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SŁOWO WSTĘPNE

Teologia pastoralna jest coraz bardziej obecna w naukach 
humanistycznych. Przede wszystkim pastoraliści podejmują 
badania we współpracy ze specjalistami różnych dyscyplin na-
ukowych. Wymaga to często działań w wymiarze międzynaro-
dowym. Tak też było i tym razem, kiedy to problem nowej 
ewangelizacji stał się wyzwaniem badawczym dla pastorali-
stów polskich i słowackich. Owocem tej współpracy są artyku-
ły naukowe zamieszczone w tym numerze „Warszawskich Stu-
diów Pastoralnych” w dziale: Nowa ewangelizacja.

Efekty pracy naukowej pastoralistów są dostępne przede 
wszystkim za sprawą publikacji w czasopismach teologicznych. 
Nie są to najczęściej ogólnodostępne periodyki, ale z pewnością 
docierają do nich specjaliści i naukowcy zainteresowani tą 
problematyką. Naukowe publikacje, o charakterze pastoral-, o charakterze pastoral-
nym, powinny również być dostępne ludziom świeckim. Czę-
sto bowiem są to materiały zawierające wyniki dogłębnych 
analiz sytuacji wiernych świeckich w Kościele i w świecie. 
W tym numerze „Warszawskich Studiów Pastoralnych” 
również znalazł się dział zatytułowany: Christifideles laici. Za-
kres badań w tym obszarze jest bardzo zróżnicowany i trudno 
byłoby generalizować ich wyniki. Z tej racji każdy materiał 
naukowy tam zamieszczony należy traktować indywidualnie 
z założeniem, że jest to tylko „mała część dużej całości”. 
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Trzeci dział, tym razem zawierający tylko dwie publikacje 
naukowe, obejmuje szeroko pojętą eklezjologię. Trudno jest tu-
taj precyzyjnie określić granice badań naukowych. Kościół jest 
bowiem żywym organizmem, w którym łączy się nadprzyrodzo-
ność z przyrodzonością, czynniki osobowe z instytucjonalną 
oprawą; w którym człowiek spotyka się z Bogiem i z drugim 
człowiekiem. Z pewnością jeden element jest zawsze niezmienny: 
kapłaństwo, bez którego nie byłoby Kościoła; a Kościół nie 
byłby wspólnotą zbawczą, jeśli nie spełniałby jednej z ważnych 
potrzeb jego członków: nie karmiłby ich słowem i Ciałem Jezusa. 

Na temat wyników badań prowadzonych przez pastoralistów 
istnieją różne opinie. Niektórzy, miejmy nadzieję będący 
w mniejszości, chcą traktować wyniki rzetelnych, oryginalnych, 
często pionierskich badań pastoralnych jako lepszą lub gorszą 
publicystykę. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej 
spektakularne odkrycia naukowe, z najbardziej dzisiaj docenia-
nych dziedzin naukowych, jak np. chemia, fizyka, ekonomia, 
medycyna itd. muszą w ostateczności zostać opublikowane, aby 
mogły stać się ogólnodostępne. Taki cel przyświeca również pa-
storalistom, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za „War-
szawskie Studia Pastoralne”. Jest to bowiem forum, na którym 
spotykają się wybitni naukowcy, przekazują za pośrednictwem 
tego komunikatora wyniki swoich badań i sami zapraszają do 
dyskusji i podejmowania odważnego najważniejszych proble-
mów życia i działalności Kościoła, który jest częścią rzeczywi-
stości ziemskiej. Członkowie Kościoła są także obywatelami 
i mają prawo głosić swoje poglądy, domagać się szacunku, a tak-
że powinni być traktowani jako równoprawni konsumenci dóbr 
ogólnoludzkich. Na tych zasadach mogą prowadzić badania także 
pastoraliści, którzy wyniki swoich badań traktują jako osiągnięcia 
naukowe, a publikacje jako godne szacunku naukowe prace. Za-
praszamy do współpracy kolejnych naukowców, którzy chcą pub-
likować na łamach „Warszawskich Studiów Pastoralnych’.

słowo wstęPne
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PASTORAČNÝ PLÁN KATOLÍCKEJ CIRKVI NA 
SLOVENSKU 2007-2013 A OBNOVA PASTORÁCIE 
MLÁDEŽE V DUCHU NOVEJ EVANJELIZÁCIE

Pastoral plan of the Catholic Church in Slovakia  
(2007–2013) and the renewal of Pastoral care for youth 

in the spirit of new Evangelization

Bp Tomáš Galis

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
17/2012

Pastorácia mládeže je prioritou Cirkvi

Cirkev sa v dejinách vždy snažila v rámci svojich možností 
sprevádzať a viesť mladých ľudí na ich ceste dospievania. Pas-
torácia mládeže je súčasťou pastoračnej aktivity Cirkvi a podľa 
Tonelliho ju môžeme definovať ako všetky aktivity, ktoré Cir-
kev – vedená Duchom Svätým – koná s mladými a pre mla-
dých, aby sa v ich živote uskutočňovala spása, plnosť života 
a aby mladí ľudia prijali nádej. Pastorácia mládeže je teda 
uskutočnením, realizovaním Cirkvi medzi mladými ľuďmi 
v ich podmienkach.1

Zvlášť pápež Ján Pavol II. vyjadril presvedčenie o dôleži-
tosti pastorácie mládeže v našich časoch, ktoré sa aj stalo ofi-

1 Porov. TONELLI, R.: Pastorale giovanile. In: MIDALI, M. A TO-
NELLI, R.: Dizionario di pastorale giovanile. Torino (Leumann): Elle di Ci 
1992, s. 737-738
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ciálnou líniou v pastoračnom zameraní univerzálnej Cirkvi: 
„Pastorácia mládeže je jednou z priorít Cirkvi na prahu tretie-
ho tisícročia“.2 Priorita je určená, hoci zostáva otázne, do akej 
miery sa toto pápežovo presvedčenie realizuje na národných 
a diecéznych úrovniach, či sa chápe len ako prianie alebo ako 
konštatovanie. Úlohou je ešte načrtnúť víziu, ciele krátkodobé 
a dlhodobé a stanoviť stratégiu. 

Ján Pavol II. v exhortácii Christefideles laici napísal pamät-
né dve vety: „Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má 
veľa čo povedať cirkvi. Tento obojstranný dialóg musí byť úp-
rimný, jasný a odvážny“.3 Čo to znamená v praxi? Uvedomuje-
me si, že „z homogénnej sociálnej skupiny mládež sa stal diver-
zifikovaný súbor jednotlivcov...“.4

Katolícka cirkev a mladí ľudia na Slovensku

Na začiatku nového tisícročia sa už aj na Slovensku pociťo-
val – ako v celej západnej a strednej Európe – následkom po-
klesu pôrodnosti úbytok mladých. V čase prípravy tejto prezen-
tácie sme ešte nemali spracované výsledky Štatistického úradu 
o cenzuse z roku 2011, preto sa opierame o údaje z roku 2001. 
Pri sčítaní obyvateľstva žilo v prvej dekáde nového storočia na 
Slovensku v šiestich diecézach 682 441 mladých ľudí od 15 – 

2 JÁN PAVOL II.: List kardinálovi Pironiovi. In: JAN PAVEL II. hovo-
ří o mládeži. Praha: Sekretariát Sekce pro mládež České Biskupské Konfe-
rence 2001, s. 13

3 JÁN PAVOL II.: Christifideles laici, 46. Posynodálna apoštolská 
exhortácia O povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete. Bratislava: Lúč 
1990

4 Medzinárodný tím expertov z Direktoriátu pre mládež a šport Rady 
Európy, spravodajca Dr. A.E. AZZOPARDI: Mládežnícka politika na Slo-
vensku, Bratislava 2005, s. 12
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29 rokov.5 Títo mladí sa pripravovali na svoju budúcnosť v do-
spelom veku. A nejde iba o číselný faktor: niektoré nedávne 
udalosti, ako aj každodenná kronika nám hovoria, že toto  
množstvo mladých, aj keď ich ovláda neistota a strach, alebo 
zavádza únik do ľahostajnosti a k droge, ba pokúša nihilizmus 
a násilie, väčšinou predstavuje veľkú silu, ktorá aj uprostred 
nemalých rizík chce budovať budúcu civilizáciu.

V roku 2010 agentúra IUVENTA robila prieskum o novo 
vynárajúcich sa potrebách detí na Slovensku s alarmujúcim po-
znaním, že za toto prvé desaťročie nového storočia sa zhoršilo 
zázemie v rodinách aj školách ohľadom formovania deti a mlá-
deže. Výraznými negatívami sú najmä: malá angažovanosť ro-
dičov pri výchove detí, nárast agresivity u detí a mladých ľudí. 
Keďže najmä oni sú užívateľmi nových internetových a me-
diálnych technológii, ukazuje sa veľa príležitosti a ohrození 
spôsobenými informačno-komunikačnými technológiami 
a vplyvom médií. Uponáhľaný štýl života a stály nedostatok 
času spôsobujú časté napätia vo vzájomných rodinných a me-
dziľudských vzťahoch, čo sa odzrkadľuje aj na zdravotnom 
stave tejto generácie. Pridáva k tomu aj tlak na výkon a úspeš-
nosť detí od vlastných rodičov, ktorí si neraz kompenzujú 
vlastné nenaplnenia. Úzko s tým súvisí aj problém trávenia 
voľného času.6

Na prelome tisícročí sme zachytili, že mladí ľudia na Slo-
vensku žijú v prostredí, ktoré je silne poznačené pluralizmom 
a praktickým materializmom so sprievodným javmi konzumiz-
mu a relativizmu. Ruka v ruke s nimi kráča aj synkretizmus, 
ktorý stále žiadanej spiritualite dáva nezdravý charakter. Ide-
ológii liberalizmu sú podriadené asi najviac internet a masmé-

5 Porov. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=7059
6 Porov. http://www.iuventa.sk/files/documents/2010novo_vynaraju-

ce_sa_potrebydeti.pdf
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diá. Pre mladých ľudí pracuje množstvo neziskových organizá-
cií a občianskych združení, pričom pozitívom je, že prím tu 
hrajú organizácie s kresťanským zázemím. Ponúkajú množstvo 
najrozličnejších voľnočasových, ale aj náboženských aktivít 
a skúseností. V takomto prostredí a ovzduší vyrastá súčasný 
mladý človek na Slovensku. Rodina už prestala byť miestom 
odovzdávania viery, aj keď jej jednotliví členovia sa k viere  
i k Cirkvi hlásia. Mladí rodičia v podstate chcú, aby ich deti 
boli veriace, ale nechcú ich k tomu aktívne viesť buď preto, že 
to sami nevedia, lebo často odmietajú spôsoby, ako im odo-
vzdávali vieru ich rodičia. 7  

Fakt ochabovania v odovzdávaní viery a jej nedostatočné 
uplatňovanie v živote spoločnosti. Napätie medzi tým, čo je 
kresťanské a životom občianskej spoločnosti je totiž stále čoraz 
citeľnejšie aj na Slovensku. Pod jeho vplyvom sa mnohí ľudia 
stávajú prakticky neveriacimi nie na základe vlastného rozhod-
nutia po dlhej vnútornej námahe, ale preto, lebo „to tak robia 
všetci“.8 

Mladý človek má veľa príležitostí na osobnú skúsenosť s vie-
rou, ale musí sa naučiť vyberať. Keďže prechádza štádiom for-
movania vlastnej osobnosti a preberá vzory, spôsoby správania, 
konania a uvažovania, ktoré sa mu ponúkajú. Mení sa často 
podľa charakteru spoločnosti. Z toho vyplýva potreba jasne 
rozlíšiť vplyvy na mladého človeka, na vonkajšie, potrebné  
k jeho rastu ku skutočnej zrelosti, ako aj na vnútorné vychádza-
júce z psychosociálneho vývoja mladého človeka.

To je cesta: aby mladí evanjelizovali mladých. Ak mladých 
budú evanjelizovať len starší, je možné, že generačný rozdiel 

7 Porov. KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Súčasný stav 
a perspektívy pastorácie mládeže na Slovensku 1998. Bratislava, str. 5

8 PÁPEŽSKÁ RADA PRE KULTÚRU: Kde je tvoj Boh? Trnava: Spo-
lok svätého Vojtecha 2005 s. 16
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bude zásadnou bariérou, ktorá znemožní hlbšie prijatie viery 
alebo zo strany mladých vôbec ochotu starších počúvať. Tak sa 
bude kategória mladých vytrácať zo života farností a diecéz 
a budú si žiť len sami pre seba, ťažšie sa  im bude dozrievať, 
resp. bude sa predlžovať čas ich duchovnej nedospelosti. Táto 
– podľa Kvaternika – tzv. getoizácia sa môže stať potom nega-
tívnym symbolom a biľagom, ktorého sa budú ťažko zbavo-
vať.9  

Tvorba pastoračných plánov na Slovensku. 

Najdôležitejšími dokumentami pre pastoráciu mládeže na 
Slovensku po roku 1989 - po tzv. „nežnej revolúcii“, kde zvlášť 
akademická mládež tiež zohrala významnú úlohu - sa ukazujú 
dva významné pastoračné plány Konferencie biskupov Sloven-
ska: prvý na roky 2001-2006 a najmä druhý pastoračný plán na 
roky 2007-2013. 

