia, papież Jan Pa-
weł II dedykuje osobom konsekrowanym  adhortację apostolską “Vita 

139 W. Wojdecki, Posłannictwo głoszenia słowa Bożego według kard. Stefana Wy-
szyńskiego, w: “Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 6(1982), s. 185.

140 Tenże, “Idźcie i nauczajcie”, dz. cyt., s. 110.
141 Tamże, s. 163-164.
142 Jan Paweł II o Kardynale Wyszyńskim, w: Człowiek niezwykłej wiary, Warsza-

wa 1984, s. 131-132.
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consecrata”, w której mocno akcentuje profetyczne posłannictwo za-
konów. “W naszym świecie, gdzie ślady Boga wydają się często za-
tarte, pilnie potrzebne jest zdecydowane świadectwo prorockie osób 
konsekrowanych. Jego przedmiotem powinno być przede wszystkim 
«pierwszeństwo Boga i dóbr przyszłych», czego przejawem jest na-
śladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, całkowicie 
oddanego chwale Ojca oraz miłości do braci i sióstr” (VC 85). 

streszczenie

s. kard. Stefan Wyszyński jako człowiek Kościoła był zatroskany 
o życie zakonne. Z jednej strony w czasach komunistycznego reżi-
mu  był wielkim obrońcą wspólnot zakonnych, to z drugiej strony 
troszczył się o życie duchowe i przypominał o istotnych wymiarach 
tego życia. Specyficzna sytuacja Kościoła i zakonów w polskiej – 
powojennej rzeczywistości pomagała Księdzu Prymasowi odczytać 
i rozwijać profetyczne posłannictwo życia konsekrowanego. W tym 
celu organizował współpracę międzyzakonną. Ona dała ks. kard.  
S. Wyszyńskiemu możność nauczania i prowadzenia zakonów  
w Polsce ku wypełnieniu ich posłannictwa w Kościele Chrystu- 
sowym.

Z treści nauczania Księdza Prymasa Wyszyńskiego w tym arty-
kule wydobyto teksty dotyczące profetycznego posłannictwa zako-
nów. Realizuje się ono przede wszystkim poprzez właściwą forma-
cję: ewangeliczno-duchową, eklezjalną oraz intelektualną. Owocem 
takiej formacji winna być dojrzała osobowość powołanego. Z kolei, 
świadectwo życia zakonnego to także jeden z wymiarów funkcji 
profetycznej. Prymas Wyszyński w pełni doceniał świadectwo ży-
cia zakonnego. Uważał, że zakonnicy winni być znakiem obecności 
Boga, odzwierciedlać Jego przymioty (być: „homo Dei”). Kładł też 
nacisk na świadectwo wspólnoty zakonnej. Twierdził również, że 
samo świadectwo nie wystarcza. Dobra Nowina winna być przepo-
wiadana przez osoby zakonne także słowem życia. Ustne głoszenie 
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Ewangelii jest konieczne, Zakony na różnych frontach  winny ewan-
gelizować współczesny świat. Ksiądz Prymas wskazywał również na 
konieczność przepowiadania, różnorodność jego form oraz podawał 
cenne wskazania, jak należy głosić słowo Boże. Profetyzm zakonów 
w Polsce staje się „znakiem czasu”.

zusammenfassung

Kardinal Stefan Wyszyński, als Mann der Kirche sorgte sich be-
sonders für das Ordensleben. Er war ein unermüdlicher Fürsprecher  
der Ordensgemeinschaften während der kommunistischen Zeit und 
sorgte sich für das spirituelle Leben, immer auf seine wesentliche 
Dimension zu verweisen. 

Spezifische Lage der polnischen Kirche und polnischer Orden in 
der  Nachkriegszeit half dem Primas, die prophetische Mission des 
geweihten Lebens neu zu entdecken und zu entwickeln. Zu diesem 
Zweck hat er die Zusammenarbeit zwischen den Ordensgemeinscha-
ften organisiert und unterstützt. Sie ermöglichte ihm die polnischen 
Ordensgemeinschaften im Geiste der Christi Kirche zu lehren und 
sie auf ihrem Weg zu voller Erfüllung ihrer Mission zu begleiten. 

Aus den Lehrtexten von Primas Stefan Wyszyński wurden in 
diesem Artikel die Inhalte über die prophetische Mission der Orden 
ausgewählt. Diese Mission realisiert sich  vor allem durch die spezi-
fische  evangelisch-spirituelle, kirchliche und intellektuelle Forma-
tion, derer Ziel die reife Persönlichkeit des Berufenen ist. Und das 
Zeugnis des Ordenslebens gehört zu den wichtigsten Dimensionen 
dieser prophetischen Mission. 

Kardinal Stefan Wyszyński schätzte das Zeugnis des geweihten 
Lebens. Er war der Meinung, dass die Ordensleute zum Zeichen der 
Gottes Gegenwart in der Welt werden sollen. Sie sollen die göttli-
chen Attribute widerspiegeln. (homo Dei).

Kardinal Wyszyński legte ein großer Wert auf das Zeugnis der 
Ordensgemeinschaften. Er betonte, dass das Zeugnis allein reicht 
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nicht aus, und dass die Ordensleute die Gute Botschaft mit ihrem 
Leben bezeugen sollen. 

Mündliche Verkündung ist notwendig. Die Orden sollen auf al-
len Ebenen die heutige Welt evangelisieren.

Primas Wyszyński wies auf die Notwendigkeit der Prophezeiung 
hin, auf ihre verschiedenen Formen und gab die wertvollen Hinwe-
ise, wie das Gottes Wort verkündet werden soll.

Prophezeiung der Kirche wird zum „Zeichen der Zeit“.
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BiBlijne podstawy formacji młodzieży
w oparciu o lekturę narracyjną

ewangelii wg św. marka

Socjolog i psycholog starają się określić kondycję dzisiejszych 
młodych ludzi z perspektywy uwarunkowań społecznych  oraz ich  
sytuacji wewnętrznej, wynikającej z określonego etapu jej rozwoju 
psychicznego. Obydwa podejścia dają opis tego, co się dzieje z mło-
dzieżą, w oparciu o analizę danych empirycznych, uzyskanych przez 
zastosowanie sobie właściwych metod. 

Nie odmawiając im wielu cennych spostrzeżeń, wydaje się, że 
na młodzież należy spojrzeć przede wszystkim z perspektywy ich 
miejsca we wspólnocie kościoła, a dokładniej, z punktu widzenia 
określonych form inicjacji chrześcijańskiej, za pomocą których 
przekazuje się następnym pokoleniom doświadczenie wiary. Termin 
doświadczenie jest tutaj kluczowy. Nie oznacza bowiem subiektyw-
nych przekonań lub doznań, lecz wskazuje na podmiotowy wymiar 
wiary, przeżywanej i wyznawanej jako osobista relacja z Bogiem. 
Stąd postulat biblijnej formacji młodzieży, którego zasadność da się 
 

* ks. dr hab. zdzisław pawłowski, prof. umk, kierownik Zakładu Eg-
zegezy i Teologii Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym. Opublikował m. in. 
Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1–3, Vocatio, Warszawa 2003, 
zredagował pracę zbiorową: Genesis 1–3. Tekst, interpretacje, przemyślenia, Wydawnic-
two Naukowe UMK, Toruń 2009, jest także autorem kilkudziesięciu artykułów i opraco-
wań z zakresu hermeneutyki biblijnej i teologii narracyjnej.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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wykazać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy przemian, do-
konujących się w sferze nauk humanistycznych, druga wiąże się ze 
wzrastającym znaczeniem narracji w procesie ewangelizacji.

W swoich działaniach ewangelizacyjnych, skierowanych do 
młodych ludzi, kard. Carlo Martini odwołał się do praktyki pierwot-
nego kościoła, który traktował ewangelie jako podręczniki inicjacji 
chrześcijańskiej, przypisując każdej z nich jakąś podstawową funkcję  
w wieloetapowym procesie formacyjnym.1 Pierwszy etap pokrywa 
się z ewangelią według św. Marka, która jego zdaniem przeznaczona 
była dla katechumenów, przygotowujących się do chrztu w rzymskiej 
wspólnocie. Zgodnie z najwcześniejszą tradycją, wprowadzano ich 
w chrześcijaństwo za pomocą katechez, przekazujących doświad-
czenie wiary św. Piotra. Ewangelia Marka, w opinii Kardynała, jest 
ich zapisem. Współczesna sytuacja młodzieży wydaje się być bardzo 
podobna do tej, w której znajdował się rzymski katechumen. Sam 
będąc pogańskiego pochodzenia należał do pluralistycznego pod 
względem religijnym i kulturowym społeczeństwa, podkreślającego 
co prawda swoje przywiązanie do religii, ale jego religijność miała 
więcej wspólnego z magią i zabobonem niż z wiarą w jednego Boga, 
wyznawaną na kartach Starego Testamentu. Rzymski katechumen 
musiał w ogóle przeżywać ogromny zamęt, mając do wyboru niezli-
czoną ilość religijnych obrzędów, rytuałów i poglądów, jakie wów-
czas dominowały w jego środowisku. Mógł zatem łatwo utożsamić 

1 Tę koncepcję katechez ewangelizacyjnych, zaproponowaną przez C. Martiniego, 
omówił szczegółowo J. Kochel w: Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym 
Carlo Maria kard. Martiniego, Opolska Biblioteka Teologiczna, Opole 1999. Por. tak-
że tenże, Wychowanie biblijne młodzieży, w: Wychowanie młodzieży na poziomie szkół 
ponadgimnazjalnych. Część II. Wychowanie religijne i katecheza (Academica 80), red.  
J. Stala, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, s. 43-67. Ks. Jan Kochel stosuje tutaj termi-
ny wychowanie religijne i edukacja biblijna, definiując je jako zbiór metod i technik wy-
chowawczych i edukacyjnych. Wydaje się, że to nie wystarczy. Potrzebny jest bowiem 
nie tylko wychowawca lub nauczyciel wyposażony w odpowiednie metody, lecz wierzą-
cy formator, który poprzez lekturę Biblii, w szczególności ewangelii, pomoże młodzieży 
ukształtować wiarę jako osobistą więź z Jezusem. 
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się z mieszkańcami Galilei, którą Mateusz nazywa Galileą pogan, 
a którą Marek charakteryzuje w sposób bardziej drastyczny, opisu-
jąc ich jako ludzi owładniętych duchem nieczystym.2 Katechumen 
to ktoś, kto jeszcze nie wierzy, choć ma jakieś wyobrażenie o Bogu, 
wobec którego nie posiada osobistego stosunku. Według nauczy-
cieli Pisma i wychowawców ludu spośród faryzeuszy, działających  
w Judei, a przede wszystkim w Jerozolimie, takimi właśnie byli 
mieszkańcy Galilei (por. J 7,47-52). W przeciwieństwie do Jana, któ-
ry nad Jordanem, w Judei, głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów, Jezus, który sam ów chrzest przyjął, udaje się z powrotem 
do Galilei  i tam rozpoczyna swoją działalność od krótkiej proklama-
cji: nadeszła już pora, w której Bóg jest gotów wkroczyć w ludzką 
historię; zawróćcie z własnych ścieżek i wierzcie w Dobrą Nowi-
nę, która objawia drogę nowego życia (por. Mk 1,15). To niezwykle 
krótkie orędzie, nierozerwalnie związane z Jego osobą otrzyma swo-
je narracyjne rozwinięcie w trakcie opowiadania historii Jego życia. 

Większość młodych ludzi przeżywa bardziej lub mniej poważne 
kryzysy wiary, wynikające nie tylko ze społecznych i psychologicz-
nych uwarunkowań okresu dojrzewania, ale także z powodu rozsta-
nia się z dziecięcymi formami religijności. Dlatego ich usytuowanie 
we wspólnocie kościoła można porównać do sytuacji katechume-
nów, proponując im drogę stopniowego rozbudzania wiary według 
ewangelii Marka. 

Szczególny charakter tej ewangelii jako podręcznika, wprowa-
dzającego w chrześcijaństwo, bierze się z jej narracyjnej formy lite-
rackiej. Badania egzegetyczne z tego zakresu coraz mocniej akcen-
tują potrzebę jej czytania jako spójnego opowiadania, w trakcie któ-

2 W ewangelii Marka egzorcyzmy występują tylko na terenie Galilei i w obszarach 
przyległych, typowo pogańskich. W Mk 1,34-9,38 użyto 11 razy termin demony, w tym 
kilka razy w streszczeniach, które przekazują ogólne wrażenie całego regionu; do tego  
11 razy wyrażenie duch nieczysty. W Judei, przeciwnie Marek nie umieszcza już żadnych 
egzorcyzmów. Również św. Paweł łączy cześć oddawaną bożkom z demonami, 1 Kor 
10,20-21.
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rego odbywa się rozłożony na etapy rozwój wiary. Ewangelia Marka 
nie zakłada wiary w uczniach. Rozwija się ona stopniowo na drodze 
wewnętrznej przemiany, którą wyraża termin metanoia (Mk 1,15).3

narracja jako sposób poznania

Ostatnie dwie dekady to czas intensywnych poszukiwań nie tyle 
alternatywnych w stosunku do socjologii czy psychologii, ile raczej 
komplementarnych podejść do zjawiska, jakim jest istota ludzka.  
Donald E. Polkinghorne, jeden z eksponentów narracji jako odręb-
nego sposobu poznania, stwierdza: „Nie wierzę, że rozwiązanie 
ludzkich problemów może przyjść wraz z rozwojem coraz bardziej 
wyrafinowanych twórczych aplikacji modelu przejętego z nauk 
przyrodniczych, raczej trzeba poszukiwać dodatkowych, komple-
mentarnych podejść, które są szczególnie wrażliwe na unikalne 
cechy ludzkiej egzystencji.”4 W tym cytacie należy wyakcentować 
sformułowania, charakteryzujące człowieka i jego życie jako uni-
kalne w stosunku do otaczającej go przyrody. Jego autor nie ma 
wątpliwości, że tym alternatywnym, a jednocześnie komplemen-
tarnym sposobem poznania jest rozumowanie narracyjne. Znajduje 
ono swoje odzwierciedlenie w zbiorach tradycyjnych opowieści, 
które przez tysiąclecia gromadziła ludzka mądrość w obrębie róż-
nych kultur i religii. Pojęcie narracji i autonarracji (opowiadanie  
o sobie) jest aktualnie jednym z najczęściej stosowanych terminów 
używanych w naukach społecznych i humanistycznych. Uobecniło 
się także w psychologii, gdzie pojawia się w rozważaniach kogni-
tywnych, humanistyczno-egzystencjalnych, a nawet neuropsycho-
logicznych. Od trzech dekad gwałtownie rośnie liczba publikacji 

3 Nieprzypadkowo, treścią orędzia inaugurującego działalność Jezusa w ewange-
lii Marka, jest podwójne wezwanie, aktualne na każdym etapie drogi: nawracajcie się  
i wierzcie w ewangelię. 

4 D. E. Polkinghorne, Narrative Knowing and the Human Science, State University 
of New York Press, New York 1988, s. X. 
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na temat narracji, tematycznych stron internetowych, a także czaso-
pism, zawierających prace naukowe z tego obszaru.5 Pod pojęciem 
narracji i autonarracji rozumie się najczęściej opowieść lub historię, 
bądź proces ich powstawania oraz ich opowiedzenie. Część opraco-
wań naukowych zajmuje się tymi pojęciami teoretycznie (najczę-
ściej wtedy ujmując je jako procesy), w innych z kolei badane są 
same opowiedziane przez ludzi historie.

Kluczem do lektury wszelkich opowiadań jest jak już wspomnia-
no rozumowanie narracyjne pojmowane jako odmienne od opartego 
na wnioskowaniu rozumowania dyskursywnego, i zasadniczo nie-
sprowadzalne do niego, co oznacza, że dane opowiadanie nie daje się 
streścić w postaci jednego, krótkiego stwierdzenia, lecz jego przesła-
nie zawiera się w złożonym wieloaspektowym charakterze jego kom-
pozycji. Rozumowanie narracyjne można więc zdefiniować następu-
jąco: jest to umiejętność konstruowania znaczenia przez opowiada-
nie, obejmująca także zdolność do słuchania i rozumienia ludzkich 
historii. Tę niezwykłą właściwość opowiadań doskonale uchwycił 
żydowski myśliciel Walter Benjamin, który w eseju zatytułowanym 
The Storyteller, uznaje w sztuce opowiadania najbardziej adekwatny 
sposób przekazywania doświadczeń.6 Oczywiście, doświadczenie,  
o którym mówi Benjamin, to nie wynik naukowej obserwacji, lecz 
korzystanie przez ludzi w ich codziennym życiu z mądrości prak-
tycznej. Ten rodzaj poznania odnosi się w sposób szczególny do Bi-
blii, gdzie znaczenie ludzkiej egzystencji ukazywane jest w niej nie 
za pomocą rozumowych wywodów, lecz właśnie opowiadań. Wyda-
je się, że biblijne opowiadania oferują bardziej wszechstronne rozu-
mienie człowieka niż czysto naukowa racjonalność. Młodzież kar-
miona jest dzisiaj przede wszystkim wiedzą, pozbawioną odniesienia 
do wartości i do wymiaru etycznego. Natomiast wartości i postawy 

5 M. in. Narrative Inquiry czy też Journal of Narrative Theory.
6 Esej The Storytelling znajduje się w zbiorze Illuminations, zredagowanym przez 

H. Arendt i wydanym przez Shoken Books, New York 1968, ss. 83-110. 
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etyczne zakorzenione są w ludzkim doświadczeniu, możliwym do 
przekazania i przyjęcia poprzez narracje.

W opowiadaniu bowiem nie przekazuje się jakiegoś zbioru in-
formacji na określony temat, lecz dochodzi w nim do twórczej wy-
miany tego, co należy do istoty ludzkiej egzystencji. Wspomniany 
wyżej Walter Benjamin sugeruje, iż ludzie wyobrażają sobie tego, 
kto opowiada jako kogoś, kto przychodzi z daleka, kto zdaje relację 
z przebytej podróży i mówi o krainach, które widział, o zdarzeniach, 
które przeżył. Do tego opisu narratora doskonale pasuje Biblia, która 
dla wielu współczesnych, przede wszystkim zaś dla młodzieży jest 
w dużym stopniu krainą jeszcze nie zbadaną, a przemawiający w niej 
głos rzeczywiście przychodzi z daleka (zarówno w sensie czasowym 
jak i przestrzennym) i opowiada o podróży przez ludzkie dzieje,  
z głębi doświadczenia, wyłaniającego się ze spotkania w historii 
między Bogiem a człowiekiem. Jeszcze raz więc podkreślmy: w lek-
turze biblijnych opowiadań nie dochodzi do przekazywania wiedzy, 
lecz do twórczej wymiany doświadczeń. A celem tej wymiany jest 
dążenie do dobrego życia. Ono z kolei potrzebuje mądrej rady, ta 
zaś wpleciona jest w tkankę realnego usytuowania każdej ludzkiej 
osoby w świecie. Rada, o której tutaj mowa, stanowi nie tyle odpo-
wiedź na jakieś konkretne pytanie, ile zawiera pewną propozycję, 
odnoszącą się do opowiadanej historii własnego życia. Dlatego też, 
ktoś, kto poszukuje mądrej rady musi wpierw być zdolnym do opo-
wiedzenia swej historii. Człowiek w ogóle jest gotów przyjąć jaką-
kolwiek radę w stopniu, w jakim pozwala, aby przemówiła własnym 
głosem sytuacja egzystencjalna, w której się znajduje.7 To zaś ozna-
cza, że w formacji młodzieży chodzi przede wszystkim nie o to, aby 
młodym ludziom mówić, jak mają się zachowywać, jak żyć, jakimi 
być, wreszcie, jak wierzyć. Trzeba najpierw dopuścić ich do głosu, 
pozwolić im opowiedzieć swoje czasami trudne przeżycia, wyrazić 
swoje pragnienia i sposób myślenia, jednym słowem, pozwolić im 

7 Por. tamże.
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ujawnić swoją podmiotowość. Kiedy czytamy opowiadania ewan-
geliczne uderza nas podmiotowe przedstawianie uczniów, nie tylko  
w opisie ich życiowych losów, lecz także w udzielaniu im głosu. Pod-
miotowość uczniów jest istotną częścią dobrej nowiny, którą Jezus 
wnosi w nieodkupiony świat, charakteryzujący się właśnie tenden-
cjami do uprzedmiotawiania ludzi. Wreszcie, wymiana życiowych 
doświadczeń zakłada potrzebę wspólnoty i czasu, wewnątrz których 
ludzie przez osobisty kontakt ze sobą oddziałują na siebie nawzajem. 
Odnosi się wrażenie, że w działaniach duszpasterskich nieustannie 
poszukuje się coraz atrakcyjniejszych metod docierania do młodych 
ludzi, a zapomina się, iż w przekazie wartości i postaw etycznych 
główną rolę odgrywa podmiotowość młodzieży i jej duszpasterzy.   

Okres dorastania określany jest często etapem przejściowym  
w rozwoju człowieka. Większość rytów inicjacji odwołuje się do 
podobnej idei przejścia z jednego świata (dzieciństwa) do drugie-
go (świata dorosłych). Jakkolwiek ewangelia Marka nie przedstawia 
opisu takiego rytu, gdyż jest narracją, to jednak wykorzystując biblij-
ną koncepcję drogi (dominującą zwłaszcza w Pięcioksięgu), może 
być zdefiniowana jako opowiadanie przejścia, w ramach którego 
odbywa się przemiana tożsamości uczniów na drodze za Jezusem: 
z rybaków, łowiących ryby (Mk 1,16) w rybaków ludzi (Mk 1,17). 
Wkraczanie młodzieży w świat dorosłych odbywa się pod przemoż-
nym naciskiem aktualnych uwarunkowań społecznych, kulturowych 
i ekonomicznych za pomocą wzorców osobowych, przedstawianych 
jako propozycje do identyfikacji (moda, subkultury, ideologie). Al-
ternatywnie do wzorców zaczerpniętych z otaczającego środowiska 
ewangelia Marka otwiera przed młodymi ludźmi możliwość odnale-
zienia na drodze za Jezusem nowej tożsamości, bardziej odpowiada-
jącej ich dążeniom do prawdziwego szczęścia. 

Jako podręcznik inicjacji chrześcijańskiej zawiera ona bowiem 
podwójny proces poszukiwania tożsamości. Uczniowie z jednej stro-
ny przedstawiani są w sytuacjach, w których wydarzenia z udziałem 
Jezusa (Jego przepowiadanie i cuda) zmuszają ich do szukania odpo-
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wiedzi na pytanie ‘kim On jest’.8 Z drugiej zaś, od samego począt-
ku, bo od momentu powołania, realizuje się wobec nich obietnica 
Jezusa: ‘sprawię, że staniecie się rybakami ludzi’ (Mk 1,17), która 
daje impuls do pytania o to, kim jest uczeń, jaka jest jego własna 
tożsamość. W próbach odpowiedzi na te dwa pytania dokonuje się 
podwójny proces rozpoznania: tożsamości Jezusa oraz tożsamości 
uczniów. W wyniku pierwszego ma miejsce wzbudzenie i stopnio-
wy rozwój wiary w Jezusa, drugi otwiera perspektywę poszukiwania 
własnej tożsamości i odnalezienia jej na drodze za Jezusem. Obydwa 
mogą się zrealizować przez ‘uczestnictwo’ we wspólnocie, która wy-
różnia się od tłumu, a jednocześnie spełnia jedną z głównych potrzeb 
młodego człowieka, jaką jest potrzeba przynależenia. 

Dążenie do odkrycia własnej, prawdziwej tożsamości, własne-
go miejsca w świecie, stanowi ukrytą dominantę tego etapu rozwo-
jowego, na którym znajduje się młodzież. Pod tym względem, jest 
ona najbardziej ze wszystkich grup społecznych otwartą na orędzie 
ewangeliczne i zawartą w nim drogę wiary. W poszukiwaniu tego, 
kim jest naprawdę, bez udawania i nakładania masek spotyka się ona 
z ewangelicznym opowiadaniem o losach uczniów, którzy na dro-
dze za Jezusem, owładnięci są tym samym pragnieniem odnalezie-
nia siebie: nie jestem tym, kim się stałem w wyniku zdarzeń, które 
mnie dotknęły; tym, kim naprawdę jestem, muszę dopiero się stać. 
Poznanie siebie odbywa się przez opowiadanie o sobie albo lepiej 
opowiadanie własnej historii życia, ale nie w procesie zamkniętej  
w sobie introspekcji, lecz w  świetle opowiadania ewangelicznego. 
Ma ono kształt wyznania, które naśladuje historię uczniów wplecioną  
w historię Jezusa. Wyznający ma możliwość odnieść się do tej historii, 

8 Cała pierwsza część ewangelii Marka składa się z szeregu epizodów, w których 
pojawia się pytanie o to kim jest Jezus, poczynając od Mk 1,27, poprzez Mk 4,41 a koń-
cząc na wyznaniu Piotra: ‘Ty jesteś Mesjaszem’ w Mk 8,29, będącym jej punktem kulmi-
nacyjnym. Z kolei w jej drugiej części dominuje pytanie ‘jakim Mesjaszem jest Jezus’, 
sprowokowane protestem Piotra w odpowiedzi na zapowiedź męki, śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa, wyraźnie niezgodna z jego wyobrażeniem mesjasza. 
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a więc do samego siebie przez pośrednictwo osoby Jezusa i wydarzeń, 
w których On jest głównym bohaterem. To zaś stawia przed duszpa-
sterzami młodzieży niemałe wyzwanie: młodzi ludzie nie potrzebują 
nowych, dostosowanych do ich mentalności metod, mających na celu 
przyciągnięcie ich do kościoła. Potrzebny im jest raczej charyzma-
tyczny przewodnik, który ich zainspiruje ich do szukania odpowiedzi 
na pytanie ‘kim jestem’ i będzie im towarzyszył w dążeniu do znale-
zienia prawdziwego siebie na ewangelicznych drogach wiary.9

etapy formacyjne młodzieży według ewangelii marka

Układ narracyjny ewangelii Marka dzieli ją na dwie wyraźnie 
zarysowane części.10 W pierwszej, do wyznania Piotra (Mk 8,29), 
można wyróżnić następujące etapy formacyjne: powołanie pierw-
szych uczniów (Mk 1,16-20; 2,13-17), przyłączenie do wspólnoty 
(Mk 3,7-19), oddzielenie od świata (Mk 3,31-35; 4,1-34), posłanie 
do świata (Mk 6,7-13) i konfrontacja z nim (Mk 6,14-29). Wreszcie, 
wyznanie wiary w Jezusa jako Mesjasza (Mk 8,27-30). W drugiej czę-
ści, od pierwszej zapowiedzi męki i śmierci Jezusa (Mk 8,31-33) aż 
do Jego zmartwychwstania (Mk 16), odbywa się proces odkrywania 
własnej tożsamości, nie związanej z żadnych konkretnym zajęciem, 
zadaniami, lecz z narzuconymi przez świat rolami, przedstawiany-
mi w Ewangelii za pomocą potrójnej pożądliwości: żądzy wielkości 

  9 Opracowując ten temat zapytałem katechetkę, uczącą w liceum o jej spostrze-
żenia, dotyczące młodzieży. W spontanicznym odruchu wspomniała o swojej najstar-
szej córce, uczennicy gimnazjum, mówiąc: „Szukam jakiegoś miejsca dla mojej córki, 
bo dom już jej nie wystarcza. Mam na myśli wspólnotę z charyzmatycznym księdzem, 
który przyciągnie młodzież do siebie, a jednocześnie pomoże jej odnaleźć Jezusa w ak-
cie osobistej, żywej wiary.” Zaraz jednak dodała: „Niestety nie widzę nikogo takiego.”  
I wspomniała z żalem własną młodość, kiedy tak wielu księży było zaangażowanych  
w tworzenie oazowych wspólnot, w których ona sama ze swym mężem wzrastała.

10 Doskonałe wprowadzenie do ewangelii Marka jako opowiadania zawiera:  
D. Rhoads, J. Dewey, D. Michie, Mark as Story. An Introduction to the Narrative of  
a Gospel, Fortress Press, Minneapolis 21999. 
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(Mk 9,30-37), posiadania (Mk 10,17-31) i władzy (Mk 10,32-45). 
Ich kolejność jest znacząca, ponieważ odzwierciedla pierwszy etap 
inicjacji, skierowany dla tych, którzy rozpoczynają drogę wiary. Naj-
większe bowiem namiętności na początku, a więc przede wszystkim 
u młodych ludzi pojawiają się właśnie na płaszczyźnie rywalizacji, 
kto jest ważniejszy (chodzi o uznanie w grupie rówieśniczej). Dąże-
niu do prestiżu wśród rówieśników są podporządkowane atrybuty 
wielkości takie jak modny  ubiór i gadżety, znamionujące bogactwo 
(pierwsze oznaki posiadania), którym towarzyszy chęć dominacji w 
grupie i zdobycia w niej autorytetu. Młodzież zasadniczo nie uświa-
damia sobie tych problemów, dlatego ten etap formacyjny w ewan-
gelii kończy się epizodem uzdrowienia Bartymeusza (Mk 10,46-52), 
który w odpowiedzi na słowa Jezusa: „Idź, twoja wiara cię ocali-
ła”, przejrzał i udając się za Nim, wkroczył na drogę, wiodącą do 
Jerozolimy. Dziejące się w niej wydarzenia składają się na ostatni 
etap formacji uczniów, rozstrzygający dla ich doświadczenia wiary. 
Tryumfalny wjazd Jezusa, znak oczyszczenia świątyni oraz naucza-
nie objawiają Jego mesjański autorytet (Mk 11 – 13). Natomiast  w 
swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu (Mk 14 – 16) ukazuje się 
On jako Przewodnik do prawdziwego życia11, przeżywanego w nie-
rozerwalnej więzi z Bogiem i bliźnimi we wspólnocie wiary.  

W tej całościowej strukturze narracyjnej ewangelii na szczegól-
ną uwagę zasługują początkowe epizody, opowiadające o powołaniu 
pierwszych uczniów (Mk 1,16-20; 2,13-17). Dają one bowiem wgląd 
w paradygmatyczne wydarzenia, od których rozpoczyna się ich oso-
bista droga wiary. Uderza w nich to, czego Jezus nie robi: nie wy-
chowuje, nie edukuje, nie organizuje, lecz powołuje, pozwalając im 
uczestniczyć w sytuacjach, które będą tworzyć historię Jego życia. 
Powołując uczniów nie odwraca się do tyłu i nie patrzy, czy idą za 
Nim. Nie stosuje żadnych wyrafinowanych metod duszpasterskich. 

11 Por. Hbr 2,10, gdzie Jezus został nazwany przewodnikiem ich zbawienia, z kolei 
w Hbr 12,2 – przewodnikiem w wierze. 
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Po prostu, wzywa ich na drogę bycia z sobą. Okazało się, że krocze-
nie za Nim na tej drodze całkowicie odmieniło ich życie.  

Wybrane teksty, przedstawiające powołanie w trzech odrębnych 
scenach, wskazują, iż jest ono wydarzeniem złożonym, rozgrywają-
cym się etapami. Pierwszy można nazwać powołaniem rybaków (Mk 
1,16-18), drugi – powołaniem synów (Mk 1,19-20), a trzeci – powo-
łaniem grzesznika (Mk 2,13-17). W każdym z nich, wezwanie Jezu-
sa do pójścia za Nim, odsłania jakiś aspekt tożsamości, dokonując 
jednocześnie pewnej zmiany w obrazie samego siebie. Wszystkie też 
rozpoczynają się od charakterystyki osoby Jezusa, którego zachowa-
nie ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia istoty powołania.  
Jezus, przechodząc wzdłuż Morza Galilejskiego, jest w ruchu, nato-
miast powoływani widziani są przez pryzmat powtarzanego codzien-
nie, tego samego zajęcia. W ich życiu nic się nie zmienia i wszystko 
jest takie samo. Jezus dokonując przejścia, nie tyle w przestrzeni fi-
zycznej, ile w sferze symbolicznej, objawia moc inaugurującą nową 
historię, nową erę mesjańską, do której są oni wezwani. W jego ruchu 
nie ma zatrzymywania się, oglądania wstecz, czekania na odpowiedź 
ludzi, nie ma także żadnych warunków im stawianych. Jest to przej-
ście, motywowane wyłącznie bliskością panowania Boga (Mk 1,15). 
Wzywając ich do pójścia za Sobą, otwiera przed nimi szansę zmiany. 
Na drodze za Nim będą więc nie tylko uczestniczyć w nowych wy-
darzeniach, lecz Jego słowa i czyny zaczną na nich oddziaływać. Do 
Niego zatem należy inicjatywa powołania, i w niej zawiera się także 
impuls do przemiany całego ich życia. 

Pierwsza scena (Mk 1,16-18) przebiega w sekwencji następują-
cych elementów: spojrzenie Jezusa, imię powoływanych, ich aktu-
alne zajęcie i tożsamość, wezwanie i obietnica nowej tożsamości. 
Najpierw spojrzenie Jezusa, skierowane na jednostkę12 i w jej imie-

12 Szczegół istotny ze względu na różnice w tekstach paralelnych: u Mateusza Jezus 
ujrzał dwóch braci (4,18), podczas gdy u Łukasza ujrzał dwie łodzie (5,2). Wniosek na-
rzuca się sam: u Marka Jezus interesuje się pojedynczą osobą, jej odrębnością od innych 
i jej własną, oddzielną historią. 
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niu rozpoznające historię jej życia oraz wydobywające ją z ano-
nimowości.13 Jezus widzi zatem w pierwszym rzędzie osobę i jej 
godność, niezależną od wykonywanej pracy, wykształcenia, pozycji 
społecznej.  Poprzez imię ma On wgląd w osobiste i niepowtarzalne 
losy powoływanych, przeciwstawiając je publicznemu wizerunkowi, 
za pomocą którego znano ich jako rybaków. W tożsamości każdego 
młodego człowieka występuje podobny konflikt między jego oso-
bistą historią a tym, jak jest postrzegany z zewnątrz przez innych. 
Presja społeczna, głównie ze strony rówieśników prowadzi często do 
całkowitego odrzucenia wewnętrznych przeżyć i doświadczeń, skła-
dających się na osobistą, niepowtarzalną historię życia. Jezus swoim 
wezwaniem do pójścia za Nim i obietnicą nowej tożsamości odwraca 
ten porządek i przywraca prymat tego, co własne i odrębne. 

W drugiej scenie (Mk 1,19-20), zmiana tożsamości obejmuje sto-
sunek do rodziny. Jeśli w pierwszym epizodzie, Szymon i Andrzej byli 
rybakami, to Jakub i Jan nazwani są tutaj synami Zebedeusza. Wezwa-
nie Jezusa do pójścia za Nim oznacza dla nich opuszczenie domu ro-
dzinnego, reprezentowanego przez ojca.14 Oczywiście, jest ono przede 
wszystkim działaniem symbolicznym, polegającym na podjęciu decy-
zji rozpoczęcia własnej drogi za Jezusem, pokrywając się częściowo 
z procesem oddzielania się młodych ludzi od swoich rodziców w ra-
mach ich naturalnego rozwoju. Ewangelia jednak umieszcza ten pro-
ces wewnątrz wydarzenia powołania i w gruncie rzeczy ono jest im-
pulsem, który go uruchamia. Nad jedną i drugą sceną góruje Jezusowa 
obietnica, skierowana jedynie do Szymona i Andrzeja, ale obejmująca 
wszystkich powołanych: „sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. 
Jest to obietnica wspólnoty, w której będą oni nie tylko uczestniczyć, 
gromadząc się wokół Niego i razem wędrując za Nim, lecz także będą 

13 Anonimowość w opowiadaniach biblijnych charakteryzuje postaci zmarginalizo-
wane, należące do tła. Postaci pierwszoplanowe zaznacza się imieniem lub rozbudowa-
nym opisem ich zachowań, skupiającym uwagę czytelników. 

14 Przypomina to wyjście Abrama z domu rodzinnego w Rdz 12,1 i dlatego powo-
łanie pierwszych uczniów jest wydarzeniem o podobnej randze. 
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ją budować według Jego wskazań.  Będzie to wspólnota różniąca się 
zasadniczo od anonimowego tłumu. W niej bowiem każdy, rozpozna-
walny przez swoje imię, otrzyma własne, niepowtarzalne miejsce,  
a w nim perspektywę nowej tożsamości i nowego życia.15 

Szczególnie ważnym momentem w początkowej formacji mło-
dzieży jest ostatnia scena powołania, w której Jezus wezwał Lewie-
go, siedzącego w urzędzie celnym (Mk 2,13-17). Różni się ono od 
dwóch poprzednich tym, że jest zarówno powołaniem indywidual-
nym, w którym wezwanie Jezusa, skierowane jest do pojedynczej 
osoby, jak i wydarzeniem usytuowanymw kontekście uczty, podczas 
której powołani po raz pierwszy nazwani są uczniami w momen-
cie zasiadania przy stole razem z grzesznikami i celnikami. Przez tę 
wspólnotę z grzesznikami Jezus objawia wszystkim swoim uczniom 
istotny rys ich powołania, ważny także dla młodzieży, poszukującej 
autentyczności. Tutaj bowiem najpełniej odsłania się jego bezwarun-
kowy charakter, szczególnie przemawiający do młodych ludzi i przez 
nich pożądany.  Jezus powołując, nie stawia żadnych warunków: bez 
względu na to, kim jestem, co robiłem, z jakiej pochodzę rodziny, 
jest Ktoś, kto wzywa mnie do wspólnoty z sobą (Mk 3,14). Młodzi 
ludzie bardzo mocno przeżywają każdy rodzaj potępienia czy od-
rzucenia, niosąc w sobie poczucie bycia gorszymi od innych.16 Ten 
rodzaj doświadczenia grzeszności spotyka się z Jego słowem, wzy-
wającym do pójścia za Nim, słowem, które nie oskarża ani nie oce-
nia, lecz podnosi (Lewi wstał i poszedł za Nim), i otwiera na nową 
przyszłość. Kondycja grzesznika, przejawiająca się w aspołecznych 
i amoralnych zachowaniach, nie wzbudza w Jezusie potępienia. Jest 
ona dla Niego bardziej chorobą niż złem, i wymaga zabiegów Leka-
rza, a nie wydającego skazujące wyroki sędziego. 

15 Por. Mk 3,7-19, gdzie wiersze 7-12 opisują anonimowe tłumy schodzące się do 
Jezusa, a 13-19 przedstawia wspólnotę Dwunastu konkretnych osób, znanych z imienia, 
powołanych przede wszystkim do bycia z Jezusem.