V jubilejnom roku 2000 diecézni biskupi na Slovensku, po-
vzbudení apoštolským listom pápeža Jána Pavla II. Novo mil-
lennio ineunte,10 sa rozhodli načrtnúť etapy budúcej cesty 
pastoračnej a evanjelizačnej činnosti vo svojich diecézach a po 
spoločných konzultáciách ich uviesť do súladu s plánmi sused-
ných diecéz. Následne predložili celej Cirkvi na Slovensku 
Pastoračný a evanjelizačný plán na roky 2001–2006.11 Hoci sa 
pri jeho realizovaní prejavila ešte malá pripravenosť kráčať 

9 Porov. KVATERNIK, P. (ed.): Mladina – pot Cerkve. Ljubljana: Dru-
žina 2005, s. 53-55 

10 JÁN PAVOL II.: Novo millennio ineunte, apoštolský list Na začiatku 
nového tisícročia. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2001

11 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný a evanje-
lizačný plán 2001–2006. Bratislava: KBS 2001
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systematickou cestou spoločného plánovania pastoračnej 
činnosti, jeho výzvy sa stali inšpiráciou pre vznik mnohých no-
vých pastoračných iniciatív v jednotlivých diecézach a farnos-
tiach. 

Pri hodnotení tohto prvého pastoračného plánu na národnej 
úrovni sa jasne ukázala potreba i ochota pokračovať na tejto 
ceste, ktoré vo svojom príhovore biskupom Slovenska na náv-
števe ad limina apostolorum v Ríme vyzdvihol i Svätý Otec 
Benedikt XVI., pričom poukázal na aktuálnu nábožensko-kul-
túrnu situáciu na Slovensku a z nej vyplývajúce meniace sa 
pastoračné potreby. Okrem iného povzbudil biskupov, aby 
veľkú starostlivosť venovali pastorácii mladých na obidvoch 
úrovniach školskej i farskej, ktoré sú veľmi užitočné pre bu-
dúcnosť nových generácii.12

Pastoračný a evanjelizačný plán na roky 2001-200613 veľmi 
trefne pomenoval situáciu v oblasti pastorácie mládeže na Slo-
vensku na prelome tisícročí. Vyznieva síce mierne negatívne 
(zabudlo sa viac vyzdvinúť pozitívne skutočnosti), ale hovorí 
o tom, že viacerým spoločenstvám mládeže chýba evanjelizač-
ný rozmer, zmysel pre službu a ochota spolupracovať. Problé-
my sú pomenované kľúčovo a sú naozaj vážne z hľadiska roz-
voja života Cirkvi. Ciele sú stanovené strategicky: ponúkať 
integrálnu formáciu mladým ľuďom, aby boli nielen objektom 
pastorácie, ale subjektom a sami boli angažovaní. 

12 BENEDIKT XVI.: List slovenským biskupom na „ad limina aposto-
lorum“ dňa 15. júna 2007

13 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný a evanje-
lizačný plán 2001–2006. Bratislava: KBS 2001
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Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007-201314 
nadväzuje na predchádzajúci Pastoračný a evanjelizačný plán 
a ako dôležitá pastoračná skupina je zdôraznená mládež.15 

Odporúča aplikovať diferencovaný prístup „podľa veko-
vých stupňov a celkom prispôsobenú rozdielnym životným si-
tuáciám“ mladých ľudí:16

• pre tých, ktorí sú spolupracovníkmi kňaza vo farnosti treba 
ponúkať sprevádzanie a individuálne vedenie, 

• pre tých, ktorí sú pravidelní účastníci bohoslužieb a prijímajú 
sviatosti, ale sa neangažujú v živote miestenej Cirkvi, tým 
treba ponúkať katechézu na prehĺbenie, 

• pre tých, ktorí z rozličných dôvodov len sporadicky kontak-
tujú Cirkev, ale cítia sa byť veriacimi, treba ponúkať evanje-
lizačné programy, aby dospeli k osobnej viere,  

• pre tých, ktorí sa nehlásia k Cirkvi a deklarujú sa ako ateisti 
alebo agnostici, tým by sme mali ponúkať predevanjeli-
začné programy so všeobecne ľudskými témami, aby sme sa 
s nimi stretali na platforme „face to face“, ako človek s člo-
vekom. 
Hoci sa mladí ľudia hlásia k viere, ustavične dostávajú im-

pulzy od prostredia a spoločnosti, ktoré ich odvádzajú od kres-
ťanstva. Obec ani farnosť v súčasnosti totiž už nie je kresťan-
ským spoločenstvom.17 

14 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný plán Ka-
tolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 
2007   

15 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný plán Ka-
tolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 43-50

16 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný plán Ka-
tolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 17

17 Porov.  KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný 
plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 47-49 
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Významné jubileum – (863-2013)

Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku pre roky 
2007-2013 sa odvoláva na misiu svätých bratov zo Solúna 
Konštantína-Cyrila a Metoda, ktorí prišli medzi Slovanov na 
Veľkú Moravu v roku 863.18 

Tento príbeh, spred 1150 rokov, dával vždy v dejinách náš-
mu národu vnútornú silu, odvahu a jednotu, ale aj hrdosť 
v dvoch základných líniách: v línii duchovno-cirkevnej a línii 
spoločensko-kultúrnej. Obe tieto línie sa v ich príbehu spájajú 
a vytvárajú neopakovateľný celok, ktorý dokáže inšpirovať aj 
dnes, tým že definuje základné orientačné body, ale zostáva ot-
vorený vanutiu Ducha Svätého. 

S príbehom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda nachá-
dzame mnohé paralely so súčasnou situáciou Cirkvi na Slovensku. 
Poznáme evanjelium, ale potrebujeme dynamizmus novej evanje-
lizácie, máme rozvetvené cirkevné štruktúry, ale potrebujeme väč-
ší zápal, hlásame Kristovo posolstvo, ale mali by sme ho hlásať 
tak, aby nám obyčajní ľudia naozaj rozumeli a prijímali ho. Potre-
bujeme sa naučiť odovzdávať Kristovo evanjelium novým gene-
ráciám a vychovávať si svojich nástupcov. Potrebujeme, aby in-
kulturácia evanjelia dosiahla kvalitatívne nový stupeň. 

Pastoračné projekty

Predevanjelizačné a evanjelizačné podujatia, formácia ani-
mátorov a sprevádzanie by mali tvoriť základ pastoračnej sta-
rostlivosti Katolíckej Cirkvi na Slovensku pre mladých.  

18 JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 5. Encyklika na pamiatku evan-
jelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach. Rím: 
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1988
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Medzi zásadné projekty Pastoračného plánu Katolíckej Cir-
kvi 2007-2013 patrí skvalitnenie formácie mladých lídrov 
prostredníctvom animátorských škôl na Slovensku a rozšírená 
ponuka modelov príprav na prijatie sviatosti birmovania.

Pastoračný program Zodpovedná mládež „je zameraný na 
posilnenie a podporu systematických aktivít v rámci pastorácie 
mládeže, ktoré už existujú.  Zámerom je viesť mladých k väč-
šej zodpovednosti za seba, za druhých a za svoje okolie.”19 

Pastoračný plán predpokladá v prvej etape realizáciu dvoch 
konkrétnych projektov: 
• Projekt “Formácia lídrov mládežníckych spoločenstiev” 

chce pomôcť riešiť integrálnu pripravu mladých ľudí, ktorí 
sa rozhodnú pomáhať ako animátori (dobrovoľníci) pri for-
movaní ďalších mladých vo farnosti. Uvažoval, že každá 
diecéza bude formovať svojich animátorov prostredníctvom 
animátorskej školy. Predpokladá to vyčleneného kňaza a tím 
spolupracovníkov, ktorí budú spoločne túto formáciu zabez-
pečovať a realizovať (napr. aj v spolupráci s inými diecéza-
mi).

• Projekt „Za dobrú radu“ je viacgeneračným sociálnym pro-
jektom. Základná myšlienka projektu je, že mladí ľudia ako 
dobrovoľníci prichádzajú k seniorom, pomôžu im v domác-
nosti v rozsahu a oblasti, ktorú určia seniori. Odmenou sú 
im dobré rady do života od seniorov, ktoré si zapíšu ako 
výsledok dialógu generácií. Projekt rozvíja dobré vzťahy, 
dobrovoľníctvo, zodpovednosť, dialóg.
Druhá etapa predpokladá zosystematizovanie krokov zame-

raných na prácu s mládežou a “zriadenie diecéznych centier pre 
mládež, kde budú pôsobiť kňazi vyčlenení pre túto prácu. Cen-
trá pre mládež majú napomáhať farnostiam a spoločenstvám 

19 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný plán Ka-
tolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 63
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vychovávať zodpovedných lídrov a ponúkať akcie a podujatia 
na dekanátnej a diecéznej úrovni.”20 

Pastoračný plán spomína, že aj napriek rastúcemu sekulariz-
mu je v našich farnostiach stále prítomných mnoho veriacich, 
ktorí v kresťanskej iniciácii už zažili osobné stretnutie s Ježi-
šom a túžia spolu so svojimi duchovnými pastiermi prehlbovať 
svoj vzťah so živým Bohom. Tých, ktorí dospeli od zachováva-
nia náboženských praktík k osobnej viere a zatúžili po jej pl-
nosti a živote z nej, je potrebné zaradiť do farností cez malé 
spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú. 

Vysoké percento mladých ľudí na Slovensku chodí na vy-
učovanie náboženstva na základných a stredných školách. 
Mnohí sú týždennými účastníkmi nedeľných svätých omší, 
ročne pristupuje k sviatostiam veľké množstvo mladých ľudí 
(či už k sviatosti zmierenia alebo k eucharistii, rovnako tak aj 
k sviatosti birmovania). 

Väčšina sobášov je uzatváraná v kostole za asistencie Cir-
kvi. To všetko sú príležitosti, pri ktorých sa Cirkev snaží oslo-
viť súčasného mladého človeka nielen ako člena davu a masy, 
ale konkrétneho jednotlivca. 

Samozrejme, že môžeme, ba naliehavo musíme diskutovať 
o kvalite prípravy k sviatostiam, o svedectve a stupni náročnos-
ti, aby sme neasistovali pri formálnych deklaráciách zakladajú-
cich sa nie na osobnej viere, ale na kultúrno-folklórnych tradí-
ciách rodín. Je to priestor nielen pre diskusiu na úrovni 
farností, dekanátov a kňazských rekolekcií, ale aj skúsených 
mládežníckych vodcov a samotnej mládeže. Je to príležitosť 
pre vznik osobitných špecializovaných pastoračných tímov, 
príležitosť pre medziodborovú spoluprácu (napr. medzi teoló-

20 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný plán Ka-
tolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 63-64 
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giou a psychológiou) alebo vznik nových štruktúr (napr. pora-
denstvo, inštitút vzdelávania, formačný dom a pod.).21 

Uvedomujeme si, že kňaz zohráva kľúčovú úlohu pri vytvá-
raní živého spoločenstva alebo viacerých spoločenstiev vo far-
nosti. Má tiež veľký podiel na ďalšom duchovnom sprevádzaní 
tých, ktorí sa už zapájajú do apoštolátu a do budovania vzťahov 
medzi sebou navzájom. Takto prirodzene vytvárané skupiny by 
mali postupne dozrievať,  aby sa stali otvorenými spoločenstvami 
pri evanjelizácii a uvádzaní do kresťanského života. Sprevá-
dzanie a formácia angažovaných veriacich sú zamerané zvlášť 
na pomoc pri pastorácii nepraktizujúcich a neveriacich v svet-
skom prostredí zamestnania, miestnej a regionálnej správy 
a politiky, kultúry, športu najskôr pomocou svedectva bez slov, 
skutkami lásky v rámci každodenných kontaktov a následne aj 
pomocou slova, osobnou evanjelizáciou.22

Animátorské školy

Keďže potreby formovania a vzdelávania prekračujú mož-
nosti jednotlivých farností, vznikajú formačné a vzdelávacie 
programy na úrovní diecéz alebo celoslovenské. Jednou z tých 
foriem sú aj sú aj diecézne animátorské školy, ktoré súčasne 
napĺňajú aj realizovanie pastoračného plánu. 

Animátorská škola chce ponúknuť mladému človeku správ-
ne kritériá pre jeho životné rozhodovania. Môže oživiť a inici-
ovať nové aktivity pre integrálnu formáciu mladých ľudí, veď 
dnes sa stále častejšie stretávame s ľuďmi, ktorým chýba rodin-

21 Porov. KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný 
plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 11-13

22 Porov. KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný 
plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 23
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ná výchova, základ prirodzenej ľudskosti. Animátorská škola 
chce ponúknuť atmosféru rodiny a aspoň sčasti riešiť problém 
absencie rodinnej výchovy.

Prvou cieľovou skupinou sú mladí ľudia od 17 do 35 rokov, 
ktorí túžia pracovať s mládežou a chcú napredovať a duchovne 
rásť aj v osobnom živote. Druhou cieľovou skupinou je mládež 
od 13 do 25 rokov, ktorú chceme zasiahnuť prostredníctvom 
absolventov animátorských škôl.23

Skúsenosť ukazuje, že aj v pastorácii mládeže je nevy-
hnutné hľadať nové formy, takými sú napr.: zapojenie pan-
tomímy, hudby, svedectiev a krátkych, výstižných katechéz, 
skúsenosti z víkendových pobytov a jedno-dvojtýždňových 
rekolekcií pre mládež ukazujú veľké možnosti osloviť aj 
dnešnú mládež. 

Počas víkendov a dlhších pobytov je cieľom existenciálna 
skúsenosť kresťanských hodnôt prenesených do bežného živo-
ta. Tieto pobyty sú účinné pri ľudskej, kresťanskej a duchovnej 
formácii a zároveň vychovávajú ku konkrétnej službe iným.  
V súčasnosti sa ukazuje hlad mladých ľudí po pravých kresťan-
ských hodnotách a túžba tvoriť kresťanské spoločenstvá – mlá-
dež konkrétne odpovedá na ponúkané hodnoty a je oslovená 
kresťanskými ideálmi.24

Táto škola dáva dôraz na formáciu, na učeníctvo, na kon-
krétne rozhodnutia viery a systematicky sa snaží uvádzať do 
základov kresťanského života podľa vzoru katechumenátnej 
formácie.25

Formácia v prebieha v troch základných rovinách: 

23 Porov. PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, 73. Apoštolská exhortácia 
o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete (8. decembra 1975) Trnava: Spolok 
sv. Vojtecha 1999

24 Porov. PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, 22.
25 Porov. PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, 44
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• v rozmere ľudskej formácie sa kladie dôraz na komunikáciu, 
sebapoznávanie a sebaprijatie; 

• v duchovnej rovine sa prehlbujú základy kresťanského živo-
ta, modlitby, liturgie a spoznávanie Sv. Písma, ako aj osobné 
prijatie evanjelia; 

• v metodickej rovine, kde ide o formy a metódy ako pracovať 
s dnešnou mládežou. 
Na Slovensku takmer každá katolícka diecéza poskytuje 

formáciu mladých v animátorskej škole,26 aby si osvojili komu-
nikačné zručnosti a boli spôsobilí na vedenie malého spoločen-
stva, nehovoriac o saleziánoch, ktorým je tento typ formácie 
mládežníckych lídrov najvlastnejší.27

Cieľom animatorských škôl je existencionálna skúsenosť 
kresťanských hodnôt prenesených do bežného života. Sústre-
ďujú sa na systematickú formáciu animátorov poriadaním 
pravidelných školení vedúcich, počas ktorých získavajú zá-
kladné zručnosti, vedomosti a schopnosti pre prácu s mláde-
žou.

Novinkou od roku 2011 je Líderská animátorská škola urče-
ná pre absolventov diecéznych animátorských škôl, vedúcich 
spoločenstiev a ľudí v rôznych funkciách vo farnosti či spolo-
čenstve, ktoré vyžadujú líderské zručnosti.28 

26 Animátorské školy prebiehajú v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, 
Španej Doline, Važci, Prešove a Juskovej Voli. V roku 2011 sa k nim prida-
la Godzone school v Sliači a Maďarská animátorská škola v Sikeničke. 

27 Porov. http://www.domka.sk/o-domke/predstavenie-domky/zaklad-
ne-dokumenty/index

28 Porov. Výročná správa ZKSM 2011 – textová časť: Vzdelávanie
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Pastorácia mládeže ako symbol pastoračnej 
starostlivosti Cirkvi o súčasného človeka

Katolícka cirkev na Slovensku ponúka niekoľko aktivít 
v oblasti pastorácie mládeže, ktoré pramenia z našej skúsenosti 
viery a sú jedinečné v európskom priestore: 
• Modlitby mladých za mladých (od Turíc po slávnosť Najs-

vätejšej Trojice) sa mladí ľudia modlia navzájom za seba 
v spoločenstvách alebo vo farnostiach, aby sa dobre pripra-
vili do života a na svoje povolanie

• V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež (každoročne okolo 17. 
novembra) sa konajú stretnutia vysokoškolskej katolíckej 
mládeže – AKADEM. Sú to víkendové dni okolo 17. no-
vembra, ktorý sa u nás celoštátne slávi ako deň boja za slo-
bodu a demokraciu.29 Prvé podujatie sa uskutočnilo na jeseň 
v roku 1992 na mariánskom pútnickom mieste na Starých 
Horách pri Banskej Bystrici. Prvých desať ročníkov sa 

29 Historický kontext súvisí so 17. novembrom 1939 kedy nacisti uzav-
reli české vysoké školy a množstvo študentov bolo deportovaných do kon-
centračných táborov. O dva roky neskôr v Londýne vyhlásili 17. november 
ako Medzinárodný deň študentstva. Dvadsať rokov po vpáde komunistic-
kých vojsk Varšavskej zmluvy (Sovietsky zväz a satelity) do Česko-Sloven-
ska (21. august 1968) sa ekonomická, politická a sociálna situácia komunis-
tického Česko-Slovenska stávala neznesiteľnou. Nesloboda, strnulosť 
a všeobecný nedostatok, spolu s pocitom, že ľudia žijú vo vnútri koncen-
tračného tábora (ostnaté drôty, psy, vojaci so samopalmi na hraniciach) do-
zreli do spontánnych prejavov a manifestácií. Jedna z prvých na Slovensku 
bola 25. marca 1988 sviečková demonštrácia v Bratislave, ktorú bezpeč-
nosť brutálne rozohnala. Obrovské demonštrácie študentov už v januári 
1989 (Palachov týždeň v Prahe) ale už dávali tušiť, že komunistický režim 
sa rúca, a nepodporuje ho už nikto. 17. november 1989 bezprostredne súvi-
sí s tzv. „nežnou alebo zamatovou revolúciou“ v Česko-Slovensku.

Bp Tomáš Galis
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uskutočnilo v Banskej Bystrici a od roku 2002 sa konajú na 
pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.30

Každý by rád videl okamžité rukolapné výsledky, ale takých 
sa v pastorácii, a najmä v pastorácii mládeže, ťažko dočká z ve-
čera do rána. Potrebná je trpezlivosť, veľa trpezlivosti. Ján Pa-
vol II. to vyjadruje slovami: „Skutočné plody stretnutí mladých 
sa nedajú vyčísliť štatisticky, ale jedine skutkami lásky a spra-
vodlivosti, každodennou vernosťou, ktorá je taká cenná, hoci 
niekedy málo viditeľná.“31 

Sme presvedčení, že mladý človek na Slovensku má čoraz 
viac príležitostí k osobnej skúsenosti s vierou, ale musí sa na-
učiť vyberať. „Mladí hľadajú Boha, hľadajú zmysel života, 
hľadajú definitívne odpovede: “čo mám robiť, aby som bol de-
dičom večného života?” (Lk 10,25). V tomto hľadaní nemôžu 
nestretnúť Cirkev. Ani Cirkev nemôže nestretnúť mladých. Len 
treba, aby Cirkev mala hlboké pochopenie pre to, čo je mla-
dosť, aký význam má pre mladého človeka.“32 Správne zaciele-
nie pastorácie mládeže znamená primeraným spôsobom sa pri-
blížiť k mladému človeku, komunikovať s ním jazykom, 
ktorému rozumie, viac svedčiť než hovoriť a nechať mu pries-
tor na vlastný výber.“33 

30 Porov. www.akadem.sk 
31 Posolstvo Jána Pavla II. pri príležitosti XVI. svetového dňa mládeže, 

1 (2001). In: www.rcc.sk/viewtext.php3?d=dokumenty/dok_papezov/Jan_
Pavol_II/posolstva/20001668&n=20001668

32 JÁN PAVOL II.: Prekročiť prah nádeje, s. 122 
33 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný plán Ka-

tolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 43-44
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Pastoračná ponuka Katolíckej Cirkvi na Slovensku 
mladým ľuďom

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je 
občianskym združením, ktoré má bohatú históriu a skúsenosti 
v práci s mládežou, zameranou na plnohodnotné využitie voľ-
ného času mladých ľudí. Medzi aktivity ZKSM patrí množstvo 
krátkodobých, dlhodobých, ako aj pravidelných, systematicky 
organizovaných podujatí pre mládež (spoločenské, vzdeláva-
cie, kultúrne, charitatívne, duchovné, športové) v rámci jednot-
livých regiónov, ako aj na celoslovenskej a medzinárodnej 
úrovni. Medzi konkrétne projekty združenia patria okrem iné-
ho: pravidelné mládežnícke tábory na záchranu historických 
pamiatok „Katarínka“, „Dubova Colonorum“; jazykové tábory 
pre mladých „Anem“– anglické a nemecké, pešia púť Muráň 
– Levoča, kurz Alfa, H2O.34 

ZKSM je partnerom pre projekty: Godzone, Tvoja vec, 
YES, WE CAN..., Akadem, Cyrilometodská cyklopúť do Nit-
ry, dobrovoľnícke projekty: Šanca pre všetkých (Nízkoprahové 
centrum v rómskej osade v Krížovej Vsi), 72 hodín bez kom-
promisu... Počas celého roka – najmä však cez letné mesiace - 
je Slovensko posiate rôznymi gospelovými festivalmi (Voľnosť 
na Nevoľnom, Hajdukfest, Campfest, Lumen...), na ktorých sa 
mladí ľudia radi zúčastňujú. 

ZKSM bolo spoluorganizátorom konferencií Nové víno,  
7 vrchov, podieľa sa na administratíve a akreditácii diecéznych 
animátorských škôl, Líderskej animátorskej školy a Škole ani-
mátorského sprevádzania, na vydávaní publikácií, časopisov 
(Nahlas), pripravuje internetové stránky (www.animator.sk), 

34 Porov. Výročná správa ZKSM 2011 – textová časť
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ktoré sú okrem zdroja informácií aj vhodným a bezpečným 
prostriedkom na formáciu a osobnostný rast mladých ľudí.35 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí 
ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom 
čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a sta-
rosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozlič-
ných iných podujatiach. eRko je zaregistrované na Minister-
stve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. 
Združuje viac ako 8300 členov. 

eRko pripravuje spolu s deťmi: pravidelné stretnutia v ma-
lých skupinkách – spoločenstvách, kde sa rozprávajú, hrajú 
a hľadajú odpovede na otázky, ktoré trápia deti (aj dospelých), 
výlety, tábory, karnevaly, dni radosti, aktivity spojené s ročnou 
témou.

Spolu s vedúcimi ponúkajú kurzy, workshopy, semináre, 
metodické príručky pre pomoc pri práci s deťmi. 

eRko organizuje  alebo spoluorganizuje podujatia a projek-
ty: Dobrá novina, Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej, Vypni 
telku, zapni seba – týždenné obmedzovanie TV, počítača a in-
ternetu a zameranie na tvorivo prežitý voľný čas, Detský čin 
pomoci, Kurzy pre animátorov malých spoločenstiev detí (Za-
číname, základné kurzy, O táboroch, Farbičky – čarbičky a i.), 
Deň počatého dieťaťa. eRko vydáva publikácie, časopisy (Reb-
rík, Lusk, TIK TAK blok ) a metodické materiály.36

35 Porov. : http://zksm.sk//images/stories/vyrocne_spravy/VS_2010-
WEB.pdf. http://mojakomunita.sk/web/zksm/dokumenty

36 Porov. http://www.erko.sk/o-erku/vyrocne-spravy/  
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Iné medzinárodné pastoračné ponuky a príležitosti

Svetové dni mládeže (SDM) tvoria osobitnú kapitolu v ob-
lasti pastorácie mládeže. G. Weigel zaujímavým spôsobom ko-
mentuje vývoj Svetových dní mládeže. Vzťahy Jána Pavla II. 
s mladými ľuďmi začali v tej fáze jeho pontifikátu, ktorej sa 
hovorilo „superhviezda Ján Pavol“. Bral mladých vážne ako 
osobnosti a dával im najavo, že vidí, ako zápasia o zmysel svoj-
ho života. Keď s nimi hovoril, neuberal nič z kresťanského po-
solstva, ktoré on sám naplno žil a keďže žiadna svetová osob-
nosť nevyzývala mladých ľudí, aby sa naučili niesť ťažké veci 
a obetovať sa, uhasil smäd mladých ľudí po hrdinstve a spojil 
ho s ľudským hľadaním Boha. Bol to účinný spôsob evanjeli-
zácie.37 

Ján Pavol II. napísal, že to boli samotní mladí ľudia, ktorí 
ich vytvorili. Keď sa s nimi stretávam, predovšetkým čakám na 
to, čo mi budú chcieť povedať o sebe, o svojej spoločnosti, 
o svojej Cirkvi. A stále im pripomínam: „Vôbec nie je dôležité 
to, čo vám ja poviem – dôležité je to, čo mi poviete vy. Nemu-
síte mi to povedať slovami, ale poviete mi to svojou prítomnos-
ťou, svojím spevom, azda aj tancom, svojimi predstaveniami, 
dokonca svojím nadšením“.38 

Skúsenosť, ktorú získajú mladí ľudia v priebehu niekoľkých 
dní púte do cudzej krajiny, je neopakovateľná. Je to skúsenosť 
kultúrno-spoločenská, ale najmä skúsenosť duchovná, kresťan-
ská a cirkevná. Dáva mladému človeku príležitosť zažiť Kato-
lícku cirkev ako univerzálnu, ako Cirkev, ktorá má veľa podôb 
a uskutočňuje sa v rozličných kultúrach. Dôraz je položený na 

37 Porov. WEIGEL, G.: Svědek naděje. Životopis papeže Jana Pavla II. 
Praha: Práh 2000, s. 491

38 JÁN PAVOL II.: Prekročiť prah nádeje. Bratislava: Nové mesto 
a Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1995, s. 121
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katechézy dávané biskupmi prítomných krajín, na sväté omše 
spojené s príležitosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia, na so-
ciálne aktivity v diecézach a farnostiach, na piatkovú spoločnú 
krížovú cestu, na rôzne sprievodne kultúrne programy, ale naj-
mä na stretnutie so Svätým otcom počas večernej sobotnej vi-
gílie a nedeľnou slávnostnou Eucharistiou, ktorou Svetové dni 
mládeže vrcholia.