16 Z taką właśnie reakcją spotykają się uczniowie ze strony uczonych w Piśmie 
spośród faryzeuszy, por. Mk 2,16. 
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Młodzież, wchodząc w świat dorosłych, potrzebuje uznania, nie 
tyle ze strony rodziców i najbliższych, ile ze strony rówieśników i 
osób z poza kręgu rodzinnego. W tym poszukiwaniu rozpoznania i 
uznania, zawiera się oczywiście naturalny element procesu jej uspo-
łeczniania. Jednak akceptacja ze strony innych często odnosi się je-
dynie do ich osiągnięć lub uzdolnień, nie do tego, kim są jako osoby 
same w sobie, bez zasług lub porażek, wynikających z przynależno-
ści do określonej warstwy społecznej. Z tego względu opowiadanie 
o powołaniu Lewiego stanowi niemałe wyzwanie dla duszpasterzy, 
aby w sposób bezwarunkowy wyjść z orędziem ewangelicznym do 
młodych ludzi, z których tak wielu nie potrafi odnaleźć swego miej-
sca we wspólnocie kościoła.

Biblia nie rozróżnia ludzi po względem wieku, przed każdym 
stawia wezwanie do wiary i nawrócenia w sensie przyjęcia, zaofe-
rowanego przez Boga zbawienia. Wewnątrz wspólnoty wierzących 
pojawia się nowe pokolenie (młodzież), które potrzebuje inicjacji, 
umożliwiającej wejście z odpowiednim uposażeniem w dorosłe ży-
cia. Tym uposażeniem nie może być wyłącznie wiedza religijna, zdo-
bywana w szkole, lecz powinno nim być doświadczenie wiary, prze-
żywane jako własna, osobista droga za Jezusem, jedynym i prawdzi-
wym Przewodnikiem życia.  

 
 AbstrAct

Most of young people experience some kind of crisis in their 
faith. Its cause is rooted not only in social and psychological factors 
of adolescence, but also in parting with childlike form of their belie-
ving. Their place in the church resembles those who start religious 
initiation in the ancient Christian communities, according to a nar-
rative structure of the gospels. The gospel of Mark describes its first 
stage. Following its story the young people are brought into a way 
of faith on which they may experience profound transformation of 
their identity. 
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MODEL DYNAMICZNY KOŚCIOŁA

Ten artykuł jest uzupełnieniem dwóch poprzednich, które ukazy-
wały Kościół jako organizm1 i jako mechanizm.2 Model dynamiczny 
Kościoła stanowi punkt odniesienia dla teologii pastoralnej w kon-
tekście praktyki eklezjalnej. Dynamizm Kościoła ma podwójne źró-
dło: nadprzyrodzone i ludzkie, dlatego Kościół Chrystusowy należy 
widzieć w dwóch wymiarach: wspólnotowości i społeczności. Tym 
dwom wymiarom odpowiada jeden widzialny Kościół, który jest 
wspólnotą zbawczą i społecznością ludzką. Jedność Kościoła przede 
wszystkim oznacza to, że w całym jego organizmie komunia powin-
na nieustannie się odnawiać, stawać się coraz silniejsza i powinna 
przynosić owoce zbawcze. Według nauczania Soboru Watykańskie-
go II to właśnie w przejawach owej komunii wyraża się tajemni-
ca Kościoła, gdyż Duch Święty „prowadząc Kościół do wszelkiej 
prawdy (por. J 16, 13) jednocząc się we wspólnocie (in communione)  
i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary i ustawicznie go odnawia 
i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi” (KK 4). 
W konsekwencji, jak naucza Sobór Watykański II „do społeczno-
ści Kościoła wcieleni są w pełni ci co mają Ducha Chrystusowego  

* Ks. JAN PrZYbYŁOwsKI (ur. 1958), kapłan diecezji włocławskiej, prorektor 
ds. finansowych i naukowych na UKSW, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Teolo-
gii Pastoralnej Fundamentalnej w Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW

1 „Warszawskie Studia Pastoralne” 11(2010).
2 „Warszawskie Studia Pastoralne” 12(2010).

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione  
w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają 
w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i bi-
skupów w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania 
wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty” 
(KK 14).

Powołanie chrześcijańskie i przynależność społeczna w Kościele

Do społeczności Kościoła należą ludzie, jednostkowo niepowta-
rzalni, autonomiczni w swoich działaniach.3 Członkowie Kościoła 
tworzą jednocześnie wspólnotę, której źródłem jest szczególne we-
zwanie każdego z nich połączone ze zbawczym działaniem Łaski. 
Widzialny Kościół jest to zatem „społeczność uczniów i wyznaw-
ców, z których każdy w jakiś sposób – czasem bardzo wyraźnie 
uświadomiony i konsekwentny, a czasem słabo uświadomiony i bar-
dzo niekonsekwentny – idzie za Chrystusem. W tym przejawia się 
zarazem na wskroś «osobowy» profil i wymiar tej społeczności, któ-
ra – pomimo wszystkich braków życia wspólnotowego w ludzkim 
tego słowa znaczeniu – jest wspólnotą właśnie przez to, że wszyscy 
w jakiś sposób stanowią ją z samym Chrystusem, choćby tylko przez 
to, że noszą na swej duszy niezniszczalne znamię chrześcijanina”.4 

Wspólnotowość Kościoła nie stoi w sprzeczności z faktem, że 
każdy członek Kościoła indywidualnie uczestniczy w zbawieniu. 
Eklezjalna tożsamość ucznia Chrystusa nie może jednak opierać się 
jedynie na zewnętrznych przejawach relacji międzyludzkich i mate-
rialnych dobrach, które otaczają te relacje. Każdy chrześcijanin musi 
być osobiście, indywidualnie odpowiedzialny za siebie i włączyć się 

3 Sobór Watykański II wiele uwagi poświęcił właśnie temu, żeby ukazać, w jaki 
sposób ta „ontologiczna” wspólnota uczniów i wyznawców ma się stawać coraz bardziej 
również „po ludzku” świadomą wspólnotą życia i działania. Jan Paweł II, Encyklika 
Redemptor hominis 4 III 1979, 21.

4 amże.
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w dzieło zbawienia. Nie można zatem przenieść swoich praw zbaw-
czych na wspólnotę, a tym bardziej nie można ich scedować na inne-
go człowieka. Zbawienie należy do człowieka indywidualnie i udział  
w zbawieniu jest niepowtarzalny, tak jak jedyna i wyjątkowa jest każ-
da osoba ludzka. Ten niepowtarzalny charakter indywidualnie poję-
tego udziału w obfitości zbawienia Chrystusowego daje człowiekowi 
poczucie własnej wartości, jest źródłem szczęścia i ukierunkowuje 
jego życie na cel nadprzyrodzony – wieczność zbawczą. 

Członkowie Kościoła tworzą zatem wspólnotę zbawcza i stano-
wią społeczność, która powstaje jako owoc relacji międzyludzkich, 
dla których punktem odniesienia jest osoba Chrystusa.5 Każda re-
lacja osobowa, poprzez odniesienie do Chrystusa, buduje Kościół: 
„gdzie dwaj, albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18, 20). Można zatem twierdzić, że każdy rodzaj relacji 
międzyludzkiej w Kościele łączy nie tylko bezpośrednich uczestni-
ków tej relacji, ale otwiera wspólnotę eklezjalną na wszystkich ludzi, 
którzy zostali odkupieni przez Chrystusa. 

Każda relacja międzyosobowa w Kościele jest zawsze uniwer-
salnym przekazem zbawienia, które obejmuje wszystkich ludzi. 
Nieważne jest zatem, czy to jest relacja bardzo bliska, bezpośred-
nia, czy też relacja o mniejszym natężeniu wymiany międzyosobo-
wej. W każdej z nich objawia się wspólnota zbawcza wszystkich 
ludzi. Kościół jest zatem wspólnotą ludzką, która tworzy Zbawcze 
Ciało Chrystusa. Każdy członek Kościoła wnosi w jego społeczny 
wymair zróżnicowane dążenia, orientacje indywidualne, określone 
zasoby osobowościowe i umiejętności. Jednocześnie jest uczestni-
kiem obfitości bogactwa łaski zbawczej, którą został obdarowany 
cały Kościół: „nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego 
Kościoła”.6

5 Zgromadzeni w Jego imię we wspólnocie eklezjalnej, podejmują działania dla 
Niego.

6 Modlitwa o pokój z liturgii mszalnej.
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wymiary działań społeczności Kościoła

Podejmując konkretne działania kościelne, poszczególni wierni 
realizują wspólne cele całego Kościoła. Członkowie Kościoła nie 
wyzbywają się jednak przy tym swoich osobistych celów, a nawet 
więcej: wnoszą do kościelnej wspólnoty także cele wspólne, które 
wynikają z ich przynależności do różnych środowisk, lub przynależ-
ności organizacyjnej (zrzeszenia, grupy, wspólnoty). 

Działalność poszczególnych członków społeczności eklezjal-
nej jest zróżnicowana z racji struktury hierarchicznej, z której wy-
nika podział odpowiedzialności, kompetencyjności i decyzyjności.  
W innym układzie odniesienia do Kościoła jest hierarchia, a w innej 
zależności od społeczności Kościoła są wierni świeccy. Z tej racji 
cele szczegółowe, realizowane przez hierarchię, mogą się różnić od 
celów, które chcą osiągnąć wierni świeccy, pozostając w struktural-
nie zróżnicowanej przynależności do Kościoła. 

Wierny świecki jest członkiem parafii organicznej, a jednocześnie 
może działać we wspólnotach parafialnych. Ma on również prawo 
udzielać się w różnych formach zorganizowanej działalności duszpa-
sterstwa zwyczajnego (parafialnego) i nadzwyczajnego (specjalnego 
i specjalistycznego), a nadto może także realizować indywidualną 
lub wspólnotową misję apostolsko-ewangelizacyjną i wreszcie może 
piastować różne stanowiska w Kościele, albo sprawować różne po-
sługi, z których wynikają określone funkcje i zadania. 

Kontekst społeczny działań podejmowanych w społeczności Ko-
ścioła, zróżnicowanej niepowtarzalną indywidualnością poszczegól-
nych członków, a także strukturalnie podzielonej, może prowadzić do 
tego, że pojawi się rywalizacja międzyludzka lub współzawodnictwo 
międzyorganizacyjne. Poszczególni członkowie społeczności kościel-
nej, lub grupy, na różnym stopniu zorganizowania instytucjonalnego, 
mogą podejmować starania w celu zwiększenia możliwości osiągania 
celów szczegółowych (indywidualnych lub społecznych). Rywalizacja 
taka może prowadzić do rozluźnienia więzów społecznych z całością 
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wspólnoty eklezjalnej, albo przynajmniej z niektórymi strukturami ko-
ścielnymi, które ograniczają realizację celów szczegółowych. Rywa-
lizacja może także zaistnieć, gdy realizowane są te same cele główne, 
ale inaczej są interpretowane i różnie rozumiane jest ich osiągnięcie.7 

Zróżnicowanie w realizacji celów społecznych jest naturalne i nie 
zagraża żywotności wspólnoty eklezjalnej, ale pod warunkiem, że 
podstawą zgodności działania i współpracy jest świadomość przyna-
leżności do jednego i jednolitego organizmu kościelnego, którego ist-
nienie nie zależy od realizacji partykularnych celów jego członków. 

wymiary działania wspólnoty eklezjalnej

Zjednoczenie w działaniu wspólnoty eklezjalnej traktowane 
jest jako powołanie, z którego wypływa misja zbawcza. Przynależ-
ność do Kościoła nie jest tylko kwestią wyboru i osobistej, wolnej  
i świadomej decyzji, ale trzeba ją rozpatrywać w kategoriach powo-
łania, które jest darem. To powołanie chrześcijańskie, indywidualnie 
określone, otrzymuje każdy człowiek w sakramencie Chrztu. Jeśli 
to powołanie staje się misją, to Kościół jest rozumiany jako wspól-
nota zbawcza. Jeśli powołanie chrześcijańskie jest tylko godnością 
ucznia Chrystusa, to Kościół jest traktowany jako społeczność, którą 
tworzą jej autonomiczni uczestnicy. Powołanie chrześcijańskie, bez 
udziału w kościelnej misji zbawczej, może jednak prowadzić w efek-
cie do postawy wyrażającej się w twierdzeniu: Chrystus – tak; Ko-
ściół – niekoniecznie. Powołanie chrześcijańskie powinno zatem być  
i Chrystusowe, i kościelne w równej mierze. 

Członkowie wspólnoty kościelnej pozostają wolnymi ludźmi, 
gdyż bycie w Kościele nie zawiesza godności ludzkiej, która jest 
oparta na wolności osobistej. Przynależność do Kościoła ukierun-

7 Dążenie do tego samego celu może co innego znaczyć dla poszczególnych uczest-
ników wspólnego działania: np. ten sam cel może być oceniany w wymiarze duchowym 
lub materialnym, może być interpretowany z punktu widzenia hierarchii lub wiernych 
świeckich.
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kowuje natomiast wolność ludzką na miłość ewangeliczną. To ukie-
runkowanie ma konkretne wymiary. Przede wszystkim miłość nie 
jest jedynie ideą, ale przybiera konkretne kształty w codziennym ży-
ciu. Miłość ustala bowiem podstawowe reguły życia i działalności 
wspólnoty eklezjalnej. Jest ona najwyższą wartością, ale jednocze-
śnie w sposób konkretny miłość wskazuje na normy i zasady (regu-
ły) zachowania tożsamości członków wspólnoty kościelnej. 

Reguła miłości określa też hierarchiczną strukturę Kościoła, dla-
tego posługa hierarchii jest diakonią, służbą w miłości,8 która obja-
wia się przede wszystkim w pośrednictwie zbawczym i wymaga mi-
łości ofiarniczej. Miłość jest też regułą powołania chrześcijańskiego, 
dlatego wierni świeccy są również wezwani do realizowania służby 
w miłości, ale w konkretnej rzeczywistości życia codziennego, która 
wymaga miłości czystej, ubogiej, wiernej, cierpliwej, przebaczają-
cej, posłusznej (1Kor 13, 1–13). 

Miłość, jako reguła podstawowa wspólnoty eklezjalnej, sprawia, że 
wszyscy członkowie Kościoła, pomimo wszelakich różnic między nimi, 
są równi i tworzą jedno Zbawcze Ciało Chrystusowe. Miłość określa 
także równouprawnienie wszystkich członków Kościoła w dostępie do 
uczestniczenia w zbawieniu i korzystaniu z dóbr duchowych Kościoła. 
Członkowie wspólnoty kościelnej mają przy tym prawo do czynnego 
włączenia się w działalność różnych grup, zrzeszeń, organizacji ko-
ścielnych i udzielania się w realizacji ich celów szczegółowych. 

Hierarchiczny ustrój Kościoła

Działalność kościelna na rzecz całej wspólnoty jest ściśle zwią-
zana z prawem podejmowania decyzji, a to wynika z posiadania sa-

8 Jezus Chrystus powierzył biskupom, następcom Apostołów, a w sposób szczegól-
ny Biskupowi Rzymu, misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszel-
kiemu stworzeniu ażeby powstał Kościół, czyli Lud Boży, i aby urząd nadany pasterzom 
tego Ludu był prawdziwą służbą wymownie nazwaną w Piśmie Świętym „diakonią”, 
czyli posługiwaniem (KK 24)
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kramentalnej władzy święceń. Taką władzę posiada hierarchia, ale 
autorytet osobowy tej władzy oparty jest na legitymizacji wszystkich 
członków wspólnoty kościelnej. Władza hierarchii, wynikająca ze 
święceń, jest autonomiczna i nie podlega regułom demokracji, ale ka-
płan, który jest z ludu wzięty i dla ludu postawiony, aby mógł te wła-
dzę wykonywać, potrzebuje legitymizacji autorytetu władzy przez 
członków wspólnoty kościelnej. Ta legitymizacja może być pełna  
i bezwarunkowa, ale może się też zdarzyć, że legitymizacja autory-
tetu władzy będzie ograniczona. Nie wpływa to na autonomiczność 
działania hierarchii kościelnej, ale może wyraźnie ograniczać wy-
mianę kompetencji i zawężać możliwości współpracy między hierar-
chią i wiernymi świeckimi. 

Władza hierarchiczna w Kościele współistnieje z autonomicz-
nym powołaniem chrześcijańskim każdego członka wspólnoty 
eklezjalnej. Źródłem tego powołania jest sakrament Chrztu, dzięki 
któremu człowiek otrzymuje udział w kapłaństwie powszechnym, 
które pochodzi od Chrystusa. Pełna świadomość autonomiczności 
powołania chrześcijańskiego jest nieodzownym warunkiem uznania 
przez wiernych świeckich autonomiczności władzy hierarchicznej. 
Legitymizacja władzy hierarchicznej przez wiernych świeckich jest 
zatem ściśle związana z uznaniem i legitymizacją przez hierarchię 
autonomii powołania chrześcijańskiego, z którego wypływają prawa 
i obowiązki świeckich członków wspólnoty kościelnej. Ta obustron-
na legitymizacja ma charakter nieformalny, gdyż autonomia władzy 
hierarchicznej i autonomia powołania chrześcijańskiego mają wspól-
ne źródło – związane są z udziałem w różnym stopniu w jednym 
kapłaństwie Chrystusowym. 

W każdej społeczności istnieje też zjawisko „władzy negatyw-
nej”. Władza negatywna objawia się w sytuacji konfliktu wewnątrz-
wspólnotowego, którego przyczyną jest nieporozumienie między 
hierarchią a wiernymi świeckimi. Ze strony władzy hierarchicznej 
objawia się to działaniami autorytatywnymi, apodyktycznymi są-
dami i decyzjami, autokratycznymi rządami, a ze strony wiernych 
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świeckich pojawia się niezadowolenie, bunt, kontestacja, dezapro-
bata, protest.

 strategia pastoralna działalności społecznej
 i wspólnotowej Kościoła

W działalności Kościoła można ustalić strategię, która określi 
instrukcje dotyczące reguł postępowania i działania wspólnotowego 
członków Kościoła w różnych sytuacjach społecznych. Podstawą ta-
kiej strategii pastoralnej powinna być ogólna zasada immanentnego 
probabilizmu. W wymiarze zbawczym działanie kościelne jest jed-
nak bardzo złożone. Jest ono po ludzku widzialne, ale jednocześnie 
ujawnia wewnętrzną moc Ducha Świętego; ma wymiar ludzki (natu-
ralny), ale posiada także wymiar nadprzyrodzony (duchowy); może 
być po ludzku zaplanowane, ale podlega nieprzewidywalnym wpły-
wom łaski; człowiek spodziewa się określonych skutków swojego 
działania, a o końcowym efekcie decyduje Bóg; działania kościelne 
wykonuje człowiek, ale przez niego działa Duch Boży. Z tych racji 
postępowanie, zachowanie i działanie członków wspólnoty kościel-
nej może być po ludzku niezrozumiałe, ale to nie oznacza, że jest 
sprzeczne z regułami zbawczymi. Kościół jest bowiem Bosko-ludz-
ki, jest widzialnym znakiem zbawienia, jest społecznością ludzką  
i wspólnotą zbawczą. 

Ludzka kategoria kościelności zakłada istnienie we wspólnocie 
eklezjalnej różnego rodzaju konfliktów, paradoksów i nieporozu-
mień. Stanowią one naturalny i konieczny element wzrostu wspólno-
ty kościelnej, jej istnienia i funkcjonowania. Kościół jest wspólnotą 
i jej członkowie mają świadomość, że działania eklezjalne oparte są 
na współpracy w realizacji misji zbawczej, która ma jednoznacznie 
wymiar eklezjalny. 

Warunkiem podstawowym eklezjalności działań zbawczych człon-
ków Kościoła jest ich ukierunkowanie na budowanie wspólnoty ko-
ścielnej. Jest to zasada fundamentalna, dlatego stanowi niezbędny 
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warunek wewnętrznego wzrostu Kościoła, którego rodzenie nie jest 
konsekwencją zdarzeń zewnętrznych. To Kościół rodzi Kościół i taka 
jest też natura działań jego członków. Wzrost Kościoła jest wynikiem 
nadprzyrodzonego rozwoju wspólnoty eklezjalnej. Ludzka inwencja 
członków wspólnoty zbawczej, ich wybory i decyzje, a przede wszyst-
kim ich działania wpływają na zmiany w Kościele, ale jego misja 
zbawcza nie jest uzależniona od efektów ludzkich wysiłków. Ludzie 
mogą się mylić, popełniają błędy i mają do tego naturalne prawo z racji 
skutków grzechu pierworodnego. W działaniach kościelnych ludzkie 
czynniki stanowią fundament, na którym buduje łaska Boża. Działania 
kościelne z tej racji nie są monotoniczne, ale każde działanie kościelne 
jest składnikiem procesu rodzenia Kościoła przez Kościół.9

W tym skomplikowanym procesie mają udział ludzkie zdolności, 
uczestniczą twórcze innowacje członków Kościoła, ale też natural-
nymi jego składnikami są popełniane przez nich błędy. Jednak osta-
teczny owoc działań kościelnych jest wynikiem wpływu obfitości 
łaski zbawczej, dzięki której Kościół rodzi Kościół. W działanie ko-
ścielne jest wpisana ludzka nieudolność, konkurencja celów różnych 
wspólnot kościelnych, konflikty międzyludzkie, błędne i sprzeczne 
z logiką zdrowego rozsądku decyzje członków Kościoła. Jednak ten 
ludzki wymiar praktyki eklezjalnej nie wpływa na realizację misji 
zbawczej Kościoła, gdyż ludzie są tylko nieużytecznymi sługami,  
a plan zbawczy spełnia się za sprawą Ducha Świętego, który działa 
w Kościele i kieruje nim. 

Misja zbawcza Kościoła

Kościół wypełnia pośrednictwo zbawcze niezależnie od wpły-
wów zewnętrznych, ale też na realizację planu zbawczego nie mają 

9 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis 25 III 1992, 57. Św. 
Beda Czcigodny: „Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam”. Explanatio Apocalypsis, 
lib. II, 12: PL 93, s. 166.
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wpływu konflikty i trudności wewnętrzne. Ludzkie słabości także 
nie zagrażają wypełnieniu się woli zbawczej Boga. Kościół jest Bo-
ski jako wspólnota zbawienia, dlatego poszczególni członkowie Ko-
ścioła, choć powołani są do świętości i w różny sposób ją realizują, 
to jednak nie od nich zależy wypełnienie planu zbawczego Boga. 
Zbawcza moc Kościoła nie pochodzi bowiem od poszczególnych 
jego członków, ale jest darem Boga dla całej wspólnoty zbawczej 
Kościoła. Cały Kościół zbawia, dlatego że cały Kościół jest zbawie-
niem i cały Kościół jest zbawiający. 

Ludzkie usprawnienia działalności wspólnoty eklezjalnej  
mają swoje znaczenie dla zmian organizacyjnych Kościoła, wpły-
wać mogą na efektywność różnych segmentów życia Kościoła.  
Jednak w wymiarze nadprzyrodzonym to nie poszczególni wierni 
zbawiają, ale Kościół rodzi każdego człowieka do zbawienia, bo 
sam jest zbawieniem. To zbawienie sprawia, że Kościół jako całość 
funkcjonuje zarówno w wymiarze Boskim, jak i ludzkim. Zbawie-
nie sprawia też, że wspólnota kościelna jest doskonała w wymia-
rze nadprzyrodzonym, choć nie musi być doskonała w wymiarze 
ludzkim. 

Świadomość zbawczej misji Kościoła u jego członków ma bez-
pośredni wpływ na jego funkcjonowanie w płaszczyźnie ludzkiej. 
Jeśli Kościół jest przyjmowany jako wspólnota zbawcza i zbawienie 
jest uznawane przez jego członków za najważniejszy cel, to ich dzia-
łania kościelne będą coraz bardziej efektywne w płaszczyźnie wiary 
(nadprzyrodzonej). Jest to reguła „realizmu wiary”. Natomiast sku-
pianie działań kościelnych wokół „wybranych jego członków” pro-
wadzi do promowania partykularnych celów i prywatnych interesów. 
Nawet najbardziej święci członkowie Kościoła, osiągający wyżyny 
rozwoju duchowego, wyróżniający się intensywnością pobożności, 
konsekwencją w zachowaniu norm i zasad moralnych, nie zastąpią 
mocy zbawczej całej wspólnoty kościelnej. Promowanie wybranych 
członków wspólnoty eklezjalnej, preferowanie jedynie słusznych 
dróg świętości, tworzenie enklaw duchowego wzrostu i pogłębionej 
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świadomości religijnej, nie wpływa na realizację planu zbawczego. 
Te wysiłki mogą przyczyniać się do odnowy Kościoła, mają swoje 
znaczenie dla odbioru Kościoła przez ludzi z zewnątrz, ale ich obec-
ność w Kościele sprowadza się do podstawowych kryteriów: czy 
służą budowaniu Kościoła? Czy służą misji zbawczej Kościoła? Czy 
ich fundamentem jest wspólnota zbawcza Kościoła? Czy są otwarte 
na zbawienie wszystkich ludzi? Czy uznają Kościół, do którego na-
leżą święci i grzesznicy? 

reguła „realizmu wiary”

Reguła „realizmu wiary” pozwala na funkcjonowanie w Koście-
le różnych wspólnot, ale pod warunkiem, że zbawienie będzie je-
dyną regułą ich działania dla dobra całego Kościoła. Zbawienie nie 
jest bowiem społecznym działaniem o sumie zerowej, w której strata 
jednego członka jest równa zyskowi drugiego, innymi słowy: jeśli 
ktoś przegrywa w osiąganiu zbawienia to drugi wygrywa. Wspól-
noty kościelnej nie można bowiem traktować jedynie w kategoriach 
rzeczywistości ziemskiej: przestrzennie i czasowo. W takim kontek-
ście mogą bowiem pojawić się wątpliwości związane ze sprawiedli-
wością Bożą. Każdy człowiek ma przecież prawo zapytać: dlaczego 
Bóg nie karze na ziemi grzeszników i nie wynagradza sprawiedli-
wych? Zbawienie nie jest jednak działalnością ludzką, a Kościół nie 
jest instytucją sprawiedliwości Bożej ani ludzkiej; jest wspólnotą 
zbawienia, które jest darem dla każdego człowieka, a to oznacza, że 
nie jest nagrodą za zasługi. 

Tylko do Boga należy sąd, czy ktoś dar zbawienia przyjął, czy 
odrzucił. Zbawienie należy widzieć w perspektywie „sumy niezero-
wej”, gdyż wolą Boga jest zbawienie wszystkich ludzi: potępienie 
jednego nie równa się zbawieniu drugiego. Przyjęcie prawdy o zba-
wieniu wszystkich ludzi i uznanie jej za podstawową zasadę działa-
nia kościelnego prowadzi do takiej współpracy członków Kościoła, 
dzięki której wszyscy zyskują, choć każdy w innym stopniu. 
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Dynamizm działalności kościelnej

Dynamiczny model Kościoła ukazuje zbawczą wspólnotę, w któ-
rej mogą występować ludzkie konflikty i sprzeczności. Każdy członek 
wspólnoty eklezjalnej jest traktowany indywidualnie z racji jedyności 
i niepowtarzalności. Podstawą działalności eklezjalnej jest autono-
miczny charakter powołania. Te działania są po ludzku przewidywal-
ne, ale ostateczny owoc jest zależny od działania Ducha Świętego. 

W kościelnym organizmie funkcjonują różne wspólnoty, bractwa, 
grupy, zrzeszenia, organizacje, ruchy. W modelu dynamicznym Kościo-
ła najważniejszą regułą ich funkcjonowania jest zachowanie względnej 
ich równorzędności w działaniach eklezjalnych. Pozwala to eliminować 
działania partykularne, niezgodne z normami kościelnymi (kanonami 
prawa kościelnego i normami wynikającymi z Magisterium Kościoła), 
a także odrzucać takie cele i zadania, które prowadzą do konfliktów 
wewnątrzkościelnych lub konfrontacji ze środowiskiem zewnętrznym. 

W działaniach eklezjalnych należy także zadbać o to, aby zadania 
różnych podsystemów kościelnych były realne do wykonania, a nie stwa-
rzały jedynie pozorów osiągania niemożliwych do zrealizowania celów. 
Wreszcie istnienie i funkcjonowanie (działanie) różnych elementów orga-
nizacyjnych kościelnej społeczności powinno uwzględniać klasyczną za-
sadę pokrywania się rzeczywistej władzy i odpowiedzialności. Oznacza 
to w praktyce, że każda forma instytucjonalna lub pozainstytucjonalna 
kościelnych działań zorganizowanych powinna być podporządkowana 
władzy hierarchicznej w Kościele, bez naruszania autonomiczności praw 
grupy i przy zachowaniu lojalności wobec osób uczestniczących w kon-
kretnej, zorganizowanej praktyce eklezjalnej. Odpowiedzialność bezpo-
średnia za realizację celów szczegółowych wynika z autonomii wszyst-
kich członków wspólnoty eklezjalnej, ale odpowiedzialność za charakter 
zbawczy działań eklezjalnych spoczywa na hierarchii, która otrzymuje 
pełną władzę w Kościele poprzez przyjęcie święceń kapłańskich. 

Odpowiedzialność hierarchii i wiernych świeckich za prak-
tykę kościelną różni się nie tylko w płaszczyźnie władzy. Hierar-
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chia uczestniczy w odpowiedzialności za Kościół powszechny we 
wszystkich wymiarach, natomiast wierni świeccy mają prawo kon-
centrować swoją odpowiedzialność wokół realizacji celów wspól-
noty organicznej ich przynależności bezpośredniej (parafia). Istnieje 
jednak potrzeba złączenia jej z odpowiedzialnością hierarchii, a ich 
wspólna odpowiedzialność wymaga respektowania podstawowych 
wymogów twórczej współpracy. Konieczne jest zatem stworzenie 
„kultury współpracy”, która umożliwi dowartościowanie wszystkich 
członków Kościoła, od których zależy przyjęcie i realizacja celu 
zbawczego i wynikających stąd zadań, a także określenie norm i za-
sad ich realizacji. Kościół może zrealizować misję zbawczą, poszu-
kując coraz to nowych rozwiązań strukturalnych czy funkcjonalnych 
i doskonaląc techniki i metody działania kościelnego. Należy jednak 
zaznaczyć, że w realizację celu zbawczego mogą owocnie włączyć 
się tylko ci członkowie Kościoła, których udział we wspólnocie ekle-
zjalnej oparty jest na respektowaniu jej hierarchicznej struktury. 

Ludzki charakter udziału wiernych świeckich w misji zbaw-
czej oznacza występowanie w działalności kościelnej niepewności, 
niejasności i błędów. Jednocześnie ta ludzka niedoskonałość jest 
otwarciem się Kościoła na działanie mocy Ducha Świętego, który 
obdarza wspólnotę eklezjalną obfitością łaski zbawczej. W realizacji 
celu zbawczego członkowie Kościoła nie zawsze wiedzą jak, kiedy 
i gdzie podejmować działania eklezjalne, ale zawsze dokładnie wie-
dzą, czego robić nie wolno i w jaki sposób nie należy postępować. 
Zbawienie jest wartością samą w sobie, bo jest to dar Boży. Należy 
zatem z jednej strony unikać przewartościowywania struktur, technik 
i metod działania kościelnego, a z drugiej bardziej trzeba doceniać 
darmowość zbawienia i jego charakter eklezjalny. 

Dynamizm oparty na współpracy

Zadania wszystkich członków Kościoła posiadają charakter 
eklezjalny, dlatego nikt w Kościele nie działa w oderwaniu od in-
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nych, więcej, każdy wraz z innymi tworzy jeden i ten sam organizm 
eklezjalny. Wynika stąd jasno potrzeba współdziałania całego Ko-
ścioła. Podstawą tego współdziałania jest wspólnota życia, miłości 
i prawdy, dla której Chrystus Pan ustanowił lud mesjański, uczynił 
zeń narzędzie zbawienia i posłał na cały świat jako światłość świata 
oraz sól ziemi (KK 9). 

Widzialnym znakiem tej wspólnoty jest Kuria Rzymska, która 
ma obowiązek trwania we wspólnocie ze wszystkimi Kościołami. 
Dlatego pasterze, którzy sprawują rządy w swoich Kościołach par-
tykularnych „jako zastępcy i legaci Chrystusa” (KK 27), powinni ze 
wszystkich sił dążyć do utrzymania opartej na wzajemnym zaufaniu 
łączności z Kurią Rzymską pogłębiając w ten sposób poczucie wię-
zi z Następcą Piotra. Ten obustronny związek pomiędzy Centrum  
i tzw. peryferiami Kościoła nie pomnaża niczyjej władzy, ale w naj-
wyższym stopniu sprzyja wzrastaniu wspólnoty na podobieństwo 
żywego organizmu, w którym istotne są wszystkie, współdziałające 
z sobą członki. Wyraził to trafnie Paweł VI w słowach: „Jest rzeczą 
oczywistą, że ruchowi dośrodkowemu ku sercu Kościoła odpowia-
da ruch odśrodkowy, docierający w jakiś sposób do wszystkich Ko-
ściołów z osobna, do wszystkich z osobna pasterzy i wiernych, gdyż  
w ten sposób wyraża się i objawia ów skarb prawdy, łaski i jedności, 
którego uczestnikami, strażnikami i szafarzami uczynił nas Chry-
stus, Pan i Odkupiciel”.10 Wszystko to zaś ma na celu zapewnienie 
Ludowi Bożemu jak najskuteczniejszej posługi zbawienia, która wy-
maga od pasterzy Kościołów partykularnych oraz Pasterza Kościoła 
powszechnego przede wszystkim wzajemnej pomocy i zespolenia 
wszystkich sił w działaniu dla zbawienia dusz.

Władze Kościoła powszechnego zawsze broniły tej jedności przed 
rozmaitością postaw i działań wynikających z odmienności osób  
i kultur, w taki jednak sposób, aby nie odniosła szkody w ogrom-

10 Paweł VI, List apostolski Sollicitudo omnium Ecclesiarum 24 I 1969, AAS 
61(1969), s. 475.
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nej różnorodności darów, których Duch Święty tak hojnie udziela. 
Jedność należy stale ubogacać w taki sposób, aby nie rodziły się  
w niej tendencje do izolacji i ruchy odśrodkowe prowadzące do wza-
jemnej separacji i by wszystkie elementy łączyły się zgodnie w jed-
ną strukturę Kościoła.11 Myśl tę wyraził bardzo trafnie Jan Paweł I  
w przemówieniu do kardynałów, w którym stwierdził iż urzędy Kurii 
Rzymskiej „dają Zastępcy Chrystusa konkretną możliwość pełnienia 
apostolskiej posługi, która jest jego powinnością wobec całego Ko-
ścioła i gwarantują instytucjonalne wyrażanie uprawnionych form 
autonomii w duchu niezbywalnego poszanowania owej podstawo-
wej jedności dyscypliny, a także wiary, o którą modlił się Chrystus  
w przeddzień swojej męki”.12

Podsumowanie

Właściwym podsumowaniem tej refleksji mogą być wskazania 
Pawła VI zawarte w encyklice Ecclesiam suam: „Do obowiązków 
Kościoła, domagających się spełnienia we współczesnej dobie, na-
leży chyba stanowczo dążenie do osiągnięcia jaśniejszej i pełniej-
szej świadomości samego siebie, zasobu prawdy, której dziedzicem 
i stróżem został ustanowiony, oraz zleconego sobie na tej ziemi za-
dania. Bo zanim Kościół przystąpi do przestudiowania jakiejkolwiek 
specjalnej kwestii i zanim wyważy wytyczne swego postępowania 
w stosunku do społeczności ludzkiej, musi chwilowo zastanowić się 
nad samym sobą. Chodzi o to, by lepiej rozeznać zalecone sobie do 
wykonania Boże zamiary, by nabrać więcej światła, nowych sił oraz 
przypływu radości do wykonania owych zadań, a wreszcie znaleźć 
bardziej stosowne metody nawiązywania bliższych, skuteczniej-
szych i owocniejszych stosunków ze społecznością ludzką, do której 

11 Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska o Kurii Rzymskiej Pastor bonus 28 VI 
1988.

12 Jan Paweł I, Przemówienie do kardynałów 30 VIII 1978, AAS 70(1978), s. 703
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przecież sam należy, aczkolwiek odróżnia się od niej właściwymi so-
bie i wręcz znamiennymi cechami. Wydaje się bowiem, że to zasta-
nowienie się, obowiązuje Kościół do wejrzenia w siebie, odpowiada 
zupełnie stosowanej przez Boga taktyce przy objawieniu się ludziom 
i nawiązaniu z nimi religijnego obcowania, które się dokonuje i za-
razem uzewnętrznia przez Kościół. Jeżeli bowiem objawienie Boże 
dokonało się wiele razy i wieloma sposobami i na kanwie ludzkich 
wydarzeń, stwierdzonych przez historyczną wiarygodność, to mo-
gło przecież dosięgnąć także życie ludzkie na drogach, właściwych 
ludzkiemu słowu i łasce Bożej. Ta łaska Boża spływa – udziela się 
duszom przez tajemnicze wnikanie, po usłyszeniu orędzia zbawienia 
i bezpośrednim wzbudzeniem aktu wiary, w czym nasze usprawie-
dliwienie znajduje swój zaczątek”.13

suMMArY

Pastoral ecclesiology allows to specify the theological model of 
the Church based on the research results in systematic theology and 
practical knowledge. The originality of pastoral theology stems from 
its focus on the practice of the Church. The pastoral model of the 
Church, combining theory and ecclesial practice, allows to show the 
everyday life and mission of the Church in supernatural and human 
context.

13 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam 6 VI 1964, 18–19.
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GŁÓWNE IDEE NAUCZANIA JANA PAWŁA II
O MEDIACH I DZIENNIKARSTWIE

Jan Paweł II wprowadził media do Kościoła. Były one obecne 
przy ogłoszeniu jego wyboru, relacjonowały początek pontyfikatu 
i przekazywały na gorąco informacje o Jego umieraniu, kiedy od-
chodził do domu Ojca. Papież odwdzięczał się na każdym kroku 
pracownikom mediów, zwłaszcza dziennikarzom, dziękując im za 
rzetelne relacjonowanie jego spotkań z różnymi grupami ludzi, jego 
pielgrzymek, wszystkich publicznych wystąpień. Papież zapraszał 
do siebie dziennikarzy i sam był też zapraszany na spotkania z nimi. 
Między Janem Pawłem II a dziennikarzami istniała delikatna nić po-
rozumienia.

* Ks. prof. UKSW dr hab. EDMUND RObEK SAC, kierownik Katedry Orga-
nizacji Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz-skarbnik w Polskim 
Stowarzyszeniu Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, przewodniczący redakcji 
„Warszawskich Studiów Pastoralnych” (półrocznik Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW). 
Wypromował 1 doktora, magistrów. Autor ma w swoim dorobku 13 książek, kilkadziesiąt 
artykułów naukowych, popularno-naukowych i popularnych. Na szczególną uwagę zasłu-
gują: Pielgrzymka do Ojczyzny Jezusa śladami Trójjedynego Boga, Warszawa 2003; Miłość 
zbawcza w Kościele i w świecie. Wizja teologiczno-pastoralna w świetle nauczania Jana 
Pawła II, Warszawa 2006; Pallotyńskie apostolstwo miłości, Warszawa 2007; Kościołowi  
w Polsce powiedz… Refleksja teologiczno-pastoralna, Warszawa 2009. Został odzna-
czony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi za szczególną troskę o ludzi ubogich i bez-
domnych, odznaką za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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Ta medialna współpraca Jana Pała II i dziennikarzy była możli-
wa przy zachowaniu estymy wobec osoby i posługi Papieża z jednej 
strony i wielkiego szacunku i wdzięczności za rzetelne wykonywa-
nie obowiązków dziennikarskich z drugiej strony. Jan Paweł II po-
trafił też stawiać wyraźne granice prywatności i intymności swojej 
posługi. Umiał również o tym mówić językiem żartu. Tak było np. 
w Częstochowie, 4 czerwca, podczas nieformalnego przemówienia 
do wyższych przełożonych męskich zakonów i zgromadzeń zakon-
nych. Papież mówił wtedy: „Drodzy! To spotkanie w jakiejś mierze 
jest nieformalne. I przemówienie, które teraz wygłaszam, też nie jest 
przemówieniem rejestrowanym, przynajmniej w spisie, który był za-
programowany z góry. A także i w swojej treści chcę, aby pozostało 
przemówieniem nieformalnym (…). Po prostu zbyt się dobrze zna-
my, ażebyśmy przy tym spotkaniu mieli stwarzać jakiś kontekst na-
zbyt formalny. Niemniej, chociaż to utrzymuję w takim charakterze,  
w charakterze spotkania z rodakami, w charakterze spotkania z ludź-
mi, którzy są mi osobiście znani, w charakterze spotkania, powiedz-
my, przyjacielskiego, zdaję sobie sprawę, że staję przed wami jako 
– od niedawna, od 16 października 1978 – wasz główny przełożony. 
I tu chcę od razu powiedzieć: główny, ale nie jedyny”. I na koniec 
zaznaczył: „Powiadam: przemówienie nieformalne, improwizowane. 
Niech nikt na świecie, żaden dziennikarz nie łapie papieża za język.”

Postawa wdzięczności Jana Pawła II wobec dziennikarzy i sza-
cunku dla ich pracy była jednocześnie dla nich wyzwaniem. Papież 
stawiał przed nimi duże wymagania. Podczas przemówienia poże-
gnalnego na lotnisku w Balicach, w dniu 17 czerwca, powiedział: 
„Dziękuję dziennikarzom oraz tym wszystkim, którzy przez radio, 
telewizję, internet i za pomocą słowa pisanego rzetelnie współpra-
cowali w przekazywaniu relacji o papieskiej podróży tym, którzy  
z różnych powodów nie mogli w niej osobiście uczestniczyć”.

Dla Jana Pawła II dziennikarze powinni być zatem oczami  
i uszami społeczeństwa, któremu służą, a także sercem, które potrafi 
wyczuć prawdziwe emocje i przekazać je w dostępny sposób tym, 
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którzy nie uczestniczą bezpośrednio w relacjonowanych wydarze-
niach. Ile natomiast krzywdy społecznej mogą wyrządzić dziennika-
rze, będący na usługach ideologii, interesów grupowych, zwłaszcza 
partyjnych, Polacy doświadczyli w momencie tragedii narodowej 
10 kwietnia 2010 i ogłoszonej potem żałoby narodowej. To, co in-
tuicyjnie tylko wyczuwali, stało się faktem nie za sprawą dzienni-
karzy, ale z racji nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej katastrofą 
lotniczą, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej z małżonką  
i 94 towarzyszące im osoby. Na własne oczy Polacy zobaczyli praw-
dę o Prezydencie, którego obraz dziennikarze świadomie, lub może 
nieświadomie zafałszowali w przekazach medialnych. Nie ma ludzi 
idealnych, ale też nie ma takich, którzy byliby do cna zepsuci. Jan 
Paweł II podkreślał, że telewizja musi często podejmować poważ-
ne tematy, takie jak ludzka słabość i grzech, oraz ich konsekwencje  
w życiu jednostek i społeczeństwa; niedostatki instytucji społecz-
nych, w tym także władzy i religii; fundamentalne pytania o sens 
życia. Powinna podchodzić do nich w sposób odpowiedzialny – nie 
goniąc za sensacją, ale troszcząc się szczerze o dobro społeczeństwa 
i dbając o skrupulatne przekazywanie prawdy.1 Ludzie, którzy zgi-
nęli w katastrofie byli grzesznikami, jak my wszyscy, ale to oni na 
sobie doświadczyli autentycznego mocy zła, którego twórcami byli 
nieodpowiedzialni dziennikarze, którzy w swojej służbie zapomnieli 
o prawdzie i dobru społeczeństwa. 

Dziennikarze są miedzy innymi po to, a może przede wszyst-
kim po to, aby ludziom, którzy nie uczestniczą osobiście w wydarze-
niach, przekazywać o nich rzetelną informację. Tymczasem media, 
na zamówienie społeczne, a może bardziej z racji poprawności po-
litycznej, kreowały wizerunek Prezydenta i ludzi, którzy tak jak on 
byli patriotami, nie wstydzili się wyznawanej wiary, bronili podsta-

1 „Prawda was wyzwoli” (J 8,32) – powiedział Jezus, zaś wszelka prawda ma swój 
najgłębszy fundament w Bogu, który jest też źródłem naszej wolności i twórczości. Jan 
Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Telewizja w rodzi-
nie: kryteria właściwego wyboru programów 24 I 1994.
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wowych wartości i nie dali się „kupić”, jako niedzisiejszych, zacofa-
nych ksenofobów, ziejących nienawiścią do wszystkiego co nie-po-
lskie. Niektórzy dziennikarze manipulowali faktami, zafałszowywali 
fakty przez kłamliwą interpretację, blokowali swobodny przepływ 
wszystkich informacji dotyczących osób i wydarzeń, które nie były 
w zgodzie z obowiązującą poprawnością polityczną. 

Dziennikarze, chociaż nie z wyboru, są reprezentantami społe-
czeństwa. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji tym, którzy 
nie uczestniczą bezpośrednio w wydarzeniach. Ludzie są ufni, łatwo-
wierni, prostoduszni, często bezkrytyczni. Dlatego są bezbronni wo-
bec mocy złej informacji. Jednak prawda jest silniejsza i Bóg, źródło 
Prawdy, potrafi się o nią upomnieć, tak jak to się stało w dniach na-
rodowej żałoby.

Dziennikarze powinni być głosicielami prawdy, tak jak powołani 
przez Chrystusa na świadków Prawdy – kapłani. Ich zadaniem jest 
opowiadać o Bogu tym, którzy go nie widzą. Wszyscy członkowie 
Kościoła są powołani do głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystu-
sa, przekazywanie jej w sposób coraz pełniejszy wierzącym (por. Kol 
3,16) i zapoznawanie z nią niewierzących (por. 1 P 3,15). Są to zatem 
dwa wymiary przekazywania słowa: 1) umacniać wiarę tych, którzy 
poznali naukę Chrystusa; 2) przekonywać do wiary tych, którzy nie 
znają Ewangelii.2 

Kryje się w tym również bliska analogia do dziennikarskiej służ-
by. Dziennikarz powinien służyć zarówno ludziom wykształconym, 
o ugruntowanym światopoglądzie, jak również tym członkom spo-
łeczności, którzy nie mają swojego zdania i potrzebują wyjaśnienia 
nawet prostych spraw związanych z życiem społecznym, polityką, 
kulturą, religią, finansami, czy po prostu problemów związanych 
z sensem życia. To prawda, że najbardziej chwytliwe medialnie są 
newsy (wiadomości, informacje), które szokują, straszą, wzbudza-
ją emocje. Np. ludzie chętniej sięgają po gazety, oglądają progra-

2 Jan Paweł II, Katecheza Misja ewangelizacyjna prezbiterów 21 IV 1993, 1.
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my telewizyjne, gdy w przekazywanych tam informacjach kryje się 
sensacja. Takie są prawa komunikowania społecznego. Dziennika-
rzy powinny jednak obowiązywać podstawowe normy etyczne, które 
wyeliminują jednokierunkowość przekazu informacji. Jan Paweł II 
nauczał, że niezależnie od tego, czy media pozostają pod zarządem 
publicznym, czy prywatnym, są zawsze instytucjami użyteczności 
publicznej, służącymi wspólnemu dobru. Nie są one zatem jedy-
nie domeną prywatnych interesów ekonomicznych ani narzędziem  
władzy i propagandy w rękach elit społecznych, gospodarczych  
i politycznych: istnieją po to, by służyć dobru społeczeństwa jako 
całości.3

Dziennikarz powinien być w służbie Prawdy i w służbie słowa, 
bo każdy przekaz medialny z założenia jest skierowany do ludzi, 
którzy bezpośrednio nie uczestniczą w relacjonowanych wydarze-
niach. Dziennikarz powinien być zatem, tak jak głosiciel Ewangelii, 
świadkiem Prawdy. Powstają tu jednak pytania: czy jest to możliwe 
w warunkach pełnej dowolności na rynku medialnym? Który wła-
ściciel mediów zatrudni dziennikarza, będącego w służbie Prawdy? 
Lepiej bowiem mieć sługę niż świadka. W ocenie wartości przeka-
zów medialnych nie chodzi zatem o wiadomości – ich treść, formę, 
ale o osoby, których powołaniem jest obowiązek głoszenia Prawdy  
i służenia dobru społeczeństwa jako całości. 

W Kościele żaden chrześcijanin nie może czuć się zwolniony  
z obowiązku dawania świadectwa Prawdzie, wypływającego z Sa-
kramentów Chrztu i Bierzmowania i podejmowanego pod działaniem 
Ducha Świętego. Ewangelizacja nie jest więc zadaniem zarezerwo-
wanym dla jednej tylko kategorii członków Kościoła. Trzeba jednak 
przyznać, że biskupi są jej głównymi podmiotami oraz przewodni-
kami całej wspólnoty chrześcijańskiej. W tym dziele wspomagają 
ich prezbiterzy oraz w pewnej mierze diakoni, zgodnie z normami  

3 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Tele-
wizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów 24 I 1994.
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i praktyką Kościoła, zarówno dawniej, jak i w obecnym okresie „no-
wej ewangelizacji”.4 

To kolejny element analogii do działalności medialnej. Wszyscy 
dziennikarze mają obowiązek służenia społeczeństwu. Jednak to na 
właścicielach nośników medialnych spoczywa główny ciężar służby 
Prawdzie. Mówił już o tym Paweł VI w kontekście roli mediów wo-
bec rodziny: „Pracownicy telewizji – dyrektorzy i kierownicy, pro-
ducenci i reżyserzy, autorzy, reporterzy i dziennikarze, osoby wystę-
pujące przed kamerami i personel techniczny – wszyscy mają bardzo 
poważne obowiązki moralne wobec rodzin, które stanowią tak wielką 
część ich odbiorców. W swoim życiu zawodowym i osobistym pra-
cownicy telewizji powinni kierować się szacunkiem i uznaniem dla 
rodziny jako najważniejszej w społeczeństwie wspólnoty życia, mi-
łości i solidarności. Świadomi wielkiego wpływu, jaki wywiera śro-
dek przekazu, w którym pracują, powinni szerzyć zdrowe wartości 
moralne i duchowe, unikając „wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić 
istnieniu, trwałości, harmonii i szczęściu rodziny”, a więc „porno-
grafii i przemocy, propagowania rozwodów lub aspołecznych postaw 
wśród młodzieży”.5 I tutaj pojawiają się uzasadnione pytania: Kto  
z właścicieli mediów przedłoży ponad zysk służbę prawdzie? Który 
właściciel będzie zatrudniał dziennikarzy według kryterium wierno-
ści Prawdzie? Odpowiedzi na takie pytania są raczej jednoznaczne: 
współczesnymi mediami rządzą prawa wolnego rynku, a pierwszym 
prawem jest zysk. 

Z tej racji Jan Paweł II przerzuca obowiązek wychowania me-
dialnego młodego pokolenia na rodziców, którym Bóg powierzył 
poważny obowiązek pomagania dzieciom „od najwcześniejszych lat  
w szukaniu prawdy i w życiu zgodnie z prawdą oraz w szukaniu do-
bra i szerzeniu go”.6 Powinni oni zatem prowadzić swoje dzieci do 

4 Jan Paweł II, Katecheza Misja ewangelizacyjna prezbiterów 21 IV 1993, 1.
5 Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1969, 2.
6 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1991, 3.
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uznania wartości wszystkiego, „co jest prawdziwe, co godne, co spra-
wiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie” (Flp 4,8).

Jak ważny jest to problem można ukazać na przykładzie tele-
wizji, która „może wzbogacać życie rodzinne. Może zbliżać człon-
ków rodziny między sobą, umacniać ich solidarność z innymi ro-
dzinami i z całym społeczeństwem. Może pomnażać nie tylko ich 
wiedzę ogólną, ale także religijną, pozwalając im usłyszeć słowo 
Boże, umocnić swą religijną tożsamość i kształtować życie moralne 
i duchowe. Telewizja może też szkodzić życiu rodzinnemu: przez 
propagowanie fałszywych wartości i wzorów postępowania, przez 
rozpowszechnianie pornografii i obrazów brutalnej przemocy; przez 
wpajanie moralnego relatywizmu i religijnego sceptycyzmu; przez 
przedstawianie bieżących wydarzeń i problemów w sposób celo-
wo wypaczony; przez agresywną reklamę, odwołującą się do naj-
niższych instynktów; wreszcie przez zachwalanie fałszywych wizji 
życia, które sprzeciwiają się zasadzie wzajemnego szacunku oraz 
utrudniają ustanowienie sprawiedliwości i pokoju. Nawet wówczas, 
gdy programy telewizyjne nie budzą zastrzeżeń moralnych, telewi-
zja może wywierać ujemny wpływ na rodziny. Może powodować 
zamykanie się członków rodziny w ich osobnych światach, rozrywa-
jąc prawdziwe więzi międzyosobowe; może stać się także przyczyną 
rozłamów w rodzinie, prowadząc do wzajemnego wyobcowania się 
rodziców i dzieci”.7

Rodzina jest „środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do 
przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają 
człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości”.8 Dlatego ro-
dzice nie tylko muszą sami korzystać z telewizji w sposób rozważ-
ny, ale powinni też czynnie kształtować w swoich dzieciach nawyki  
w tej dziedzinie, by zapewnić ich zdrowy rozwój osobowy, moralny 

7 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Telewi-
zja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów 24 I 1994.

8 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1994, 2.
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i religijny. Rodzice powinni najpierw zasięgnąć informacji o treści 
danego programu, aby następnie podjąć na tej podstawie świadomą 
decyzję – kierując się dobrem rodziny – czy go obejrzeć, czy też nie. 
Mogą się tu okazać pomocne recenzje i oceny publikowane przez or-
ganizacje religijne i inne godne zaufania instytucje, a także programy 
wychowawcze uczące właściwego korzystania ze środków przekazu. 
Rodzice powinni też rozmawiać z dziećmi o telewizji, ucząc ich kon-
trolowania ilości i jakości oglądanych programów oraz dostrzegania 
i oceny moralnych wartości, które stanowią ich podłoże.9

Wychowanie medialne w rodzinie jest też swoistym przygoto-
waniem do słuchania słowa Bożego w Kościele. Sobór podkreślił, 
że celem przepowiadania słowa Bożego jest wzbudzanie i ożywianie 
wiary oraz przyczynianie się do wzrostu Kościoła. „Przez zbawcze 
bowiem słowo rodzi się wiara w sercach niewierzących, a w ser-
cach wierzących rozwija; dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota 
wiernych”.10 O tej zasadzie muszą pamiętać wszyscy słudzy słowa: 
szerzenie, umacnianie i wzrost wiary powinien być podstawowym 
celem każdego głosiciela Ewangelii. To zadanie spełniają w rodzinie 
rodzice, a w Kościele jest to misja prezbitera, który w sposób szcze-
gólny wzywany jest do spełniania „posługi słowa”. Przepowiadanie 
nie osiągnęłoby swego istotnego celu zamierzonego przez Zbawicie-
la, gdyby jego osnowę stanowiły osobiste motywy psychologiczne 
lub gdyby się ograniczało do ukazywania problemów bez ich roz-
wiązywania lub do wzbudzania wątpliwości bez wskazania ewange-
licznego źródła światła, które może oświecić drogę poszczególnych 
ludzi i społeczeństw. Co więcej, stałoby się źródłem dezorientacji 
opinii publicznej i wyrządziłoby szkodę wiernym, ponieważ ich  
prawo do poznania prawdziwej treści Objawienia zostałoby zigno-
rowane.11

  9 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Tele-
wizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów 24 I 1994.

10 Zob. DK 4.
11 Jan Paweł II, Katecheza Misja ewangelizacyjna prezbiterów 21 IV 1993, 5.
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Głosicielami słowa w społeczeństwie są dziennikarze. Oni rów-
nież powinni pomagać innym w poznaniu i rozumieniu prawdy, 
czemu nie sprzeciwia się zasada „przystosowania” sposobu głosze-
nia słowa.12 Każdy dziennikarz, tak jak prezbiter, powinien przede 
wszystkim odpowiedzialnie i z poczuciem realizmu postawić sobie 
pytanie: czy słuchacze rozumieją to, co głoszę? Czy ma to wpływ na 
ich sposób myślenia i życia? Powinien również uwzględniać w prze-
kazie informacji różne potrzeby słuchaczy i okoliczności, z powodu 
których się gromadzą i proszą go o zabranie głosu. Oczywiście, po-
winien także być świadom swoich uzdolnień i posługiwać się nimi 
w odpowiedni sposób, nie po to, by afirmować samego siebie, co by 
go zresztą dyskwalifikowało w oczach słuchaczy, lecz by przybliżyć 
Prawdę umysłom i sercom ludzkim.13

Na koniec można powiedzieć, że kościelni i społeczni głosiciele 
słowa powinni uczyć się od siebie wzajemnie. Wszystkie bowiem 
zasady głoszenia słowa Bożego w Kościele odnoszą się również do 
tych, którzy pełnią posługę słowa poprzez pisma, publikacje w pra-
sie, transmisje radiowe i telewizyjne. Również ten, kto posługuje 
się tymi środkami przekazu: kaznodzieja, konferencjonista, pisarz, 
dziennikarz radiowy lub telewizyjny, a zwłaszcza prezbiter, powi-
nien uciekać się do pomocy Ducha Świętego, światłości ożywiającej 
umysły i serca.14

Streszczenie

Dla Jana Pawła II dziennikarze powinni być zatem oczami i usza-
mi społeczeństwa, któremu służą, a także sercem, które potrafi wy-
czuć prawdziwe emocje i przekazać je w dostępny sposób tym, któ-
rzy nie uczestniczą bezpośrednio w relacjonowanych wydarzeniach. 

12 DK 4.
13 Jan Paweł II, Katecheza Misja ewangelizacyjna prezbiterów 21 IV 1993, 7.
14 Tamże.
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Niezależnie od tego, czy media pozostają pod zarządem publicznym, 
czy prywatnym, są zawsze instytucjami użyteczności publicznej, 
służącymi wspólnemu dobru. Dziennikarz powinien być w służbie 
Prawdy i w służbie słowa, bo każdy przekaz medialny z założenia 
jest skierowany do ludzi, którzy bezpośrednio nie uczestniczą w re-
lacjonowanych wydarzeniach.

 Jan Paweł II przerzuca obowiązek wychowania medialnego 
młodego pokolenia na rodziców, którym Bóg powierzył poważny 
obowiązek pomagania dzieciom „od najwcześniejszych lat w szu-
kaniu prawdy i w życiu zgodnie z prawdą oraz w szukaniu dobra i 
szerzeniu go”.

ZUSAMMENfASSUNG

Für Johannes Paul II., Journalisten sollten die Augen und Ohren 
der Gesellschaft, derer sie dienen, sein. Sie sollten auch das Herz 
sein, das echte Emotionen fühlen kann, und teilt sie in einer Weise 
zugänglich zu denen, die an der Ereignissen direkt nicht teilnehmen. 
Unabhängig davon, ob die Medien unter der öffentlichen oder priva-
ten Leitung bleiben, sind sie immer die öffentlichen Institutionen für 
das Gemeinwohl. Daher der Journalist soll im Dienst der Wahrheit 
und des Wortes zu sein. Johannes Paul II, auf Grund der komerziel-
len Situation in der Welt der Medien, verschiebt die Verpflichtung 
der Medienerziehung bei der jüngeren Generation an die Eltern, de-
ren Gott die Verpflichtung den Kindern „von einem früheren Sta-
dium in der Suche nach Wahrheit und wahrem Leben ernsthaft zu 
helfen, anvertraut hat.
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PASTORALISTA – TEORETYK I PRAKTYK

Wśród teologów praktyków toczy się dyskusja na temat hierar-
chicznej kolejności problematów w badaniach teologicznopastoral-
nych. Sprowadza się to do pytania: czy na pierwszym miejscu jest 
teoria czy doświadczenie, będące wynikiem praktyki? Odpowiedź 
na to pytanie wiąże się z wyborem metod do przeprowadzenia ba-
dań w zakresie teologii pastoralnej. Wychodząc od teorii w teologii 
pastoralnej wypracowano sylogizm praktyczny, na który składają się 
trzy elementy: normatywny (przesłanka większa), empiryczny (prze-
słanka mniejsza) i praktyczny (wnioski i postulaty). Drugi schemat 
na pierwszym miejscu stawia doświadczenie, które trzeba rozeznać, 
następnie je ocenić i na tej podstawie ustalić sposoby działania. Te 
 

* Ks. prof. UKSW dr hab. EdmUnd RObEK, SAC – pallotyn SAC, kierownik 
Katedry Organizacji Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wiceprzewodniczący 
w Polskim Stowarzyszeniu Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, przewodni-
czący redakcji „Warszawskich Studiów Pastoralnych” (półrocznik Sekcji Teologii Pasto-
ralnej na UKSW). Wypromował 1 doktora, kilku magistrów. Autor ma w swoim dorobku  
14 książek, kilkadziesiąt artykułów naukowych, popularno-naukowych i popularnych. Na 
szczególną uwagę zasługują: Pielgrzymka do Ojczyzny Jezusa śladami Trójjedynego Boga, 
Warszawa 2003; Miłość zbawcza w Kościele i w świecie. Wizja teologiczno-pastoralna  
w świetle nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2006; Pallotyńskie apostolstwo miłości, 
Warszawa 2007; Kościołowi w Polsce powiedz… Refleksja teologiczno-pastoralna, War-
szawa 2009. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi za szczególną tro-
skę o ludzi ubogich i bezdomnych, odznaką za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy  
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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dwa sposoby uprawiania teologii pastoralnej są uprawomocnione,   
ale pod warunkiem, że teoria i praktyka będą stawiły dwubiegunową 
jedność. 

Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana 
Pawła II zrodziło się z potrzeby dialogu między teoretykami i prak-
tykami pastoralnymi. Jego celem „jest rozwijanie wiedzy i prowa-
dzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej, dokształ-
canie pastoralne duszpasterzy i upowszechnianie zasad i nowocze-
snych metod działalności duszpasterskiej Kościoła oraz promowanie 
i wspieranie dialogu między pastoralistami i praktykami kościelny-
mi” (art. 11).

Pastoraliści powinni uznać w swoich badaniach tezę wyjściową, 
że teoria i praktyka powinny nieustannie się poznawać i wymieniać. 
Teologia jest wiedzą spójną merytorycznie (teologia jest jedna), ale 
pod względem naukowym zróżnicowaną. Każda dyscyplina teolo-
giczna wyznacza bowiem własne cele badawcze i stosuje właściwe 
swojej specjalności metody. Spojrzenie pastoralisty może różnić się 
zatem od postrzegania teologów teoretyków. Wszystkie specjalności 
teologiczne łączy jednak wspólny cel: teologiczna refleksja naukowa 
powinna prowadzić do praktycznych wniosków. W teologii pastoral-
nej jest to cel główny, którego realizacja wymaga ścisłej współpracy 
między teoretykami (naukowcami) i praktykami (duszpasterzami) 
pastoralnymi. 

Jedną z funkcji teologii praktycznej jest przekładanie Objawie-
nia na każdorazowe „dzisiaj” ludzkiej, społecznej oraz kościelnej 
sytuacji. Teologia pochodzi z wiary i do wiary zostaje ponownie od-
niesiona.1 Cała teologia jest refleksją nad wiarą. Ta refleksja przebie-
ga dwukierunkowo. Pierwszym z nich jest studium Słowa Bożego, 
autentycznie interpretowanego przez Urząd Nauczycielski Kościoła. 
Drugi kierunek koncentruje się na człowieku, który rozmawia z Bo-

1 W. Kasper, Funkcja teologii w Kościele, w: Podstawy wiary. Teologia, Poznań 
1991, s. 224 (Kolekcja „Communio”, t. 6).
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giem: człowieku powołanym, by „wierzył”, by „żył”, by „przekazy-
wał” innym chrześcijańską wiarę i etos. Ten kierunek obejmuje stu-
dium teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, 
prawa kanonicznego oraz teologii pastoralnej.2 

W teologii pastoralnej te dwa kierunki zbiegają się w eklezjolo-
gii pastoralnej, w której Kościół jest ukazywany w tajemnicy komu-
nii. Źródłem komunii eklezjalnej jest życie Trójcy Świętej. Kościół 
jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, Ludem Bożym, który zespolony 
jedną wiarą, nadzieją i miłością pielgrzymuje przez dzieje ku nie-
przemijającej ojczyźnie niebieskiej. Wszyscy ochrzczeni są żywymi 
członkami żywego organizmu Kościoła, karmiącego się darami sa-
kramentalnymi, hierarchicznymi i charyzmatycznymi, które w nim 
współistnieją. Dlatego jest dziś szczególnie konieczne, aby wszy-
scy chrześcijanie, oświeceni i prowadzeni przez wiarę, poznawali 
prawdziwą tożsamość Kościoła, całe jego piękno i świętość, a dzięki 
temu mogli czuć razem z nim i kochać go jak własną matkę. Z myślą  
o tym należy rozbudzać w całym Ludzie Bożym prawdziwy sensus 
Ecclesiae, połączony z wewnętrzną świadomością bycia Kościołem, 
to znaczy tajemnicą komunii.3 Realizacja tych zadań stanowi rdzeń 
działalności Stowarzyszenia.

Teologia pastoralna podejmuje współczesne wyzwania Kościoła 
i świata.4 Jan Paweł II sprecyzował przedmiot materialny i formalny 
teologii pastoralnej, która ma prowadzić naukową refleksję nad reali-
zacją misji Kościoła w świecie.5 Człowiek pierwszą drogą Kościoła, 

2 Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis, 54.
3 Jan Paweł II, Jesteście świadkami Chrystusa w nowym tysiącleciu. Przesłanie do 

uczestników Światowego Kongresu Katolików Świeckich, Rzym 21 XI 2000, 4.
4 Jan Paweł II podkreślał, że istnieje głęboka, nierozerwalna więź między ewangeli-

zacją a refleksją teologiczną, gdyż ta ostatnia – jako nauka posiadająca własny status i wła-
sną metodologię – żyje wiarą Kościoła i jest na służbie jego misji. Pełniąc misję głoszenia 
Ewangelii, Kościół z wdzięcznością wyraża uznanie dla powołania teologów, docenia ich 
i popiera ich pracę. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 52. 

5 Teologia pastoralna, czyli praktyczna jest „naukową refleksją o codziennym wzra-
staniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii; a więc o Kościele jako 
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po której powinien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłan-
nictwa.6 Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, gdyż 
wyznaczył ją sam Chrystus, dlatego nieodmiennie prowadzi przez 
Tajemnice Wcielenia i Odkupienia. „Człowiek jest drogą Kościoła 
– drogą, która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, 
jakimi Kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek – każdy bez 
wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowie-
kiem – każdym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjedno-
czony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy”.7

W centrum refleksji teologicznopastoralnej jest człowiek, dlatego 
współczesna teologia pastoralna nawiązuje z ludźmi dialog na temat 
różnych problemów, z jakimi się borykają, przynosząc im światło 
czerpane z Ewangelii. Wykorzystuje też nauczanie i bogate doświad-
czenie (tradycję) Kościoła, który dostarcza ludziom zbawczych sił, 
jakie otrzymuje od swego Założyciela. Osoba ludzka bowiem ma 
być zbawiona, a ludzkie społeczeństwo odnowione.8

„powszechnym sakramencie zbawienia”, jako znaku i żywym narzędziu zbawienia Jezu-
sa Chrystusa, działającym przez słowo, sakramenty i posługę miłości. Teologia pastoralna 
nie jest tylko umiejętnością, zespołem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status pełno-
prawnej dyscypliny teologicznej, ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności 
duszpasterskiej Kościoła w historii; Kościoła, który „rodzi” każdego dnia Kościół, jak to 
trafnie ujmuje św. Beda Czcigody: „Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam”. Wśród 
tych zasad i kryteriów szczególnie ważne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sy-
tuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpa-
sterska. (…) Wiedzę, zdobytą dzięki studium teologii pastoralnej, należy wykorzystywać 
w zastosowaniach praktycznych, to jest w określonych formach posługi duszpasterskiej, 
które kandydaci do kapłaństwa powinni podejmować stopniowo i zawsze w zgodzie  
z innymi obowiązkami, jakie nakłada na nich formacja. Mowa tu o „doświadczeniach” 
duszpasterskich, które mogą przyjąć formę prawdziwej „praktyki duszpasterskiej”, trwa-
jącej nawet przez dłuższy czas i wymagającej systematycznej weryfikacji” Jan Paweł II, 
Adhortacja Pastores dabo vobis, 57.

6 Zob. P. Góralczyk, Człowiek drogą Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, „War-
szawskie Studia Pastoralne” 5(2007), s. 8-21.

7 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 14.
8 KDK 3. 29. Jan Paweł II podkreślał, że poszukiwanie prawdy jest głęboko zako-

rzenione w ludzkiej naturze i dlatego nie może być bezcelowe i pozbawione sensu. Już 
sama zdolność poszukiwania prawdy i stawiania pytań podsuwa pierwszą odpowiedź. 
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Teologia pastoralna służy Kościołowi, przypatrując się uważnie 
wszystkim przemianom, jakie dokonują się za sprawą człowieka  
w świecie.9 Ponieważ jest nauką teologiczną musi uwzględniać mo-
dele teoretyczne teologii, ale jednocześnie wykorzystuje doświadcze-
nie dla budowania modeli wykorzystywanych w praktyce kościelnej. 
Te aspekty refleksji teologicznopastoralnej stanowią fundament idei 
Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy. Taka nazwa 
zobowiązuje. Przede wszystkim wskazuje ona na naukowość pro-
wadzonej refleksji, gdyż miejsce teologicznych badań wśród nauk 
humanistycznych jest niekwestionowane.10 Jest to także pewien wy-
znacznik nowego spojrzenia na teologię pastoralną. Jest to nie tylko 
teologia, pełnoprawna dziedzina wiedzy humanistycznej, ale nadto 
ma charakter praktyczny, przez co sytuuje się w grupie nauk spo-
łecznych i prakseologicznych.11 Z jednej strony teologia pastoralna 
jest nauką formalną (dedukcyjną), ale z drugiej strony jest dziedziną 
wiedzy empirycznej (indukcyjnej).12 W teologii pastoralnej zostaje 
więc skompilowany element teoretyczny i praktyczny.13 

Człowiek nie podejmowałby poszukiwania czegoś, o czym nic by nie wiedział i co uwa-
żałby za absolutnie nieosiągalne. Tylko perspektywa uzyskania odpowiedzi może go 
nakłonić do postawienia pierwszego kroku. Istotnie, tak właśnie dzieje się zazwyczaj  
w procesie badań naukowych. Jeśli naukowiec kierujący się jakąś intuicją zaczyna szu-
kać logicznego i sprawdzalnego wyjaśnienia określonego zjawiska, od samego początku 
jest przekonany, że znajdzie odpowiedź; stąd też nie zraża się niepowodzeniami. Nie 
uważa owej pierwotnej intuicji za bezużyteczną tylko dlatego, że nie osiągnął swojego 
celu; słusznie uznaje raczej, że nie udało mu się dotąd znaleźć właściwego rozwiązania. 
Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 29. Teologia pastoralna jest też nauką, w której 
liczy się intuicja badacza.

  9 Zob. P.M. Zulehner, Teologia pastoralna wobec sytuacji Kościoła w Europie, w: 
Sytuacja Kościoła w Zjednoczonej Europie, red. E. Robek, Warszawa 2005, s. 77-90.

10 Zob. C. Vagaggini, Teologia. Pluralizm teologiczny, Kraków 2005.
11 Zob. R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, 

Lublin 2007, s. 7-39.
12 J. Mikołajec, Metody teologii pastoralnej, „Ateneum Kapłańskie” 144(2005),  

s. 252-269.
13 M. Mierzwiński, Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy 

koncepcję?, „Ateneum Kapłańskie” 144(2005), s. 224-233.
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Przyjmując zatem charakter teoretyczno-praktyczny badań pa-
storalnych trzeba szukać takiej formuły działalności Stowarzysze-
nia, aby zarówno naukowcy, jak i duszpasterze mogli korzystać  
z osiągnięć pastoralistów.

Zgodnie ze Statutem (art. 12) Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
  1) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie teolo-

gii pastoralnej;
  2) krzewienie wiedzy z zakresu teologii pastoralnej wśród duszpa-

sterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich;
  3) rozpowszechnianie i popieranie inicjatyw wykorzystujących 

wiedzę z teologii pastoralnej w zastosowaniach praktycznych, 
czyli w określonych formach posługi duszpasterskiej;

  4) propagowanie uniwersyteckich studiów specjalistycznych z za-
kresu teologii pastoralnej;

  5) prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, uczestniczenie w zjazdach naukowych;

  6) prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie własnego, 
specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji;

  7) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia 
wiedzy z zakresu teologii pastoralnej u osób zaangażowanych  
w działalność Kościoła;

  8) wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin naukowych do 
rozeznawania i interpretowania sytuacji społeczno-kulturowej  
i religijnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska 
Kościoła;

  9) współdziałanie z władzami wyższych uczelni oraz stowarzysze-
niami i organizacjami naukowymi w celu prowadzenia dialogu  
i podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych;

10) współpracę z instytucjami kościelnymi w celu przestrzegania 
przez duszpasterzy zasad i norm działalności duszpasterskiej 
Kościoła. 
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Z tych zadań wynika, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Stowa-
rzyszenie w swojej nazwie miało wpisanych zarówno pastoralistów, 
jak i duszpasterzy. Na to wskazuje także dotychczasowe doświadcze-
nie i charakter działalności Stowarzyszenia. Mając jednak na uwadze 
krytyczne głosy dotyczące nazwy Stowarzyszenia, należy wyraźnie 
podkreślić, że dalsza działalność tej organizacji będzie miała sens, 
jeśli duszpasterze pozostaną nie tylko adresatami teorii pastoralnych, 
ale będą autentycznymi twórcami praktycznych modeli pastoralnych. 
To może zaś się spełnić, jeżeli duszpasterze będą mogli dialogować  
z pastoralistami i wymienić z nimi swoje doświadczenia. 

Do wypełniania obowiązków duszpasterskich kapłanom po-
trzebne są kompetencje, profesjonalizm, wiedza i praktyczne umie-
jętności, a to wymaga nieustannego dokształcania. W osobie duszpa-
sterza łączą się umiejętności z mistrzostwem, naturalne uzdolnienia 
z wyuczonymi sprawnościami, a przede wszystkim dary naturalne 
z charyzmatycznym ubogaceniem osobowości. Status społeczny 
duszpasterza określony jest przez spełniane przez niego funkcje, 
ale praktycznie jest on też uwarunkowany poprzez osobistą kulturę 
duszpasterza, jego wiedzę, „fachowość i zawodowstwo”, kwalifi-
kacje, a przede wszystkim duchowość opartą na formacji ludzkiej, 
chrześcijańskiej i kapłańskiej, które powinny mieć wymiar praktycz-
ny. W formacji pastoralnej kapłanów należy zatem szczególną uwa-
gę zwrócić na przygotowanie ich do duszpasterstwa nowoczesnego, 
dlatego powinno być skoncentrowane na trzech kierunkach: teolo-
gicznym,  społecznym i  praktycznym. 