Na palube lietadla do Madridu sa novinári pýtali Svätého 
otca Benedikta XVI. na význam Svetových dní mládeže pre 
pastoračnú stratégiu Katolíckej Cirkvi v treťom tisícročí. Od-
povedal, že sú to veľké stretnutia mladých a celého sveta s Je-
žišom Kristom. Sú znamením a súčasťou dlhodobého procesu 
veľkej cesty, sú prílivom svetla, zviditeľňujú vo svete vieru 
a Božiu prítomnosť. Ich príprava vychádza z cesty kríža, ktorý 
putuje po rôznych krajinách a spája mladých v znamení kríža 
a v prekrásnom znamení Panny Márie. Svetové dni mládeže 
vytvárajú priateľstva, otvárajú hranice a dávajú poznať, že je 
krásne byť s Bohom, že Boh je s nami. Napokon dodal, že chce 
v tejto veľkej myšlienke blahoslaveného Jána Pavla II. pokra-
čovať, lebo sú začiatkom univerzálneho uvažovania a spoloč-
nej zodpovednosti, aby Božie semeno mohlo v tichosti rásť, 
hoci o tom štatistiky nehovoria, sú začiatkom priateľstva s Bo-
hom a s ľuďmi.39 

Nová evanjelizácia úzko spojená s mládežou

Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007-2013 
prináša novosť pastoračného prístupu v proporčnom rozložení 
pastoračných síl, aby formácia na apoštolát ako aj prvé ohlaso-

39 Porov. Pevně se držte víry. Benedikt XVI. s mládeží v Madridu. Pra-
ha: Paulínky 2011, s. 129-131  
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vanie v duchu novej evanjelizácie našli popri katechéze a pre-
hlbovaní sa vo viere náležité miesto v rôznych oblastiach živo-
ta. Musíme hľadať nové cesty, spôsoby a výrazové prostriedky 
pre odovzdávanie radosti z evanjelia. Je to čin, ktorý vyžaduje 
odvahu.

Pojem „nová evanjelizácia“ použil po prvý krát pápež Ján 
Pavol II. počas svojej apoštolskej cesty do Poľska v roku 
1979.40 Nejedná sa o nejaké „nové evanjelium“, ani o „opako-
vanie minulosti“. Nie je to ani obnovenie niečoho, čo zlyhalo. 

Mons. Nikola Eterović, generálny sekretár Synody bisku-
pov v jednom rozhovore povedal, že Nová evanjelizácia súvisí 
s Druhým vatikánskym koncilom v zmysle spoločného zámeru 
ako prezentovať súčasnému človeku evanjelium, ktoré je stále 
to isté – včera, dnes i zajtra – iným spôsobom, bližším súčasnej 
kultúre, človeku sekularizovanému. Je odpoveďou na dnešné 
potreby jednotlivcov ako i celých národov, na nové prejavy 
kultúry, ktorá hovorí o našej identite. Nová evanjelizácia je 
prostriedkom, ktorým Cirkev reaguje na nové výzvy súčasného 
sveta. Nie je bremenom, ale liekom, ktorý dá novú radosť 
a oslobodzuje z väzenia vlastného strachu. Kresťania nemôžu 
uchovávať slová večného života len pre seba, pretože ich adre-
sátmi sú všetci ľudia. Každý človek našej doby, či o tom vie 
alebo nie, potrebuje túto zvesť.41

40 Porov. JÁN PAVOL II.: Homília v kostole Svätého Kríža (Mogila, 
Poľsko, 9. júna 1979), č. 1. In: AAS 71 (1979), s. 865: „Kde je vztýčený kríž, 
tam je vztýčené znamenie, že toto miesto zasiahla radostná zvesť o tom, že 
človek je spasený láskou. […] Práve v dobe, kedy sme slávili milénium, bol 
neďaleko odtiaľto  vztýčený nový drevený kríž. Stal sa pre nás znamením, 
že na prahu nového tisícročia, v nových časoch a nových životných pod-
mienkach, sa znovu hlása evanjelium. Začala nová evanjelizácia, nové hlá-
sanie, hoci v skutočnosti ide stále o to isté.“

41 Porov. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120620018
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Adresátmi „novej evanjelizácie“ sú tí, ktorí sa v mnohých 
tradične kresťanských krajinách odcudzili Cirkvi, ako aj tí, kto-
rí žijú v nedávno evanjelizovaných krajinách. Sú síce pokrste-
ní, ale neprijali evanjelium tak, aby do hĺbky premenilo ich ži-
vot a spoločnosť. Na západe je kresťanská viera narušená 
karikatúrou a stereotypom. Život sa v nich prežíva, akoby Boh 
neexistoval a súčasnosť, plná zmien, vedie k strate referenč-
ných bodov. Takýto životný štýl vedie človeka k prežívaniu len 
momentálnej situácie a sťažuje vnímanie a odovzdávanie hod-
nôt. V tejto súvislosti sú kresťania vnímaní ako podozriví a ras-
tie počet kritických otázok ohľadne Cirkvi. Nová evanjelizácia 
je výzvou pre Európu, ale nielen to. Je výzvou pozitívnou, pre-
tože pre národy a osoby, ktoré sa v minulosti stretli s Kristom, 
znamená možnosť nanovo spoznať Cirkev, aby ju vnímali ako 
nevyhnutnosť, najmä v kontexte krízy a dezorientácie, ktoré 
prežívame. 42

Rektor Lateránskej univerzity Mons. Dal Covolo na otázku, 
prečo sme dnes svedkami odklonu mladých ľudí od viery, od-
povedal: „Myslím si, že je to kultúrny fakt, spojený so skúse-
nosťami, ktorým sa týmto mladým dostáva v rodinách, ktoré sa 
viac nespájajú s kresťanským posolstvom. Nehovoriac o škole, 
ktorá riskuje nebyť viac vzdelávacím prostredím a príkladom, 
ktorým by mala byť, a potom je to politický svet... Na druhej 
strane dnes existujú skupiny mladých, ktorí sú svedkami viac 
než akékoľvek historické udalosti. Ale stále ešte hovorím 
o menšine.” 

Ešte pripomenul slová Benedikta XVI., že túžba po Bohu je 
ukrytá v srdci človeka: „Mladý človek nemôže Boha nehľadať: 

42 Porov. http://www.areopag.cz/content/pripravny-material-lineamen-
ta-k-synode-o-nove-evangelizaci-k-dispozici-v-cestine: SYNODA BISKU-
PU: Lineamenta o Nové evangelizaci pro předávání křesťanské víry. XIII. 
řádné generální shromáždění Řím 2012. (Vatikán, 2.2.2011)  

Pastoračný Plán KatolícKeJ cirKvi na slovensKu



28

možno nevie, ako ho hľadať, zmýli si cieľ, ale táto túžba je 
zapísaná v jeho srdci. Našou úlohou, naším záväzkom by malo 
byť zachytenie tejto otázky o pravde a zmysle života, ktorá pre-
býva v srdciach mladých.“43

Pápež Ján Pavol II. začal dialógy s mládežou a Benedikt XVI. 
v nich pokračuje. Aj on často upriamuje pozornosť na mladých, 
ktorí sú „nádejou a budúcnosťou Cirkvi vo svete“, pričom zdô-
razňuje úlohu katolíckej výchovy. Tá je podľa neho obdivuhod-
ná a často namáhavá, ale umožňuje mladým „asimilovať ľudské 
a kresťanské hodnoty“ a inklinovať k láske, k pravde a kráse. 

Mladí ľudia – podľa Pastoračného plánu – predstavujú mimo-
riadne veľkú výzvu pre budúcnosť Cirkvi na Slovensku. Katolíc-
ka cirkev sa na prelome tisícročí tiež učí od mladých, aby s od-
vahou kráčala do budúcnosti, ktorá nás všetkých očakáva.  
V mladých nachádza obraz a spomienku na oblažujúcu mladosť, 
ktorou Kristov Duch Cirkev stále obohacuje. A preto mladí ľudia 
musia byť neustále povzbudzovaní, aby sa sami stali aktívnymi 
subjektmi a protagonistami evanjelizácie.44  

Pamätnými zostanú slová blahoslaveného pápeža Jána Pav-
la II. adresované mladým: “Aj v našej generácii na konci 2. 
tisícročia po Kristu Cirkev vidí seba samu v mládeži”.45

Cirkev chce pomáhať mladým pri ich objavovaní cesty  
k živému Bohu v Ježišovi Kristovi. Ale v prvom rade chce Cir-
kev pomáhať mladému človeku v jeho zápase o podobu jeho 
povolania byť človekom.46

43 Porov. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121010031
44 Porov. JÁN PAVOL II.: Christifideles laici, 46
45 Porov. JÁN PAVOL II.: Parati semper. Apoštolský list k medzinárod-

nému Roku mládeže, 15: AAS 77 (1985), 620-621
46 Porov. KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA: Pastoračný 

plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007- 2013, s. 50
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Streszczenie

Už blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyjadril presvedčenie 
o dôležitosti pastorácie mládeže v našich časoch slovami: „Pas-
torácia mládeže je jednou z priorít Cirkvi na prahu tretieho ti-
sícročia“. Cirkev chce aj 21. storočí pomáhať mladým ľuďom 
pri ich objavovaní cesty k živému Bohu v Ježišovi Kristovi. 
Chce pomáhať mladému človekovi v jeho zápase o podobu 
jeho povolania byť človekom. 

Pastorácia mládeže je zacielenie, ako sa primeraným spôso-
bom priblížiť k mladému človeku, komunikovať s ním jazy-
kom, ktorému rozumie, dodávať mu odvahu viac svedčiť ako 
hovoriť a nechať mu priestor na vlastný výber. Musí reflekto-
vať nové podmienky a situáciu mladého človeka, preto musí 
byť realizovaná v duchu novej evanjelizácie, so zreteľom na 
prostredia, v ktorých sa mladý človek nachádza pri rešpektova-
ní diferencovaného prístupu a personalizovanej pastorácie. Ide 
hlavne o vytváranie vzťahov, čo v sebe zahŕňa prijatie, počúva-
nie, katechézu, mystagógiu, sprevádzanie. Metódy evanjelizá-
cie sú závislé od prostredia, v ktorom sa hlásanie evanjelia 
uskutočňuje. 

Konferencia biskupov Slovenska pri tvorbe Pastoračného 
plánu Katolíckej Cirkvi na Slovensku pre roky 2007-2013 vní-
mala mládež ako veľmi dôležitú pastoračnú skupinu z funda-
mentálneho dôvodu: sú nádejou spoločnosti, ale rovnako sú 
nádejou aj Cirkvi. Majú prebrať štafetový kolík po svojich ro-
dičoch. Na túto úlohu a poslanie sa dlhodobo a zodpovedne 
pripravujú aj vďaka mnohým voľnočasovým aktivitám kres-
ťanských občianských združení a iných kresťanských inštitúcii 
v oblasti tretieho sektora. Preto mladí ľudia musia byť neustále 
povzbudzovaní, aby sa sami stali aktívnymi subjektami a pro-
tagonistami evanjelizácie. Mladí ľudia na Slovensku žijú v pro-
stredí pluralitnej kultúry a sekularizovanej doby so všetkými 
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pozitívami ako aj negatívami. Mnohé kresťanské rodiny už ne-
plnia funkciu odovzdávania viery a uvádzania do kresťanského 
života. Zvlášť mladí ľudia, aj keď sa hlásia k viere, ustavične 
dostavajú impulzy, ktoré ich odvádzajú od kresťanstva. Preto 
v rámci pastoračného programu Zodpovedná mládež boli zvo-
lené projekty na formovanie lídrov mládežníckych spoločens-
tiev a viacgeneračný trochu aj sociálny projekt za dobrú radu. 
Keďže Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku sa na-
chádza už v tretej etape, možno v spätnom pohľade zčasti 
zhodnotiť plánované pastoračné projekty.
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VYBRANÉ DIMENZIE NOVEJ EVANJELIZÁCIE
Selected Dimensions of a New Evangelization

1. Situácia

Západná civilizácia, a osobitne európska, je od čias osvie-
tenstva odklonom od viery, ktorý sa prejavil v sekularizácii 
a desocializácii života. Cirkev, rodina, štát, ktoré boli tradičný-
mi garantmi hodnôt a morálky, takými už nie sú. Náboženstvo 
a morálka sa stali privátnou záležitosťou. Nastal pohyb k väč-
šej slobode, ktorý priniesol okrem iného rozpad koloniálneho 
systému, vyzdvihnutie ľudských práv a rozšírenie oblasti osob-
nej slobody. Na druhej strane sa objavila sloboda rozhodnúť sa, 
či prijať počatý život, robiť si, čo sa mi zachce, a tak sa stala 
prakticky svojvôľou. Európou sa prehnali dve strašné svetové 
vojny, došlo ku starnutiu obyvateľstva a dnes máme pred sebou 
starnúci kontinent s pluralitou kultúr. „Mimokresťanská popu-
lácia v Európe sa rýchlejšie zväčšuje v pomere k ostatnému 
obyvateľstvu. Cirkev uznáva prítomnosť semena Slova a lúče 
Božského svetla v mimobiblických náboženstvách. V hlásaní 
a dialógu treba však dbať na slobodu poslucháčov. Avšak dia-
lóg nemá obmedzovať hlásanie; mal by byť prvkom evanjeli-
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začného pôsobenia Cirkvi.“1 Vedecký a technický pokrok pri-
niesol ekonomický rast a globálnu civilizáciu „Rozvoj modernej 
techniky prináša vznik novej informačnej spoločnosti, a to až 
tak, že možno hovoriť o revolúcii informačnej a komunikačnej.“2 
Nie je možné tento proces zastaviť, no nebolo by dobré zostať 
mimo neho.