Stowarzyszenie powinno czynnie włączyć się w realizację wska-
zań dotyczących potrzeby zorganizowanej formacji stałej kapłanów. 
Za tę formację odpowiada Biskup. Stowarzyszenie powinno nieść 
pomoc również w tej dziedzinie. Począwszy od sporządzenia pro-
jektu formacji stałej, należy nakreślić programy jej realizacji, które 
nadadzą jej charakter systematycznej prezentacji wybranych treści, 
podzielonej na etapy i prowadzonej ściśle określonymi metodami. 
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Biskup powinien zapewnić kapłanom czas i miejsce na formację sta-
łą, ale zorganizowanie takiej formacji mogłyby podjąć się oddzia-
ły Stowarzyszenia działające w diecezjach. Dzięki Stowarzyszeniu 
możliwe byłoby również porozumienie kilku sąsiednich diecezji lub 
całego regionu kościelnego, które łączyłyby swe siły, aby zapewnić 
odpowiedni poziom inicjatywom sprzyjającym postępowi formacji 
stałej, takim jak specjalistyczne kursy biblijne, teologiczne i pasto-
ralne, sesje wyjazdowe, cykle konferencji, spotkania poświęcone 
refleksji i weryfikacji duszpasterskich doświadczeń kapłanów i spo-
łeczności kościelnej. Zgodnie z zaleceniem Adhortacji apostolskiej 
Pastores dabo vobis Biskup powinien wypełniać swoją powinność 
zabiegając także o pomoc ze strony wydziałów i instytutów teolo-
gicznych i pastoralnych, seminariów, organizacji i związków groma-
dzących ludzi - kapłanów, zakonników i wiernych świeckich zaanga-
żowanych w dzieło formacji kapłańskiej.14

Formacja kapłanów jest „stała” dlatego, że musi towarzyszyć ka-
płanom zawsze, a więc w każdym okresie i niezależnie od uwarunko-
wań ich życia, a także od funkcji, jakie pełnią w Kościele; będzie ona 
oczywiście uzależniona od możliwości i okoliczności związanych  
z wiekiem, warunkami życia i zadaniami powierzonymi kapłanowi. 
Formacja stała jest przede wszystkim obowiązkiem młodych kapła-
nów: częstotliwość i systematyczność spotkań powinna nadawać jej 
taką samą powagę i solidność, jaką odznaczała się formacja semina-
ryjna, a jednocześnie prowadzić stopniowo młodych do zrozumie-
nia i przeżywania niezwykłego bogactwa Bożego „daru” kapłaństwa 
oraz do wyrażania ich pasterskich zdolności i postaw służebnych, 
także poprzez coraz bardziej autentyczną i odpowiedzialną obecność 
w presbyterium, a więc poprzez wspólnotę z wszystkimi braćmi-
kapłanami i współodpowiedzialność. Choć zrozumiałe jest uczucie 
pewnego „przesytu”, jakiego może doznawać młody kapłan, gdy 
opuszczając seminarium staje wobec perspektywy dalszych studiów 

14 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 79.
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i spotkań formacyjnych, należy odrzucić jako absolutnie fałszywy  
i niebezpieczny pogląd, iż formacja kapłana kończy się w momencie, 
gdy opuszcza on seminarium.15

Te wskazania Jana Pawła II mogą stać się drogowskazem dla 
dalszej działalności Stowarzyszenia. Teologia pastoralna w Polsce 
przeżywa okres szybkiego rozwoju w oparciu o charyzmat nauki  
i docenienie jej służebnej roli w działalności Kościoła. Stoi przed nią 
ważne zadanie: powinna głębiej wejść w tajemnicę Boga i człowieka 
żyjącego w świecie, umożliwić rozeznanie „znaków czasu” i poma-
gać w szukaniu nowych sposobów realizacji misji duszpasterskiej, 
apostolskiej i ewangelizacyjnej w Kościele w Polsce. To zadanie jest 
też wyzwaniem dla Stowarzyszenia. Non nova sed nove (rzeczy stare, 
ale podane w nowy sposób) – Stowarzyszenie powinno realizować tę 
zasadę, otwierając się zarówno na duszpasterzy, jak i na laikat (w na-
zwie są dwie adhortacje: Pastores dabo vobis i Christifideles laici). 
Wspólna troska o wysoki poziom kształcenia kapłanów i dbałość  
o zaangażowanie teologiczne laikatu domagają się współpracy na 
tym polu całego Kościoła w Polsce. Jest to również nowe wyzwanie 
dla Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy, lub tyl-
ko Pastoralistów, ale pod warunkiem, że będą to zarówno naukowcy, 
jak i praktycy: duchowni i świeccy. 

Streszczenie

Dzięki Stowarzyszeniu Pastoralistów i Duszpasterzy byłoby 
możliwe porozumienie w  sąsiednich diecezji lub całego regionu ko-
ścielnego, które łączyłyby swe siły, aby zapewnić odpowiedni po-
ziom inicjatywom sprzyjającym postępowi formacji stałej, takim jak 
specjalistyczne kursy biblijne, teologiczne i pastoralne, sesje wyjaz-
dowe, cykle konferencji, spotkania poświęcone refleksji i weryfika-
cji duszpasterskich doświadczeń kapłanów i społeczności kościelnej. 

15 Tamże, 76.
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Zgodnie z zaleceniem Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis 
Biskup powinien wypełniać swoją powinność zabiegając także o po-
moc ze strony wydziałów i instytutów teologicznych i pastoralnych, 
seminariów, organizacji i związków gromadzących ludzi – kapła-
nów, zakonników i wiernych świeckich zaangażowanych w dzieło 
formacji kapłańskiej.

ZUSAmmEnfASSUng

Die Gesellschaft der Pastoraltheologen und Seelsorgern könnte 
eine wichtige Rolle bei der Einigung in den benachbarten Diözesen 
oder der gesamten kirchlichen Region. Sie könnte die Kräfte zu bün-
deln, um angemessene Fortschritte bei den Initiativen für die geistli-
che Formung zu gewährleisten. Zu den Initiativen gehören: spezielle 
biblische, theologische und pastorale Kurse, Porträt-Sitzungen, Zy-
klen von Konferenzen, Tagungen zum Nachdenken und Überprüfung 
der pastoralen Erfahrung von Priestern und kirchlichen Gemeinscha-
ften. Nach der Empfehlung des Apostolischen Schreiben “Pastores 
Dabo Vobis” soll der Bischof seine Pflicht ausüben auch durch die 
Unterstützung von theologischen und pastoralen Fakultäten und In-
stitute, durch die Seminare, Organisationen und Verbände, die Men-
schen zu sammeln – Priester, Ordensleute und Laien, die sich der 
Priesterausbildung beteiligten.
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KontaKty seKsualne nastolatKów
w świetle nauczania Kościoła
o czystości przedmałżeńsKiej

1. Kryzys dochowywania czystości przedmałżeńskiej

Współczesny świat promuje swobodę seksualną i konieczność 
zaspokajania własnych potrzeb cielesnych. W głównych przekazach 
medialnych kategorycznie odrzuca się promocję zachowania dzie-
wictwa do dnia ślubu. Prasa kolorowa adresowana do nastolatków 
bardzo często udziela swoim czytelnikom rad typu: co powinni zrobić 
aby „ich pierwszy raz” był jak najbardziej przyjemny i bezpieczny. 
Onanizm ukazuje się młodzieży jako naturalny element życia czło-
wieka. Na list piętnastoletniego Adama, który pisze do redakcji, że 
czuje iż ma problem z masturbacją, udzielona zostaje mu odpowiedź 
lekarza, żeby się nie martwił gdyż to naturalne, że dąży do rozłado-
wania napięcia seksualnego i osiągnięcia orgazmu. Jednocześnie ten 
sam lekarz stwierdza, iż większość ludzi onanizuje się przez całe  
życie, a potrzeba onanizmu u nastolatków maleje wraz z  rozpoczęciem 
 
 

* aldona rosłońsKa – mgr teologii w zakresie edukacji medialnej  
i dziennikarstwa. Studia magisterskie na UKSW w Warszawie ukończyła w 2010 roku 
obroną pracy pt.: Negatywny obraz chrześcijaństwa w wybranych przekazach medialnych. 
Analiza wybranych publikacji z lat 2000–2009 napisaną pod kierunkiem ks. prof.  
J. Przybyłowskiego. Obecnie doktorantka Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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współżycia płciowego.1 Taka porada lekarska jednoznacznie ukazu-
je młodemu człowiekowi, że jedyną radą aby poradził sobie z zbyt  
częstą masturbacją jest rozpoczęcie współżycia płciowego. Kolejna 
rada tej samej pani doktor jest odpowiedzią na pytanie, jak piętna-
stolatek powinien używać prezerwatywy aby mieć pewność, iż ten 
wspaniały środek antykoncepcyjny nie pęknie.2 Warto w tym miejscu 
zauważyć, iż czasopismo w którym zamieszczono wyżej przytoczone 
rady adresowane jest do młodzieży w wieku 15–17 lat. Z rozmów ze 
sprzedawcami gazet wynika, iż najwięcej pism tego pokroju kupu-
je młodzież w wieku 10–15 lat. Jednoznacznie można stwierdzić iż 
nastolatkowie sięgający po czasopisma w których promuje się seks 
przedmałżeński będą dążyć do tego, aby spełnić wymagania stawia-
ne im przez środowisko i jak najwcześniej będą chciały rozpocząć 
współżycie. Często dziewczęta i chłopcy w wieku 13–14 lat na py-
tanie dlaczego rozpoczęli współżycie płciowe udzielają odpowiedzi, 
iż chcieli mieć to już za sobą lub że nie chcieli być gorsi od kolegów  
i koleżanek.

Zachowywanie czystości przedmałżeńskiej nastolatkowie często 
uważają za pewnego rodzaju utopię i zacofanie. Twierdzą, iż trzeba 
być nienormalnym lub wyjątkowo szpetnym, aby nie mieć partnera 
seksualnego przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Jednocześnie 
coraz częściej pojawia się stwierdzenie, że zawarcie związku mał-
żeńskiego jest dla młodych osób bezcelowe, gdyż i tak mieszkają 
razem i współżyją ze sobą. Dziewictwo w oczach wielu nastolatków 
jest teraz niemodne i należy się go jak najszybciej pozbyć. 

1.1 Zatrważające statystyki
Postawę, jaką wyraża Polska młodzież wobec abstynencji seksual-

nej przed ślubem, doskonale ilustrują statystyki. W raporcie rocznym 
programu społecznego „Szkoła bez przemocy” z 2009 r. czytamy, iż 

1 Na podstawie działu Trudne pytania, Bravo nr 26/ 2010, s. 40.
2 Tamże, s. 41.
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51% uczniów szkół ponadpodstawowych przeszła już inicjację sek-
sualną. Badanie to objęło ponad 11 tysięcy uczniów, z czego 72% to 
młodzież uczęszczająca do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
W stosunku do roku 2007 zmieniła się nieco struktura wieku inicjacji 
seksualnej: przybyło uczniów po inicjacji seksualnej  w grupie 15-lat-
ków, a ubyło w grupach najstarszych (18-19 lat) (Rys. 1.1 w Anek-
sie). Największy przyrost inicjacji seksualnej następuje po przejściu  
z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej (wzrost o 14 pkt. proc.) 
W każdym roczniku występuje procentowa przewaga chłopców po 
inicjacji nad dziewczętami. Jednak wraz z wiekiem uczniów prze-
waga ta się zmniejsza (Rys. 1.2 w Aneksie). Młodsze dziewczęta (13  
i 14 lat) deklarują mniejszą, a starsze (17–19 lat) większą od chłop-
ców satysfakcję z życia seksualnego3 (Rys. 1.3 w Aneksie).

Kinga Wiśniewska-Roszkowska w swojej książce „Wychowanie 
seksualne” podaje, że ponad 90% „zakochanych par” zaczyna pożycie 
przed ślubem, a ok. 40-60% bierze ślub w chwili gdy dziewczyna jest 
już w ciąży. K. Wiśniewska-Roszkowska polemizuje również z różny-
mi publicystami jakoby miałaby być to norma i prawidłowość. Zwra-
ca uwagę, że 60-70% dzieci otrzymuje „uświadomienie seksualne” od 
kolegów. W odpowiedzi na stwierdzenie pana Kozakiewicza, iż sto lat 
temu statystyki wyglądały podobnie, przypomina, że w tamtych czasach 
panowała tzw. podwójna moralność, która mężczyznom pozwalała na 
wszystko, a kobiety dzieliły się na „czyste” – przeznaczone na żony  
i matki oraz „nieczyste” – służące męskiej rozpuście. Podział ten istniał 
pomimo iż Kościół od obu płci wymagał czystości przedślubnej.4

1.2 Wpływ stosunków przedmałżeńskich na psychikę młodzieży
Miejscem rozpoczęcia współżycia płciowego  powinno być mał-

żeństwo. Tylko trwałe, kochające się, monogamiczne małżeństwo 
kobiety i mężczyzny jest naturalnym środowiskiem przekazywania 

3 Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemocy” z 2009r., s. 31. 
4 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Wychowanie seksualne, Wrocław 1998. s. 109.
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życia w miłości i dobrego wychowania potomstwa, co z kolei warun-
kuje rozwój społeczeństw i w efekcie świata.5

Bardzo często dziewczyna podejmuje rozpoczęcie współżycia 
seksualnego ze względu na to, że jej  chłopak domaga się od niej 
„dowodu miłości”. Pomimo iż odczuwa ona instynktowny lęk przed 
inicjacją seksualną, robi to aby zatrzymać chłopaka przy sobie. Do-
datkowo ogromne znaczenie w podjęciu decyzji ma zewsząd docho-
dzący głos medialny, iż miłość „musi” tak się realizować. Moralność 
się zmieniła i nowoczesna kobieta musi iść z postępem. Wszyscy tak 
robią. Dziewczyna która jeszcze nie współżyła płciowo może wraz 
z utratą dziewictwa poczuć się skrzywdzona. Nie ma jeszcze ślubu  
i nie wie czy kiedykolwiek do niego dojdzie, obawia się co się stanie 
jeśli jej kolejny chłopak, z którym będzie się w przyszłości spotykała, 
zwróci uwagę na to, czy dochowała dla niego swojej czystości.6 Ta-
kie rozterki powodują, że rozpoczęcie współżycia seksualnego może 
mieć bardzo negatywne skutki w psychice młodej osoby. Dodatkowo 
dochodzi do tego lęk przed niechcianą ciążą, obawa iż chłopak stwo-
rzy jej opinię „łatwej” oraz rozczarowanie rodziców. Wobec takiego 
stresu jaki wiąże się ze współżyciem przed ślubem bardzo trudno jest 
odnaleźć dziewczynie piękno aktu seksualnego.

Chłopak, który pragnie współżyć ze swoją dziewczyną, lecz nie 
chce się z nią wiązać, prawdopodobnie nie jest pewien, czy tę wła-
śnie dziewczynę chciałby mieć za żonę. Wraz z myślą o inicjacji sek-
sualnej rodzą się w nim obawy: co się stanie jeśli dziewczyna zajdzie 
w ciążę? jak jego partnerka przyjmie jego wygląd? jak się sprawdzi 
w roli kochanka? co będzie jeśli nakryją ich rodzice?

Rozpoczęcie współżycia przed ślubem wynika ze zwykłej po-
żądliwości, która uniemożliwia prawdziwe poznanie drugiej osoby  
w prawdzie. Co więcej proces „poznawania się” cielesnego powo-

5 J. Pulikowski, Zakochanie ... i co dalej?, Częstochowa 2008, s.14. 
6 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Wychowanie seksualne, Wrocław 1998,  

s. 109-119. 
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duje degradację i ranienie osób a nierzadko uniemożliwia podjęcie 
wolnej decyzji o zawarciu małżeństwa. Współżycie pozamałżeńskie 
rozwija egoizm, który jest zaprzeczeniem miłości.7

2. chrześcijańskie nauczanie o czystości przedmałżeńskiej

Kościół katolicki od początku swego istnienia naucza, jak bar-
dzo ważne jest zachowanie czystości przedmałżeńskiej. Podkreśla, 
że współżycie płciowe może mieć miejsce tylko w sakramentalnym 
małżeństwie. Wszelkie formy seksualne odbywające się poza nim 
są grzechem i przyczyniają się do degradacji człowieka. Tematykę 
seksualną odnajdujemy w Piśmie Świętym, w nauczaniu Magiste-
rium Kościoła, w adhortacjach apostolskich oraz w katechizmie.

2.1 Biblijne powołanie do czystości
Bóg stwarzając pierwszych ludzi powołał ich do przekazywania 

życia. 
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogo-
sławił, mówiąc do nich ‘Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną’” Rodz. 1.27–28a8

Bóg powołał do związku kobietę i mężczyznę, to oni mają dać 
początek kolejnym ludziom. To dwie osoby odmiennej płci mają 
przekazywać życie, taki jest podstawowy cel współżycia seksualne-
go. Każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny spo-
sób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga9. Jedynym miejscem, 
w którym powinno dochodzić do kontaktów seksualnych, jest mał-
żeństwo. To właśnie łoże i złączenie małżeńskie jest święte, niena-
ruszalne i nietykalne przez obcych10. Jedność mężczyzny i kobiety 

  7 J. Pulikowski, Zakochanie ... i co dalej?, Częstochowa 2008, s.33.
  8 Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000.
  9 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2335.
10 Por. J .Zieja, Katechizm życia chrześcijańskiego, Poznań 1949. s. 182 
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w małżeństwie jest sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyśl-
ności i płodności Stwórcy11. Tylko małżonkowie powołani są do 
współdziałania wraz z Bogiem do stwarzania nowego życia.

O tym jak ważna jest pozamałżeńska wstrzemięźliwość seksual-
na mówi nam przykazanie szóste i dziewiąte. Sam Chrystus w swoim 
nauczaniu wyjaśnia jaki był Boży zamysł dla ludzkiej płciowości.

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powia-
dam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu 
dopuścił z nią cudzołóstwa”. Mt 5, 27-2812

Wielokrotnie również w listach Pawłowych możemy odnaleźć 
zachęty do zachowywania czystości oraz opanowania i uporządko-
wania seksualnej dziedziny życia ludzkiego zgodnie z prawami na-
tury oraz obowiązkami powołania13.

2.2 Chrześcijańskie zadanie zachowania czystości
Katechizm Kościoła Katolickiego opisuje czystość jako osią-

gniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną 
jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Płciowość, 
w której wyraża się przynależność człowieka do świata cielesnego  
i biologicznego, staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje 
włączona w relację osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny  
i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie. Cnota czy-
stości obejmuje zatem integralność osoby i całkowitość daru.14

Ze względu na tematykę niniejszej pracy dalsze rozważania zo-
staną ukierunkowane na czystość przedmałżeńską. Ks. Jan Zieja opi-
suje, że człowiek czysty w okresie młodzieńczym stara się wszelkiego 
rodzaju poruszenia, pragnienia i pożądania natury płciowej odsuwać 
od siebie. Osoba czysta zachowuje w pełni całą świeżość wszystkich 

11 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2335.
12 Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000.
13 Por. Rz 13,13-14, 1 Kor 6, 15-20, 1 Kor 7, 1-11, 1 Kor 7, 25-28, Ga 5,16-22,  

1 Tes 4,3-5.
14 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2337.
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sił ducha i ciała dla współżycia małżeńskiego z osobą, którą kiedyś 
pokocha miłością „mocniejszą niż śmierć”, robi wszystko, aby te 
dary Boże zanieść przed ołtarz, przy którym dokonają się zaślubi-
ny małżeńskie. Co więcej taka osoba wstrzymuje się do czasu ślubu 
od wszystkiego co by urażało wrodzoną wstydliwość i było już na-
poczęciem pożycia małżeńskiego lub jego bluźnierczym przedrzeź-
nianiem15. Narzeczeni są powołani do czystości przez zachowanie 
wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie, odkryją wzajemny 
szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie siebie 
nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeń-
skiej powinni zachowywać na czas małżeństwa. Powinni pomagać 
sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości16. Dzięki dochowaniu 
czystości przedmałżeńskiej młodzi ludzie poznają się w prawdzie 
oraz umacniają we wzajemnym wzrastaniu ich miłości. Jednocześnie 
więź ich miłości jest umacniana przez możliwość wspólnego przyj-
mowania komunii. Zachowanie wewnętrznej równowagi duchowej 
przekłada się na równowagę w relacji z drugą osobą.

2.3 Wykroczenia przeciw czystości
Wśród podstawowych wykroczeń przeciw czystości nauczanie 

Kościoła wymienia: rozwiązłość, masturbację, nierząd, pornografię, 
prostytucję i gwałt.

Rozwiązłość definiuje się jako nieuporządkowane pożądanie 
lub nieumiarkowane korzystanie z przyjemności cielesnych. W obu 
przypadkach przyjemność seksualna jest nastawiona sama na siebie, 
w oderwaniu od nastawienia na zjednoczenie i prokreację17.

Onanizm znany również pod pojęciami samogwałt, masturba-
cja i ipsacja, jest to dobrowolne pobudzanie narządów płciowych 
w celu osiągnięcia orgazmu. W onanizmie zostaje przekreślony 

15 Por. J .Zieja, Katechizm życia chrześcijańskiego, Poznań 1949.s 209.
16 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2350.
17 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2351.
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zarówno moralny porządek więzi między mężczyzną i kobietą, jak 
i moralny porządek przekazywania życia. Odrzucona również zosta-
je zasada panowania sfery duchowej nad cielesnymi pożądaniami18. 
Urząd Nauczycielski Kościoła w oparciu o tradycję oraz moralny 
zmysł chrześcijan stanowczo stwierdza, iż masturbacja jest aktem 
wewnętrznie nieuporządkowanym19. Przy onanizmie nieopanowane 
pożądania łatwo się rozrastają przechodząc w nałóg, cechujący się 
przeciążeniem systemu nerwowego, znacznym osłabieniem woli, 
utratą energii oraz silnym zaabsorbowaniem uwagi i wyobraźni. 
Wszystko to odbija się na umysłowym rozwoju młodego człowie-
ka, czego objawem jest niepokój i traktowanie swojego nałogu jako 
czegoś złego. Jego własna ludzka natura buntuje się przeciw tej 
upokarzającej niewoli, a on sam szuka pomocy w radzeniu sobie ze 
swym niepokojem20.

Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym pomiędzy wolnym męż-
czyzną i wolną kobietą poza małżeństwem21. Wobec tak przyjętej de-
finicji wszelkiego rodzaju współżycie przedmałżeńskie w tym także 
inicjacja seksualna nastolatków spełnia kryteria nierządu.

Pornografia polega na wyrywaniu aktów płciowych, rzeczywi-
stych lub stymulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób 
zamierzony pokazywać je innym. Jest to wynaturzenie aktu małżeń-
skiego oraz wzajemnego intymnego daru małżonków. Znieważa ona 
czystość, będąc jednocześnie winą ciężką22.

Prostytucja jest naruszeniem godności osoby, która oddaje się 
prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś in-
nego. Oddawanie się prostytucji jest grzechem ciężkim podobnie jak 

18 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Wychowanie seksualne, Wrocław 1998,  
s. 124–127.

19 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2352.
20 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Wychowanie seksualne, Wrocław 1998,  

s. 125–126.
21 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2353.
22 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2354.
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korzystanie z usług prostytutki. W obu przypadkach dochodzi do na-
ruszenia czystości, do której zobowiązuje wierzących chrzest święty, 
i znieważenia ciała które jest świątynią Ducha Świętego23.

Gwałt jest wtargnięciem za pomocą przemocy w intymność 
płciową drugiej osoby. Rani on prawo każdego człowieka do szacun-
ku, wolności oraz integralności fizycznej i moralnej24.

Innymi przypadkami ataków na sferę czystości oraz piękna aktu 
seksualnego jest aktywny homoseksualizm oraz różnego rodzaju de-
wiacje seksualne. Wśród najbardziej popularnych perwersji warto 
wymienić: narcyzm, ekshibicjonizm, sadyzm, masochizm, pedofilię, 
gerontofilię, nekrofilię, sodomię, fetyszyzm oraz kazirodztwo.

3. promocja czystości przedmałżeńskiej
szansą na zdrowy rozwój rodziny

Mając na uwadze medialną promocję wolności seksualnej i na-
uczanie Kościoła w sprawie czystości przedmałżeńskiej, nasuwa się 
stwierdzenie, iż głos Boży w sprawie płciowości został zagłuszony 
przez niemoralne wykorzystywanie środków społecznego komuni-
kowania. Młode osoby, które nie do końca są przekonane, iż współ-
życie przed ślubem oraz masturbacja są czymś dobrym, otrzymują 
zapewnienia ludzi, którym z racji wykonywanego przez nich zawodu 
ufają, iż mogą i wręcz powinni w pełni korzystać ze swojej płcio-
wości. Brak skutecznego sposobu przekazywania młodym ludziom 
nauczania Kościoła w sprawie płciowości oraz nieznajomość argu-
mentów, dlaczego księża mówią NIE wolnej miłości, jest przykła-
dem zaniedbania ze strony ludzi wierzących. Każdy wierny mający 
możliwość bezpośredniego wpływu na młodego człowieka powinien 
zaangażować się w kształtowanie w nim postawy czystości i szacun-
ku dla współżycia seksualnego.

23 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2355.
24 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2356.
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3.1 Rodzina miejscem przekazywania wartości
Młodzi ludzie ślubując sobie miłość małżeńską zobowiązują 

się przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, jakim ich Bóg ob-
darzy. Prosząc o sakrament chrztu dla swojego dziecka, ponownie 
zapewniają wspólnotę Kościoła, iż przekażą owocowi swojej mi-
łości wychowanie chrześcijańskie. Prawo-obowiązek rodziców do 
wychowywania jest czymś istotnym i jako taki związany jest z sa-
mym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający 
pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, 
z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci. 
Wyklucza się zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być 
całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony25. 
Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia: w niej, 
jako we wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest prawem, 
nadającym kierunek i warunkującym wzrost26. Jan Paweł II w swo-
im nauczaniu szczególną rolę w wychowaniu seksualnym przyznaje 
rodzicom. Wychowanie do miłości podjętej jako dar z siebie stanowi 
nieodzowną przesłankę dla rodziców wezwanych do przekazywanie 
dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualnego. W obliczu 
kultury, która na ogół „banalizuje” płciowość ludzką, interpretując ją 
i przeżywając w sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie 
do ciała i egoistycznej przyjemności, posługa wychowawcza rodzi-
ców musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby 
była ona prawdziwie i w pełni osobowa. Wychowanie seksualne, sta-
nowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, winno dokony-
wać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak 
i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowaw-
czych. W tym kontekście bezwzględnie nieodzowne jest wychowa-
nie do czystości, jako cnoty, która doprowadza osobę do prawdziwej 
dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania „oblubieńcze-

25 Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 36.
26 Tamże, nr 36.
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go sensu” ciała27. Warto apelować do rodziców aby z prawdziwie 
chrześcijańską troską przekazywali swoim dzieciom, jak pięknym  
i cennym darem jest cnota czystości. Nie można pozwolić, aby ci do 
których należy prawo i obowiązek wychowywania przenosili całość 
tej odpowiedzialności na placówki oświatowe i duszpasterskie.

3.2 Szkoła miejscem rozwoju
Szkoła w wychowaniu młodego człowieka często odgrywa de-

cydującą rolę. Od kilkunastu lat w polskich szkołach realizowany 
jest program wychowania do życia w rodzinie. Skutki jakie niesie 
on ze sobą najlepiej widać w statystykach (Rys. 1.1 w Aneksie).  
Z roku na rok zwiększa się liczba osób nieletnich rozpoczynających 
współżycie płciowe. Jeśli nauczyciele podczas lekcji nie poruszą te-
matu wagi i piękna czystości przedmałżeńskiej, lecz informacje do 
których się ograniczą będą przedstawiać sposoby antykoncepcji oraz 
możliwości, w jaki sposób wykorzystywać dla własnych przyjemno-
ści swoją cielesność, to chrześcijańskie wychowanie seksualne po-
woli stanie się mitem. Kościół zachęca, aby szkoła w ramach zasady 
pomocniczości zaangażowała się w wychowanie seksualne młodych 
ludzi. Niemniej powinna ona służyć rodzicom pomocą przekazując 
wychowanie seksualne opierające się o prawo moralne.

3.3 Duszpasterska działalność w obronie czystości
Szczególnym miejscem do szerzenia idei czystości przedmał-

żeńskiej jest wszelkiego rodzaju działalność duszpasterska Kościoła. 
Młodzi ludzie „bombardowani” informacjami, iż płciowość ludzka 
jest po to, aby wykorzystywać ją dla własnej przyjemności w wszel-
ki możliwy sposób, często nie zdają sobie sprawy, że stosując zasa-
dę „róbta co chceta” niszczą swoje człowieczeństwo. Duszpasterze, 
szczególnie ci zajmujący się młodzieżą, powinni ukazywać młodym 
drogę czystości jako jedyny słuszny sposób dojścia do prawdziwej 

27 Tamże, nr 37.
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miłości małżeńskiej. Doskonałym środowiskiem do wprowadzenia 
treści poświęconych tej tematyce są różnego rodzaju spotkania grup 
przyparafialnych, spotkania przygotowujące do sakramentu bierz-
mowania, lekcje religii, czy kazania na mszach dla młodzieży. Nie 
można pozwolić, by młodzi ludzie z powodu swej niewiedzy odrzu-
cali nauczanie Kościoła do którego przynależą i przez zmieszanie 
kapłanów ponieśli szkodę na swej duszy.

3.4 Media w służbie czystości przedmałżeńskiej
Ogromny wpływ na młodego człowieka mają informacje jakie 

zdobywa poprzez media. Często nastolatek wstydząc się rozmawiać z 
rodzicami na tematy z sfery seksualnej woli napisać o swoich proble-
mach do gazety lub poprosić o radę na forach dyskusyjnych. Informa-
cje zwrotne jakie zazwyczaj tam otrzymuje stoją w opozycji do chrze-
ścijańskiej nauki o seksualności. Młoda osoba przyjmuje, że skoro 
dorosły z wykształceniem medycznym stwierdza, że masturbacja jest 
zachowaniem jak najbardziej normalnym, a fakt, iż trzynastolatka 
pragnie rozpocząć współżycie seksualne jest naturalne, to znaczy, że 
należy postępować według tych rad. Młodzi ludzie potrzebują źródła, 
z którego będą mogli czerpać informacje na temat swojej seksualno-
ści zgodne z moralnością. W sposób szczególny do przybliżania mło-
dzieży chrześcijańskiej wizji płciowości są powołane osoby pracują-
ce na co dzień w mediach. Zapotrzebowanie na przekazy medialne na 
temat wartości zachowania czystości przedmałżeńskiej i ukazywania 
piękna prawdziwej miłości, jest ogromne. Warto przybliżyć młodym 
ludziom informacje na temat istnienia w Polsce organizacji zajmują-
cych się promocją czystości przedmałżeńskiej oraz istnieniem czaso-
pism które ukazują prawdziwie chrześcijański obraz seksualności.

streszczenie

W dzisiejszym świecie coraz więcej młodych ludzi rozpoczyna 
współżycie seksualne przed ślubem. Sytuacja ta dotyka coraz młod-
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szych osób. Przeprowadzone w szkołach badania na temat współży-
cia płciowego ukazują zatrważające statystyki oraz apelują do podję-
cia działań wychowawczych w tym zakresie. Młodzi ludzie, czerpiąc 
informacje na temat seksualności wyłącznie z mediów, utrwalają  
w sobie przekonanie, że dziewictwo jest czymś, czego należy się jak 
najszybciej pozbyć. Nauczanie Kościoła zawarte w Piśmie Świętym 
oraz katechizmie nie dociera do młodzieży. Brak wiedzy na temat 
szkodliwości współżycia przed ślubem dla ludzkiej psychiki oraz 
brak znajomości argumentów przemawiających za seksem wyłącznie 
w małżeństwie przyczyniają się do łamania przez młodzież szóstego 
przykazania. Niebezpieczny jest brak świadomości, czego dokładnie 
dotyczą słowa „nie cudzołóż”. Konieczne jest podjęcie szczególnie 
przez rodziców i kapłanów, a także przez media, działań mających 
za zadanie ukazać młodemu pokoleniu piękno i znaczenie zachowa-
nia czystości seksualnej do dnia ślubu. Troska o dobro młodej osoby 
powinna być tu najważniejsza.

sexual engagement of teenagers in the light 
of the teaching of the church with regard

to pre-marital purity

In contemporary world, still more people initiate their sexual in-
tercourse before marriage. There are still younger people concerned. 
Research in this area conducted in schools shows alarming statistics 
and appeals for undertaking educational activities in this respect. 
Young people, who derive information about sexuality solely from 
the media, become convinced that virginity is something they should 
get rid of as soon as possible. Church teaching included in the Holy 
Scripture and catechism is not perceived by the young. Lack of know-
ledge about harmfulness of pre-marital sexual intercourse for human 
psyche as well as about arguments supporting sexual engagement 
exclusively within marriage are conducive to the young breaking the 
sixth commandment. There is a danger resulting from the unaware-
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ness what exactly words “do not fornicate” concern. Activities aimed 
at showing young generation the beauty and importance of keeping 
sexual purity till marriage are necessary to be undertaken especially 
by parents and priests, but also by the media. Taking care of the good 
of a young person should be the most important here.`
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aneks

Rys.1.1 Źródło: Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemo-
cy” z 2009 r., s. 32.

Rys. 1.2 Źródło: Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemo-
cy” z 2009 r., s. 32.
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Rys. 1.3 Źródło: Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemo-
cy” z 2009 r., s. 32.



283

WpłyW reklamy i public relations na Wizerunek kościoła W polsce

mgr lic. monika sulej*

WpłyW reklamy i public relations  
na Wizerunek kościoła W polsce

Wstęp

O pozycji Kościoła obecnie nie stanowi tylko jego misja, któ-
rą wypełnia wobec wiernych, ale także coraz trudniejsze relacje  
z otoczeniem. Te relacje są w dużym stopniu zależne od istniejących, 
czasem bardzo skomplikowanych warunków ekonomiczno-społecz-
nych oraz od postępującej liberalizacji życia i zasad, jakie przyświe-
cają wiernym. Ewolucja, jaka wciąż dokonuje się w społeczeństwie 
polskim, ma niekorzystny wpływ na podejście do instytucji kościel-
nych oraz znaczenia i siły wiary. Coraz więcej ludzi patrzy na życie 
przez pryzmat „mieć” a nie „być”. Pojawia się izolacja i niechęć do 
podejmowania odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła katolickie-
go oraz utrata zaufania i odwracanie się, szczególnie młodych ludzi, 
od Kościoła. Coraz trudnej człowiekowi przestrzegać powszechnie 
obowiązujące zasady i normy. Zmniejsza się odsetek osób silnie 
związanych z Kościołem, zwiększa za to odsetek tych, którzy uwa- 
żają się za „bardzo zdystansowanych” lub deklarują wręcz gotowość  
 

* monika sulej – magister teologii w zakresie edukacji medialnej i dzienni-
karstwa. Studia magisterskie na UKSW w Warszawie ukończyła w 2007 r. obroną pracy 
pt.: Perswazja i manipulacja w przekazach reklamowych. Studium pastoralne napisaną 
pod kierunkiem ks. prof. J. Przybyłowskiego. Obecnie uczestniczka stacjonarnych stu-
diów doktoranckich na UKSW – Sekcja Teologii Pastoralnej.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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wystąpienia z Kościoła. Coraz więcej osób określa się też jako bez 
wyznaniowi lub „wierzący niepraktykujący”.1 Przesłanki te sprawia-
ją, że koniecznością staje się podejmowanie przez Kościół działań 
prowizerunkowych, które powinny zmierzać do budowania zaufania, 
tworzenia i ochrony jego wizerunku w oczach wiernych, reagowania 
na wszelkie przejawy ataków na Kościół i jego przedstawicieli oraz 
dobrych relacji z mediami, a także szybkiego i odpowiedzialnego 
komunikowania w sytuacjach kryzysowych.

Celem tego referatu jest przede wszystkim przedstawienie fenomenu 
reklamy i public relations oraz wskazanie, w jaki sposób odpowiednie 
wykorzystanie tych narzędzi przyczynia się do usprawnienia komunika-
cji Kościoła z jego otoczeniem oraz kształtowania jego pozytywnego wi-
zerunku. Rozważania będą oparte przede wszystkim na literaturze z za-
kresu tych zagadnień oraz na publikacjach prasowych i internetowych.

W teorii reklamy i public relations kluczową rolę odgrywają ta-
kie terminy jak: firma, organizacja, przedsiębiorstwo, klient, publicz-
ność, produkt, sukces, zysk. Na potrzeby tego referatu trzeba doko-
nać przesunięcia terminologicznego – zamiast przedsiębiorstwo czy 
firma będziemy posługiwali się terminami instytucja lub organizacja, 
zamiast klient – odbiorca, publiczność – otoczenie, produkt – prze-
słanie, sukces – wynik. Służy to próbie odniesienia wspomnianych 
teorii do rzeczywistości eklezjalnej, w której wszyscy są obywatela-
mi Kościoła, a celem nie jest ani sukces, ani zysk – lecz zbawienie.2

reklama jako forma komunikowania kościoła ze światem

Etymologicznego znaczenia słowa reklama należy szukać w ła-
cińskim źródłosłowie clamo, clamare lub reclamo, reclamare. Zna-

1 D. Tworzydło, Wizerunkowe aspekty funkcjonowania instytucji oraz fundacji 
kościelnych, http://www.proto.pl/PR/Pdf/wizerunek_instytucji_koscielnych.pdf (maj 
2010), s. 1 – 2.