Môžeme vidieť zreteľné znamenia našich čias: „Vzrast úcty 
a dôstojnosti človeka, zdôrazňovania, spresňovania a obhajoby 
ľudských práv. Tento celosvetový dialóg napriek rozporuplnos-
ti je zrejme najväčšou spoločenskou i politickou silou. Cirkev 
vstúpila do tohto dialógu nielen preto, že má dvetisícročné skú-
senosti s človekom, ale najmä preto, že môže ponúknuť celú 
pravdu, ohlasovať evanjelium o človeku s jeho minulosťou, 
prítomnosťou i budúcnosťou.“3 V krajinách nielen východnej 
Európy „máme pred sebou prostredie zranené marxizmom, 
v ktorom sa stále viac zahniezďuje materializmus, a ako proti-
váhu evanjelium, ktoré sa chce vteliť do horlivých svedkov slo-
va a života“4. Rastie počet ľahostajných a neveriacich a súčas-
ne podiel príslušníkov nekresťanských náboženstiev. Slovensko 
postihujú tieto javy síce s určitým oneskorením, ale ho postihu-
jú rovnako ako ostatné európske krajiny.5

1 CASANOVA, E.: Výzvy a príležitosti pre evanjelizáciu Európy pred 
rokom 2000. In: Nová evanjelizácia. Bratislava : Teologický inštitút sv. 
Alojza, 1992, s. 21.

2 CSONTOS, L.: Byť otvorení pre znamenia času. In: Nová evanjelizá-
cia. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1992, s. 31.

3 MRÁZ, M.: Ohlasovane evanjelia – dokument, výzva, poslanie. In: 
Nová evanjelizácia. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1992, s. 163.

4 RINDOŠ, J.: Naša spoločnosť potrebuje nádej. In: Nová evanjelizá-
cia. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1992, s. 193.

5 Porov. LICHNER, M.: La situation de la théologie en Slovaquie. In: 
Theologie im Osten Europas seit 1989. Berlin : LIT Verlag Dr. W. Hopf, 
2009, s. 44.
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Západná civilizácia a uprostred nej i krajiny východnej Eu-
rópy naliehavo potrebujú novú evanjelizáciu. Podľa biskupa 
Baláža reevanjelizácia Európy sa dá dosiahnuť len dvoma ces-
tami: Ak skutočne každý pokrstený bude odovzdávať do svoj-
ho okolia vieru v Ježiša Krista zo všetkých svojich síl. Ak majú 
hlásatelia naplniť prvú požiadavku, musia byť na to dokonale 
disponovaní. Hlásateľ musí mať v sebe intelektuálnu schop-
nosť predložiť zdravú náuku tak kvalifikovaným výkladom, 
ako aj osobným príkladom života, ale má aj tvoriť duchovný 
zástoj, vyprosiť milosť tomu, ktorého evanjelizuje.6

Nová evanjelizácia má pred sebou jednotlivcov, skupiny 
a celé masy ľudí, ktorí sú ovplyvňovaní predovšetkým médiami. 
Preto „novú evanjelizáciu pre jeden a pol miliardy kresťanov 
a ohlasovanie evanjelia viac ako trom miliardám nekresťanov 
nie je možné uskutočniť bez použitia spoločensko-komunikač-
ných prostriedkov“7. Kresťania jednoducho musia vystúpiť na 
tento nový areopág.

Výskumy hodnôt ukazujú veľké posuny smerom k indivi-
dualizmu u adolescentov v Európe, zatiaľ čo napr. pre moslim-
ské obyvateľstvo Turecka je hodnota náboženstva na prvom 
mieste.8 V dospievaní mladý človek objavuje novú hodnotu, 
a to potrebu súkromia. Súkromie je potrebné, ale tiež je po-
trebné, aby sa mladý človek vedel otvoriť okolitému svetu. To 
sa dá najlepšie uskutočniť v parte rovnako „postihnutých“. 
V nej možno vykonať také veci, ktoré by človek sám nikdy 

6 Porov. BALÁŽ, R.: Posledná rímska synoda a reevanjelizácia Európy. 
In: Nová evanjelizácia. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1992, s. 7.

7 SOČUFKA, F.: Nová evanjelizácia – otázka človeka neoddeliteľná od 
Boha. In: Nová evanjelizácia. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 
1992, s. 208–209.

8 Porov. Youth in Europe I : An International Empirical Study about 
Life Perspective. Ed. Hans-Georg Ziebertz, William K. Kay. Berlin : LIT 
Verlag, 2009, s. 201.
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nebol schopný urobiť, a navyše prežiť skvelý pocit dobrovoľ-
nej výmeny svojho ja za väčšie a mocnejšie ako my.9 Došlo 
k významným zmenám. „Tí, čo kedysi pristupovali ku všetké-
mu posvätnému s bázňou, až so strachom, v profánnom, seku-
larizovanom prostredí bezhlavo zanechajú nielen svoju ostý-
chavosť, ale aj opravdivé náboženské, mravné a rodinné 
hodnoty.“10

Možno konštatovať, že súčasná mentalita je plná paradoxov. 
„Na jednej strane sa šíri anti-life mentalita (zmýšľanie proti 
životu), na druhej strane snaha mať dieťa za každú cenu. V jed-
nom i v druhom prípade sa dieťa pokladá skôr za „doplnok“ 
manželov alebo za „objekt“ rodičov.“11 Niektorí sa domnievajú 
že „hlavnou prekážkou novej evanjelizácie sú rôznorodé teolo-
gické stanoviská k autentickému učeniu Cirkvi, ku ktorým sa 
pripája aj sekularizácia. Ide o vnútorné nebezpečenstvo pre 
Cirkev, ktorá je v morálnej kríze. Jej korene sú v strate zmyslu 
pre hriech, v strate citlivosti svedomia a v zanedbávaní sviatos-
ti zmierenia.“12 Na jednej strane je logické, že kultúrny plura-
lizmus vedie aj ku pluralite teologických názorov, no princípy 
zostávajú tie isté.

9 Porov. VALOVIČ, E.: Výchova ako prostriedok evanjelizácie. In: 
Nová evanjelizácia. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1992, s. 234–
235.

10 KYSELICA, J.: Aký kňaz pre dnešnú farnosť : Pokus o charakteris-KYSELICA, J.: Aký kňaz pre dnešnú farnosť : Pokus o charakteris-
tiku. In: Nová evanjelizácia VIII. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity, 1999, s. 131.

11 TONDRA, F.: Umelé oplodnenie. In: Nová evanjelizácia IX. Brati-
slava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2000, s. 149.

12 BALÁŽ, R.: Posledná rímska synoda a reevanjelizácia Európy. In: 
Nová evanjelizácia. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1992, s. 11.
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2. Zmena kultúrnej mentality

Od polovice dvadsiateho storočia máme do činenia s azda 
najväčšou zmenou kultúrnej mentality, predovšetkým mladí 
ľudia, ktorí denne trávia hodiny na internete, sa stávajú prota-
gonistami týchto kultúrnych zmien. „V prvých pokoncilových 
rokoch sa venovala bezprostredná pozornosť viac ateizmu než 
kultúre. V posledných rokoch sa však závažnosť témy »ateiz-
mus« objavuje pomenej (aspoň militantný alebo intelektuálny 
ateizmus) a mení sa na dôraz: niekto by mohol namietať, že 
prevládajúca forma nevery je dnes skôr kultúrna než ideologic-
ká. Je to viac záležitosť životného štýlu než spôsobu myslenia. 
Preto zo zorného uhla pastorálnej teológie viery celkový náhľad 
na kultúru získava nový význam.“13 V súčasnosti sa objavili 
úplne nové oblasti, ktorým sa treba venovať, aby boli pochope-
né a evanjelizované.

Hudaček konštatuje všeobecne prijímaný názor, že „tradič-
né zjednocujúce prvky v západnej spoločnosti sú jeden za dru-
hým na ústupe. Vytráca sa kresťanská spoločnosť. Rodina nie 
je miestom zjednocovania jej vlastných členov. Aj samotná 
práca v rozmanitých formách povolaní, dnes už ovládaná tech-
nikou, je na úpadku“14. Faktom je, že „súčasná spoločnosť za-
čína nevedomky meniť preferenciu hodnôt, ktoré sa stávajú 
všeľudskými normami spolužitia človeka ako bytosti, ktorej 
niečo chýba, alebo aj ktorú niečo napĺňa, či motivuje, človeka, 

13 GALLAGHER, M. P.: Nový význam kultúry pre pastorálnu teológiu. 
In: Nová evanjelizácia IV. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1995, 
s. 45.

14 HUDAČEK, M.: Kultúra mladých a viera. In: Nová evanjelizácia IV. 
Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1995, s. 71. 
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ktorý sa ženie za hmotným, čo dáva zmysel jeho hodnotovej 
orientácii“15. 

Zmeny kultúrnej mentality poznačili chápanie manželstva 
a rodiny ako najzákladnejšej štruktúry ľudskej spoločnosti.  
„U mladých ľudí vystupuje do popredia nápadná relativizácia 
vzájomného vzťahu, až jeho banalizácia. Stiera sa rozdiel me-
dzi vzťahom na doživotie a vzťahom na krátky termín. Na všet-
ky manželské vzťahy, vrátane pohlavných, sa dnes pozerá 
z perspektívy nestálosti, provizória, t. j. dočasného termínu.“16

Vedecký pokrok prostredníctvom rozumového bádania od-
halil a zvládol to, čo bolo po stáročia tajomstvom prírody, na-
rušil systémy viery, ktoré boli prostredníctvom kozmológie 
a náboženstva dôsledne integrované do tradičných spoločností. 
Tým zároveň získal do svojich rúk moc, pred ktorou sa pred-
tým skláňal. Rozvojom poznania sa vyvinul typicky moderný 
postoj sekularizácie a desocializácie. Sekularizácia a pluraliz-
mus oslabili vplyv náboženstva na spoločnosť a na jednotlivca 
a ľudstvo viedli k základnej domnienke, že už dosiahlo nadvlá-
du nad svojím vlastným osudom a nad osudom sveta.17 Boh sa 
stal zbytočným pre vysvetlenie vzniku vesmíru a odhalení zá-
had sveta. 

Súčasne s rastom vedeckého poznania a s rozvojom techniky, 
čo sa prejavilo v preferovaní mestského životného štýlu a urba-
nizácie, možno badať aj trend odcudzenia. Až tak, že „odcudze-
nie sa stáva základným pocitom moderného človeka. Častou re-

15 HERIANOVÁ, A.: Kresťanstvo v masmédiách – výzvy pre etiku 
v dnešnom svete. In: Nová evanjelizácia V. Bratislava : Teologický inštitút 
sv. Alojza, 1996, s. 61.

16 HUDAČEK, M.: Kultúra mladých a viera. In: Nová evanjelizácia IV. 
Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1995, s. 72.

17 Porov. AMBROS, P.: Consecratio mundi – proroctví nebo utopie? In: 
Nová evanjelizácia VII. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzi-
ty, 1998, s. 17.
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akciou na ochudobnenie života ľudí sú postoje rezignácie, skepsy 
a postoje náboženského protestu. Nové náboženské hnutia pred-
stavujú okrajovú záležitosť, sú reakciou na stav náboženskej nú-
dze v spoločnosti. Typickým syndrómom tohto stavu je vysoká 
miera individualizmu, ktorý je zviazaný s pocitom nedostatku 
zmyslu, postupná strata schopnosti vytvoriť osobný transcen-
dentálny postoj. Ťažisko záujmu tvorí kariéra...“18. Pritom však 
človek je osobou a tým je prirodzene uprostred spoločenstva. 
„Človek ako osoba má svoju nedotknuteľnú dôstojnosť, ktorá 
má svoj hlboký základ v tom, že Boh stvoril človeka na svoj 
obraz a povolal ho k nadprirodzenému životu. Človek ako Boží 
tvor je stredobodom všetkých stvorených vecí, má transcendent-
né určenie a je objektom nekonečnej Božej lásky. Boh ho stvoril 
z lásky a z lásky ho aj udržuje. Podobnosť človeka s Bohom vy-
tvára jeho opravdivú dôstojnosť a je predpokladom opravdivej 
slobody.“19 Práve podoba na Boží obraz je tým opravdivým kľú-
čom k pochopeniu a zdôvodneniu ľudských práv. 

Dôstojnosť človeka sa prejavuje aj v jeho slobodnej tvori-
vosti, čo má svoje špecifické vyjadrenie v umení, ktoré bolo 
vždy spojené s náboženstvom. „Ak spoločnosť – a v oveľa väč-
šej miere to platí pre spoločnosť náboženskú – odmietne ume-
nie, odmietne veľmi dôležitý prostriedok vlastného sebavyjad-
renia, sebasprostredkovania, ale i sebavnímania, sebazážitku 
a tiež sebakultivovania. Ak si túto tézu postavíme pozitívne, 
vyjdú nám z toho významné potencie umenia, ktoré nemožno 

18 AMBROS, P.: Nové perpektivy pastorální teologie. In: Nová evanje-
lizácia VIII. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 1999,  
s. 15.

19 VRAGAŠ, Š.: Ľudské práva vo svetle sociálneho učenia Cirkvi. In: 
Nová evanjelizácia VII. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzi-
ty, 1998, s. 322–323.
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nahradiť nijakou inou aktivitou.“20 Umenie a kultúra vo vše-
obecnosti sú potrebné na vyjadrenie a žitie viery.

3. Inkulturácia viery

Zmeny súčasného sveta, civilizácie a kultúry sú výzvou pre 
novú evanjelizáciu. Prudké kultúrne premeny a ich dynamika sa 
stali permanentnou výzvou. Čo v minulosti trvalo stáročia, sa dnes 
uskutoční v priebehu jedného-dvoch desaťročí. Celkom zreteľne 
to vidno na prípade moderných informačných a komunikačných 
technológií, ktoré sú doménou predovšetkým mladej generácie. 
Generácia rodičov akoby dobiehala v tejto oblasti svoje deti. Tieto 
nové prostriedky sú výzvou aj pre ohlasovanie viery, aby boli nie-
len pochopené, ale aj zapojené do novej evanjelizácie. Netreba ich 
démonizovať, ale hľadať spôsoby, aby sa mohli stať novými 
a účinnými prostriedkami evanjelizácie. Lebo „všetky spôsoby 
myslenia, vyučovania, výskumu, prijímania zodpovednosti v spo-
ločnosti majú potrebu, aby boli kriticky zhodnotené a aby boli 
obohatené hodnotami evanjelia; to, čo je podstatne dôležité, je in-
kulturácia evanjelia a evanjelizácia kultúr“21.