2 Zob. M. Przybysz, Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce, 
Tarnów 2008, s. 15 – 16.
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czenie tych słów definiuje się jako: krzyczeć do kogoś, głośno sprze-
ciwiać się, protestować, odbijać się echem lub świadczyć.3 

Trudno dokładnie określić, kiedy powstała reklama. Bezpośred-
nią przyczyną stosowania rysunków w celach reklamowych była 
powszechna przez wieki nieznajomość pisma. Archeologowie na 
terenach starożytnej Fenicji, Babilonii, Grecji, w Egipcie i Rzymie 
wciąż odnajdują napisy na ścianach, skałach, papirusach i glinia-
nych tablicach.4 Dla Kościoła reklama również nie jest zjawiskiem 
nowym. Posługuje się on nią od dawna. Ma ona jednak charakter 
społeczny i znacznie różni się od przekazów komercyjnych. Korze-
ni reklamy można doszukiwać się już w głoszeniu Dobrej Nowiny, 
następnie w Biblii Ubogich, w bogato ilustrowanych księgach oraz  
w sztuce sakralnej.5

Trudno jest przytoczyć jedną definicję reklamy, która ujmowała-
by wszystkie aspekty. Z punktu widzenia instytucji reklamę określa 
się jako proces komunikowania się z otoczeniem, obecnymi i po- 
tencjalnymi odbiorcami. Poprzez reklamę można: zwiększać lub 
utrzymywać poziom sprzedaży, kreować potrzeby i zmieniać posta-
wy odbiorców, kształtować pozytywny wizerunek, zwiększać sto-
pień znajomości instytucji, informować potencjalnych i obecnych 
odbiorców o nowościach, zwiększać lojalność otoczenia instytucji.6 

Kluczowe zagadnienia dotyczące reklamy oraz możliwości jej 
zastosowania w pracy duszpasterskiej poruszone zostały w Instruk-
cji Duszpasterskiej o Środkach Społecznego Przekazu Communio et 
progressio, Instrukcji Duszpasterskiej o przekazie społecznym na 
dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji Communio et progressio – 
Aetatis Novae oraz w poświęconym wyłącznie reklamie dokumencie 

3 K. Kumaniecki (red.), Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1976, s. 421 – 422.
4 Zob. D. Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław 1999, s. 7 – 8.
5 Zob. E. Skwarska, Reklama społeczna w duszpasterstwie, Warszawskie Studia 

Pastoralne 10 (2009), s. 89.
6 P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, 

Warszawa 2010, s. 277.
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Etyka w Reklamie. Zainteresowanie tą tematyką wypływa z faktu, 
iż reklama „jawi się we współczesnym świecie jako wszechobecna 
przemożna siła, która wpływa na mentalność i zachowania ludzi”.7 

Reklama stała się zjawiskiem powszednim, którego znaczenie 
wciąż wzrasta i nie sposób uniknąć jego wpływu. Z jednej strony wy-
mienia się korzyści, jakie reklama przynosi społeczeństwu, z drugiej 
zaś zarzuca się jej, że manipuluje odbiorcami i zmusza ich do kupowa-
nia niepotrzebnych im produktów, a także kreuje lub zmienia ich po-
stawy i zachowania. Z pewnością reklama umożliwia poinformowanie 
konsumentów o wprowadzeniu nowego produktu lub usługi na rynek, 
pozwala zasygnalizować zalety oraz przedstawić alternatywne produk-
ty. Ta działalność nie jest również bez znaczenia dla poprawy jakości 
oferowanych dóbr oraz rozwoju przemysłu. Może się także przyczynić 
do większego postępu oraz polepszenia warunków życia. Najważniej-
sze jest to, by człowiek nie był okłamywany, traktowany przedmioto-
wo, manipulowany oraz by zawsze szanowano jego wolność.8

Prócz korzyści płynących z reklam, bardzo często wskazuje się na 
jej szkodliwe działanie. W pierwszej kolejności skupia się uwagę na 
tym, iż twórcy reklam nie mają na względzie dobra odbiorców i nie 
przekazują prawdy o produktach i usługach. Ich działalność nie ogra-
nicza się tylko do realizacji rzeczywistych zadań, czyli do rozpozna-
wania i odpowiadania na autentyczne potrzeby. Powodowani chęcią 
zysku i zaistnienia, rozbudzają sztuczne potrzeby i kreują konsump-
cyjne wzorce. Ponadto oferują konsumentom produkty szkodliwe oraz 
przypisują im nieprawdziwe właściwości. Należy także wspomnieć  
o wykorzystywaniu natrętnej reklamy, która skłania do zakupu rzeczy 
niepotrzebnych, przez co powoduje szkodę w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb. Gdy mówi się o szkodliwości reklam, bardzo często 
zarzuca się im także, że promują produkty szkodliwe i bezużytecz-
ne, które sprzyjają niższym skłonnościom człowieka, uwłaczają ludz-

7 EwR, nr 1.
8 CP, nr 59 i 61.
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kiej godności, obrażają skromność, wykorzystują zmysłowość ludzką  
w celach handlowych, wyrządzają krzywdę społecznościom oraz dzia-
łają na podświadomość w taki sposób, że są zagrożeniem dla wolności 
wyboru odbiorcy oraz dla jego psychiki.9 Zwraca się również uwagę 
na fakt, iż środki społecznego przekazu mogą być traktowane jedynie 
jako narzędzie reklamy, ponieważ za ich pośrednictwem wydawane 
są bardzo duże sumy na przekazy reklamowe. Poza tym media utrzy-
mują się dzięki reklamie, a to stwarza zagrożenie dla ich wolności,  
a także prawa do zdobywania informacji i informowania oraz społecz-
nej wymiany myśli.10 Roztropne korzystanie ze środków społecznego 
przekazu oraz reklamy może przyczyniać się do postępu ludzkości 
oraz polepszenia warunków życia. Ponadto media i reklama mogą być 
wykorzystywane do głoszenia Ewangelii i dlatego, obok tradycyjnych 
metod, są ważnym narzędziem ewangelizacji i katechezy.11

Etyka w Reklamie stwierdza, że reklama, czyli „publiczne ogło-
szenie, które ma dostarczać i wzbudzać zainteresowanie oraz określo-
ną reakcję”, nie jest ze swojej natury ani dobra, ani zła, a jej wartość 
moralna zależy od tego, jak i do czego zostanie użyta. Dokument 
zwraca uwagę na to, iż reklama wywiera zarówno korzystny, jak  
i szkodliwy wpływ na gospodarkę, politykę, kulturę oraz życie mo-
ralne i religijne. Reklama korzysta z różnych technik i różnych środ-
ków społecznego przekazu, które mogą i powinny być narzędzia-
mi w służbie reewangelizacji i nowej ewangelizacji współczesnego 
świata, natomiast obecność Kościoła w mediach i w reklamie jest 
niezbędnym elementem ogólnej strategii duszpasterskiej.12 Papież 

9 AN, nr 5.; CP, nr 60 – 61.
10 CP, nr 62.
11 CP, nr 61; AN, nr 11.
12 EwR, nr 2.; Jezuita, o. W. Oszajca twierdzi, że „chrześcijanie sprzeniewierzą 

się swojej misji ewangelizacyjnej, jeśli nie nauczą się komunikowania za światem przy 
wykorzystaniu wszystkich współcześnie dostępnych środków, w tym także języka rekla-
my.”; K. Wojciechowska, Zareklamować Pana Boga, http://www.pinezka.pl/pryzmat-ar-
chiwum/2154-zareklamowac-pana-boga (listopad 2008).
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Paweł VI wypowiadając się na temat reklamy wyraził pragnienie, 
aby instytucje katolickie „umiały śledzić uważnie rozwój nowocze-
snych technik reklamy i odpowiednio je wykorzystywać do szerzenia 
ewangelicznego orędzia, w sposób odpowiadający oczekiwaniom 
współczesnego człowieka”.13 

Działalność z pogranicza marketingu i religii w krajach Euro- 
py zachodniej funkcjonuje od lat. W Stanach Zjednoczony ten 
sektor rozwija się prężnie od lat dziewięćdziesiątych XX wieku  
i nosi nazwę church marketing lub churchonomics. Są to działania  
marketingowe, które koncentrują się wokół religii (nie tylko chrze-
ścijańskiej) i działalności kościołów, których celem jest nagłośnie-
nie korzyści dla wiernych, jakie płyną z nawiązania kontaktów  
z określonym kościołem. Marketing religijny jest odpowiedzią na 
proces odchodzenia wiernych z kościołów oraz formą działalności 
misyjnej i ewangelizacyjnej.14 W Polsce mamy do czynienia z po-
czątkową dopiero fazą marketingu religijnego, ponieważ problem 
„wyludniających się kościołów” nie jest tak widoczny i poważny, 
jak w Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech. Istnieją jednak poważ-
ne zagrożenia rywalizacji religii z tzw. McŚwiatem, czego przeja- 
wem jest np. kult niedzielnych zakupów w wielkich centrach han-
dlowych.15

Marketing religijny korzysta z tych samych narzędzi, jakie są 
pomocne do badań typowych komercyjnych instytucji, firm, marek  
i produktów, dlatego nie powinien dziwić fakt, iż przed stworzeniem 
kampanii reklamowej badana jest pozycja Kościoła jako instytucji 

13 EwR, nr 8.
14 Marketing religijny, reklama religijna (informacyjna – Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom; ewangelizacyjna – skierowana dla osób niewierzących  oraz tzw. wierzących 
niepraktykujących; pastoralna – zintensyfikowana, skierowana do wierzących) – takie 
terminy coraz częściej występują w literaturze. Mogą budzić wątpliwości, ponieważ 
kojarzą się z przekazami nieprawdziwymi, zmanipulowanymi, komercyjnymi. Jednak 
celem takich działań nie jest sprzedawanie wiary, ani też reklamowanie Boga, lecz próba 
poruszania sumień i wzbudzania niepokoju o życie.

15 Zob. V. Ozminkowski, McWiara, „Newsweek Polska”  nr 8 (2008), s. 71 – 76.
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– marki. W Polsce takie badanie zostało zrealizowane w 2001 roku 
przez Instytut SMG/KRC i okazało się, że Kościół katolicki zajmuje 
dopiero 21 miejsce. W 2007 roku, przeprowadzone na zlecenie mię-
dzynarodowej agencji reklamowej Young & Rubicam, kompleksowe 
badanie BAV (BrandAsset Valuator) objęło blisko 1300 marek z 95 
kategorii.16 Celem była ocena mocnych i słabych stron marki oraz 
jej obecny wizerunek. Badanie BAV uwzględniało m.in.: wyróżnial-
ność (co w marce jest unikalnego), zapotrzebowanie (w jakim stop-
niu marka odpowiada na potrzeby konsumentów), szacunek (jaką 
ma reputację), wiedzę (stopień zażyłości konsumenta z marką, jego 
doświadczenia z marką).

Pozycja Kościoła katolickiego na rynku uplasowała się na 14 
miejscu. Został wyprzedzony przez takie marki jak: Orlen, Żywiec 
Zdrój, RMF FM. Za nim pozostają: Wedel, Wólczanka, PKO BP. 
Warto zauważyć, iż Adam Małysz i Grażyna Torbicka zostali uznani 
przez Polaków za marki zdecydowanie silniejsze i bardziej szanowa-
ne niż Kościół katolicki. Marek Staniszewski (dyrektor strategiczny 
grupy Young & Rubicam Brands) wyjaśnił, iż marka jest bytem zło-
żonym, na który składa się cała sfera skojarzeń i symboli, a także 
doświadczeń konsumenckich. Dziś marką może być nie tylko towar 
lub usługa. Mogą nią być także instytucje, waluty, kraje oraz osoby 
publiczne.17

Reklama jest szansą promocji wiary poprzez budowanie pozy-
tywnych skojarzeń oraz możliwością tworzenia w świadomości od-
biorcy jednolitego, trwałego i względnie odpornego na zapominanie 

16 Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie agencji Young & Rubicam przez 
instytut Millward Brown SMG/KRC na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej dla 
populacji 18-69 lat, z uwzględnieniem regionu, wielkości miejscowości, wieku i płci. 
BrandAsset Valuator (BAV) to światowe badanie opinii konsumentów, służące m.in. do 
mierzenia wartości marki. Powstało w 1993 roku, a w ciągu 14 lat objętych nim zostało 
38 tys. marek ze 190 kategorii. Wzięło w nim udział ponad 500 tys. respondentów  
z 51 krajów, m.in. USA, Argentyny, Chin, Australii, RPA i Rosji. 

17 Małysz silniejszą marką niż Kościół katolicki, w: http://gospodarka.gazeta.pl/
gospodarka/1,69806,4884190.html (kwiecień 2010).
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wizerunku Kościoła.18 Ten specyficzny rodzaj reklamy o charakte-
rze religijnym powinna odznaczać subtelność, szczególne wyczucie, 
zrozumiałość. Powinna być czytelna dla odbiorcy i łatwa do zapa-
miętania, ale przede wszystkim poruszać, skłaniać do zamyślenia,  
a później do działania. Nie powinna być agresywna, prowokująca  
i nie może przekraczać progu wrażliwości oraz narzucać się. W tym 
przypadku zdecydowanie lepsze jest inteligentne pytanie, które skło-
ni do refleksji, niż cytaty z Pisma Świętego.

Spektakularnym przykładem religijnej kampanii reklamowej 
była inicjatywa z Singapuru z 2001 roku. Pomysłodawcą akcji był 
związek 150 wspólnot chrześcijańskich Love Singapore Movement 
(Singapurski Ruch Miłości). Celem kampanii było poprawienie wi-
zerunku Boga wśród Singapurczyków. Zlecenie otrzymała jedna  
z największych na świecie agencji reklamowych Oglivy One. Ha-
słem trwającej około trzech miesięcy kampanii stał się slogan „Czy-
niąc Wszechwiedzącego Wszechobecnym”. Twórcy kampanii stwier-
dzili, że musi ona przypominać o obecności Boga, odwołując się  
w prosty i naturalny sposób do osobistych doświadczeń i przeżyć. 
Zatem, Wszechobecny Bóg zaczął osobiście „przemawiać” do ludzi 
z różnych nietypowych miejsc, nie tylko poprzez Pismo Święte, ale 
również przez całe stworzenie.19 

W trakcie akcji wizerunkowej rozdawano koszulki z nadrukiem 
„Nietzche umarł. Bóg”, na sprzedawanych w sklepach jabłkach 
umieszczano naklejki z napisem „Wyhodowałem to jabłko spe-
cjalnie dla Ciebie. Bóg”, na lustrze w supermarkecie widniał tekst  
„Myślę, że jesteś najpiękniejszą osobą na świecie... OK. – jestem  
trochę stronniczy. Bóg”, w metrze na dużych czarnych tablicach 

18 Por. G. Hajduk, Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębior-
stwa, w: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public relations – wyzwania współczesności, 
Rzeszów 2004, s. 326.

19 S. Pawiński, Czynić Ewangelię słyszalną i widzialną. Multimedialny przekaz 
treści religijnych – wybrane zagadnienia, w: D. Krok, S. Pawiński (red.), Język przekazu 
religijnego. Perspektywa psychologii i homiletyki, Opole 2006, s. 104 – 105.



291

WpłyW reklamy i public relations na Wizerunek kościoła W polsce

można było dostrzec napis przypominający o obecności Wszech-
obecnego „Jestem tu. Bóg”. Po ulicach miasta jeździły autobusy  
z radą skierowaną do kierowców „Proszę – nie prowadź, kiedy 
wypiłeś. Nie jesteś jeszcze całkiem gotów, żeby się ze mną spo-
tkać. Bóg”. Słowa Boga pojawiały się także w gazetach w dziale 
ogłoszeń – „No i cóż muszę zrobić, żebyś mnie zauważył? Wyku-
pić ogłoszenie w gazecie? Bóg” oraz w Internecie – „To jeszcze 
nie koniec świata, przynajmniej – zanim ja to powiem. Bóg”. Ha-
sła te przyjmowały różną formę, mogły być śmieszne, zaskakujące 
lub wykorzystywać elementy kontrastu. Taką właśnie postać miał 
slogan „Myślałem, żeby stworzyć świat czarno-biały, ale pomyśla-
łem – eee...! Bóg”. Przekaz ten zwracał uwagę, ponieważ podany 
był właśnie w takiej kolorystyce, jedynie tekst „eee...” (w orygi-
nale „naaah...”) był kolorowy. Przykładem żartobliwego ujęcia 
tego tematu było hasło przypominające Singapurczykom o Deka-
logu – „Nienawidzę reguł. I dlatego stworzyłem ich tylko dziesięć. 
Bóg” oraz „Nie zapomnij parasolki. Mogę dzisiaj podlewać rośliny. 
Bóg”. Bóg także wypowiedział swoje świąteczne życzenie nucąc 
tekst piosenki „Wszystko, czego chcę na Boże Narodzenie, to Twoja 
obecność. Bóg”. Ciekawą propozycją okazała się możliwość sub-
skrypcji „Bożych SMS-ów”, bo przecież w tak nowoczesnym spo-
łeczeństwie Bóg nie mógł nie kontaktować się z człowiekiem tą 
właśnie drogą. Ludzie otrzymywali krótkie wiadomości tekstowe  
w rodzaju: „Miłego dnia. Ten dzień stworzyłem specjalnie dla Cie-
bie. Bóg”, bardziej wyrafinowane „Nawet Ja odpoczywałem siód-
mego dnia. Ciesz się tym. Bóg” lub „Nawet Ja dziś odpoczywam. 
Co robisz Ty? Bóg”, „Kiedy Ty mówisz do Mnie, nazywa się to mo-
dlitwą. Kiedy Ja mówię do Ciebie, nazywa się to schizofrenią. Dla-
tego piszę. Bóg”. W piątek Bóg żartował „Dzięki Bogu już piątek. 
Bóg”, w sobotę wysyłał Singapurczykom zaproszenie „Czy zamie-
rzasz Mnie jutro odwiedzić? Bóg”, w niedzielę zaś „Wpadniesz do 
mnie dziś? Bóg”. Kampania reklamowa wykorzystywała także spot 
telewizyjny, w którym po obrazie burzy z piorunami wyświetlany 



292

monika sulej

był tekst „Wszystkie moje efekty specjalne zostały stworzone bez 
użycia komputera. Bóg” oraz krótki film, na którym pomiędzy zie-
lonymi bujnymi drzewami pojawiały się napisy „Jestem tu. Jestem 
tu. Tutaj także jestem. I tu, i tu... Bóg”. W Internecie umieszczono 
banner, który odwoływał się do jednego z ośmiu błogosławieństw,  
a wykorzystywał grę angielskich słów: meek – cisi oraz geek – ma-
niacy komputerowi: „Błogosławieni maniacy komputerowi, albo-
wiem oni klikną tutaj. Bóg” (w oryginale „Blessed are the geek, for 
they shall click here. God”).20 

Bezsprzecznie postać Boga, obdarzona sporym poczuciem hu-
moru, momentami nawet zdolnością do autoironii, była jednym  
z punktów, które przyczyniły się do sukcesu kampanii. Jednak naj-
mocniejszym akcentem była strona internetowa, na której oprócz 
reklam, pojawiały się kolejne świadectwa różnych osób. Swój wpis 
umieścił także dyrektor kreatywny Ogilvy w Singapurze Shane 
Weaver, który opisał swoją historię i przedstawił swoją dość krętą 
drogę do poznania Boga. Jest to istotny fakt, ponieważ kampania 
została stworzona przez ludzi, których wiara była indywidualnym 
doświadczeniem. Ich wyczucie przyczyniło się do tak spektakular-
nego sukcesu.

Kampania „Czyniąc Wszechwiedzącego Wszechobecnym”, kon-
centrująca się na uświadomieniu odbiorcom, że Bóg jest obecny wszę-
dzie, wykorzystująca elementy zaskoczenia, zadziwienia, humoru,  
a nawet kultury narodowej, przyniosła pożądany efekt oraz stała się 
legendą religijnego marketingu. Jej rezultaty przeszły oczekiwania 
twórców oraz wspólnot chrześcijańskich. Odnotowano wzrost zain-
teresowania tematyką religijną, a świątynie zapełniły się wiernymi. 
Zaczęto mówić o tej kampanii w mediach, co z pewnością było dla 
niej korzystne. Zapanowała swoista moda na kolekcjonowanie „słów 

20 Por. K. Barańska, Nowe oblicze Boga. Kampania dla organizacji kościołów 
chrześcijańskich w Singapurze, „Brief. Pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży” nr 58 
(2004), s. 24 – 27.; S. Pawiński, dz. cyt., s. 104 – 105.
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Boga”. Wizerunek Boga zdecydowanie się ocieplił. Zmienił się Jego 
stereotyp wśród Singapurczyków – z zagniewanego Sędziego na wy-
rozumiałego i kochającego Ojca. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż  
w kampanii ani razu Bóg nie został pokazany poprzez obrazy. Przekaz 
odbywał się poprzez stworzenie i wartości uniwersalne dla wszyst-
kich wyznań. Uniknięto w ten sposób niebezpieczeństwa obrażenia 
wyznawców innych religii.21

Kolejnym przykładem marketingu religijnego, który bardzo 
często jest omawiany przy prezentacji tego właśnie zagadnienia jest 
outdoorowa kampania prezentująca „Boskie billboardy”. Inicjato-
rem tej akcji był anonimowy fundator, który w 1998 roku skontak-
tował się z amerykańską agencją reklamową z koncepcją stworzenia 
nietypowych billboardów. Celem tego przedsięwzięcia było nakło-
nienie mieszkańców Stanów Zjednoczonych do refleksji na temat 
wiary. Idea była prosta. Na czarnym tle billboardu umieszczono 
osiemnaście sentencji („Podążaj za mną”, „Powiedz dzieciom, że 
je kocham”), każda na osobnym nośniku i każda podpisana „Bóg”. 
Na tych nietypowych billboardach nie podano żadnego logo, ani 
adresu strony internetowej, jednak można było o nich przeczytać 
na związanej z tą inicjatywą witrynie internetowej GodSpeaks.com. 
Kampania została wznowiona, a motywem jej ponownej odsłony 
stały się wydarzenia, które odcisnęły ogromne piętno na mieszkań-
cach USA. Wystarczy wspomnieć o zamachach terrorystycznych z 
11 września 2001 roku, wojnie w Iraku, przemocy i strzelaninach 
w szkołach. Tym razem kampania jest wspierana nie tylko przez 
portal, ale także przez Outdoor Advertising Association of America 
(OAAA). Obejmuje dziesięć tysięcy billboardów rozmieszczonych 
wzdłuż autostrad. Na nich zaprezentowano osiem haseł („Kocham 
Cię” pisane w trzech językach, „Życie jest krótkie, wieczność – 
nie”) opatrzonych podpisem Bóg, poniżej znajduje się adres porta-
lu. Zdecydowaną zaletą tej kampanii jest niebagatelna ilość nośni-

21 Zob. M. Przybysz, dz. cyt., s. 126 – 128.
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ków zewnętrznych, które pozwalają dotrzeć do liczniejszej grupy 
odbiorców.22

Innym ciekawym przykładem reklamy wiary w Boga jest ame-
rykański spot telewizyjny o objawieniu Chrystusa. Redaktorzy  
w studiu telewizyjnym próbują udowodnić, że jest to tylko plotka. 
Po zakończeniu jeden z najzacieklejszych przeciwników objawienia 
odmawia przekazania datku żebrzącemu Latynosowi. Następnie od-
jeżdża luksusowym autem, a żebrak odchodzi w stronę Manhattanu 
idąc po wodzie, rzeką Hudson.23

 W Polsce również prowadzone są akcje promowania wartości  
i duchowości, jednak na znacznie mniejszą skalę. Wspomnieć należy 
o Ewangelizacji wizualnej. Inicjatywę wyjścia z plakatem religijnym 
na ulice Krakowa podjął w 1994 roku Andrzej Oczkoś. Przygoto-
wał siedem, prostych w swojej formie, egzemplarzy billboardu na 
Święto Bożego Miłosierdzia. Przedstawiały one Jezusa Miłosierne-
go z wizji s. Faustyny i zostały umieszczone przy kilku krakowskich 
kościołach. Nie narzucały się, były po prostu obok ludzi zajętych 
swoimi codziennymi sprawami. Obecnie opiekę nad tym projektem 
sprawuje Fundacja św. Franciszka z Asyżu. Plakaty są wydawane raz 
w miesiącu i dostosowane tematycznie do kolejnych świąt roku litur-
gicznego oraz ważnych wydarzeń z życia Kościoła. Rozsyłane są do 

22 Zob. A. Bałazy, Boskie billboardy, w: Marketing przy kawie, http://www.market-
ing-news.pl/article.php?art=1088 (luty 2007).; Hasła dwóch odsłon kampanii promow-
ane na billboardach: As my apprentice, you’re never fired; All I know... is everything; 
Life is Short, Eternity isn’t; One nation under me; If you must curse, use your own name!; 
Need a marriage counselor? I’m available; The real Supreme Court meets up here; My 
way is the highway; Big Bang Theory, you’ve got to be kidding; You think it’s hot here?; 
Need directions?; Have you read my #1 best seller? (There will be a test); Follow me; 
Will the road you’re on get you to My place?; Do you have any idea where you’re going?; 
Tell the kids I love them; I love you... I love you... I love you; That “Love Thy Neighbor” 
think... I meant that; Loved the wedding, invite me to the marriage; Keep using my namie 
in vain, I’ll make rush hour longer; We need to talk; C’mon over and bring the kids; Let’s 
meet at My house Sunday, before the game.

23 M. Czujko, Jezuici stworzyli plakaty mające przyciągnąć nowicjuszy do ich za-
konu, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jezuici_stworzyli_plakaty_majace_przyciag-
nac_nowicjuszy_do_34610.html (maj 2010).



295

WpłyW reklamy i public relations na Wizerunek kościoła W polsce

zainteresowanych parafii i eksponowane w ponad tysiącu punktach 
w Polsce. Każdy projekt musi być zatwierdzony przez Kurię Metro-
politarną w Krakowie.24

Mając na uwadze problem „wyludniania się” kościołów na za-
chodzie Europy, archidiecezja warszawska przystąpiła do popula-
ryzacji wartości chrześcijańskich za pomocą narzędzi marketingo-
wych. Został zorganizowany konkurs na projekt cyklu billboardów 
– „Dziesięć przykazań”. Jezuici również korzystają z reklamy chcąc 
zachęcić w ten sposób do wstąpienia do nowicjatu. Plakaty z chwy-
tliwymi hasłami „Nie jesteśmy aniołami – wykonujemy tylko ich ro-
botę” oraz „Twardziel? – Nie – Jezuita” miały wzbudzić zaintereso-
wanie Bogiem wśród młodych ludzi, być iskrą, która rozbudzi ogień 
powołania. Należy jednak uważać z nazewnictwem marketingowym, 
ponieważ w tym przypadku niczego się nie sprzedaje, nie dostaje się 
zniżki, nie ma promocji. Młodzi ludzie powinni iść do zakonu powo-
dowani nie reklamą lecz transcendentną potrzebą.25

 Od 2001 roku obchodzony jest Dzień Papieski. Przypada zawsze 
w niedzielę przed 16 października, czyli rocznicę wyboru kardynała K. 
Wojtyły na  następcę Świętego Piotra. Jest to dzień wdzięczności oraz 
łączności duchowej z Ojcem Świętym, a także promocji jego naucza-
nia. Głównym organizatorem jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”26, a od 2005 roku przedsięwzięcie wspiera Fundacja Świętego 
Mikołaja, która organizuje społeczną kampanię informacyjną. Celem 
akcji jest zbiórka funduszy na program stypendialny dla ubogiej mło-
dzieży z terenów wiejskich oraz promowanie myśli Jana Pawła II. Co 
roku podejmowany jest inny temat: „Pontyfikat Przełomów”, „Jan Pa-

24 S. Pawiński, dz. cyt., s. 111 – 112.
25 Zob. M. Czujko, Jezuici stworzyli plakaty mające przyciągnąć nowicjuszy do ich 

zakonu, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jezuici_stworzyli_plakaty_majace_przy-
ciagnac_nowicjuszy_do_34610.html (maj 2010).

26 Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana w 2000 roku jako orga-
nizacja, której działalność ma upamiętnić pontyfikat Jana Pawła II poprzez promowanie 
jego nauczania i wspieranie akcji społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
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weł II – Świadek Nadziei”, „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”, „Jan 
Paweł II – Pielgrzym Pokoju”, „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”, 
„Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”, „Jan Paweł II – Obrońca godno-
ści człowieka”, „Jan Paweł II – Wychowawca młodych”, „Jan Paweł 
II – Papież Wolności”. Jest to kampania ogólnopolska wykorzystująca 
420 billboardów, 200 citylightów, 2 siatki wielkoformatowe. Plakaty 
oraz paski reklamowe umieszczane są w środkach komunikacji miej-
skiej, jeżdżących po ulicach Warszawy oraz wybranych miastach pa-
pieskich (m.in. Częstochowie, Bydgoszczy, Toruniu, Bielsku-Białej, 
Koszalinie). Co roku około 19 tysięcy plakatów wywieszanych jest w 
parafiach. Ponadto kampania obejmuje około 30 tytułów prasowych, 
film reklamowy emitowany jest przez największe stacje telewizyjne w 
Polsce oraz kina, reklama radiowa nadawana na antenie Polskiego Ra-
dia oraz w lokalnych rozgłośniach katolickich. Inicjatywa wspierana 
jest także w Internecie.

„Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens” – to hasło kampanii 
społecznej Centrum Myśli Jana Pawła II, którego celem jest bada-
nie, dokumentowanie oraz nowatorskie upowszechnianie nauczania 
Ojca Świętego oraz praca z młodzieżą i tworzenie miejsca spotkania 
dla osób zainspirowanych Pontyfikatem. Akcja miała przypominać 
mieszkańcom Warszawy o drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II 
oraz poinformować o wydarzeniach związanych z tą rocznicą. Hasło 
kampanii oraz plakat pojawiły się na 100 billboardach, na słupach re-
klamowych w centrum Warszawy oraz we wszystkich środkach trans-
portu miejskiego. Kampania podzielona była na dwa etapy. Najpierw 
Warszawiacy przekonywani byli do zastanowienia się nad tempem 
życia, a później informowani o wydarzeniach organizowanych przez 
Centrum Myśli, związanych z drugą rocznicą śmierci Papieża Pola-
ka, a zainspirowanych jego życiem, myślą oraz twórczością. Plakat 
zapowiadający obchody III rocznicy śmierci został uznany za bardzo 
kontrowersyjny. Utrzymany w kolorystyce czarno-białej,  przedsta-
wiał nowo narodzone dziecko oraz datę i godzinę śmierci Jana Pawła 
II zaakcentowaną niebieską czcionką. W ten sposób miał przypomi-
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nać o rocznicy, ale jednocześnie zakończyć czas żałoby. Miał tak-
że skłaniać do refleksji i zwracać uwagę na współczesne problemy 
świata. Z pewnością prowokował i stawiał wiele pytań, zwłaszcza w 
kontekście dyskusji o życiu, jednak jego zadaniem nie było udziele-
nie odpowiedzi. Podkreślał, że życie jest wieczne.27

public relations jako metoda budowania wizerunku kościoła

Czym różni się public relations od reklamy, promocji, czy publi-
city? Aby obrazowo przedstawić te różnice posłużę się przykładem 
cyrku przyjeżdżającego do miasteczka, który został opisany przez 
Frasera P. Saitela w klasycznym już podręczniku public relations. 
Zatem, co można zrobić, żeby ludzie dowiedzieli się, że do miasta 
przyjechał cyrk? Reklamą będzie powieszenie plakatu, promocją – 
zawieszenie go na słoniu i paradowanie z nim po mieście, publicity 
jest wtedy, gdy słoń z plakatem podepcze kwiatki w ogródku burmi-
strza, a gazeta o tym napisze. O public relations będziemy mogli mó-
wić wtedy, gdy sprawimy, że burmistrz nie będzie chował urazy za 
zniszczony ogródek, co więcej – weźmie udział w paradzie, a media 
to wszystko zrelacjonują.28

Idea public relations jest znana na świecie od setek tysięcy 
lat. To dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym. Jej istotą jest 
wszelka działalność, która służy kreowaniu pozytywnego wizerunku  
i jego utrwalaniu, a także budowaniu więzi z otoczeniem. Celem 
jest pozyskiwanie akceptacji i życzliwości wobec poczynań organi-
zacji, instytucji, stowarzyszenia, fundacji, firmy oraz wykształcenie 
i utrzymywanie korzystnych warunków jej funkcjonowania. Public 
relations jest instrumentem komunikacji marketingowej, funkcją za-
rządzania i działalnością zmierzającą do przekonania szeroko poję-

27 Opracowane na podstawie: Życie jest wieczne, http://www.kampaniespoleczne.
pl/kampanie.php?kampania_id=112&action=szczegoly (czerwiec 2009).

28 E. Hope, Public relations – czy to się sprawdzi?, Gdańsk 2004, s. 5.
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tego otoczenia, że organizacja postępuje zgodnie z jego interesem, 
czyli jest społecznie użyteczna.29

Public relations znane jest w Polsce od zaledwie kilku lat i cie-
szy się popularnością, ale również wzbudza kontrowersje. Public re-
lations jest terminem, który bardzo trudno przetłumaczyć na język 
polski nie tracąc jednocześnie jego znaczenia. Najlepiej jego istotę 
oddaje określenie „promocja reputacji”, ponieważ public relations to 
„komunikacja, podtrzymywanie wzajemnych relacji: instytucji z oto-
czeniem, władz instytucji z pracownikami, instytucji z mediami, w celu 
wykreowania dobrego wizerunku”.30 Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Public Relations wprowadziło swoją definicję – public relations 
to „planowe, systematyczne i metodyczne zabieganie o zrozumienie, 
zaufanie i dobrą reputację w otoczeniu za pomocą celowo zastoso-
wanych procesów komunikacyjnych”.31 Zatem public relations jest 
etycznym działaniem, które ma na celu kształtowanie tożsamości, 
kreowanie wizerunku osób i instytucji, wzbudzanie zaufania, zwięk-
szanie wiarygodności, zarządzanie informacją i sytuacjami kryzyso-
wymi oraz komunikowanie wewnątrz instytucji i z jej otoczeniem.32 
Kreowanie wizerunku instytucji odbywa się przede wszystkim przez: 
komunikację z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, informo-
wanie o osiągnięciach i działaniach przez nią podejmowanych, uzy-
skiwanie i podtrzymywanie przyjaznego nastawienia społeczności,  
a w długim okresie jej lojalności, zachęcanie odbiorców komunika-
cji do określonych zachowań, zmiany nastawienia i postaw.33 Public 
relations to sposób myślenia i filozofia działania. Wśród głównych 
funkcji public relations34 można wymienić:

29 Por. G. Hajduk, dz. cyt., s. 327 – 328.
30 E. Hope, dz. cyt., s.1.
31 P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, dz. cyt., s. 229.
32 Zob. E. Hope, dz. cyt., s. 9 – 17.
33 K. Stopczyńska, Public relations jako narzędzie komunikowania się firmy z oto-

czeniem, w: S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło (red.), Public relations w kształtowaniu 
pozycji konkurencyjnej organizacji, Rzeszów 2001, s. 21.

34 P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, dz. cyt., s. 229 – 300.
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– funkcję koordynacyjną – zharmonizowanie i zapewnienie spój-
ności działań komunikacyjnych instytucji;

– funkcję kontaktową – utrzymywanie więzi z otoczeniem waż-
nym dla tworzenia klimatu i warunków rozwoju instytucji;

– funkcję wizerunkową – budowanie dobrego i silnego wizerunku 
instytucji pozwalającego na wyróżnienie się na tle innych;

– funkcję informacyjną – wymiana informacji między instytucją  
a jej otoczeniem. Realizacja tej funkcji wyraża się w pozyskiwa-
niu informacji i sygnałów z otoczenia oraz przekazywaniu opinii 
publicznej informacji związanych z działalnością instytucji;

– funkcję perswazyjną – kształtowanie, wzmacnianie lub zmiana 
nastawienia do instytucji w celu uzyskania poparcia w różnych 
grupach otoczenia;

– funkcję prewencyjną – zapewnienie instytucji systemu wczesne-
go ostrzegania o ewentualnych problemach i szukanie odpowied-
nich rozwiązań w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym;

– funkcję stabilizacyjną – dbanie o reputację i stabilizację relacji 
z otoczeniem w przypadku wystąpienia i/lub po zakończeniu 
ewentualnych sytuacji kryzysowych.
 Celem public relations35 jest przede wszystkim budowanie wize-

runku i atmosfery zaufania36 wśród otoczenia w sposób wiarygodny 
poprzez tworzenie i podtrzymywanie wzajemnych relacji. Wizeru-
nek jest wyobrażeniem, jakie jedna lub wiele osób ma o sobie, przed-
siębiorstwie lub instytucji. Nie jest to jednak obraz rzeczywisty i ca-
łościowy, który jest dokładnie i szczegółowo określony. Jest to zbiór 
cech, dzięki którym instytucja jest rozpoznawalna. Wizerunek moż-
na raczej rozumieć jako mozaikę szczegółów, podchwyconych przy-
padkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różnicach. Zatem wizeru-
nek jest subiektywnym wyobrażeniem, które nie zawsze jest tożsame 

35 Por. Ph. Kotler, Marketing. Wydanie jedenaste, Poznań 2005, s. 627 – 629.
36 Zob. B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, War-

szawa 2009, s. 16 – 18.
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z  rzeczywistością, jednakże tworzy on silne związki emocjonalne.37 
Zespół specyficznych cech, możliwości, postaw i tradycji oraz norm 
społecznych składa się na rzeczywisty potencjał, który można wy-
korzystać w procesie kształtowania wizerunku Kościoła. Wizerunek 
powinien być aktualny i wiarygodny, opierać się na najistotniejszych 
cechach, walorach, czyniących obraz niepowtarzalnym i wzbudzają-
cych zainteresowanie.38

Termin public relations nie występuje w oficjalnych dokumentach 
Kościoła, jednak w Instrukcji duszpasterskiej Communio et progres-
sio możemy przeczytać: „Poszczególni biskupi, każda z konferencji 
episkopatu, a także Stolica Apostolska, będą mieć swoich stałych in-
formatorów czy przedstawicieli (rzeczników prasowych). Obowiąz-
kiem ich będzie przekazywanie wiadomości i informacji oraz zwięzłe 
komentowanie dokumentów Kościoła natychmiast po ich ogłoszeniu, 
co może przyczynić się do ich łatwiejszego i poprawnego rozumienia. 
Informatorzy ci, w stopniu, w jakim pozwala im na to zajmowane 
stanowisko, będą szybko i dokładnie sygnalizować każdą nową rzecz 
w życiu i działalności Kościoła. Wskazane jest również, by diece-
zje i ważniejsze organizacje katolickie miały swoich stałych przed-
stawicieli, wypełniających podobne funkcje. Wszyscy ci pomocnicy 
oraz osoby w jakiś sposób występujące w imieniu Kościoła winni 
posiadać dostateczną wiedzę o tym wszystkim, co dotyczy spraw pu-
blicznych, jak również obowiązujących norm w tym zakresie (public 
relations). Powinni uwzględniać różnorodność ludzi, do których się 
zwracają tak, by nawiązały się z nimi stosunki wzajemnego zaufania 
i zrozumienia, możliwe jedynie tam, gdzie jest uszanowanie dla osób 
i dla prawdy.”39 W Instrukcji Aetatis Novae termin public relations 

37 Zob. R. Maćkowska, Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego, 
w:  E. Hope (red.), Public relations użyteczności publicznej, Gdańsk 2005, s. 197 – 198.

38 Tamże,  s. 199.; Por. E. Pluta, Public relations – moda czy konieczność? Teoria  
i praktyka, Warszawa 2001, s. 31 –34.; Por. W. Budzyński, Wizerunek równoległy – nowa 
szansa promocji firmy i marki, Warszawa 2008, s. 11 – 14.

39 CP, nr 174.
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jest zastąpiony przez wyrażenia: „relacje Kościoła z publicznymi 
środkami przekazu”40, „relacje ze społeczeństwem”.41

O wadze public relations dla Kościoła przekonywał w wywiadzie 
„Bóg w globalnej wiosce” przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środ-
ków Społecznego Przekazu abp John Patric Foley – „Chcieliśmy (...) 
zachęcić do opracowywania planów promocji publicznej, tak aby każ-
da diecezja, każda Konferencja Episkopatu, każda katolicka organiza-
cja miała swój pomysł na prezentację publiczną. Działalność public re-
lations powinna być częścią składową każdego planu pastoralnego”.42

Z punktu widzenia Kościoła ważnym elementem działań prowi-
zerunkowych może być podtrzymywanie wzajemnego zrozumienia 
między Kościołem a otoczeniem oraz wytworzenie atmosfery po-
zytywnego przekazu informacyjnego. W tym przypadku przekazem 
jest każda informacja, która dotyczy wiary, religii oraz jest apelem 
lub polemiką z wiernymi. Celem tych działań jest przekonanie oto-
czenia, a przede wszystkim mediów, że przekazuje się im informacje 
bieżące, sprawdzone, wiarygodne i kompletne. Ponadto działania 
public relations, podobnie jak w firmach, tak i w Kościele ułatwiają 
budowanie oraz wzmacnianie zainteresowania głoszoną przez niego 
misją. Wspierają także w momencie zaistnienia kryzysów, których 
nie da się uniknąć w żadnej dziedzinie życia. Przypomnijmy sobie 
nieudany ingres biskupa Stanisława Wielgusa, sprawę arcybiskupa 
Juliusza Paetza, problem lustracji duchownych współpracujących 
ze służbą bezpieczeństwa PRL, czy kryzys wokół obecności znaku 
krzyża w Auschwitz. Kościół powinien być zatem przygotowany na 
wypadek ich zaistnienia oraz szybko i elastycznie na nie reagować, 
gdyż mogą one naruszać wiarygodność a także powodować utratę 
zaufania. Natomiast prawidłowe zarządzanie trudnymi i bolesnymi 

40 AN, nr 24.
41 AN, nr 31.
42 Bóg w globalnej wiosce. Abp John Patric Foley, przewodniczący Papieskiej Rady 

ds. Środków Społecznego Przekazu, w rozmowie z Ulrichem Bobingerem, Kraków 2002, 
s. 91 – 92.
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sytuacjami sprzyja wzrostowi wiarygodności Kościoła oraz popra-
wie jego wizerunku. Niezwykle istotna jest komunikacja z otocze-
niem, którym przede wszystkim są wierni i to do nich powinna być 
kierowana pierwotna informacja o przesłaniu i misji Kościoła. Na-
stępną ważną kategorię otoczenia Kościoła stanowią liderzy opinii, 
czyli osoby lub organizacje, które przyczyniają się do ukształtowa-
nia opinii oraz przekonań. Kolejną grupą są media, które potrafią 
w krótkim czasie diametralnie zmienić wizerunek Kościoła, mogą 
kreować zarówno jego pozytywny jak i negatywny obraz w otocze-
niu. Dlatego też, w trakcie działań public relations w umacnianiu 
wizerunku Kościoła nie może zaistnieć blokada informacji. Bardzo 
ważne również jest utrzymywanie właściwych relacji z dziennika-
rzami, ponieważ mają duży zasięg oddziaływania oraz pełnią rolę 
opiniotwórczą wewnątrz określonych grup docelowych.43

Wnioski

Zgodnie z założeniami Konkordatu ratyfikowanego 23 lutego 
1998 roku zarówno Kościół, jak i instytucje kościelne posiadają 
osobowość prawną.44 Działają zatem w pewnym sensie na zasadach 
podmiotów gospodarczych. Zwracając uwagę na ten fakt, staje się 
oczywistym, iż Kościół w Polsce powinien podejmować, obok dzia-
łań ekonomicznych, działania w kwestii wizerunku – rozumianego 
jako wyobrażenie o instytucji, a nie jej rzeczywisty obraz.

Marketing religijny w Polsce, mimo kilku dobrze zorganizowa-
nych kampanii, wciąż jest w początkowej fazie, jednak bez wątpienia 
nastąpi czas jego rozkwitu. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje 
się we wciąż jeszcze żywym stwierdzeniu, iż nie istnieje potrzeba 
rywalizacji o wiernych, ponieważ Kościół w Polsce posiada silną 
pozycję i nie czuje się zagrożony.

43 Zob. D. Tworzydło, dz. cyt., s. 2 – 9.
44 Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, art. 4, punkt 2.
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Nie można także traktować poważnie argumentu o braku potrze-
by promowania Kościoła i wartości chrześcijańskich. Arcybiskup 
John Patric Foley wielokrotnie powtarzał, że Kościół jest najstar-
szą instytucją, która w swojej działalności używa technik promocyj-
nych.45 Kiedyś, w jakiejś mierze przydrożny krzyż spełniał funkcję 
billboardu, a święte obrazki folderów i ulotek promocyjnych, któ-
re w marketingu nazwać można nośnikiem wspomagającym. Nie są 
produktem, bo nie oferują zbawienia, ale o nim przypominają.46 

Obecnie istnieje wzmożona potrzeba sięgania po nowe środki  
i używania nowych technik przekonywania wiernych. Trzeba jednak 
najpierw zadać sobie pytanie – czy istnieje dziś potrzeba albo ko-
nieczność reklamowania religii i Boga, a jeśli tak, to czy taka rekla-
ma powinna podlegać i kojarzyć się z tymi samymi mechanizmami, 
co reklamy komercyjne oraz czy należy mówić o reklamie, a może 
raczej o promocji religii? 

Reklama mogłaby skutecznie pomóc w promowaniu Kościoła 
wśród wiernych i wątpiących, jednak należy dołożyć wszelkich sta-
rań, żeby wiara nie traktowana była tylko jako produkt do wypromo-
wania z pominięciem aspektu duchowego. Reklama religijna, która 
bliższa byłaby reklamie społecznej niż komercyjnej, musi promować 
dobro i być reklamą zmiany stylu życia na lepsze. Celem powinno 
stać się zaniepokojenie człowieka i zmuszenie go do rozmyślań nad 
swoją egzystencją oraz przypominanie o istnieniu Boga i Kościoła. 
Trzeba jednak uważać, aby promocja nie przekroczyła dość płynnej 
granicy prymitywnej reklamy i nie ofiarowała odbiorcy „komercyj-
nego zbawienia” oraz by nie wyręczała Kościoła w dziele ewan- 
gelizacji.

Kościół w Polsce wciąż w niewielkim stopniu wykorzystuje 
techniki reklamy i narzędzia public relations do tworzenia wizerunku 

45 M. Wiatrak, Bóg, wiara i reklama, http://kulturaonline.pl/bog,wiara,i,reklama,ty
tul,artykul,1659.html (czerwiec 2009).

46 A. Draguła, Bóg na billboardzie, „Tygodnik Powszechny” nr 47 (2008), s. 5.
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instytucji otwartej na dialog, promowania wiary i wartości chrześci-
jańskich, interesowania odbiorców ważnymi wydarzeniami z życia 
Kościoła, uwrażliwiania ich na problemy społeczne oraz zachęcania 
do zmiany zachowań i postaw. Wprowadzanie narzędzi marketingo-
wych do praktyki życia eklezjalnego dokonuje się wolno i niesyste-
matycznie.

Należy jasno stwierdzić, iż możliwe jest przeniesienie do praktyki 
eklezjalnej osiągnięć nauk świeckich, które wspierają kształtowanie 
wizerunku i wiarygodności Kościoła i zmienić poziom świadomości 
osób, które za ten wizerunek są odpowiedzialne. Jeśli zależy nam na 
dobrym wizerunku Kościoła, nie można dopuszczać do stosowania 
metody „zamiatania pod dywan”, odczekiwania i ukrywania infor-
macji o sytuacjach kryzysowych oraz tendencje do zastrzegania so-
bie wyboru, o których faktach media będą informowane, a o których 
nie. Public relations dokonuje się w etycznej atmosferze, a najważ-
niejszymi jego zasadami są: otwartość, przejrzystość komunikacji, 
prawdomówność i traktowanie z godnością drugiej strony. Proble-
mem, któremu trzeba stawić czoło, jest także nieumiejętność zwoły-
wania i przeprowadzania konferencji prasowych oraz formułowania 
sprostowań. Należy również zwrócić uwagę na przygotowanie me-
rytoryczne do wykonywania zawodu PR-owca oraz fakt, iż funkcje 
te piastują przede wszystkim duchowni, którzy łączą działalność na 
polu public relations z innymi obowiązkami, co może być ze szkodą 
przede wszystkim dla tych pierwszych.47

Public relations nie może być traktowane jako przeszkoda, która 
została ułożona wzdłuż jednokierunkowej ulicy. Działania, które są 
prowadzone zgodnie z kanonami sztuki public relations muszą opie-
rać się na faktach i prawdzie, a te muszą być przedstawione jasno, 
klarownie i stosownym czasie. Eklezjalne public relations domaga 
się przede wszystkim zmiany języka oraz pokonywania stereotypów.  
 

47 Zob. M. Przybysz, dz. cyt., s. 273 – 278.
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A to, jak wiele zrobi Kościół, by utrzymać prawidłową komunikację 
z otoczeniem, znajdzie swoje odbicie w zainteresowaniu nim i jego 
przesłaniem, a wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie i zysku – 
naszym wspólnym.48

Wpływ reklamy i public relations na wizerunek Kościoła w Pol-
sce – streszczenie

streszczenie

Kościół w Polsce wypełnia swą misję wobec wiernych, ale jed-
nocześnie napotyka na coraz trudniejsze relacje z otoczeniem, które 
zależne są od czynników społeczno – ekonomicznych oraz od po-
stępującej liberalizacji życia. Jednak nie może to prowadzić do jego 
izolacji. 

Kościół musi podejmować działania prowizerunkowe, które po-
mogą w budowaniu zaufania i wzmocnią jego wiarygodność. Musi 
również stworzyć system reagowania na wszelkie przejawy ata-
ków na niego samego, instytucje, przedstawicieli i wiernych. Powi-
nien nauczyć się szybko reagować, odpowiedzialnie komunikować  
i współpracować z mediami w sytuacjach kryzysowych. Musi po-
nadto opanować umiejętne korzystanie z narzędzi, jakie oferuje re-
klama, aby promować dobro, wiarę i wartości chrześcijańskie oraz 
kształtować swój wizerunek. 

Celem referatu jest przedstawienie fenomenu reklamy i public 
relations oraz wskazanie, w jaki sposób odpowiednie wykorzysta-
nie tych narzędzi przyczynia się do usprawnienia komunikacji Ko-
ścioła z jego otoczeniem oraz kształtowania jego pozytywnego wi- 
zerunku.

48 K. Stopczyńska, dz. cyt., s. 29.
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l’influenza della pubblictà e delle “public 
relations” sull’ immagine della chiesa

in polonia

La Chiesa in Polonia svolgendo la sua missione nei confronti 
dei suoi fedeli trova sempre maggiore difficoltà nel trovare un buon 
rapporto con la società. Queste difficoltà dipendono dai vari fattori 
socio-economici, come pure dalla liberalizzazione degli stili di vita 
sempre in progresso. Tuttavia non si può permettere che queste con-
dizioni provocchino l’isolamento della Chiesa dalla società in cui 
esiste.

La Chiesa ha bisogno di  promuovere anche le attività legate al 
miglioramento della sua immagine pubblica che costruirà la fiduccia 
e rafforzerà la credibilità nel suo confronto. Deve anche creare un 
sistema per reagire ai vari atacchi contro le sue istituzioni, i suoi 
rappresentanti ufficiali e perfino contro i fedeli stessi. Dovrebbe im-
parare a reagire immediatamente, a communicare nella maniera re-
sponsabile le informazioni e a collaborare con i nass media nelle 
situazioni critiche.

tłum. Elżbieta Waliszewska

Wykaz skrÓtÓW:
an – Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, In-

strukcja Duszpasterska Aetatis novae, Rzym 1992.
cp – Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, In-

strukcja Duszpasterska Communio et progressio Rzym 1971.
ewr – Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Ety-

ka w reklamie, Rzym 1997.
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Początki systemu edukacyjnego
w instytucji synagogalnej

Początki instytucji synagogalnej do dziś nie są jasne i powodują 
liczne kontrowersje wśród badaczy1. Niektórzy rabini w II i III w. 
próbowali uzasadniać, iż synagogi istniały już za czasów Mojżesza, 
a nawet patriarchów. Dziś jednak nikt już nie podtrzymuje takich 
tez. Wydaje się, że najwcześniejsza datacja może sięgać czasów tuż 
przed niewolą babilońską, a więc przed rokiem 586 przed Chr. Jesz-
cze pewniejsze jest natomiast przypuszczenie, iż początków syna-
gog należy szukać w niewoli babilońskiej2. Wydaje się, że właśnie 

* autor podjął studia specjalistyczne z pedagogiki rodziny na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Był prefektem w seminarium wrocławskim, a następnie sekretarzem PWT 
we Wrocławiu. 27 czerwca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. 
„Możliwość zastosowania zasady pomocniczości w Kościele na przykładzie działalności 
Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin we Wrocławiu po Soborze Watykańskim 
II”. Promotorem przewodu doktorskiego był ks. prof. zw. dr hab. Piotr Nitecki, a recenzen-
tami: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ks. dr hab. Waldemar Irek. Rada Wydziału PWT 
nadała ks. Andrzejowi stopień naukowy doktora nauk teologicznych (pedagogika rodziny).  
4 czerwca 2007 r. został wybrany prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu. 1 września 2010 r. rozpoczął drugą kadencję jako prorektor ds. organizacyjnych. 

1 M. McNamara, I Targum e il Nuovo Testamento. Le parafrasi aramaiche delle 
bibbia ebraica e il loro apporto per una migliore comprensione del nuovo testamento, 
Bologna 1978, 45.

2 Najstarsze wzmianki o synagogach w diasporze pochodzą z czasów Ptolemeusza 
III Euergetesa (247-221 przed Chr.), z inskrypcji odnalezionych w Schedii w Egipcie. 
Mniej więcej z tego samego okresu pochodzą dane o synagodze w Fayyum (218 przed 
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zjawisko diaspory wpłynęło na rozwój synagog. Synagoga pełniła 
liczne funkcje. W niniejszej prezentacji przedmiotem naszego zain-
teresowania będzie przede wszystkim edukacyjna funkcja tej starej 
instytucji judaizmu.

instytucja synagogi i jej początki

Za czasów Chrystusa. synagogi znane były już na w licznych re-
gionach starożytnego świata: w Galilei, Syrii. Babilonii, Mezopota-
mii, Azji Mniejszej, Egipcie, Grecji, Italii, Hiszpanii, Galii i w północ-
nej Afryce. Najwięcej synagog powstało w Jerozolimie. W połowie  
I stulecia było ich tam niemal czterysta3. „Fakt rozprzestrzeniania się 
instytucji synagogalnej świadczy o decentralizacji judaizmu. Proces 
ten siłą rzeczy przybrał ogromne rozmiary po zburzeniu świątyni, lecz 
rozpoczął się dużo wcześniej. Synagogi budowane były z donacji sa-
mych Żydów, a niekiedy nawet pogan. Brak przeciwstawiania synagog 
świątyni jerozolimskiej należy przypuszczalnie zawdzięczać obecno-
ści synagogi na wzgórzu świątynnym. Więcej jeszcze, synagoga miała 
być miejscem przypominającym świątynię; po zburzeniu przybytku 
wyrażano to przez swoiste sytuowanie synagog, nadające im orienta-
cję ku Jerozolimie, oraz przez umieszczanie w nich menory”4. 

architektura w służbie edukacji

Zazwyczaj struktura architektoniczna synagog nie była skompli-
kowana: sala główna synagogi budowana była na planie prostoką-
ta, przedzielona była kolumnami. Dla kobiet przeznaczono galerią  
w tylnej części. Ławki znajdowały się po trzech stronach sali głów-

Chr.), nieco późniejsze są informacje o synagogach w Arsinoe-Crocodilopolis (II w. 
przed Chr.), w Antiochii (za czasów Antiocha IV Epifanesa) i w Delos (I w. przed Chr.).

3 Nowy Testament poświadcza, że każda większa społeczność żydowska związana 
była z synagogą (Mk 1,21; 6,2; Dz 13,14; 14,1; 17,1; 17,17; 18,4.7; 18,19; 16,13).

4 M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2008, 201.
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nej. Centralne miejsce zajmowała tzw. „katedra Mojżeszowa”,  
z której przewodniczący prowadził modły. Święte księgi przechowy-
wano w drewnianej arce. Dbano również o to, aby okolica synago-
gi pozostawała nie przynosiła ujmy samej budowli. Wybór miejsca,  
w którym budowano domy modlitwy nie był więc przypadkowy. 
Józef Flawiusz wspomina w swym dziele „O wojnie żydowskiej” 
następujące wydarzenie: „Otóż zamieszkali w Cezarei Żydzi mieli 
synagogę wzniesioną w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, którego 
właścicielem był Grek osiadły w tym mieście. Kilkakrotnie starali 
się wykupić plac oferując zań cenę wielokroć przewyższającą jego 
prawdziwą wartość. Właściciel jednak pozostał głuchy na ich prośby 
i jeszcze jakby na urągowisko zabudował go wznosząc tam warsztat, 
a Żydom pozostawił tylko wąziutkie i w ogóle bardzo niewygodne 
przejście. Z początku przybiegli pewni młodzi zapaleńcy i starali się 
przeszkodzić wzniesieniu tego zabudowania. Lecz gdy Florus prze-
ciwstawił się temu gwałtowi, przedniejsi Żydzi, nie widząc innego 
wyjścia, ofiarowali mu wraz z Janem celnikiem osiem talentów sre-
bra, żeby nakazał wstrzymanie budowy” (Bell. 2,185-187).

Funkcja edukacyjna synagog na tle innych funkcji

Synagogi, jak wspomniano wyżej, pełniły kilka funkcji. Synago-
ga była przede wszystkim domem modlitwy. Wielu Żydów wierzyło  
w obecność Boga w synagodze, a to przekonanie w naturalny sposób 
czyniło ją miejscem modlitwy. Jeden ze starożytnych midraszy głosi: 
„Bóg przemówił do Izraela, a ja powtórzyłem ci jego słowa: gdy masz się 
modlić, idź do synagogi w swym mieście; jeżeli nie możesz modlić się  
w synagodze, módl się w polu; jeżeli nie możesz modlić się w polu, módl 
się w domu; jeżeli nie możesz modlić się w domu, módl się w łóżku  
i tam przynajmniej mów do Boga w swym sercu, i zachowaj ciszę”5.

5 H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 
2001, 310.
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Na drugim miejscu wymienić należy funkcję edukacyjną, jaką 
jest nauczania Prawa. Bywało, że do funkcji edukacyjnych dołączano 
także socjalne6. Niekiedy były to miejsca rozdzielania żywności dla 
najbardziej potrzebujących. Czasem przekształcano je na sale zebrań 
lokalnych lub miejsca lamentu i żałoby po zmarłych. W synagogach 
także wręczano listy rozwodowe. Znajdowały się tu miejsca noc-
legów dla pielgrzymów. W niektórych synagogach istniała funkcja 
jałmużnika, który zbierał datki od gminy dla najbardziej potrzebują-
cych.7 Bywało, że sale synagogalne zamieniano na sale sądowe. 

Wracając do funkcji edukacyjnych, w synagogach nauczano i in-
terpretowano Pięcioksiąg Mojżesza. Fakt powstawania synagog wy-
nikał między innymi z nakazu nauczania Prawa, co zresztą nakazano 
w Biblii: „W trzecim roku swego panowania posłał swoich dowód-
ców: Ben-Chaila i Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Mikajasza, 
aby nauczali w miastach judzkich. Z nimi zaś lewitów Szemajasza  
i Netaniasza, Zebadiasza i Asahela, Szemiramota i Jonatana, Adonia-
sza, Tobiasza i Tob-Adoniasza, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jora-
ma. Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę Prawa Pańskiego  
i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud” (2Krn 17,7-9). 

W wielu starożytnych synagogach były sale przeznaczone spe-
cjalnie do nauczania Prawa. Tam, gdzie brak było tego rodzaju po-
mieszczeń, nauczanie odbywało się w sali zgromadzeń. Edukacyj-
ną funkcję synagog potwierdza żydowski historyk Józef Flawiusz: 
„Także wasze dzieci niechaj rozpoczynają swą naukę od poznawania 
praw, tej wiedzy najpiękniejszej, darzącej szczęściem” (Antiquitates 
judaicae 4,211). Początkowo w synagogach Prawo poznawali jedy-

6 „In the period 63 b.c.e. - 200 c.e., whether in inscriptions, the NT, or Josephus, it is 
better to understand the term ‘synagogue’ to mean a public gathering or town hall rather 
than as a technical term for a religious institution specifically for Jewish worship”; J.A. 
Overman, W. Scott Green, „Judaism in the Greco-Roman Period”, Anchor Bible Diction-
ary III, red. D.N. Freedmann, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 1992, 
1048.

7 E. Zawiszewski, Instytucje biblijne, Pelplin 2001, 102.
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nie mężczyźni, jednak z biegiem czasu synagoga stała się instytucją 
edukacyjną także dla chłopców. Młodych adeptów uczono w niej 
sztuki czytania i pisania. Obowiązek edukacyjny nie dotyczył kobiet.  
W synagogach kobiety miały swoje miejsce, oddzielone od mężczyzn. 
Choć wszyscy winni być posłuszni Panu, to jednak nauczać należy 
przede wszystkim „synów”: „Zbierz cały naród: mężczyzn, kobiety 
i dzieci, i cudzoziemców, którzy są w twoich murach, aby słuchając 
uczyli się bać Pana, Boga waszego, i przestrzegać pilnie wszystkich 
słów tego Prawa. Ich synowie, którzy Go jeszcze nie znają, będą słu-
chać i uczyć się bać Pana, Boga waszego, po wszystkie dni, jak długo 
żyć będzie w kraju, na przejęcie którego przechodzicie Jordan” (Pwt 
31, 12). Talmud głosi: „Niewiasty są zwolnione z nakazów podanych 
w formie „musisz, powinieneś” oraz ze wszystkich, które należy wy-
konać w określonym czasie” (Kiduszin 1, 7). Nie musiały odmawiać 
codziennych modlitw, nie mogły studiować Prawa Mojżeszowego. 
Żydowski historyk z diaspory, niemal współczesny Jezusowi, niejaki 
Filon z Aleksandrii w swym dziele „De specialibus legibus” zauwa-
ża: „co siedem dni w każdym mieście są szeroko otwarte tysiące 
instytucji do nauczania dobrego wychowania, umiarkowania, odwa-
gi, sprawiedliwości i wszystkich cnót. Siadają w nich spokojnie i w 
porządku, z uważnym uchem i pełną uwagą, jakby byli spragnieni 
napoju, którego dostarczają słowa nauczyciela” (Leg. 2,62).

zakres materiału i metody edukacyjne

Studiowanie Tory w synagogach było wypełnieniem nakazu za-
pisanego w Księdze Jozuego: „Niech ta Księga Prawa będzie zawsze 
na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle speł-
niał wszystko, co w niej jest zapisane, bo tylko wtedy powiedzie ci 
się i okaże się twoja roztropność” (Joz 1,8). Uczono tam nie tylko 
teoretycznej wiedzy, ale także zasad postępowania moralnego. Po-
świadcza to żydowski traktat „Pirke Abot”: „Snuj refleksję o trzech 
rzeczach, a nie wpadniesz w moc grzechu. Poznaj to, co jest ponad 
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tobą: oko, które widzi, ucho, które słyszy i wszystkie twoje czyny 
zapisywane są w księdze. Rzeczą wspaniałą jest studiowanie Tory 
złączone z jakimś zajęciem doczesnym, ponieważ trud, jaki wymaga 
jedno i drugie pozwalają zapomnieć o grzechu. Studiowanie Tory, 
któremu nie towarzyszy inne zajęcie, ostatecznie będzie nieistotne  
i spowoduje grzech” (2,1)8.

Nauczanie w synagogach odbywało się zasadniczo ustnie9. „Na-
uczyciel opowiadał, objaśniał, zapytywał, a uczeń powtarzał, sam 
pytał czy odpowiadał na pytania (Wj 13,9; Pwt 6,7.20n; Ps 78,3-4 
etc.). I taki już będzie sposób nauczania rabinów”10. Nauka rozpo-
czynała się bardzo wcześnie, bo już w wieku pięciu lat11. Nauczycie-
le był chazzan, czyli pracownik synagogi. „Później postanowiono,  
że jeśli liczba uczniów przekroczy dwadzieścia pięć, wyznaczy się 
specjalnego nauczyciela. Urząd nauczycielski ceniono wysoko. 
Wszak mawiano powszechnie, że nauczyciel szkolny jest wysłan-
nikiem Przedwiecznego. Wydaje się, że byli nawet inspektorzy, 
którym powierzony został obowiązek przeprowadzania kontroli 
nauczania. Główne zadanie dzieci, siedzących na ziemi wokół na-
uczyciela, polegało na powtarzaniu chórem, z pamięci i dosłownie 
zdań, które on wypowiadał. Ćwiczenia mnemotechniczne, czyli po-
wtarzanie, paralelizm i aliteracja, które miały podstawowe znacze-

  8 A. Di Nola, Ebraismo e giudaismo, Roma 1996, 265-266. 
  9 „Miszna i Talmud wymagały istotnych umiejętności myślenia. Praktyka studio-

wania w parach i głośnego uczenia się, kształciły sztukę dialogu. Dobrym studentem 
był ten, który zadawał dobre pytania i „sprawiał, że nauczyciel stawał się mądrzejszy”; 
http://www.chabad.org.pl/templates/articlecco_cdo/aid/623703/jewish/ydowska-eduka-
cja.html (3.11.2010).

10 R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004, 59.
11 Niektórzy autorzy są przekonani, że dzieci rozpoczynały naukę nawet o rok 

wcześniej – w wieku czterech lat: „Chłopcy w wieku 4 lat idą pierwszy raz do szkoły, 
aby rozpocząć studiowanie Tory i Talmudu. Nauka od tego momentu powinna być kon-
tynuowana przez całe życie. Jest ona tak ważna ponieważ pomaga zrozumieć istotę Boga 
oraz, poprzez jego słowa, dowiedzieć się czego Bóg od ludzi oczekuje. Jako, że nauka 
jest jednym z najważniejszych przykazań judaizmu, zaczyna się ją bardzo wcześnie”;  
M. Majewski, Judaizm – święta i obrzędy, Warszawa 2009, 7.
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nie dla wyrażania i przekazywania myśli, stanowiły zwykłą metodę 
nauczania”12

zakonczenie

Przedstawione powyżej studium ukazuje rolę synagog w syste-
mie edukacyjnym judaizmu w epoce starożytne. Choć synagogi były 
budowane zasadniczo w celach kultycznych, od samego początku 
ich istnienia daje się zauważyć ich funkcję edukacyjną. Świadczy  
o tym choćby architektura starożytnych synagog. Obowiązkiem edu-
kacyjnym byli objęci chłopcy już w wieku pięciu lat. Pisania i czyta-
nia uczono w oparciu o tekstu biblijne, zwłaszcza Pięcioksięgu. Jako 
metody mnemotechniczne stosowano zazwyczaj powtarzanie głośne 
za nauczycielem oraz stawianie pytań. Ta ostatnia umiejętność była 
wysoko ceniona.

streszczenie

Początki instytucji synagogalnej do dziś nie są jasne i po- 
wodują liczne kontrowersje wśród badaczy. Niektórzy rabini  
w II i III w. próbowali uzasadniać, iż synagogi istniały już za cza-
sów Mojżesza, a nawet patriarchów. Dziś jednak nikt już nie pod-
trzymuje takich tez. Wydaje się, że najwcześniejsza datacja może 
sięgać czasów tuż przed niewolą babilońską, a więc przed rokiem 
586 przed Chrystusem. Jeszcze pewniejsze jest natomiast przypusz-
czenie, iż początków synagog należy szukać w niewoli babiloń-
skiej. Wydaje się, że właśnie zjawisko diaspory wpłynęło na rozwój  
synagog. Synagoga pełniła liczne funkcje. W niniejszej artykule 
autor zainteresował czytelnika początkiem instytucji synagogalnej  
w judaizmie.

12 H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, 101.
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zusammenFassung

Die Ursprünge der Synagoge Institutionen noch nicht klar sind 
und verursachen eine große Kontroverse unter den Gelehrten. Einige 
Rabbiner in der zweiten und dritten Jahrhundert versuchten zu recht-
fertigen, dass eine Synagoge in der Zeit des Mose gab, und sogar Pa-
triarchen. Heute jedoch, unterstützt niemand diese Thesen. Es sche-
int, dass die früheste Datierung kann bis zu der Zeit kurz vor dem 
babylonischen Exil, also vor 586 v. Chr. gelangen. Noch mehr sicher 
ist die Annahme, dass die Ursprünge der Synagogen, zu der babylo-
nischen Gefangenschaft verweisen. Es scheint, dass das Phänomen 
der Diaspora die Entwicklung der Synagogen beeinflusst. Die Syna-
goge diente mehrere Funktionen. In diesem Artikel führt der Autor 
den Leser auf den Beginn des Organs Synagoge im Judentum.
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ks. jan wal*

Udział „commUnicatio” w bUdowaniU
i pogłębianiU kościelnej „commUnio”

Pierwszy Synod Metropolii Krakowskiej, zatytułował swój  
końcowy dokument „communio et communicatio”1 wskazując 
niejako na sprzężenie zwrotne występujące między tymi dwoma  
pojęciami i odpowiadającymi im rzeczywistościami: „communica-
tio” ugruntowuje i doskonali kościelną „communio”, „communio” 

* ks. jan wal – prof. dr hab., konsultant Komisji Charytatywnej Konferencji 
Episkopatu Polski. Od roku 1998 kierownik katedry teologii pastoralnej ogólnej Uniwer-
sytetu Pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2003 r. wchodzi w skład Komitetu Nauk 
Teologicznych Akademii Nauk. Główne kierunki badań to: dialogika, duszpasterstwo 
społeczne, teologia charytatywna. Autor licznych artykułów naukowych i publikacji 
książkowych. 

1 „W Synodzie uczestniczyli z głosem decydującym wszyscy biskupi Metropolii, 
zaś z głosem doradczym odpowiednio dobrani: duchowni, zakonnicy i wierni świec-
cy (por. n. 3). Pracami Synodu kierował metropolita krakowski w kolegialnej jedno-
ści z biskupami Metropolii, posługując się działalnością Komisji Koordynacyjnej, 
Synodalnych Zespołów Konsultacyjnych i Zebrania Plenarnego Synodu. Ich dzia-
łanie określał Regulamin Synodu (por. n. 4-5). Znamiennym wydarzeniem podczas 
prac synodalnych był dzień wyboru kard. Wojtyły na pasterza Kościoła powszech-
nego 16 października 1978 r., który spowodował przerwanie prac synodalnych. Zo-
stały one wznowione dekretem abp. Macharskiego z dnia 1 marca 1979 r. Dnia 
7 czerwca 1983 r. odbyło się Zebranie Plenarne I Synodu Prowincji Krakowskiej, 
które przyjęło w głosowaniu dokument końcowy: „Communio et communicatio”.  
O tym wydarzeniu powiadomił Ojca Świętego Jana Pawła II kard. Macharski, zaprasza-
jąc go do katedry na Wawelu. Tam 22 czerwca 1983 r. dokonało się uroczyste zakończe-
nie I Synodu Prowincji Krakowskiej”. – por. Dyduch J. M. ks., Rola I Synodu Prowincji 
Krakowskiej (1975-1983) – Niedziela, 2008, nr 26., s. 27.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
13/2011
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zaś rozszerza zakres i optymalizuje eklezjalną „communicatio”.  
Termin „communicatio” jest równoważny z określeniem „missio”, 
bo właśnie realizacja zbawczej misji Kościoła stanowi podsta- 
wową formę jego komunikacji, zarówno wewnętrzej (w obrę-
bie wspólnoty), jak i zewnętrznej (z innymi wspólnotami chrześ-
cijańskimi, z wyznawcami innych religii, czy ze światem współ-
czesnym).

Analiza znaków czasu dowodzi, że dzisiaj, w sposób szczegól-
ny koncentruje się uwagę na prawach człowieka, Kościół zarówno 
poprzez swoje nauczanie, a także świadectwo wspólnotowego życia 
i sposób kształtowania międzyosobowych odniesień, zwraca uwa-
gę na prawo człowieka do komunii (personalizm komunijny)2 i do 
komunikacji (personalizm dialogiczny).3 Ponieważ człowiek jest 
bytem relacyjnym, konstytuuje go jako osobę koaktywność trzech 
czynników: stwórczego aktu Boga, oddziaływania społecznego oraz 
autorefleksji i  autodeterminacji. Dlatego, dla jego pełnego rozwo-
ju nieodzowne jest z jednej strony wielowymiarowe zakorzenienie 
wspólnotowe, z drugiej zaś permanentny dialog z Bogiem, dialog  
z bliźnimi i dialog z sobą samym.

1. właściwe rozumienie terminu „communio”

W „wyjaśnieniach…” dołączonych do Soborowej Konstytu-
cji dogmatycznej o Kościele, sekretarz generalny soboru abp Peric-
les Felici zauważa, że „Wspólnota (communio) jest pojęciem, które  

2 por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 102. Personalizm 
komunijny, może być realizowany także do pewnego stopnia (w wymiarze horyzontal-
nym) w obrębie społeczności świeckich: w obszarze  naturalnej societas czyli w aspekcie 
organizacyjno=strukturalnym i communitas, opartej o więzi i role społeczne, a nawet  
w wymiarze wertykalnym, jeśli nie blokuje się udziału sacrum i sanctum w życiu pu-
blicznym.

3 por. Chrobak T., Dialogiczny personalizm. Z historii filozofii słowackiej – w: 
Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu [red. J. Baniak], Poznań 2002, 
s. 188nn.
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w Kościele starożytnym (podobnie, jak jeszcze dziś, zwłaszcza na 
Wschodzie) cieszy się wielkim poważaniem. Nie oznacza zaś ono ja-
kiegoś nieokreślonego uczucia, lecz organiczną rzeczywistość, która 
wymaga formy prawnej, a równocześnie ożywiona jest duchem mi-
łości”4. Powyższe wyjaśnienie podkreśla, że hierarchiczność i insty-
tucjonalność stanowią cechy konstytutywne communio. Communio 
kościelna jest realizowana na trzech poziomach. Pierwszy poziom to 
societas perfecta – społeczność doskonała. Kościół jest społecznością 
doskonałą nie w sensie świętości wszystkich swoich członków, ale  
w tym znaczeniu, iż do realizacji zbawczego celu, otrzymał od Chry-
stusa własne środki działania i nie musi ich zapożyczać od innych 
społeczności. Takimi środkami są: słowo Boże, sakramenty święte 
oraz miłość pasterska. O tym, że także miłość pasterska, czyli miłość 
nadprzyrodzona, należy do istoty posłannictwa Kościoła i tzw. środ-
ków własnych mówi soborowy Dekret o apostolstwie świeckich, pod-
kreślając, że  Kościół …ciesząc się z podejmowanych przez innych 
przedsięwzięć, zatrzymuje dla siebie dzieła miłości jako swój obowią-
zek i niepozbywalne prawo (DA, nr 8). Kodeks Prawa Kanonicznego 
z 1917 roku traktował Kościół, właśnie jako  societas perfecta. 

Drugi poziom realizacji communio stanowi communitas. Com-
munitas to naturalne: wrodzone (np. więzy krwi), czy nabyte  
(na zasadzie wyboru, albo w procesie wychowania) spoiwa społecz-
ne, jakimi są: więzi i role społeczne. Chociaż „communio” stanowi 
przejaw wspólnotowości nadprzyrodzonej, communitas odgrywa  
w niej ważną rolę, bo łaska nie niszczy natury, ale na niej bazuje  
i buduje oraz to co naturalne transformuje do poziomu nadprzy- 
rodzoności.

Communio natomiast w swoim szczytowym i najistotniejszym 
wymiarze jest wspólnotą nadprzyrodzoną, w której wymiar werty-

4 Wyjaśnienia podane przez J.E. Sekretarza Generalnego świętego Soboru na 123 
Kongregacji Generalnej w dniu 16 listopada 1964 roku – Sobór Watykański II. Konsty-
tucje, dekrety, deklaracje (tekst polski), Poznań 1968, s. 168.



318

ks. jan wal

kalny (odniesienie do Boga) współkształtuje wymiar horyzontalny 
(relacje z bliźnimi).

2. kościelna „communicatio”.

Communicatio kościelna może przybierać potrójną formę: ke-
rygmatyczną, rogatoryjną i dialogiczną.

Kerygmat to nauczanie z mocą, w oparciu o autorytet samego Boga 
i realizowane mocą Jego łaski. Na wskroś kerygmatyczny charakter 
miało nauczanie Chrystusa. „A wszyscy się zdumieli, tak, że jeden 
drugiego pytał: <Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.>…” (Mk 1, 
27). Kerygmat może wystąpić zarówno w nauczaniu homiletycznym, 
katechetycznym, jak i w przepowiadaniu misyjnym. Do wypaczenia 
kerygmy dochodzi wówczas, gdy w miejsce autorytetu Boga podstawi 
się, po ludzku rozumiany autorytet instytucjonalny Kościoła, albo nad-
używa się hierarchicznego autorytetu urzędowego. Kerygmat staje się 
wówczas nauczaniem autorytarnym i dyktatem myśli.

Stanowi przejaw postawy supremacyjnej.
Inny rodzaj komunikacji kościelnej, to rogacja (od łac. rogatio 

– prośba, pytanie, wniosek). Ma ona charakter  pokornej prośby, za-
chęty, życzenia, pytania, wniosku. Występuje ten rodzaj komunika-
cji zarówno w modlitwie jak i w przepowiadaniu Dobrej Nowiny. 
Posługiwał się tym sposobem dosyć często św. Paweł. W Liście do 
Rzymian pisał; „… nieustannie was wspominam, prosząc we wszyst-
kich modlitwach moich…”. (Rz 1, 10). Zwracał się do Koryntian  
„W Imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem!”(II Kor 5, 
20), albo pisał do tychże Koryntian „Proszę was przeto, bądźcie na-
śladowcami moimi!” (I Kor 4, 16). Także w tym wymiarze może 
dojść do wypaczeń, a najczęstszą formą wypaczenia  jest brak odwa-
gi i męstwa w przepowiadaniu oraz uleganie  przyziemnym gustom 
ludzi, o których św. Paweł pisał „…że zdrowej nauki nie będą znosili, 
ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą 
sobie mnożyli nauczycieli” (II Tym 4, 3). Bardzo często godzenie 
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się na niedopuszczalne kompromisy, jest przejawem postawy submi-
syjnej (poddańczej), stanowiącej przejaw albo lenistwa duchowego 
(chęć ocalenia świętego spokoju), albo labilności osobowej (zmien-
ności, niestałości, podatności na zewnętrzne wpływy).