Ako pripomína Emil Krapka: „Už v apoštolskej dobe evan-
jeliové posolstvo zapúšťalo korene v gréckom kultúrnom pro-
stredí a samo postupne vplýva na formovanie byzantskej kultú-
ry. Vznik jednotlivých orientálnych cirkví (sýrska, arménska, 
koptská, etiópska...) značí súčasne výraznú inkulturáciu evan-

20 HLINICKÝ, J.: Umenie v novej evanjelizácii (ako luxus, potreba, či 
nevyhnutnosť?). In: Nová evanjelizácia II. Bratislava : Teologický inštitút 
sv. Alojza, 1993, s. 72–73.

21 LIBERTI, V.: Evanjelizácia mladých v podmienkach univerzity La 
Sapienza. In: Nová evanjelizácia II. Bratislava : Teologický inštitút sv. Aloj-
za, 1993, s. 106.
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jelia do týchto národných kultúr.“22 Dnes, keď sú vďaka médi-
ám mnohé procesy komunikácie medzi kultúrami oveľa rých-
lejšie, je potrebná vyššia flexibilita. 

Naozaj, stretnutie viery a kultúry nie je ničím novým: na-
chádzame ho v celých dejinách Cirkvi ešte pred vedomou ref-
lexiou tohto vzťahu. Stačí pripomenúť, že kresťanské posols-
tvo, vyjadrené pôvodne pojmami hebrejskej kultúry, bolo 
neskôr „pretlmočené“ a prenesené do kategórií helénskej kul-
túry, ktorú použili prvé ekumenické koncily pri zostavovaní 
vyznaní viery, čo pretrvali až do našich čias. Potom tu máme 
západné Cirkvi „vtelené“ do stredovekej ekumény a nato do tej 
širšej, európskej. Dejiny Cirkvi svedčia o mnohých príkladoch 
inkulturovaného kresťanstva, v ktorom pestrosť nielenže ne-
škodí jednote Cirkvi, ale práve naopak, svedčí o nej.23 

Pri uvedomenej reflexii o vzťahu medzi vierou a kultúrou 
musíme nevyhnutne vychádzať zo skutočnosti, že každá viera, 
ktorá sa má stať pre človeka vecou života, ba životom samot-
ným, potrebuje kultúrne sprostredkovanie. Kultúrne sprostred-
kovanie nie je metódou či štýlom, ktorý by bol viere cudzí, je 
to konštitutívny rozmer samotnej viery.

Je potrebné urobiť istý druh syntézy medzi kresťanskými 
hodnotami a kultúrnymi prvkami, lebo viera bez historického 
sprostredkovania rozličných kultúr nemôže byť ani pochopená, 
ani žitá. Hoci je teda viera nezávislá od všetkých kultúr, preto-
že ich presahuje, predsa, ak sa nestane kultúrou, nebude nikdy 
naplno prijatá, nebude sa s ňou v jej celistvosti uvažovať, nebu-
de verne žitá. Ide teda o nevyhnutný a nikdy definitívne ukon-
čený proces.

22 KRAPKA, E.: Teologické základy inkulturácie. In: Nová evanjelizá-
cia IV. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1995, s. 127.

23 Porov CSONTOS, L.: Úvod do filozofie kultúry. Bratislava : Teolo-
gický inštitút Aloisianum Trnavskej univerzity v Trnave, 1996, s. 171.
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Za najlepšiu definíciu inkulturácie sa pokladá táto: Inkultu-
rácia je zaradenie kresťanského života a posolstva do konkrét-
nej kultúrnej klímy takým spôsobom, že tento život a toto po-
solstvo sú nielen schopné sa prejaviť vo vlastných prvkoch 
tej-ktorej kultúry, ale majú aj inšpiratívnu, normatívnu a zjed-
nocujúcu funkciu, vďaka ktorej sa táto kultúra transformuje 
a pretvára a pričiňuje o zrod nového stvorenia.24

Len ak sa kresťanská viera prejaví v životnom štýle a v spô-
sobe, ako človek žije, môže mať pre neho význam a človek ju 
môže aj zakúsiť. Bez tejto tak povediac „telesnej“ prítomnosti 
ľudu by zostala prakticky prázdnou a bez trvácnosti. Z tohto 
pochádza nutnosť, aby sa evanjelizácia zapojila konkrétne do 
súradníc priestoru a času, kultúry a dejín, na základe ktorých sa 
vzájomne odlišujú rozličné národy, pričom však nemá znehod-
notiť vlastnú novosť a špecifickosť svojej ponuky, nemá sa dať 
„uväzniť“ nejakou kultúrou až do tej miery, že by zostala de-
formovaná. Viera totiž skutočne nie je kultúrou, ale nemôže 
jestvovať bez inkulturácie. To sa týka skutočnosti, že viera je 
z hľadiska svojho usporiadania vtelením. 

„Ak sa naša viera má stávať kultúrou, musíme kultúru žiť. 
Nestačí byť jej pozorovateľom, komentátorom, alebo príleži-
tostným užívateľom. Len takto, zvnútra, môže byť aj kňaz plat-
ný pri tvorbe kultúry, môže ju svojou mierou evanjelizovať. 
Cirkev v posledných dvoch storočiach stratila svoj kultúrotvor-
ný potenciál – v prostredí Cirkvi sa dnes darí gýču.“25 – Pripo-
mínajú kresťanskí umelci.

Kultúra je však dynamickým celkom, je integrovaná a sú-
časne integrujúca, prináša so sebou konštitutívne prvky v po-

24 Porov CSONTOS, L.: Úvod do filozofie kultúry. Bratislava : Teolo-
gický inštitút Aloisianum Trnavskej univerzity v Trnave, 1996, s. 178.

25 ARNÝ, L.: O potrebe kultúrnej formácie kňaza. In: Nová evanjelizá-
cia VIII. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 1999, s. 41.
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dobe vízie sveta a existencie, hodnôt a modelov konania, a vo 
svojej hlbokej podstate prináša náboženský rozmer. Prenášanie 
týchto konštitutívnych prvkov sa uskutočňuje prostredníctvom 
symbolov, ktoré zahrnujú nielen nejaký jazyk, ale aj celú orga-
nizáciu spoločnosti. Z toho vyplýva, že nie je možné uvažovať 
o inkulturácii, ktorá by sa obmedzila na vyjadrovanie prvkov 
viery symbolmi novej kultúry bez toho, že by nepodnecovala 
dynamickú interakciu a určitú vzájomnú integráciu. Nevyhnut-
ne dôjde ku zmenám a premenám tak na jednej, ako aj na dru-
hej strane. V skutočnosti autentický význam inkulturácie spo-
číva v tom, že prináša dva koesenciálne prvky: na jednej strane 
je to zúrodňovanie kultúry kresťanskou vierou vďaka námahe 
ohlasovateľov evanjelia, ktorí ju predstavujú vtelenú do foriem 
a termínov tejto kultúry; na druhej strane je to klíčenie viery vo 
vnútri novej kultúry a jej námaha a schopnosť vyjadriť vieru 
nanovo podľa vlastných schopností a v originálnej podobe.

Gallagher hovorí: „Celá ľudská kultúra, v tom najlepšom 
zmysle slova, je uplatnením ľudskej slobody a tvorivosti. Vy-
užívať tento dar je ustavičným návratom, odrazom Stvoriteľa 
a je zodpovednosťou, ktorú sme dostali od Boha za túto zem 
a za dejiny. Každé ozajstné vzájomné pôsobenie viery a kultúry 
je inšpirované vtelením, ktoré samo osebe bolo kultúrne. Preto 
sú veriaci vyzvaní preniknúť a ochotne prijímať rozmanité ľud-
ské reality ako napodobnenie samotného Boha. Tento dialóg 
viery a kultúry by však nemal byť príliš naivný. Práve tak ako 
Ježiš trpel v tesnej blízkosti zdeformovanej kultúry, vrátane ná-
boženskej, ktorej chýbala pravá otvorenosť pre Boha, takisto aj 
stretnutie Cirkvi a kultúry musí znamenať transformáciu kultú-
ry evanjeliom.“26

26 GALLAGHER, M. P.: Nový význam kultúry pre pastorálnu teológiu. 
In: Nová evanjelizácia IV. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1995, 
s. 46–47.
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4. Informačné a komunikačné technológie

Kultúry rozvíjajúce sa počas storočí sa kvalifikujú nielen 
pomocou autority, ktorá zodpovedá nejakým hodnotám, ale aj 
prostredníctvom tradície. V našich aktuálnych kultúrach, viac 
sofistikovaných, nadobudol fenomén komunikácie svojím spô-
sobom takú vplyvnú moc a intenzitu ako nikdy v minulosti, 
pokiaľ ide o vlastné zloženie, ako aj o „výchovné príklady“ ší-
riacich sa hodnôt (alebo nehodnôt). Masmédiá redukujú fyzic-
kú vzdialenosť, vedú ku štandardizácii jazyka, stávajú sa roz-
hodcami sociálneho stavu, modifikovali štruktúru rodiny, 
prispievajú k rastu materiálnych hodnôt, podporujú praktický 
materializmus a sú všeobecným faktorom sociálnych a politic-
kých zmien.27 Na týchto „daných faktoroch“ sa filozofia usiluje 
o rovnováhu všetkého osobného, a tak musí formulovať nie-
ktoré pozorované dosahy masmédií na kultúru.

Medzi zmenami, ktoré priniesli masmédiá do kultúry, treba 
predovšetkým zdôrazniť určitú zmenu obsahov, v ktorých je 
vyjadrená mnohotvárnosť hodnôt a požiadaviek. Nie všetci 
majú tie isté modely, takže vznikla určitá konfrontácia, ktorá je 
predovšetkým kritická voči každému kultúrnemu a etickému 
absolutizmu. Osobitne vyhrotená sa stáva vďaka fundamenta-
listickému prístupu k vyjadreniu hodnôt vo vlastnej kultúre.

Existuje určitý oveľa hlbší vplyv, ktorý sa rodí na latentnej úrov-
ni a ktorý smeruje ku štrukturalizácii osoby a kritérií úsudku zakla-
dajúceho hodnoty. „Médium je prostriedok, na prvý pohľad neut-
rálny a použiteľný dobre i zle, bez mocenských alebo iných 
nárokov. Namiesto prostriedku vzájomnej komunikácie sa môže 

27 Porov. CSONTOS, L.: Úvod do filozofie kultúry. Trnava : Dobrá kni-
ha, 1996, s. 141–142.
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stať prostriedkom moci, neslobody, nekultúrnosti a nemravnosti.“28 
„Dnes sa vďaka rozvoju nových komunikačných technológií stali 
médiá činiteľom, ktorý vo veľkej miere vyvíja rozhodujúci vplyv 
na utváranie modelu spoločenského života, a prostredníctvom toho 
na systém hodnôt, na charakter medziľudských vzťahov, na kvalitu 
ľudského prostredia, v značnej miere určuje možnosti a smerova-
nie človeka a spoločnosti.“29 Cirkev má pekné vyhlásenia o mé-
diách, ale prax je od nich niekedy veľmi vzdialená. Hovoria jasnou 
rečou a sú smerodajné pre dobrú mediálnu politiku Cirkvi. „Ale 
práve tu je problém. Tak je to aj so Svätým písmom. Ono je tu už 
takmer dve tisícky rokov, kým však bude len samo a pre seba star-
núť v knižnici, nepôjde to s Cirkvou lepšie. Treba presadiť Sväté 
písmo do života, tu a teraz.“30 Platí to aj o cirkevných dokumen-
toch.

Človek, ktorý žije v masmediálnej spoločnosti, má teda pred 
sebou novú výzvu: nutnosť umocniť kapacity analýzy, usudzova-
nia, voľby, aby gigantický „trh správ“ nemonopolizoval nadvládu 
idey. Je dané, že informácia vo svojom všeobsahujúcom význame 
sa ľahko môže stať nástrojom tlaku na kultúrny systém. 

Západná demokracia, ktorá čoraz viac nadobúda liberálnu 
dimenziu, a dokonca až v podobe anarchistickej, ak chce zostať 
opravdivou demokraciou, musí obnoviť ďalšie dve heslá Fran-
cúzskej revolúcie: rovnosť a bratstvo. Iba tak možno dospieť 
k odhaleniu vecí, ktoré sú dobre rozlíšiteľné od trhovej ekono-
miky a triumfujúceho kapitalizmu (trh bez pravidiel, bez hra-

28 KOLÁŘ, P.: Masmedia – nebo komunikace? In: Nová evanjelizácia 
V. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1996, s. 82–83.

29 KOPROWSKI, A.: Wieloaspektowość polityki duszpasterskej Koś-KOPROWSKI, A.: Wieloaspektowość polityki duszpasterskej Koś-
cioła wobec mediów. In: Nová evanjelizácia V. Bratislava : Teologický in-
štitút sv. Alojza, 1996, s. 85.

30 RÖTHLIN, H. P.: Dobrá zvesť v modernom svete : Ku komunikačnej 
politike Katolíckej Cirkvi. In: Nová evanjelizácia V. Bratislava : Teologický 
inštitút sv. Alojza, 1996, s. 138–139.