Trzeci wreszcie sposób komunikacji eklezjalnej to dialog. Jest 
on, jak dwa poprzednie wpisany niejako w naturę Kościoła, choć sa-
moświadomość Kościoła w tym ostatnim względzie kształtowała się 
stosunkowo powoli. Ten rodzaj przepowiadania i komunikacji opiera 
się na świadectwie wiary. Do takiego świadectwa zachęcał Chrystus, 
gdy mówił „…będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam nazwał dialog „sposobem 
pełnienia obowiązków apostolskich” i „narzędziem duchowego zjed-
noczenia” (por. ES 81). Dialog zakłada postawę partnerską. Uzasadnia 
ją „…dojrzałość osiągnięta przez współczesnych ludzi, którzy, czy są 
wierzący, czy też nie, jednak dzięki poziomowi kultury, są zdolni do 
myślenia, formułowania sądów i prowadzenia dialogu z godnością” 
(ES 78). Kościół prowadzi dialog zbawienia (colloquium salutis). Dia-
log zbawienia na zewnątrz (ad extra) przyjmuje formę dialogu ekume-
nicznego, albo dialogu apostolskiego. Dialog wewnątrzkościelny ma 
charakter bądź to dialogu studyjnego, bądź też dialogu animacyjnego.

Także ten rodzaj dialogu , jako formy komunikacji interpersonal-
nej może ulec deformacji. Paweł VI wskazuje na  dwie formy moż-
liwych deformacji. Jedną z nich jest minimalizm owocujący synkre-
tyzmem religijnym (zadowalającym się istniejącymi już zbieżnościa-
mi), drugim zaś koniunkturalizm, który dla zachowania poprawnych 
relacji z partnerem dialogu zajmuje stanowisko irenistyczne (poko-
jowe), unikające tematów, które mogłyby skłócić partnerów, nawet 
w wypadku, gdy różnice nie są przeciwieństwem. Chociaż dialog jest 
przejawem postawy egalitarnej, to jednak egalitaryzm ulega do pew-
nego stopnia zakwestionowaniu, poprzez subiektywizm (dzielenie 
ludzi na „równych” i „równiejszych”) oraz pesymizm, jaki się w nim 
pojawia, deprecjonujący w gruncie rzeczy partnerów dialogu.
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Wybór trafnej w danym momencie metody komunikacji ekle-
zjalnej, zależy od właściwego rozpoznania zarówno „znaków  
czasu”, jak i uwarunkowań osobowych konkretnych ludzi. Kar-
dynał Joseph Ratzinger przestrzega jednak przed niebezpieczeń-
stwem relatywizacji wartości. I tak na przykład pisząc o modlitwie 
międzyreligijnej, w odróżnieniu od modlitwy wieloreligijnej (gdy 
każdy modli się sam), zaznacza, iż winna ona spełniać cztery wa-
runki: wszyscy jej uczestnicy oddają cześć Bogu osobowemu, mają 
takie samo rozumienie modlitwy, jako dialogu z Bogiem, nie różnią  
się odnośnie treści modlitwy (co może być jej przedmiotem?),  
oraz modlitwa ich jest realizowana w takich okolicznościach,  
które wykluczają relatywistyczne interpretacje wiary i samej  
modlitwy5.

Zewnętrzna komunikacja eklezjalna jest warunkowana w znacz-
nym stopniu przez komunikację wewnątrzkościelną. Aby przebiega-
ła ona normalnie należy poprawnie określić relację między Kościo-
łem, a królestwie Bożym. Kościół można identyfikować zarówno  
w aspekcie historycznym, jak i eschatologicznym z królestwem Bo-
żym, ale królestwo Boże przekracza równocześnie ramy Kościoła, 
urzeczywistnia się poprzez budowanie cywilizacji prawdy i miłości. 
Ludzie, którzy szczerym sercem szukają Boga, są otwarci na na-
tchnienia Ducha Świętego i z pomocą łaski Bożej usiłują prowadzić 
uczciwe życie, należą do królestwa Bożego, są jakoś przyporządko-
wani Kościołowi, i mogą osiągnąć zbawienie6. Brak pełnej identyfi-
kacji Kościoła z królestwem Bożym chroni Kościół przed izolacjoni-
zmem, częściowa zaś identyfikacja sprawia, że Kościół stanowi rze-
czywistość dalece wykraczającą, poza… sakrament Królestwa, czyli 

5 por. Ratzinger J. kard., Wiara, prawda, tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świa-
ta, Kielce 2005, s. 88 n.

6 por. Ptak R. ks., Kościół w drodze do królestwa Bożego. Królestwo Boże i Ko-
ściół w perspektywie II Soboru Watykańskiego – Rocznik Seminaryjny. Biuletyn Infor-
macyjny Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca 
Jezusowego, Stadniki 2006, s.152 n.
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znak Bożej obecności w świecie7. Dlatego Kościół z jednej strony 
wzywa do nawrócenia (konwertyzm) i porzucenia ducha tego świa-
ta, z drugiej zaś podejmuje dialog z wszystkimi ludźmi dobrej woli  
i manifestuje jedność ze światem

3. Relacje eklezjalne między hierarchią, a laikatem

Naturalną i pierwszą podstawą jedności oraz równości ludzi jest 
akt stworzenia i fakt, że wszyscy mamy wspólnego Ojca – Boga. 
Ponieważ z aktu stworzenia na obraz i podobieństwo Boże wywodzi 
się rozumność i zdolność wolnego wyboru (wolność woli), zgodnie  
z tymi atrybutami człowiek rozwijać się ma w ramach życia społecz-
nego. Choć bowiem człowiek w zakresie swej godności jest istotą 
transcendentną i w tym znaczeniu kimś przerastającym w godności 
instytucjonalny aspekt życia społecznego, jako istota rozumna i wol-
na jest również istotą historyczną, będącą w ciągłym rozwoju. Histo-
ryczność człowieka posiada dwa wymiary: mikrohistoryczny i ma-
krohistoryczny. Pierwszy z nich zasadza się na tym, że człowiek jest 
istotą autotematyczną, tom znaczy, że przychodząc na świat otrzymał 
w postaci zalążkowej, temat samego siebie, który powinien rozwijać. 
Makrohistoryczny wymiar człowieka polega na jego uczestnictwie  
w historii ludzkości, w jej rozwoju i przemianach.8

Równość i partnerstwo, albo lepiej – braterstwo Ludu Bożego9, 
mają swoją podstawę także w akcie wcielenia Syna Bożego i w Sa-
kramencie Chrztu, który jest wszczepieniem w Chrystusa. Równość 
ta i braterstwo są realizowane w oparciu o powszechne kapłaństwo 
wszystkich wiernych. Zróżnicowanie hierarchiczne Ludu Bożego,  
w stosunku do tej podstawowej równości, ma charakter wtórny  

7 tamże, s. 154.
8 Kondziela J. ks.,  Osoba we wspólnocie, Katowice 1987, s. 41 n.
9 por. Zychowicz S. ks., Znaczenie pojęcia Kościoła, jako „wspólnoty braterskiej” 

dla motywacji działalności charytatywnej chrześcijan – Notificationes e Curia Metropo-
litana Cracoviensi 122[1984], nr 7-8 , s. 186 nn.
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i funkcjonalny. Nie wolno jednak z tego wyciągać wniosku, iż jest 
to charakter drugorzędny, lub mniej istotny. Zróżnicowanie hierar-
chiczne stanowi bowiem realizację zamysłu samego Chrystusa, który 
obok kapłaństwa wiernych ustanowił także kapłaństwo sakramental-
ne, dające szczególny udział w Jego kapłańskiej godności i funkcji. 
Obok kapłaństwa sakramentalnego (urzędowego) oraz kapłaństwa 
powszechnego, które Jan Paweł II nazywał kapłaństwem wspólnym 
(oba kapłaństwa mają charakter nadprzyrodzony), tenże papież wy-
odrębniał nadto kapłaństwo naturalne. Człowiek z woli Stwórcy jest 
kapłanem całego widzialnego świata i winien go skierowywać ku 
Bogu10. Jeśli ujmiemy zbawczą misję Kościoła w potrójnym wymia-
rze: martyrii (głoszenie słowa Bożego dawanie świadectwa wierze, 
animacja religijna), leiturgii (sprawowanie kultu Bożego, szafarstwo 
sakramentalne, uświęcanie czasu) i diakonii (służebne wykonywanie 
władzy, realizacja opieki, promowanie chrześcijańskiego stylu ży-
cia), to musimy przyznać, iż kapłaństwo sakramentalne daje pewne 
prerogatywy we wszystkich trzech dziedzinach. Uczestnicy kapłań-
stwa sakramentalnego, właśnie na mocy przyjętego sakramentu są: 
autorytatywnymi głosicielami słowa Bożego, szafarzami większości 
sakramentów świętych oraz pasterzami i przewodnikami wspólnot 
religijnych. Dzisiaj, gdy bardzo często wysuwa się postulat demo-
kratyzacji Kościoła i usiłuje się przewodnictwo wspólnot religijnych 
przejąć z rąk duchownych i złożyć w ręce katolików świeckich, na-
leży sobie ten fakt uświadomić. Demokracja rzeczywiście oznacza 
władzę ludu (demos – lud, kratein – rządzić – stąd: ludowładztwo), 
ale kapłaństwa hierarchicznego, nie otrzymują duchowni od wier-
nych (przez wybór) tylko od samego Chrystusa (na mocy święceń  
i związanej z nimi jurysdykcji), dlatego należy mówić o kolegialnym, 
a nie demokratycznym ustroju Kościoła. Kolegialność szeroko rozu-

10 por. Szczurek J. ks., Teologia kapłaństwa w listach wielkoczwartkowych Ojca 
Świętego Jana Pawła II – w: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. 
Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II (red. ks.  
J. Szczurek), Kraków 1997, s.69.
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miana (w znaczeniu ścisłym dotyczy relacji papieża z biskupami) ma 
w sobie pewne cechy demokracji, ale równocześnie ją przerasta, nie 
tylko nadprzyrodzoną motywacją, ale także działaniem łaski Bożej, 
obecnej w życiu Kościoła i asystencją Ducha Świętego, który jest 
„duszą Kościoła”. Duch Święty – mówi Jan Paweł II w encyklice 
poświęconej trzeciej Osobie Trójcy Świętej – „Prowadząc Kościół 
do wszelkiej prawdy (por. J 16, 13) i jednocząc we wspólnocie (in 
communione) i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchicz-
ne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami 
swoimi go przyozdabia (por. Ef 4, 11-12; 1 Kor 12, 4; Ga 5, 22)” – 
(DeV 25).

Niekiedy, powołując się na uzdolnienia charyzmatyczne niektó-
rzy świeccy żądają dla siebie właściwego miejsca w Kościele, przy 
czym przeciwstawiają oni charyzmat, hierarchiczności, miast trakto-
wać te dwie rzeczywistości komplementarnie. Katolicy świeccy nie 
mają monopolu na charyzmaty, istnieją bowiem w Kościele także 
charyzmaty hierarchiczne. Hierarchiczność zabezpiecza ład i porzą-
dek w Kościele, stoi na straży niezmienności jego nauczania, stano-
wi czynnik instytucjonalizacji Kościoła, jako rzeczywistości bosko 
– ludzkiej; charyzmatyczność z kolei przejawia się spontaniczno-
ścią działań,  innowacyjnością pomysłów, dowartościowaniem ele-
mentów wspólnototwórzcych. Hierarchiczność i charyzmatyczność 
potrzebują siebie nawzajem, dlatego nie wolno ich przeciwstawiać. 
Hierarchiczność stoi na straży tradycji, charyzmatyczność ukierun-
kowana jest bardziej na odczytywanie „znaków czasu”. Twórcze 
napięcie występujące zawsze między hierarchicznością a charyzma-
tycznością nie musi być zarzewiem konfliktów w Kościele, może być 
bowiem nie tylko „rozładowywane” przez dialog, ale także dzięki 
dialogowi ukierunkowywane na owocniejszą realizację zbawczych 
zadań Kościoła.

W relacjach między hierarchią a laikatem w Kościele występują 
zawsze dwa potencjalne niebezpieczeństwa; pierwszym z nich jest 
laicyzacja kleru, drugim zaś klerykalizacja laikatu.
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Laicyzacja kleru może być procesem samoistnym, stanowiącym 
efekt kryzysu tożsamości kapłańskiej, polegającym na przyjmowa-
niu przez duchowieństwo stylu życia świata, ale może być także 
powodowana klerykalizacją laikatu, zmierzającą do rugowania du-
chowieństwa z właściwych dla niego funkcji eklezjalnych. Kleryka-
lizacja laikatu wynika bardzo często z faktu zagubienia zmysłu wiary 
(sensus fidei ) i zmysłu Kościoła (sensus Ecclesiae), i zastąpienia ich 
zmysłem wiernych (sensus fidelium), podatnym na różnego rodzaju 
manipulacje zewnętrzne.

4. kompetencje hierarchiczne w kościele

Kompetencje hierarchiczne w Kościele mają swoje uzasadnienie 
teologiczne. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współ-
pracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów pod-
kreśla, że Kościół realizuje swoja zbawczą misję na dwu płaszczy-
znach: nadprzyrodzonej i naturalnej. „Współpraca wszystkich wier-
nych występuje (…) w obydwu dziedzinach misji Kościoła  -   zarówno 
na płaszczyźnie duchowej, w przekazywaniu ludziom Chrystusowego 
orędzia i Jego łaski, jak też w działalności doczesnej, która polega 
na przenikaniu i doskonaleniu duchem ewangelicznym rzeczywisto-
ści doczesnej”11. Zwłaszcza w tej pierwszej dziedzinie posługa mini-
sterialna i apostolstwo świeckich wzajemnie się uzupełniają. Co się 
tyczy doskonalenia doczesności, to ta dziedzina stanowi szczegól-
ną domenę aktywności apostolskiej wiernych świeckich. Oni żyjąc  
w świecie, mogą ten świat uświęcać niejako od środka.

W świetle  refleksji teologicznej kapłaństwo hierarchiczne tym 
różni się od kapłaństwa powszechnego wiernych, że to drugie urze-
czywistnia się przez rozwój łaski chrztu, wzrastanie w wierze, nadziei 

11 Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich  
w ministerialnej posłudze kapłanów – w: Sosnowieckie Studia Teologiczne, tom IV, Kra-
ków, Sosnowiec 1999, s. 12.
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i miłości, życie według Ducha; kapłaństwo urzędowe (sakramental-
ne) służy zaś kapłaństwu wspólnemu.12 Obok racji teologicznych  
i doktryny objawionej, pełnienie funkcji eklezjalnych zależy także 
od apostolskiej tradycji i praktyki Kościoła13. 

Mówiąc przykładowo o sakramencie namaszczenia chorych, 
należy za niewystarczające, choć nie bezzasadne, uznać racje natu-
ry psychologicznej, że świeccy nadzwyczajni szafarze Eucharystii, 
udzielający Komunii św. chorym są do tego stopnia zżyci i zaprzy-
jaźnieni z chorymi, iż ci chętnie przyjęli by z ich rąk sakrament na-
maszczenia. Pismo św. w tym względzie jednoznacznie stwierdza 
jednak „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Ko-
ścioła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” 
(Jak 5, 14).

Sakrament namaszczenia chorych jest związany z odpuszcze-
niem grzechów i z godnym przyjęciem Eucharystii, dlatego także 
praktyka pierwotnego Kościoła była w tym względzie jednoznaczna 
i związana z posługą kapłańską14.

Odnośnie martyrii nie jest na przykład dostateczną racją głoszenia 
homilii w trakcie liturgii eucharystycznej fakt, że ktoś, np. asystent 
duszpasterski, posiada gruntowne wykształcenie teologiczne, lub 
większą zdolność przemawiania, niż kapłan, czy diakon, bo funkcja 
te jest w świetle nauki teologicznej zastrzeżona tym którzy uczestni-
czą w kapłaństwie sakramentalnym. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszczona może być jedynie homilia dialogowana, także z udzia-
łem świeckich, ale winna być ona dobrze przygotowana i wiodącą, 
moderacyjną rolę musi w niej pełnić: biskup, kapłan, lub diakon.

Na mocy udzielonej misji kanonicznej, wierni świeccy, posiadają-
cy stosowne przygotowanie teologiczno-pedagogiczne oraz odznacza-
jący się chrześcijańskim stylem życia, mogą jednak katechizować.

12 por. tamże, s. 17.
13 por. tamże, s. 34.
14 por. tamże, s. 34.
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Podobnie gdy chodzi o liturgię. Nadzwyczajny szafarz eucha-
rystii może rozdzielać Komunię św. tylko wówczas gdy występuje 
realna potrzeba np. duża liczba komunikujących, a mała liczba du-
chownych: kapłanów i diakonów. W normalnej, zwyczajnej sytuacji 
eucharystii winien zawsze udzielać szafarz zwyczajny: biskup, ka-
płan lub diakon. Poza liturgią świeccy szafarze Eucharystii wykonują 
swoje funkcje, także w oparciu o powszechne kapłaństwo wiernych 
i  uzasadnione racje duszpasterskie.

W obszarze diakonii pasterzami i przewodnikami kościelnych 
wspólnot kanonicznych (diecezji, parafii) wywodzących się z pier-
wotnej gminy chrześcijańskiej muszą być duchowni. Wierni świeccy 
natomiast mogą przewodniczyć mniejszym wspólnotom eklezjal-
nym, jako, że Kościół stanowi wspólnotę wspólnot. W przypadku 
małych wspólnot, nawet, jeśli przewodniczą im katolicy świeccy, 
warunkiem ich eklezjalności jest ścisła współpraca kierujących tymi 
wspólnotami z lokalnymi pasterzami: biskupem i kapłanami15. Prze-
jawem uczestnictwa wiernych świeckich w służebnym sprawowa-
niu władzy w Kościele, jest możliwość pełnienia przez nich różnych 
funkcji w sądownictwie kościelnym, ale by takie funkcje mogli peł-
nić, winni posiadać stosowne kompetencje oraz kościelną misję ka-
noniczną.

Diakonijne sprawowanie opieki, nie wynika z cedowania za-
dań, bo zadań hierarchicznych nie można scedować, co najwyżej 
w określonych, teologicznie dopuszczalnych wypadkach, należy się 
nimi podzielić. Dlatego słów Dziejów Apostolskich – Nie jest rzeczą 
słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły… nie 
należy rozumieć w sensie cedowania i dyspensowania się aposto-
łów od powinności charytatywnych (por. Dz 6, 2), ale w aspekcie 
racjonalizacji posługi apostolskiej. O tym, że Apostołowie mieli 
pełną świadomość ciążących na nich powinności w tym względzie 

15 por. Azevedo M. o., Communautés ecclésiales de base. L’enjeu d’une nouvelle 
manière d’être Église, Paris 1986, s. 76 nn.
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świadczy fakt, że Jakub, Kefas i Jan wysyłając Pawła i Barnabę do 
pogańskiej wówczas Antiochii, zalecili im by pamiętali o ubogich, 
co też, jak pisze Apostoł Narodów …gorliwie starałem się czynić 
(por. Ga 2, 10).

Realizacja tria munera (martyrii, liturgii i diakonii) wiąże się 
ściśle z tożsamością Kościoła i autentycznością jego zbawczej mi-
sji, dlatego Kodeks Prawa Kanonicznego, podkreśla, że podejmu-
jące takie działania stowarzyszenia wiernych, nie tylko muszą być 
erygowane przez kompetentną władze kościelną, ale podlegają także  
w urzeczywistnianiu tych celów hierarchii, bo tria munera, ze swej 
natury są zastrzeżone urzędowi hierarchicznemu Kościoła (por. 
KPK, kan. 301, § 1). 

5. powinności i uprawnienia laikatu katolickiego.

Uprawnienia apostolskie laikat katolicki otrzymuje nie z man-
datu hierarchii, ale od samego Chrystusa na mocy sakramentów: 
chrztu i bierzmowania. Realizacja apostolatu na drodze indywidu-
alnej: apostolstwo modlitwy, apostolstwo dobrego przykładu, apo-
stolstwo cierpienia, czy apostolstwo miłosierdzia jest zwyczajną 
powinnością chrześcijanina. Także apostolat społeczny chrześcijan, 
dokonuje się na podobnej zasadzie. Kościół stawia w tym wzglę-
dzie swoim członkom trzy wymagania: winni prowadzić ten rodzaj 
apostolatu na własną odpowiedzialność, nie angażując bezpośred-
nio autorytetu wspólnotowego Kościoła (autorytet ten angażują po-
średnio, już przez sam fakt bycia chrześcijanami), mają odznaczać 
się kompetencją w sprawach których apostolat dotyczy, ale także  
w kwestiach metodycznych samego apostolatu oraz powinni trosz-
czyć się o rozwój Królestwa Bożego na ziemi, co można do pew-
nego stopnia identyfikować z budowaniem w świecie cywilizacji 
prawdy i miłości. 

Apostolat zespołowy w Kościele, chociaż nie jest realizowa-
ny z upoważnienia hierarchii, lecz z mandatu samego Chrystusa, 
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dlatego, że angażuje autorytet wspólnotowy Kościoła, winien się  
odbywać zawsze pod kierunkiem kompetentnej hierarchicznej wła-
dzy kościelnej. Uprawnienie do apostolstwa ma tutaj, podobnie, jak 
w innych rodzajach apostolatu podłoże sakramentalne, ale  winno 
być realizowane w sposób kanoniczny, to znaczy zgodny z obo-
wiązującymi przepisami i normami prawa kościelnego. Niektóre 
obszary tego apostolatu, np. nauczanie wiary chrześcijańskiej, czy 
wykonywanie władzy sądowniczej, wymagają dodatkowo specjal-
nej misji kanonicznej, a gdy chodzi o pełnienie posług i funkcji li-
turgicznych zaleca się przyjęcie tzw. święceń niższych:  lektoratu, 
czy akolitatu.

Paweł VI podkreśla, że komunikacja i apostolska współpraca  
w Kościele domaga się ze strony duchownych, pokory, nadającej słu-
żebny charakter sprawowanej władzy, zaś ze strony wiernych świec-
kich posłuszeństwa, będącego uczestnictwem w mądrości i miłości 
Kościoła (por. ES 114, 115). Sprawowanie władzy w Kościele, także 
wiąże się z posłuszeństwem. Jest to posłuszeństwo woli Bożej i na-
kazom samego Chrystusa, a posłuszeństwo wiernych świeckich, jak 
zauważa w encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II staje się pano-
waniem nad sobą i uczestnictwem w królewsko-pasterskiej godności 
Zbawiciela, jest „królewską służbą”. (por. RH 21).

Ważnym elementem poprawnej komunikacji wewnątrzkościel-
nej jest dowartościowanie podmiotowości wiernych świeckich. 
Może się to dokonać jednak tylko wówczas, gdy sami wierni świeccy 
nie tylko poprawnie odczytają swoje miejsce w Kościele, nie tylko 
skoncentrują uwagę na przysługujących im uprawnieniach, ale tak-
że na powinnościach i obowiązkach chrześcijańskich. Można nawet 
powiedzieć, ze uprawnienia stanowią konsekwencję realizowanych 
powinności i obowiązków. Komunikacja wewnątrzkościelna zakła-
da dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest wspólną bazą porozumienia, 
jaką stanowi żywa wiara. Bez żywej wiary komunikacja wewnątrz-
kościelna traci autentyczność. Drugim wymogiem autentycznej ko-
munikacji jest gotowość nawrócenia. To ona sprawia, że jesteśmy  
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w stanie uznać nasze błędy, niedoskonałości i wypaczenia oraz pod-
jąć trud naprawy sytuacji16.

Dialogiczna komunikacja wewnątrzkościelna służy zarówno: 
podejmowaniu decyzji (decision taking), jak i realizacji decyzji (de-
cision making). „Ustalenia jakie podejmują w dialogu wewnątrzko-
ścielnym jego uczestnicy (oczywiście chodzi o ustalenia nie związane 
ze sprawowaniem funkcji hierarchicznych) obowiązują hierarchię  
w sumieniu i domagają się aby wcielała je w życie. Świeccy mają 
także prawo i obowiązek współuczestniczyć w realizacji podjętych  
w dialogu ustaleń w sposób im właściwy, a więc różny od kompeten-
cji hierarchicznych, jakimi są: autorytatywne nauczanie, szafarstwo 
sakramentów i przewodnictwo wspólnocie Ludu Bożego”17.

6. kierunki doskonalenia komunii
i komunikacji wewnątrzkościelnej

Zdaniem ks. Marka Jagodzińskiego „Wiarygodność teologii ko-
munijnej zależy od rozwoju komunikatywnych struktur Kościoła oraz 
od kształtowania się wspólnotowych form wiary, dopasowanych do 
sytuacji kulturowej i społecznej”18. Doprecyzowując problem nale-
żałoby stwierdzić, iż Kościół będzie się stawał coraz bardziej komu-
nią, gdy będzie kształtował struktury, służące lepszej komunikacji, 
ale przede wszystkim, gdy jego wyznawcy, pogłębiając ustawicznie 
świadectwo wiary staną się we współczesnym świecie apostołami 
prawdy i miłości. Trzeba jednak zacząć od tego drugiego zadania, bo 

16 por. Johannes Paul II, Wegbegleiter in  bedrängter Zeit. Ansprache des Papstes 
bei der Begegnung mit der Österreichischen Bischofskonferenz am 21 Juni 1998 in Wien 
– w: Was Petrus uns gesagt hat.... Der dritte Pastoralbesuch von Papst Johannes Paul II in 
Österreich 19-21 Juni 1998, Kleinhain 1998, s. 86 nn.

17 Wal J. ks., Rola dialogu w życiu Kościoła – w: Teologia pastoralna. Tom 1 – Teo-
logia pastoralna fundamentalna (red. ks. R. Kamiński), Lublin 2000, s. 196.

18 Jagodziński M. ks., Komunijna „fenomenologia” Kościoła według Medarda 
Kehla SJ – w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele (red. ks. A. Czaja,  
M. Marczewski), Lublin 2004, s. 271.
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nie ubogaci się struktur i ich funkcjonowania, jeśli nie zmienią się 
ludzie. Aby Kościół stał się rzeczywiście „komunią komunii”, nale-
ży położyć w nim najpierw nacisk na odnowienie relacji człowieka  
z Bogiem i bliźnimi19. „Prawdziwa communio ma zawsze dwa wy-
miary: wertykalny (relacja ludzi do Boga) i horyzontalny (wzajemne 
odniesienia ludzi do siebie), przy czym wymiar wertykalny jest tu 
bardziej zasadniczy, bo nasz stosunek do Boga powinien określać  
i kształtować odniesienia do innych ludzi”20.

We wzajemne odniesienia hierarchii i laikatu należy wprowa-
dzać zatem ducha Bożego, czyli najpierw wzajemne przebaczenie  
i pojednanie, a później postawę świadectwa i służby.

Co się tyczy doskonalenia struktur kościelnych, tak aby dzięki 
właściwej komunikacji lepiej służyły przekazywaniu prawdy Obja-
wienia i ugruntowywaniu jedności we wspólnocie kościelnej, trzeba 
dążyć do tego, aby Kościół pielgrzymujący, we wszystkich swych 
instytucjonalnych i wspólnotowych przejawach stawał się Kościo-
łem Ośmiu Błogosławieństw. Zwykle program tych Błogosławieństw 
odnosimy do jednostkowego życia osobowego człowieka, podczas 
gdy Błogosławieństwa winny także znajdować odzwierciedlenie  
w życiu instytucjonalnym i wspólnotowym Kościoła21. Ich realiza-
cja może pomagać w przezwyciężeniu naturalnych tendencji, każdej 
instytucji i struktury: do skostnienia, bezduszności, rutynizacji od-
niesień i biurokratyzacji funkcjonowania, a wspólnoty do tworzenia 
„towarzystwa wzajemnej adoracji”, getta, albo też „jedynie słusznej 
drogi urzeczywistniania nauki ewangelicznej”.

Z tej też racji, obok idei kolegialności w sprawowaniu władzy, 
Sobór Watykański II zaakcentował synodalność struktur kościel-
nych. Synodalność nie tylko dobrze realizuje zasadę decentralizacji 

19 Tillard J.M.R., Église d’Églises. L’écclésiologie de communion, Paris 1987, s. 48.
20 Wal J. ks., Dialog spotkaniem międzyosobowym w horyzoncie prawdy i dobra – 

Świat i słowo. Dialog spotkaniem z Innym, Bielsko-Biała [2008], nr 2 [11], s. 22.
21 por. Coste R., L’Église et les défis du monde. La dynamique de Vatican II, Paris 

1986, s. 271 nn.
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Kościoła, ale gwarantuje także pełniejszą partycypację w jego życiu. 
Dzięki synodalności dokonuje się swoista repersonalizacja struktur 
eklezjalnych.22

W świecie postmodernistycznym, w którym nader często docho-
dzi do relatywizacji prawdy i permisywizacji wartości, przemyślenie 
wzajemnych relacji i poprawnej komunikacji między duchowień-
stwem a laikatem katolickim, jest nieodzowne, ale musi ono wycho-
dzić od gruntownego rozpoznania kompetencji własnych poszcze-
gólnych stanów w Kościele i zmierzać do zagospodarowywania 
wszystkich obszarów zbawczej aktywności Kościoła, przy możliwie 
pełnym wykorzystaniu zarówno hierarchicznego, jak i charyzma-
tycznego potencjału życia kościelnego.

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem wpływu communicatio na budowa-
nie kościelnej communio, oraz  twórczej inspiracji, jakiej źródłem 
staje się communio dla doskonalenia dialogicznej communicatio  
Kościoła, zarówno ad intra (do wewnątrz), jak i ad extra (na ze-
wnątrz).

Dlatego bardzo ważne jest teologiczne doprecyzowanie, co ma 
miejsce w dalszej części artykułu, pojęć: communio i communicatio. 
Prawdziwa communio jest możliwa do zbudowania poprzez integra-
cję, jaka się dokonuje dzięki właściwej communicatio, dwu nurtów 
życia kościelnego: hierarchicznego i charyzmatycznego. Ważną bazą 
kościelnej communio i communicatio jest zasadnicza równość ludu 
Bożego, wynikająca z aktu stworzenia (dar rozumności i wolności) 
oraz z dzieła odkupienia (wszczepienie w Chrystusa przez chrzest), 
a także gruntowne teologiczne rozpoznanie kompetencji własnych 
duchowieństwa i laikatu. Dialogiczna kościelna communicatio zmie-
rza do doskonalenia communio poprzez ugruntowywanie osobowej 

22 por. Kondziela J. ks., Osoba we wspólnocie… dz. cyt., s. 52.
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postawy służby i repersonalizację struktur eklezjalnych. Dlatego  
w posoborowej teologii tak mocno wyakcentowano problem: kole-
gialności i synodalności.

Kościół realizujący komunię i dialogiczną komunikację można 
nazwać Kościołem Ośmiu Błogosławieństw.

zUSammenfaSSUng

Dieser Artikel behandelt das Problem der communicatio Au-
swirkungen auf den Aufbau der kirchlichen communio und kreative 
Inspiration, die aus der Quelle der Gemeinschaft für die Verbesse-
rung der communicatio in der Kirche entsteht, sowohl ad intra und 
ad extra. Darum ist es ist sehr wichtig die Konzepte der communio 
und communicatio zu klären. Die wahre communio ist unmöglich 
ohne die Integration dessen, was durch die richtige communicatio 
getan wird: zwei Strömungen des kirchlichen Lebens: der hierarchi-
schen und charismatischen. Eine wichtige Grundlage der kirchlichen 
communio und communicatio ist eine fundamentale Gleichheit des 
Volkes Gottes, die sich aus den Akt der Schöpfung (die Gabe der Ver-
nunft und der Freiheit) und das Werk der Erlösu ng (Eingliederung 
in Christus durch die Taufe), sowie eine gründliche Diagnose der 
theologischen Kompetenz der Geistlichen und der Laien. Die com-
municatio in der Kirche versucht die Verankerung der communio 
durch Haltungen der persönlichen Betreuung und der Umwandlung 
der kirchlichen Strukturen zu verbessern. Daher in der nachkonzilia-
ren Theologie kommt zu Wort die Problematik der Kollegialität. Die 
Kirche, die nach den Regeln der communio und communikatio lebt, 
kann man als die Kirche der Seligpreisungen bezeichnen.
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Artykuły w języku Angielskim

ks. edmund robek, sac

Pastoral theologian
– exPert in theory and Practice

Among theologians, of those good in practice, there is a debate 
regarding the issue of hierarchical order of pastoral-theological stu-
dies. this debate can be rephrased into a question: whether in the 
first place is a theory or experience, which comes from practice? the 
answer to this question involves the choice of methods in which to 
conduct research in the field of pastoral theology. starting from the 
theory in pastoral theology there has been developed a practical syl-
logism, which consists of three elements: the legislative (the condi-
tion is greater), empirical (less condition) and practical (applications 
and postulates). the second element of the syllogism puts in the first 
place an experience to be discerned, then evaluated and that basis 
one can determine the modes of action. Both theory and practice are 
valid in pastoral theology, but on the condition that they will take up 
the bipolar unity.

Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana 
Pawła II (Polish Association of Pastoral theologians and ministers 
[dedicated to] john Paul ii) was created from the need for dialogue 
between experts in the pastoral field, both those good in theory and 
those ministers with practical experience. the aim of this association 
is “to acquire knowledge through methodical research in the field 
of pastoral theology, upgrading pastoral ministers education and the 
propagation of the principles and modern methods of pastoral mi-

warszawskie studia Pastoralne
uksw
13/2011
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nistry of the Church and to promote and support dialogue between 
Pastoral theologians and Pastoral ministers”(art. 11).

in their research Pastoral theologians should take into conside-
ration an assumption that the theory and practice must continually 
learn from each other and share. theology is a discipline essential-
ly coherent (theology is one), but it is methodically diverse. each 
department of theology has its own objectives of research and ap-
ply appropriate methods of its specialization. the point of view of 
a Pastoral theologian therefore may differ from the perception of 
other theologians. All specializations of theology, however, merge 
into a common goal: scientific-theological reflection leads to practi-
cal applications. such described goal is actually the main one for the 
pastoral theology and whose realization requires close cooperation 
between Pastoral theologians and Pastoral ministers (Priests).

One of the functions of the pastoral theology is to translate this 
revelation in the form of “today’s” personal and social context and 
the present situation of faith community. theology comes from faith 
and to faith is re-referenced1. the whole of theology is a reflection on 
faith. this reflection goes in two directions. the first consists in the 
study of the word of god, authentically interpreted by the magiste-
rium of the Church. the second direction focuses on a human being 
who talks to god: a human being with his/her vocation to “believe”, 
to “live” and to “share” with others Christian faith and ethos. this 
second direction includes the study of dogmatic theology, moral the-
ology, spirituality, canon law and pastoral theology2.

these two directions, mentioned above, converge in the pastoral 
ecclesiology, in which the Church can be represented as a “mystery of 
communion”. the source of this ecclesial communion is the life of the 
trinity. the Church is the mystical Body of Christ, the People of god, 

1 Cf. w. kasper, Funkcja teologii w Kościele, in: Podstawy wiary. Teologia, Poznań 
1991, p. 224 (kolekcja „Communio”, vol. 6).

2 Cf. john Paul ii, Apostolic exhortation Pastores Dabo Vobis, 54.
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which is bonded by one faith, one hope and by one love on a pilgri-
mage toward the heavenly homeland. All the baptized are the living 
members of this living organism of the Church, which is sustained by 
sacramental, hierarchical and charismatic aids. it is necessary nowa-
days that all Christians, enlightened and guided by faith, may learn 
the true identity of the Church in all her beauty and holiness, and thus 
be able to feel her and love her like their own mother. to this end, Pa-
storal theologians and ministers should awaken in the entire People 
of god the true sensus Ecclesiae, linked to the inner consciousness of 
the Church, which consists in the “mystery of communion”3. these 
thoughts constitute the core of the activities for the Association.

Pastoral theology looks for answers to the modern challenges of the 
Church and the world4. john Paul ii clarified the material and formal 
objective of pastoral theology, which is to carry out a scientific reflection 
on the mission of the Church in the world5. According to john Paul ii, 

3 Cf. john Paul ii, message to Cardinal j. Francis stafford on the occasion of the 
Congress of the Catholic laity, 21 november 2000, 4.

4 john Paul ii stressed that there is a deep, unbreakable bond between evangeliza-
tion and theological reflection, as the second one - as a science with its own status and 
its own methodology – is living the faith of the Church and is serving her mission. in 
fulfilling the mission of proclaiming the gospel, the Church gratefully applauds vocation 
of theologians, recognizes them and supports their work. Cf. john Paul ii, Apostolic 
exhortation Ecclesia in Europa, 52.

5 Pastoral (practical) theology “is a scientific reflection on the Church as she is built 
up daily, by the power of the spirit, in history; on the Church as the ‘universal sacrament 
of salvation’ (cf. Lumen Gentium, 48), as a living sign and instrument of the salvation 
wrought by Christ through the word, the sacraments and the service of charity. Pastoral 
theology is not just an art. nor is it a set of exhortations, experiences and methods. it is 
theological in its own right, because it receives from the faith the principles and criteria 
for the pastoral action of the Church in history, a Church that each day “begets” the 
Church herself, to quote the felicitous expression of the Venerable Bede: Nam et Ecclesia 
quotidie gignit Ecclesiam (Explanatio Apocalypsis, lib. ii, 12: Pl 93, 166). Among these 
principles and criteria, one that is specially important is that of the evangelical discern-
ment of the socio - cultural and ecclesial situation in which the particular pastoral action 
has to be carried out. the study of pastoral theology should throw light upon its practical 
application through involvement in certain pastoral services which the candidates to the 
priesthood should carry out, with a necessary progression and always in harmony with 
their other educational commitments. it is a question of pastoral “experiences”, which 
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man is the “primary and fundamental way for the Church” to follow in 
carrying out her mission6. the foundation of seeing man as a “primary 
and fundamental way for the Church” has been laid out by Christ him-
self and realized in the mysteries of the incarnation and redemption. 
“this man is the way for the Church – a way that, in a sense, is the basis 
of all the other ways that the Church must walk – because man – every 
man without any exception whatever – has been redeemed by Christ, 
and because with man – with each man without any exception whatever 
– Christ is in a way united, even when man is unaware of it”7.

in the center of the theological-pastoral reflection is man; this is 
why a contemporary pastoral theology tends to lead a dialogue with 
people on various problems they face, showing them light derived 
from the gospel. this theology also incorporates the teaching and 
the rich experience (tradition) of the Church, which provides people 
the saving power of her Founder. the human person is destined to be 
saved and human society is to be restored8.