44

níc, bez etických ohraničení): sloboda podujatí a podnikania 
(čo sú vlastne hodnoty) a glorifikovanie divého liberalizmu; 
sloboda tlače a komunikácie a televízny manažment v rukách 
egoistických vlastníkov médií pre ochranu ich egoistických zá-
ujmov a svojvôle. Nejde tu o to, aby sme zatracovali alebo dé-
monizovali masmédiá; pre tých, ktorí ich riadia, je to otázka 
čestnosti a spravodlivosti; pre tých, čo ich prijímajú, je to otáz-
ka ich výchovy k zodpovednému a kritickému prijímaniu.

„S rozšírením počítačov, internetu a mobilov sa objavil aj 
nový typ závislosti – od internetu, internetovej alebo mobilnej 
komunikácie alebo od počítačových hier. Únik do virtuálneho 
sveta, zhoršenie sociálnych vzťahov a uzatváranie sa pred oko-
lím, rozštiepenie identity na reálnu a virtuálnu – až po stratu kon-
taktu s realitou, to sú javy, ktoré by nemali nechať rodičov ľahos-
tajnými. (...) Dôležité je, že médiá nezobrazujú realitu, ale ju 
vytvárajú. Médiá sú konštrukcia, obsahujú ideologické a hodno-
tové posolstvá a tie súkromné majú najmä komerčné záujmy. (...) 
Hodnotová štruktúra a integrita človeka je preto zameraná na 
otázky súvisiace s faktormi, ktoré sa v súčasnosti podieľajú na 
fragmentácii a diskontinuite človeka. Bez integrity, založenej na 
pevnom a konzistentnom hodnotovom koncepte a celostnej 
identite, prestáva byť v živote človeka prítomný aj veľmi dôleži-
tý faktor, ktorým je zmysel života. Ak klesá orientácia na zmy-
sel, zhoršuje sa psychohygiena človeka, stúpa počet frustračných 
účinkov, zosilňujú sa neurotické a depresívne tendencie. Dneš-
nými médiami predstavovaný ideál dobrého života sa zakladá na 
vyhľadávaní zážitkov slobody v podobe cestovania, adrenalíno-
vých športov, voľného pohodlného, nestresového života, spoje-
ného iba so zábavou.“31

31 SLAVÍKOVÁ, N.: Rodičia stratení vo virtuálnom svete. In: Culture 
and Morals of Family in Globalised Society. Ed. Vladimír Ďurikovič, Mária 
Ďurikovičová. Trnava, 2012, s. 181.
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Oblasti dôležité pre prácu s médiami a modernými infor-
mačnými a komunikačnými technológiami môžeme podľa 
Ščurkovej zhrnúť do piatich bodov. „1. Cirkev musí vytvárať 
verejnú mienku. 2. Cirkev musí uskutočňovať komunikáciu.  
3. Cirkev má spĺňať výchovnú a prorockú úlohu. 4. Cirkev 
môže médiá ovplyvňovať, ak sa odborne angažuje. 5. Kresťa-
nia majú pracovať v médiách a preberať zodpovednosť.“32

5. Farnosť

Druhý vatikánsky koncil zdôraznil starobylé učenie, že Cir-
kev je vo svojej podstate spoločenstvo. Józef Kulisz pripomína 
výroky cirkevných otcov o spoločenstve Cirkvi, o komúnii (ko-
inonia), na ktorých buduje svoju náuku koncilová konštitúcia 
o liturgickej obnove Sacrosanctum concilium. „Podľa Jána Da-
mascénskeho je jednota kresťanov vyjadrená Pánovou obetou, 
keď Pán nazýva svoje telo chlebom, ktorý vznikol z množstva 
zŕn, a víno svojou krvou, ktoré vzniklo z mnohých bobúľ. To 
vyjadruje, že kresťanské spoločenstvo vzniklo z mnohých 
osôb, ktoré sa zjednocujú Kristovým telom a krvou a tvoria 
jeho Tajomné telo. Naznačuje aj myšlienku sv. Cypriána, ktorá 
vyjadruje jednotu kresťanov založenú na eucharistii.“33

Centrom mystického života Cirkvi je ohlasovanie Božieho 
slova a slávenie eucharistie. Božie slovo prináša v pokornej 
službe ohlasovateľov Božiu milosť vtedy, keď je živé a žité 

32 ŠČURKOVÁ, M.: Masmédiá a kvalita života. In: Nová evanjelizácia 
IV. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1995, s. 205.

33 KULISZ, J.: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teil-KULISZ, J.: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teil-
harda de Chardin. In: Studia Theologica Varsaviensia UKSW, roč. 38, 2000, 
č. 2, s. 141.
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v kňazskej službe.34 „Náš Spasiteľ pri poslednej večeri, v tú 
noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho 
Tela a svojej Krvi, aby ňou neprestajne pokračoval v priebehu 
vekov v obete Kríža, kým on sám nepríde. Tým zveril Cirkvi, 
svojej milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho 
vzkriesenia – sviatosť nežnosti, znak jednoty, puto lásky, 
veľkonočnú hostinu, na ktorej sa prijíma Kristus (SC 47). Sprí-
tomnená obeta Kríža nie je pasívnou udalosťou, ale sprítomňu-
je samotného Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý chce všetko, čo jes-
tvuje, zjednotiť a priviesť k Otcovi (porov. SC 48).“35 No toto 
mystické spoločenstvo je aj ľudským spoločenstvom a v ňom 
sa prejavuje. 

Cirkev je podstatne spoločenstvo. Podľa Josepha Ratzingera 
„viera predstavuje sieť vzájomnej závislosti, ktorá je súčasne 
sieťou solidarity jedných voči druhým, kde každý podporuje 
druhých a druhí podporujú jeho. Táto základná antropologická 
štruktúra sa objavuje aj v našom vzťahu s Bohom a nachádza tu 
tiež svoju pôvodnú formu ako svoj integračný stredobod“36. 
Spoločenstvo nie je v jeho chápaní len niečo, čo sa dodatočne 
pripojuje k životu Cirkvi, ale je jeho stredobodom a konštitúci-
ou. Farnosť je privilegovaným miestom, kde sa tvorí a žije 
v každodennom živote spoločenstvo Cirkvi. Jozef Kyselica 

34 Porov. LICHNER, M. Pohýňaný milosťou k službe v pokore : Žité 
a ohlasované kňazstvo podľa svätého Augustína. In: Patristická literatúra 
a európska kultúra. Trnava : Dobrá kniha, 2008, s. 74–75. 

35 KULISZ, J.: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teil-KULISZ, J.: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teil-
harda de Chardin. In: Studia Theologica Varsaviensia UKSW, roč. 38, 2000, 
č. 2, s. 143.

36 RATZINGER, J. : Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava : Spo-
lok svätého Vojtecha – Vojtech, 2008, s. 75–76.
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zdôrazňuje, že farské spoločenstvo je založené „na hustom tka-
nive ľudských vzťahov“37. 

Podľa českého teológa Ambrosa „pastorálna teológia sa bude 
musieť viac pýtať na to, čo si vyžaduje celistvé ponímanie života 
a ako je možné ho dosiahnuť. Pastorálna teológia musí život 
utvárať, pretože vychádza z vnútornej skúsenosti života, aký je 
a má byť. Treba si uvedomiť, že aj nereflektovaný život je 
hodnotou“38. Zmeny kultúrnej mentality sú výzvou pre pastorál-
nu teológiu a osobitne pre život farského spoločenstva. „Farnos-
ti, najmä mestské, zaberajú nielen veľké územia, ale v ich pôsob-
nosti žije mnoho tisíc ľudí ponorených v hlbokej anonymite, 
v ateizme a v náboženskej ľahostajnosti. Veriaci žijú bok po 
boku s príslušníkmi iných vyznaní a ľudí bez vyznania, ale často 
necítiť ich prítomnosť ako evanjeliového kvasu. Farnosť je 
a zaiste musí zostať základným miestom evanjelizácie ako usta-
vične sa obrodzujúce spoločenstvo viery.“39

Tu sa ukazuje, že „napriek nezastupiteľnej úlohe kňaza vo 
farnosti je tiež veľkým Božím darom, ak sú vo farnosti laici, 
ktorí žijú v hlbokom osobnom spoločenstve s Kristom a snažia 
sa o dôsledný život podľa evanjelia, sú opravdivým kvasom 
evanjelia. Nová evanjelizácia našich farností má iste veľa aktu-
álnych oblastí, na ktoré by sa mal klásť dôraz, no predovšet-
kým na kvalitné katechizáciu a utváranie spoločenstva“40. Bez 

37 Kyselica, j.: Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti. Trnava : 
Dobrá kniha, 2006, s. 90.

38  AMBROS, P.: Nové perpektivy pastorální teologie. In: Nová evanje-
lizácia VIII. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 1999,  
s. 21.

39 CSONTOS, L.: Predslov. In: Nová evanjelizácia II. Bratislava : Te-
ologický inštitút sv. Alojza, 1993, s. 7.

40 Porov. RÁBEK, F.: Farnosť – miesto a východisko evanjelizácie. In: 
Nová evanjelizácia II. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1993,  
s. 138.
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angažovanosti laikov však nemožno klásť nádej na novú evan-
jelizáciu. V duchovnej obnove Cirkvi má mládež svoju úlohu 
tak na úrovni všeobecnej, ako i miestnej. Obnova života vo far-
nosti sa musí sústrediť na evanjelizáciu a katechizáciu mláde-
že.41 Mládež každej generácie vždy charakterizuje túžba odlíšiť 
sa od predchádzajúcej generácie. Je to prirodzený a zaiste od 
Boha zakódovaný zákon rozvoja, rastu, zdokonaľovania, daný 
všetkému stvoreniu, najmä ľudstvu.42 Mládež je osobitne citli-
vá na medziľudské vzťahy a na priateľstvo. To zakladá jej zmy-
sel pre komunitu.43 Aj dnes je to predovšetkým mládež, ktorá je 
hlavným nositeľom rozvoja informačných a komunikačných 
technológií. „Z pocitu osobnej zodpovednosti bezprostredne 
vyplýva aj aktívny prístup k evanjelizácii. Pasivita, vyčkávanie 
a trpnosť sú v priamom protiklade k radosti, ktorú môžeme pre-
žívať len vtedy, ak evanjelium ohlasujeme aktívne a iniciatív-
ne, ak vytvárame a pripravujeme situácie na jeho ohlasovanie.“44

Inšpirujúce je napokon konštatovanie Gallaghera: „Veľmi 
zriedka som našiel neveru tam, kde sa mladý človek naučil 
modliť osobne, alebo kde mal rozumnú a príťažlivú nábožen-
skú výchovu, alebo kde bol členom menšieho kresťanského 
spoločenstva s možnosťou vzájomného priateľstva a výmeny, 
alebo napokon, kde mohol pravidelne a veľkodušne pomáhať 
menej privilegovaným členom ľudskej spoločnosti. Všetky 
štyri spolu sú však prakticky neotrasiteľné ako piliere viery. Sú 

41 Porov. KRAPKA, E.: Evanjelizácia mládeže a farnosti. In: Nová 
evanjelizácia II. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1993, s. 7.

42 Porov. BALÁŽ, R.: Mládež – budúcnosť Cirkvi. In: Nová evanjelizá-
cia II. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1993, s. 15.

43 Porov. BRUNCLÍK, A.: Vyzrievanie mladého človeka v láske a ot-Porov. BRUNCLÍK, A.: Vyzrievanie mladého človeka v láske a ot-
váranie sa pre život v dvojici. In: Nová evanjelizácia II. Bratislava : Teolo-
gický inštitút sv. Alojza, 1993, s. 30.

44 BENKO, P.: Radosť z evanjelizácie. In: Nová evanjelizácia II. Brati-
slava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1993, s. 24–25.
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také staré ako Skutky apoštolov, kde čítame, že veriaci boli ver-
ní učeniu a spoločenstvu apoštolov, zúčastňovali sa na modlit-
bách a lámaní chleba, a delili sa o to, čo mali s núdznymi. 
A slová, ktoré o tom napísal sv. Lukáš, platia aj dnes: Získali si 
priazeň a obdiv celého ľudu a »Pán zo dňa na deň zväčšoval ich 
počet«.“45

„Zdá sa, že cieľom súčasnej pastorácie je priviesť ľudí k pr-
vému svätému prijímaniu a potom tento stav udržiavať. Všetko 
je zamerané akoby len na jeden cieľ – aby ľudia chodili na 
prijímanie. A nevieme im ponúknuť nič viac. Ako odpoveď na 
takýto stav vzniká pokus o nový model farnosti, ktorý však ne-
zostáva iba modelom, ale stáva sa realitou vo viacerých farnos-
tiach v Poľsku.“46 Podľa prof. Blachnického, zakladateľa hnu-
tia Svetlo – Život, populárne nazývaného Oáza, ktoré je 
zamerané na formáciu laikov ku zrelému a zodpovednému 
kresťanstvu, cieľom modernej pastorácie vo farnosti by sa 
malo stať vovedenie do života farského spoločenstva, v ktorom 
sa prijímajú sviatosti, no jej život sa nevyčerpáva iba v ich pri-
jímaní.

Dôležité je prijať, že „mladí nie sú iba predmetom evanjeli-
zácie, ale i jej významnými, Bohom povolanými nositeľmi. Aj 
dnes mladí majú otvorené srdce pre Božie oslovenie; jasnejšie 
vycítia, čo dnes Duch hovorí Cirkvi; ochotne sa otvoria jeho 
volaniu: »Hľa tu som ja, pošli mňa!« Len mladé srdce je schop-
né povedať s Petrom Ježišovi: »Pane, ty vieš všetko, ty dobre 
vieš, že ťa milujem.« (Jn 21,17)“47. 

45 GALLAGHER, M. P.: Komunikovať vieru v novej kultúre. In: Nová 
evanjelizácia II. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1993, s. 61.

46 KOVÁČIK, M.: Evanjelizácia ako prvá etapa budovania farnosti. In: 
Nová evanjelizácia II. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1993,  
s. 87.