Pastoral theology serves the church by serving man, looking ca-
refully at all the changes taking place in the world9. As a theological 

can come together in a real program of “pastoral training”, which can last a considerable 
amount of time and the usefulness of which will itself need to be checked in an orderly 
manner”. john Paul ii, Apostolic exhortation Pastores Dabo Vobis, 57.

6 Cf. P. góralczyk, Człowiek drogą kościoła w nauczaniu jana Pawła ii, „war-
szawskie studia Pastoralne” 5(2007), p. 8-21.

7 john Paul ii, encyclical Redemptor Hominis, 14.
8 Cf. gs, 3; 29. john Paul ii emphasized that the pursuit of truth is deeply ingrained 

in human nature and therefore can not be pointless and meaningless. even the ability to 
seek truth and to ask questions suggest first response. A man would not begin to search 
for something if he did not have a previous knowledge of it and what he thought had been 
totally beyond his faculty to reach. Only the chance of obtaining response could persuade 
him to take the first step. indeed, this is what normally happens in scientific research. 
when scientists, following their intuition to find the logical and verifiable explanation of 
a phenomenon, from the outset are confident that they will find the answer and they do 
not get discouraged with setbacks. they do not judge their original intuition useless sim-
ply because they have not reached their goal; rightly enough, that he could not yet found 
a satisfactory solution. Cf. john Paul ii, encyclical Fides et Ratio, 29.

9 Cf. P.m. zulehner, teologia pastoralna wobec sytuacji kościoła w europie, in: 
sytuacja kościoła w zjednoczonej europie, e. robek (ed.), warszawa 2005, p. 77-90.
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faculty it must include theoretical models of theology and to use the 
experience of the Church to build up these models. such pastoral-
theological reflections are the foundation of the Polish Association of 
Pastoral theologians and ministers. the Association has a commit-
ment. First of all, we are here on the academic level because the place 
of theological studies among the humanities division is implicit. this 
also determines a new approach to pastoral theology10. it is not only 
a theology, a fully developed field of the humanities, but also is of 
practical nature, which occupies a group of social and praxeological 
sciences11. On one hand, pastoral theology is a formal (deductive) 
science, but on the other hand, it is a branch of empirical knowledge 
(induction)12. in pastoral theology is therefore a compiled element of 
theory and practice13.

Assuming, therefore, the theoretical and practical nature of pa-
storal studies we need to seek a new formula of the Association of 
which both theologians and Pastors can benefit from the its achie-
vements. According to the statute (Art. 12), the Association pursues 
its objectives by:
  1) conducting research in the field of pastoral theology;
  2) promotion of knowledge in the field of pastoral theology among 

Priests, consecrated persons and laity;
  3) promotion of initiatives that use knowledge of pastoral theology 

in practical applications, namely in certain forms of pastoral mi-
nistry;

  4) promotion of the specialized university studies in the field of pa-
storal theology;

10 Cf. C. Vagaggini, teologia. Pluralizm teologiczny, kraków 2005.
11 Cf. r. kamiński, Działalność zbawcza kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, 

lublin 2007, p. 7-39.
12 Cf. j. mikołajec, metody teologii pastoralnej, „Ateneum kapłańskie” 144(2005), 

p. 252-269.
13 Cf. m. mierzwiński, teologia pastoralna czy teologia praktyczna. spór o nazwę 

czy koncepcję?, „Ateneum kapłańskie” 144(2005), p. 224-233.
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  5) organizing and conducting training activities, seminars, me-
etings;

  6) publishing activities, issuing own specialized journals and inde-
pendent publications;

  7) leading actions to raise awareness of pastoral theology to the pe-
ople involved in the Church;

  8) using results from scientific studies of various fields to discern 
and interpret the socio-cultural and religious situation, in which 
the pastoral care of the Church is to be offered;

  9) cooperate with the universities authorities and academic associa-
tions and organizations to lead  dialogue and undertake common 
initiatives;

10)  cooperation with the ecclesiastical institutions in order to help 
the Pastors to realize their pastoral initiatives according to rules 
and norms of Church.

the above mentioned objectives show that there is nothing 
wrong by including in the Association both Pastoral theologians 
and Pastors. they also indicate previous experience and the nature of 
the activities of the Association. However, taking into consideration 
some critical observations regarding the Association, it should be cle-
ar that the positive future of this organization will depend on Pastors 
being open recipients of pastoral theory, and at the same time they 
must also be authentic creators of practical pastoral models. this can 
be fulfilled if the Pastors will be open to dialogue with theologians 
and contribute their own experiences.

to carry out their pastoral duties priests should have the follo-
wing qualities: competence, professionalism, knowledge and prac-
tical skills, and all that requires constant education. such Pastors 
should have leadership skills, natural qualities, enriched by a certain 
charismatic personality. social status of a pastor is determined by his 
functions, but practically it is conditioned by a personal culture of  
a Pastor, his knowledge, “the expertise and professionalism”, com-
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petence, and especially spirituality based on the human and Christian 
formation of the Priests. in the pastoral formation of Priests, there-
fore, special attention should be given to prepare them for modern 
ministry, and should therefore be focused on three areas: theological, 
social and practical.

the Association should be actively involved in the implementa-
tion of the programs for ongoing formation of Priests. the Bishop 
is responsible for the formation of his Priests, too. the Association 
should help in this area. in preparing the first draft of a program of the 
permanent formation, there should be indicated the ways for its reali-
sation, which will supply a systematic presentation of particular con-
tents, which is divided into stages and carried out with well-defined 
methods. the Bishop may indicate the time and place for permanent 
formation of the Priests, but the organization of such formations could 
be provided by branches of the Association acting in different dioce-
ses. with the help of the Association some neighbouring dioceses or 
the whole ecclesiastical region may combine forces to ensure adequ-
ate programs for the permanent formation. these programs will inc-
lude specialized courses in scripture and theology, pastoral sessions, 
cycles of conferences, meetings for reflection and re-evaluation of the 
pastoral experience of the priests within ecclesial community. Follo-
wing the recommendation of the apostolic exhortation Pastores Dabo 
Vobis, a Bishop will perform his duty well by soliciting the assistance 
of the faculties and institutes of theology as well as pastoral seminars, 
organizations and associations that gather people – Priests, religious 
and lay people – involved in the work of priestly formation14.

Formation of Priests is “permanent” because it accompanies  
a priest forever, in every period and in all circumstances of his life, 
and the functions he plays in the Church. such formation will of 
course depend on the possibilities and circumstances related to age, 
living conditions and the tasks entrusted to the Priest. Ongoing for-

14 Cf. john Paul ii, Apostolic exhortation Pastores Dabo Vobis, 79.
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mation is primarily the responsibility of young Priests: there should 
be given the same seriousness and solidity in the frequency and re-
gularity of meetings, which was characterized by the formation in the 
seminary, while gradually leading young people to understand and 
live the extraordinary richness of god’s “gift” of the priesthood and 
to express their abilities and attitudes, and by becoming more authen-
tic and responsible in the presbyterate, and therefore, in communion 
with all fellow Priests. while it is understandable for a young Priest, 
after his Ordination, to feel “excessiveness” just thinking of further 
formative studies and meetings, it must be rejected as totally false 
and a dangerous view that the formation of a Priest ends when he 
leaves the seminary15.

these indications of Pope john Paul ii may be a signpost for 
the future operation of the Association. Pastoral theology in Poland 
is undergoing a period of a rapid growth based on many university 
departments and the appreciation of its role in this ministerial work 
of the Church. the Association faces important tasks: it should go 
deeper into the mystery of god and man living in the world, to help 
to understand the “signs of the times” and to assist in finding new 
ways to implement the mission of pastoral, apostolic and evangeli-
zation mission of the Church in Poland. these tasks are a challenge 
for the Association. Non nova sed nove (old stuff, but we in a new 
way) - the Association should pursue this policy, opening up to both 
the Pastors and the laity (in the lieu of two exhortations: Pastores 
Dabo Vobis and Christifideles Laici). A common concern about the 
high level of education of Priests and more commitment of the laity 
in theology are calling the whole Church in Poland for cooperation 
in this field. it is also a new challenge for the Polish Association of 
Pastoral theologians and ministers that can be successfully faced 
only under the condition that both those experts in theory and those 
good in practice will cooperate.

15 Cf. john Paul ii, Apostolic exhortation Pastores Dabo Vobis, 76.
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summary

through the combined efforts of Pastoral theologians and Pastors, 
with the agreement of neighbouring Dioceses as well as the whole re-
gion, initiatives conducive to the perpetual formation of specialized 
courses in biblical, theological and pastoral representation sessions, 
cycles of conferences, meetings, reflections and reviews of pastoral 
experience of Priests and ecclesial communities should be established. 
Following the recommendation of the apostolic exhortation Pastores 
Dabo Vobis a Bishop will perform his duties well by soliciting the as-
sistance of the faculties and institutes of theological and pastoral semi-
nars, organizations and associations that collect people – Priests, reli-
gious and lay people – involved in the work of priestly formation.
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Aleksander Jacyniak SJ, Antykryzysowy porad-
nik biblijny I.W. PAX, Warszawa 2010, s. 182

Zwykle ludzie wspominają minione dni, lata, a nawet epoki  
z błogą świadomością i nostalgią, stwierdzając, że co dobre i po-
zytywne już było. Nietrudno oczywiście  zrozumieć tego rodzaju  
postawy; przecież chętniej pamięta się to co dobre, eliminując przy-
kre i trudne doświadczenia.  Dzieje człowieka przepełnione są zna-
kami i zdarzeniami o których chce zapomnieć i usunąć ze świa-
domości. Jednak ten wysiłek nie zawsze się opłaca; warto realnie 
patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i podejmować wyzwania, 
które dają szansę odkrywania wartości swojego człowieczeństwa, 
jak również możliwości rozwoju i wzrostu. Każda epoka niesie ze 
sobą cechy ją charakteryzujące, których interpretacja staje się cie-
kawym studium postaw i zachowań wobec konkretu ludzkich suk-
cesów i porażek.

Potocznie w relacjach międzyludzkich powraca życzenie szczę-
ścia, które ma być synonimem sukcesu, braku sytuacji trudnych do 
rozwiązania, wolności od cierpień i przykrych zdarzeń. Jedna nikt 
realnie patrzący na siebie i otaczającą go rzeczywistość nie wmó-
wi sobie i innym, że możliwe jest życie bez wyzwań, trudnych de-
cyzji, czy zaskakujących przykrości. Wszystkie sytuacje życiowe 
człowieka wpisują się w prawdę jego wolności i odpowiedzialności.  
W przeszłości bajki miały uczyć dzieci i dorosłych życiowej mą-
drości odróżniania dobra od zła i wybierania tego pierwszego, jak 
również przekonania, że prawda i dobro zwyciężają. To przekonanie 
winno towarzyszyć człowiekowi i stawać się istotnym elementem 

Warszawskie Studia Pastoralne
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postawy ludzkiej i chrześcijańskiej, z tego bowiem płynie odwaga  
i odporność, która nie niszczy wrażliwości, ale umacnia i hartuje. 

W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku jednym  
z najczęściej powtarzanych słów i podejmowanych tematów jest kry-
zys. Mówi się o nim zarówno w odniesieniu do gospodarki, jakości 
pieniądza, sytuacji społecznej, politycznej, a także demograficznej. 
Paradoksalne upadki wielkich instytucji finansowych, niezrozumiałe 
decyzje decydentów wypłacających sobie wielkie dywidendy, dekla-
racje oszczędności wraz z koszmarnym rozrostem sfery biurokra-
tycznej niosą smutne przeczucie o braku perspektyw i nadziei. Po-
czątek nowego tysiąclecia, który wielu chciało okrzyknąć triumfem 
człowieka nad światem, a może i nad Bogiem okazuje się momentem 
prawdy z którą wielu nie chce się zmierzyć. Jest to chwila, kiedy 
świat staje wobec pytań o przyczyny i źródła porażek, to pytanie 
winno pomagać w odkrywaniu dróg naprawy i przemiany służących 
rozwojowi i szczęściu człowieka i świata. Epoka w której żyjemy 
uświadamia konieczność pokornego szukania pomocy i twórczych 
impulsów ku rozwojowi.

Pokora jest otwarciem na rady i pomoc innych, jest znakiem ży-
cia i ciekawości siebie i świata w odkrywaniu inspiracji i znaków 
czasu. W roku 2010 pojawiła się na półkach księgarskich publikacja 
ks. Aleksandra Jacyniaka SJ; „Antykryzysowy poradnik biblijny”. 
Sam tytuł wydaje się dość intrygujący, co staje się sposobnością do 
spojrzenia na treści zawarte w książce wydanej przez Instytut Wy-
dawniczy PAX. Wszystkie trzy słowa w tytule wydają się nie mieć 
żadnego związku, a  wręcz budzić logiczne wątpliwości. Przecież 
sfera kryzysów jest tak szeroka i głęboka w swoim zasięgu, iż nie 
widać szans zaradzenia temu stanowi. W kontekście kryzysu gospo-
darczego wątpliwym się wydaje poradnik, napisany zresztą przez 
duchownego, w dodatku jezuitę. Zresztą poradniki dotyczą zwykle 
spraw bardzo zwyczajnych, codziennych; zajmują się szczegółami  
i stają się często rodzajami elementarzy, gdzie krok po kroku czy-
telnik realizuje wskazówki ku rozwiązaniu, często nieskomplikowa-



344

Recenzje

nych działań. Wreszcie ostatnie słowo w tytule prowadzące ku sferze 
budzącej we współczesnej kulturze sprzeciw i postulat wyłączenia 
jej z życia publicznego. Poradnik na kryzys, który ma szukać odpo-
wiedzi w Biblii może intrygować i budzić wątpliwości. Jeśli jednak 
wzbudzi zainteresowanie daje szansę rozumnego oglądu rzeczy- 
wistości.

W podtytule autor mówi o „Refleksjach na trudny czas”. Ks. Jacy-
niak jest cenionym rekolekcjonistą, szczególnie jeśli chodzi o rekolek-
cje zamknięte, z indywidualnym prowadzeniem, oparte na „Ćwicze-
niach duchowych” św. Ignacego Loyoli. Zatem spojrzenie na sprawy 
ludzkie z uwzględnieniem strony duchowej poszerza i obiektywizuje 
obraz, dając szansę odpowiedzi na pytania i wątpliwości czasu. W epo-
ce kiedy socjologia daje pozór troski o człowieka i jego indywidualny 
obraz, czyniąc go jednocześnie elementem statystyki pośród społecz-
ności, która w innej, niesławnej epoce nazywano „masami”; potrzeba 
realnego patrzenia na osobę. Początek nowego tysiąclecia znaczony 
jest brakiem stabilności i obaw, które podsycają środki społecznego 
przekazu, zwane czwartą władzą; choć można odnieść wrażenie, że tę 
cyfrę należałoby zmienić. Niepokoje obecne, które są konsekwencją 
sytuacji gospodarczej i społecznej wymagają spojrzenia i odnalezienia 
przyczyn obecnego stanu, nie wystarczy przecież jedynie gorączkowe 
i tymczasowe zaradzanie jawiącym się kłopotom. 

Ks. Jacyniak w swojej publikacji podejmuje próbę diagnozy 
współczesnej sytuacji, upatrując jej przyczyn w człowieku, który 
chce być panem chwili. Chciwość i brak przejrzystości instytucji 
finansowych, życie ponad stan wraz z brakiem perspektywicznego 
łączenia teraźniejszości i przyszłości rodzą niepewność i lęk. Autor 
proponuje szukanie ratunku w słowie Bożym, słowie, które nigdy 
nie zawiodło, co weryfikuje się w całej historii zbawienia. W swoich 
rozważaniach opiera się o refleksję wielkich mistrzów słowa i ducha 
jak kard. Carlo Maria Martini – emerytowany biskup Mediolanu, czy 
prof. Bruny Costacurta z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego 
w Rzymie.
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„Antykryzysowy poradnik biblijny” został pomyślany jako dys-
kretna pomoc w sytuacjach, kiedy trudno szukać odpowiedzi i po-
ciech nawet wśród najbliższych. Dwadzieścia pięć rozważań zawar-
tych w publikacji dotyka międzyludzkich relacji,  a także potrzeby 
wnikania w samego siebie oraz szukania pomocy w doświadczeniu 
innych. To doświadczenie drugiego człowieka osnute jest na tekście 
biblijnym, co ukazuje autentyczność głębokiej konfrontacji ze sło-
wem Bożym. Każdy rozdział dotyka spraw drażliwych, ale nie po 
to by drażnić, lecz nieść pokrzepienie i autentyczną nadzieję. „Gdy 
tracisz kogoś najdroższego” (s. 17-24), „Gdy musisz przyjąć przera-
stające cię wyzwanie” (s. 39-43), to niektóre zapowiedzi rozważań 
pomyślanych jako poradnik i przewodnik. „Gdy” pojawiające się na 
początku każdego rozdziału zapowiada łagodne i dobre rady, które 
nie są wchodzeniem nie zaproszonym w cudze życie, ale propozycją 
towarzyszenia i pomocy.

Format „Poradnika”, jego szata graficzna i układ rozdziałów 
pozwalają korzystać z zamieszczonych treści w sposób wygodny  
i swobodny, nikt nie narzuca brnięcia poprzez całą książkę do poszu-
kiwanych zagadnień. Każdy rozdział został opatrzony biało – czar-
ną fotografią, która w sposób wymowny i symboliczny wprowadza  
w tematykę, nie narzucając rozwiązań i ułatwiając spokojne korzy-
stanie z rozważań. Te ostatnie oparte są na tekstach biblijnych wple-
cionych w komentarz do konkretnej sprawy. Osnową jest konkretna 
sytuacja biblijna skonfrontowana  postawą człowieka. Autor cytu-
je także fragmenty Pisma Świętego, które wyodrębnione w tekście 
mogą służyć modlitewnej refleksji. Ks. Jacyniak nie daje gotowych 
odpowiedzi, ale proponuje rozwiązania, które mają stawać się wła-
snymi poprzez wysiłek intelektualny i duchowy. Każdy rozdział 
wieńczą „Myśli do osobistej refleksji modlitewnej”. Myśli te zostały 
zaproponowane w formie trzech rozbudowanych pytań, które staja 
się dla czytelnika okazją skonfrontowania siebie z samym sobą, Bo-
giem, drugim człowiekiem i światem.
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Praca ks. Jacyniaka wzbogaca rynek wydawniczy o propozy-
cję pomocy w realnym postępie duchowym opartym o słowo Boże 
i egzystencjalne doświadczenie. Współczesne nauczanie kerygma-
tyczne Kościoła wiedzie do patrystycznych wzorów, gdzie pytania 
o odpowiedzi były zanurzone w Bożym słowie. „Poradnik” może 
być pomocą dla kaznodziejów i kierowników duchowych, może być 
także cennym dla przyszłych głosicieli orędzia zbawienia. Jednak 
nade wszystko jest szansą dla każdego, kto pragnie iść przez życie ze 
świadomością jakości swojej wiary i jej rozwoju. Biblijne wskazów-
ki są zachętą do słuchania słowa Bożego i znajdowania odpowiedzi 
w konkrecie swojej codzienności.

Ks. Jerzy Swędrowski 
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Ks. Leszek Szewczyk, Kanonicy Odnowa prze-
powiadania słowa Bożego w (archi)diecezji  
atowickiej po Soborze Watykańskim II Księgar-
nia św. Jacka, Katowice 2009, s. 392

Zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa przemienia świat i czy-
ni go przestrzenią spotkania Stworzyciela ze swoim stworzeniem.  
W sposób szczególny to spotkanie dotyczy najdoskonalszego spo-
śród stworzeń – człowieka. Dla niego Ojciec posyła Syna, który so-
lidaryzuje się z Adamem i jego potomkami, abyśmy zobaczyli Tego, 
który wszystko o sobie powiedział w Jezusie Chrystusie. Dobra No-
wina przyniesiona przez Bożego Syna uświadamia ludzką grzeszność  
i Boże wybranie, niewystarczalność ludzką i wszechmoc, Mówiące-
go o sobie; „Jestem, który Jestem”. Bóg, który mówi do człowieka  
w konkretnym czasie sam nie jest czasem i przestrzenią ograniczony; 
ten czas jest istotny dla człowieka, jest bezcennym darem i jedyną 
okazją ku odkrywaniu znaków zbawienia. W „pełni czasów” Jezus 
Chrystus dokonał dzieła zbawienia, to On mówił w Nazarecie, iż sło-
wa Starego Przymierza wypełniły się. 

Od dwóch tysięcy lat człowiek staje wobec rzeczywistości Boga, 
który mówi do konkretnego człowieka, wychodzi z inicjatywą zba-
wienia, współpracy z łaską. Słowo Boże jest zawsze takie samo, rodzi 
wiarę i zbawia. Choć zmieniają się okoliczności, mijają epoki we-
zwanie i zaproszenie Zbawiciela jest ciągle aktualne. Słowa Jezusa  
z Nazaretu trafiały do prostych rybaków i rolników, ale czyniły także 
swojej dzieło pośród wykształconych i rządzących. Dla jednych były 
drogą zbawienia, inni z własnej woli i własnego wyboru przed nimi 
uciekali. Były i są znakiem sprzeciwu wobec grzechu i znakiem wy-
brania w Nowym Ludzie Bożym – Kościele. Pierwsze wieki chrze-
ścijaństwa charakteryzowała radość kerygmatu – odkrywania słów  
i czynów Jezusa Chrystusa, który jest pośród swoich, pośród wierzą-
cych. Jego obecność jest źródłem radości i siły, to bowiem w epoce 
męczenników świat patrzy ze zdziwieniem, a może i strachem na wie-
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rzących, którzy są gotowi oddać życie za Jezusa z motywów wiary. 
To rozpoznanie w Jezusie Chrystusie Zbawiciela dało siłę, która prze-
mienia świat; męczennicy nie ulegali zbiorowej psychozie, ale każdy 
z nich czując się członkiem wspólnoty Kościoła zdawał sobie sprawę, 
że Bóg zna każdego po imieniu i nikogo nie opuszcza. 

Nauczanie kerygmatyczne pierwszych wieków jest inspiracją 
do nauczania i przepowiadania słowa Bożego w każdym czasie. 
Zbawiciel posyła z nakazem misyjnych apostołów i ich następców  
z orędziem Dobrej Nowiny. Mimo zmieniających się uwarunkowań, 
konkretnego kształtu kultury i cywilizacji to samo słowo Ewange-
lii dokonuje swojego dzieła. Choć to słowo jest ciągle takie samo 
i skuteczne potrzeba nieustannej troski, aby było usłyszane i zro-
zumiane. Ks. Leszek Szewczyk – kapłan Archidiecezji katowickiej 
opublikował w 2009 roku pracę: „Odnowa przepowiadania słowa 
Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II”. 
Praca ukazała się w ramach Studiów i Materiałów Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Już sam tytuł 
sygnalizuje dynamikę epoki przepowiadania, która została poddana 
analizie. Obszar Górnego Śląska, który z woli Ojca świętego Piusa 
XI od roku 1925 znalazł się w granicach Diecezji katowickiej, zaś 
rok 1992 przyniósł decyzję papieża Jana Pawła II, który w ramach 
reorganizacji Kościoła w Polsce podniósł Diecezję katowicką do 
rangi archidiecezji. Specyfika Górnego Śląska i doświadczenie dzie-
jów wpisują się w modele i formy przepowiadania.

Ks. Szewczyk podejmując studium homiletyczne w kontekście 
odnowy przepowiadania podjął się  zadania, które określa we Wstę-
pie (s. 1-9) w słowach: „Celem niniejszej rozprawy jest ukazanie sta-
nu przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po 
Soborze Watykańskim II. Chodzi tutaj o przedstawienie faktycznego 
stanu przepowiadania słowa Bożego w archidiecezji katowickiej (co 
stanowi cel teoretyczny rozprawy) oraz ukazanie wpływu struktur 
archidiecezjalnych na realny kształt posługi kaznodziejskiej (cel 
praktyczny)” (s. 7). Wyznaczone sobie cele autor realizuje w sześciu 
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rozdziałach swojej pracy wychodząc od teorii i założeń przyświe-
cających odnowie kaznodziejstwa . Rozdział pierwszy: „Odnowa 
przepowiadania słowa Bożego w Kościele współczesnym” (s. 11-
49) przybliża czytelnikowi specyfikę przemian społeczno-kulturo-
wych epoki Soboru Watykańskiego II oraz nowe spojrzenie na spra-
wę głoszenia słowa Bożego. To odkrycie na nowo przepowiadania 
jako wydarzenia zbawczego, gdzie Bóg mówi w osobie kaznodziei, 
a monolog zamienia się w akt komunikacji i spotkania. Nowy sposób 
głoszenia słowa Bożego, tak naprawdę nie jest nowy, ale odkrywa to 
co w Kościele już się sprawdziło w epoce patrystycznej.

Kolejny rozdział: „(Archi)diecezja katowicka jako miejsce odno-
wy przepowiadania słowa Bożego” (s. 50-137) spojrzeniem na spe-
cyfikę Kościoła w Katowicach. Trudna historia diecezji i jej pasterzy 
została zasygnalizowana w dwóch oddzielnych podpunktach, może 
warto byłoby ją rozszerzyć. Autor pokazuje struktury diecezjalne, 
ich zadania i odpowiedzialność, rys duchowieństwa, wspólnot za-
konnych oraz wiernych świeckich. Pytania budzi rozdzielenie tema-
tyki dotyczącej wydawnictwa od środków społecznego przekazu. 
Godnym podkreślenia jest zauważenie znaczenia sanktuariów Ma-
ryjnych w dynamice życia duchowego archidiecezji. Rozdział trze-
ci: „Odnowa formacji homiletycznej w (Archi)diecezji katowickiej”  
(s. 138-188) przybliża metody i sposoby przygotowywania przy-
szłych głosicieli słowa Bożego, jak również permanentnej formacji 
prezbiterów. Zwrócono także uwagę na rolę świeckich oraz ich for-
mowanie do słuchania słowa Bożego. 

Następne rozdziały dotyczą odnowy przepowiadania  w ramach 
liturgii Eucharystii jak również poza nią. W rozdziale czwartym zwró-
cono uwagę na stronę materialną i formalną przepowiadania homilij-
nego. Autor przybliża znaczenie źródeł przepowiadania oraz zwraca 
uwagę na elementy komunikacyjne. Ks. Szewczyk dla potrzeb swojej 
pracy przeprowadził wśród duchowieństwa Archidiecezji katowickiej 
ankietę, której wzór umieścił w Aneksie (s. 378-389). Jej wyniki po-
magają zarysować obraz posługi słowa w ramach misji, rekolekcji, 
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dni skupienia, czy wydarzeń okolicznościowych. Ciekawa jest ocena 
posługi kapłanów zakonnych i świeckich w dziele ewangelizacji. 

Ostatni rozdział „Wnioski i postulaty homiletyczne” (s. 296-
332) jest pewnego rodzaju rekapitulacją dorobku historii i „dzisiaj” 
Kościoła w Katowicach. Autor dostrzega olbrzymi potencjał jeśli 
chodzi o postawy wiernych, ich przywiązanie do Kościoła, auten-
tyczne praktykowanie postaw chrześcijańskich oraz niesienie wiary  
w codzienność. Drugim wymiarem jest wartość słowa drukowanego 
i mówionego poprzez diecezjalne środki społecznego przekazu. Nie 
bez znaczenia pozostaje znaczenie Wydziału Teologicznego i jego 
rola w rozwoju intelektualnym i duchowym. Ks. Szewczyk wska-
zuje postulat rekolekcji i warsztatów dla duchowieństwa „...w celu 
ponownego odkrycia sensu i radości płynących z posługi słowa”  
(s. 310). Posługa słowa nie może być jedynie okazyjna, czy wynika-
jąca z dyżuru kaznodziejskiego. Autor zwraca uwagę na konieczność 
lepszego zrozumienia liturgii, w czym nie pomaga na pewno prakty-
ka głoszenia homilii niedzielnych przez jednego kaznodzieję. 

Praca ks. Szewczyka dotyczy konkretu duszpasterskiego działania 
na Górnym Śląsku. Jednak podjęte rozważania mają charakter szerszego 
spojrzenia na konieczność dostosowania metod i sposobów komuniko-
wania się w kontekście posługi słowa; to komunikowanie się zakłada 
obecność Zbawiciela, keryksa niosącego wiernie i odważnie Dobrą No-
winę oraz słuchacza, który nie pozostaje obojętny na słowo. W każdej 
specyficznej sytuacji słowo Boże ma być niesione z mocą i przekona-
niem, a świadectwo głoszącego jest nie do przecenienia. Odnowa prze-
powiadania jest ciągle aktualnym postulatem soborowym niezależnie 
od tego, czy odbiorcą kerygmatu jest słuchacz żyjący w środowisku 
wielkomiejskim, czy w mniejszych skupiskach. Praca ks. Szewczyka 
może być zachętą do podejmowania podobnych badań na innych obsza-
rach Kościoła w Polsce. Doświadczenia i sugestie mogą zaś posłużyć do 
jeszcze większej wierności Słowu i odwadze w głoszeniu.

Ks. Jerzy Swędrowski
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Renata Jasnos, Biblia między literaturą, a teolo-
gią, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 264

Biblia jest księgą jedyną i wyjątkową, jej powstawanie znaczy 
tajemnica spotkania Boga z człowiekiem, który słucha i przyjmuje 
słowo życia. Nikt obok niej nie może przejść obojętnie; albo podej-
mie trud zdobywania wiary i wiedzy, albo pozostawi pytania, które 
nie znikają bez odpowiedzi. Biblia powstawała w konkretnym kon-
tekście historycznym, społecznym i kulturowym, co podkreśla jej re-
alność i związek z konkretną sytuacją człowieka. Kontekst egzysten-
cjalny wiąże także formy literackie i znaki kultury, które pomagają 
w zrozumieniu i przyjęciu specyfiki mówienia i słuchania; dialogu  
i współpracy człowieka z jego Stwórcą. Ojciec święty Benedykt XVI 
w swojej Adhortacji Apostolskiej „Verbum Domini” podkreśla zna-
czenie Pisma świętego zaznaczając: „...chociaż wiara chrześcijańska 
nie jest „religią Księgi”: chrześcijaństwo jest „religią słowa Bożego”, 
nie słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego” 
(VD 7). To sformułowanie uświadamia jeszcze bardziej bogactwo, 
które płynie z kart Biblii, bowiem Bóg mówi z całą wspaniałomyśl-
nością i szczodrobliwością. 

Jakiś czas temu na półkach księgarskich pojawiła się praca Rena-
ty Jasnos: „Biblia miedzy literaturą a teologią” wydana przez WAM 
w Krakowie pod auspicjami Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedago-
gicznej „Ignatianum”. Praca jak mówi podtytuł jest „Przewodnikiem 
dla katechetów i formatorów” co wskazuje na próbę pogodzenia teo-
rii z praktycznym przekazem treści biblijnych. Spis treści (s. 5-8) 
zapowiada podział pracy na trzy części, natomiast poszczególne roz-
działy opatrzone tytułami podrozdziałów umożliwiają czytelnikowi 
zorientować się w kierunkach rozważań i przybliżanych treściach. 
We Wprowadzeniu (s. 9-10) autorka sygnalizuje podjęcie w swo-
jej pracy aspektów teologicznych, egzystencjalnych, jak również li-
terackich na kartach Biblii. Te rozważania ma uwieńczyć ekskurs  
o „Wpływie Biblii na kulturę” (s. 253-264), a znaki  wiary wyrażone  



352

Recenzje

w szeroko pojętej ekspresji twórczej człowieka, mają nieść wymiar 
nie tylko kulturowy, ale również katechetyczny.

Część pierwsza: „Biblia zanurzona w historii i kulturze” (s. 11-50) 
przynosi rozważania dotyczące egzystencjalnych radości i trudów 
ludzkich. Pytania o cierpienie i zło, o śmierć i sens życia są zawsze 
aktualne, a ich werbalizacja dokonuje się różnymi środkami wyra-
zu. Autorka zauważa trudności związane ze zrozumieniem tekstu  
i barierę języków oryginalnych w Biblii, jednocześnie podkreśla 
konieczność odkrywania ówczesnej mentalności i postaw związa-
nych  z kulturą. Oczywiście nie warto „dać się zwariować” w jało-
wych poszukiwaniach jedynie okoliczności i zasad ówczesnej kultu-
ry. Przecież wielu już stwierdziło, że postęp i zmiany ku lepszemu  
w człowieku dokonują się dość opornie. Jednak należy brać pod uwa-
gę użyte środki literackie i wszelkiego rodzaju konteksty, począwszy 
od historycznego, aby wydobyć zasadnicze przesłanie, które jest 
przesłaniem na gruncie wiary i człowieczeństwa. Owo „zanurzenie 
w historii i kulturze winno być znane i zrozumiane, aby „dzisiaj” 
kultury i sytuacji człowieka zostało przeniknięte słowem Księgi Sta-
rego i Nowego Przymierza.

Druga część: „Biblia jako literatura” (s. 51-152) przynosi dość 
podręcznikowe ukazanie literackich środków wyrazu, a także roz-
różnienie poszczególnych gatunków literackich. Pokazano ich ana-
logiczność, a także oryginalność jak chociażby w przypadku Ewan-
gelii. „Historia literatury biblijnej” (s. 109-150) została dość precy-
zyjnie ukazana wraz  z podziałem na rodzaje ksiąg i ich specyfikę. 
Ciekawym wydaje się analogia do biblioteki w przypadku Biblii. 
Przecież Pismo święte jest zbiorem ksiąg różniących się ze wzglę-
du na gatunki literackie, autorów, czy czas powstania. Jednocześnie 
zwrócono uwagę na szczególny aspekt, odróżniający ten Zbiór od 
wszystkich innych. Wszystkie księgi dotyczą Narodu Wybranego,  
a następnie Nowego Ludu Bożego, czyli Kościoła. W tych rozważa-
niach realizuje się soborowy postulat jedności i całości Pisma świę-
tego. Tak modne wyrywanie z kontekstu wygodnych dla własnego, 
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często zresztą doraźnego pożytku fragmentów Biblii zaciemnia ob-
raz i utrudnia odkrywanie tajemnicy Objawienia, która wyjaśniła się 
i zrealizowała w Jezusie Chrystusie.

Omówienie „Wielkich tematów teologicznych Biblii” (s. 153-252) 
stanowi trzecią część pracy. Podjęto najpierw temat „Stworzenia – 
odkrywania świata” (157-180), gdzie treść rozważań stanowi dzieło 
stworzenia i jego piękno, tajemnica zła i śmierci, a także dzieło „no-
wego stworzenia”. Ujmowanie integralnie, a nie tylko historycznie 
stanowi walor pracy i pozwala dostrzegać zapowiedzi i ich wypeł-
nienie w Osobie Zbawiciela. Może odrobinę brakuje tutaj pokazania 
tajemnicy ojcostwa samego Boga, który dla człowieka posyła Syna. 
Kolejne wielkie tematy to przymierze z Bogiem i wyzwolenie Bożą 
mocą. Z jednej strony jawi się świadomość, że Bóg skraca dystans 
do człowieka, co w Adhortacji „Verbum Domini” (VD 22) tak zde-
cydowanie podkreśla papież Benedykt XVI, a jednocześnie to sam 
Bóg wyzwala tak naród jak i każdego z osobna. Zapowiedzi mesjań-
skie wypełniły się w Jezusie Chrystusie, a jednak i współcześnie nie 
brakuje oznak niezdecydowania, czy braku przyjęcia Jezusa Chry-
stusa jako Zbawiciela. W podrozdziale: „Oczekiwanie na Mesjasza 
i Boże zbawienie” (s. 207-214) zarysowano sprawę mesjańskich na-
dziei w wymiarze kosmicznym, narodowym i egzystencjalnym. Uni-
wersalizm przyjścia Zbawiciela każe w sposób otwarty i odważny 
zapraszać Go do swojego życia. To pozwala unikać zawłaszczania 
i zawężania duchowego wymiaru życia człowieka. Uświadomienie 
współczesnym realności przyjścia Mesjasza wydaje się niezwykle 
ważnym postulatem. Ucieczka we wróżby i wszelkiego rodzaju od-
realnione próby poznawania przyszłości wskazuje na konieczność 
realizmu słowa Bożego. 

Ostatnie dwa podrozdziały: „Wcielenie – objawienie tajemnicy 
Boga i realizacji zbawienia” (s. 215-240) oraz „Kościół – wspólnota 
świadków Chrystusa” (s. 241-252) wprowadzają czytelnika w zrozu-
mienie znaczenia czasów ostatecznych. Tajemnica Boga, objawiona 
w Jezusie Chrystusie ukazuje swoją pełną miłość w prawdzie krzyża. 
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Czas Kościoła wiodący z Wieczernika od dnia Pięćdziesiątnicy zo-
bowiązuje każdego wierzącego do podejmowania swojego miejsca 
w dziele zbawienia. Choć Bóg o sobie wszystko powiedział współ-
czesny człowiek może oczekiwać powtórnego przyjścia Zbawicie-
la na wzór niektórych chrześcijan czasów apostolskich. Wezwanie 
Apostoła Pawła „Kto nie chce pracować niech też nie je...” (2 Tes 3, 
10b) dotyczy także współczesności. Nie warto biernie oczekiwać, ale 
podejmować okazje ku rozwojowi Królestwa Bożego.

Praca Renaty Jasnos w sposób ciekawy i logiczny wiąże obszary 
słowa, ducha i kultury. Biblia jest skarbnicą wiedzy i drogą wiary. 
Jej znajomość zgodnie ze słowami św. Hieronima jest znajomością 
Chrystusa. Pomoc dla katechetów i formatorów może przydać się 
także głosicielom słowa Bożego na ambonie. Pokazywanie central-
nych tematów teologicznych jest niezbędne dla integralnego formo-
wania chrześcijan. Uczeń Chrystusa ma wiarą i rozumem rozpozna-
wać i odczytywać znaki czasu. Przecież Biblia nie jest skansenem 
zawierającym zabytki piśmiennictwa i form literackich, lecz głosem 
Boga, który objawił się w konkretnym czasie i okolicznościach, aby 
zbawić wszystkich, którzy uwierzą. Jezus Chrystus mówi o ewange-
licznym gospodarzu, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy stare 
i nowe; potrzeba ciągłej refleksji uwagi, aby niczego co istotne nie 
przeoczyć. Słowa i czyny Jezusa Chrystusa już wszystko wyjaśniły, 
trzeba te wyjaśnienia nieść współczesnemu światu.

Ks. Jerzy Swędrowski 
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