47 KRAPKA, E.: Prorocké povolanie a poslanie mladých. In: Nová 
evanjelizácia II. Bratislava : Teologický inštitút sv. Alojza, 1993, s. 96–97.
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Streszczenie

V dôsledku roztržky medzi vierou a kultúrou v čase osvie-
tenstva sa v Európe udomácnil silnejúci trend privatizácie ná-
boženstva a morálky. Už blahoslavený pápež Ján Pavol II. zdô-
raznil potrebu reevanjelizácie, respektíve novej evanjelizácie 
starého kontinentu. Napriek mnohým snahám nebadať výraz-
nejší posun smerom k oživeniu kresťanstva, ktoré váhavo vstu-
puje do súčasnej kultúry a prostredia moderných komunikač-
ných a informačných technológií. Farské spoločenstvá sú skôr 
v defenzíve, pričom by to malo byť naopak, kresťania by mali 
byť kvasom vo svete, teda mali by aktívne utvárať súčasnú kul-
túru. Z toho nasleduje potreba novej inkulturácie viery, zblíže-
nia viery a kultúry, či vtelenie viery do súčasnej kultúry. Evan-
jelium nemôže byť skutočne prijaté a žité, ak sa aj dnes nestane 
konštitutívnym prvkom kultúry. Je to možné iba s prispením 
najnovších informačných a komunikačných technológií a akti-
vitou jednotlivcov vo farských spoločenstvách, ktoré by sa 
mali opäť stať tvorcami kultúrneho rozvoja. Z toho vyplýva 
potreba venovať sa najmä nasledujúcim trom dimenziám novej 
evanjelizácie: kultúra, informačné a komunikačné technológie, 
farnosť. 
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Úvod

Pápež Ján Pavol II. v posynodálnej exhortácii Christifideles 
laici napísal: „Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má 
veľa čo povedať Cirkvi.“1 Tento obojstranný dialóg musí byť 
úprimný, jasný a odvážny. Cirkev musí mládež oslovovať tam, 
kde sa pohybuje, a na rovine vzťahov, ktoré prežíva. 

Všetci cítime, že sme ponorení do veľkého kultúrneho i spo-
ločenského pohybu. Aj Slovensko sa tak ako všetky stredo-
európske krajiny nachádza na ceste odniekiaľ. Staré vnímanie 
sveta sme odvrhli, nové tvoríme. Šíri sa hodnotová vyprázdne-
nosť spolu s veľkou orientáciou na konzum a s ľahostajnosťou 
voči kultúrnym hodnotám. Paralelne s týmito procesmi sa osla-
bujú kresťanské základy morálky. Mizne svedectvo kresťan-
ského života a čoraz viac sa upúšťa od náboženskej praxe. Sil-
ný dosah má izolujúci a odcudzujúci vplyv väčšiny masových 
komunikačných prostriedkov.2 Mládež prechádza dnes veľkou 

1 JÁN PAVOL II.: Christifideles laici : Posynodálny apoštolský list. 
Bratislava : Lúč, 1990, č. 46.

2 Porov. MISTRÍK, E.: Kultúrna globalizácia Európy a súčasná civili-
začná kultúrna situácia na Slovensku. In: Demokracie a Evropa v době glo-
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premenou. Tieto zmeny sa v dialógu Cirkvi s mládežou musia 
brať do úvahy. Nazbierané dedičstvo niekoľkých predchádza-
júcich generácií sa pozoruje ako ovocie v sociálnej, psychickej 
i náboženskej oblasti.

V prezentácii sociologického výskumu religiozity mládeže 
možno presnejšie rozpoznať aj oblasť vzťahu mládeže k du-
chovným a náboženským hodnotám a inštitúciám. Teraz sa 
však oprieme o poznatky z lektúry niekoľkých článkov alebo 
častí kníh, ktoré sa zaoberajú touto tematikou.

1. Mládež ako spoločenský produkt

Španielsky pastoralista Baldomero Rodríguez vo svojej knihe 
Salid a los caminos (Vyjdite na cesty) hovorí o mládeži a jej stave 
ako o dedičstve troch generácií – rozčarovanej generácie dedov 
a pragmatickej generácie otcov, až po mladú generáciu prázdnoty.

Z pohľadu na dedičstvo generácií sa trochu dá spoznať ten 
produkt, ktorý označujeme pojmom mládež. Mladý človek je 
človek počiatku tretieho tisícročia, a on je adresátom novej 
evanjelizácie.

Čo mladým odovzdali dedovia? Rozčarovanie a sklamanie. 
Vsadili na rozum, pokrok a matériu. Rozum im však nevedel 
dať odpoveď na základné otázky života. Pokrok, ktorý mal byť 
zárukou šťastia a blahobytu, sa obracia proti nim. Materiálna 
platforma ako miesto plnosti a slobody neprináša vnútorné 
uspokojenie. V každom prípade, mladým sa ponúkol svet po-
chybovania o možnosti nájsť pravdu, svet relativizmu a subjek-
tivity, ktorý zvádza k ľahostajnosti.3

balizace. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s. 4.
3 Porov. RODRÍGUEZ, B.: Salid a los caminos. Madrid : San Pablo, 

1995, s. 174.
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Čo ponúka generácia otcov? Táto generácia, oslabená ab-
senciou istôt, vyznáva ako najväčšie hodnoty prospech, prie-
bojnosť a zisk, hodnoty, ktoré priniesli predovšetkým urýchle-
ný rozvoj elektroniky a techniky. Utvárajú spoločnosť 
poznačenú plytvaním, konzumom, dravosťou, čo má za násle-
dok hlbokú ekonomickú krízu. Spoločenský život sa dehuma-
nizuje a systém hodnôt sa redukuje na štyri zásady: byť zname-
ná mať (boh = peniaze); byť znamená uspieť (boh = úspech); 
byť znamená vyzerať (boh = obraz); byť znamená užívať (boh 
= pôžitok). Realita sa vníma len z hľadiska vlastníctva, ako 
niečo, čo možno vlastniť, manipulovať, využívať. A toto sa 
vzťahuje i na ľudské bytosti, ktoré znamenajú čoraz menej. Prí-
roda i ľudia sa už nepokladajú za subjekt, ale za objekt, ktorý je 
zaujímavý dovtedy, kým je z neho prospech. Solidarita a ne-
zištná pomoc tu nemajú priestor.4

Hodnoty, rozčarovania, sklamania i vyznania dedov a otcov 
nesú teraz tí, ktorým závidíme mladosť, krásu, zdravie. Mlá-
dež, generácia závratu. Dostali všetko, po čom túžili predchá-
dzajúce generácie. Napriek tomu je to najväčšmi odkázaná ge-
nerácia, generácia s pocitom prázdnoty a neschopnosti čeliť 
nezdaru a životným ťažkostiam.5

2. Odpoveďou Cirkvi je evanjelizácia

Videli sme na pozadí troch generácií, ako postupne padli 
mýty rozumu, pokroku a podstaty a priniesli rozčarovanie tým, 
ktorí im bezhranične verili. Istota bola vystriedaná frustráciou, 
dlhodobé odmietanie Boha sa prejavuje vnútornou prázdnotou 
a slabosťou, neschopnosťou urobiť zásadné rozhodnutia. Člo-

4 Porov. RODRÍGUEZ, B.: Salid a los caminos, s. 180.
5 Porov. RODRÍGUEZ, B.: Salid a los caminos, s. 181.
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vek nie je schopný chápať kresťanskú hodnotu bratstva a ne-
zištnej pomoci, pričom zakusuje absolútnu neschopnosť čeliť 
nezdaru a životným ťažkostiam. Mnohí mladí ľudia sa cítia 
vnútorne oklamaní a radikálne nešťastní. Na rad prichádza al-
kohol, drogy, neviazaný sex, kriminalita a nezriedka aj samov-
ražda.

V súčasnosti sa v živote kresťanských cirkví môžeme stret-
núť s dvoma smermi, s ktorými sa spája úsilie o novú evanjeli-
záciu tých oblastí, kde kresťanstvo bolo – alebo ešte i je – väč-
šinovým náboženstvom. Je to inkulturačný model evanjelizácie 
a bibliocentrický model evanjelizácie.

Inkulturačný model evanjelizácie
Prvý model sa opiera o myšlienky pápeža Jána Pavla II., ako 

ich sformuloval hneď na začiatku svojho pontifikátu v roku 
1979. Tento model možno nazvať inkulturačným a v Katolíckej 
Cirkvi prevažuje. Vychádza z predpokladu, že obyvatelia Euró-
py sú prevažne kresťania, pretože kedysi prijali kresťanstvo. 
Európania v mnohom čerpajú zo svojich historických koreňov, 
a preto sú z toho pohľadu azda nevyslovene, ale určite ovplyv-
není kresťanstvom. 

Tento model používa ako základný prostriedok evanjelizá-
cie kultiváciu a resakralizáciu kultúrneho a náboženského ži-
vota širokých vrstiev obyvateľstva. Je to výzva k návratu ku 
tradícii. Všetky tieto tradičné prvky (Vianoce, Veľká noc, spo-
mienka na zosnulých, uznávanie mnohých mravných zásad) sú 
v myslení ľudí spojené s konkrétnymi zážitkami, obradmi, ale 
aj s konkrétnymi očakávaniami a otázkami. Úlohou Cirkvi je 
na konkrétnom mieste ľuďom pomáhať tieto otázky a očakáva-
nia odkryť a ponúknuť na ne odpoveď viery.6

6 Porov. KAPLÁNEK, M.: Evangelizovat výchovou a vychovávat 
evangeliem. In: I. vědecká katechetická konference. Praha : KTF UK, 2006.
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Bibliocentrický model evanjelizácie
Zatiaľ čo tento katolícky model inkulturácie vychádza 

z predpokladu, že kresťanstvo je tu, hoci oslabené, ale predsa 
zohráva ešte svoju úlohu, narastá skupina mladých ľudí, predo-
všetkým v mestách, ktorým chýbajú aj tie najzákladnejšie in-
formácie o kresťanstve a nikdy sa nestretli so zrozumiteľne 
a pochopiteľne podanou radostnou zvesťou evanjelia. Pre túto 
stále vzrastajúcu skupinu bude potrebné pripraviť iný model 
evanjelizácie, ktorý možno nazvať bibliocentrický. Tento smer 
vznikol v evanjelickom prostredí turíčnych cirkví. Vychádza 
z predpokladu, že každý Európan má právo na to, aby sa stretol 
v nejakej zrozumiteľnej forme s evanjeliovým posolstvom 
a mohol na základe osobného obrátenia k Ježišovi Kristovi zís-
kať nový život a novú nádej.

Základným predpokladom uskutočňovania tohto modelu je 
schopnosť porozumieť jazyku a spôsobu myslenia mladých 
ľudí. Ak s týmito mladými ľuďmi vojdeme do každodenného 
kontaktu, zistíme, že naše náboženské pojmy sú pre nich prázd-
ne slová, ktorým nerozumejú, a zásady, ktoré im chceme všte-
povať, sú pre nich nepochopiteľné. Oveľa prijateľnejšie bude 
viesť s nimi dialóg o ich potrebách, ako ich oni cítia a túžia 
naplniť.7

3. Znaky mladých adresátov evanjelizácie

Jacek Dudzic označil súčasného adresáta novej evanjelizá-
cie vo svojom článku pätnástimi znakmi. Pomôžu nám udržať 
si predstavu o pozitívnych i negatívnych faktoch, s ktorými 
musí Cirkev počítať pri stretnutiach s mladými ľuďmi dneška.

7 Porov. KAPLÁNEK, M.: Evangelizovat výchovou a vychovávat 
evangeliem. In: I. vědecká katechetická konference.
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1.  Človek komunikácie – jeho základným prostriedkom po-
hybovania sa po svete je rýchla, účinná a technicky pokro-
čilá komunikácia; tu sa potreby a očakávania súčasného 
mladého človeka značne líšia od potrieb a očakávaní mla-
dého človeka spred dvoch-troch desaťročí.

2.  Človek multimediálny – pohybuje sa v audiovizuálnom 
prostredí, v ktorom dominujú eleektronické médiá, všade 
a pre každého dostupné.

3.  Človek reklamy, ktorý rozumie, že všetko, čo má akúkoľ-
vek hodnotu, je vhodným spôsobom prezentované a uve-
dené.

4.  Človek obrazu, ktorý používa zobrazovací jazyk, komiksy 
a mnohoznačné symboly.

5.  Človek formy, ktorý často ani veľmi neskúma obsah a vý-
znam, ale vystačujúco ho priťahuje atraktívna forma.

6.  Človek sebarealizácie, ktorý sa zaujíma o rozvoj, zdoko-
naľovanie a dosahovanie stanovených cieľov, aj keď nie 
sú ušľachtilé.

7.  Človek konzumný, ktorý je zvyknutý mať na dosah ruky 
to, na čo má chuť.

8.  Človek skúsenosti, ktorý akceptuje len to, čo je živé, pre-
svedčivé a primerané životu, a menej sa zaujíma o teóriu, 
idey a abstrakcie.

9.  Človek globálny, pre ktorého svet nepredstavuje tajom-
stvo, a bariéry, ktoré musí zdolávať, sa mu nezdajú pri-
veľké.

10. Človek migrujúci, ktorý má dostatok odvahy pretrhnúť vä-
zbu a korene a putovať z miesta na miesto v hľadaní lep-
šieho života.

11.  Človek slobodný, s hlbokou potrebou slobody v osobných 
rozhodnutiach.
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12.  Človek zaujatý prácou, ktorý vie, že kto tratí čas a čaká, 
môže zmeškať rýchlo odchádzajúci vlak do lepšej budúc-
nosti.

13.  Človek postmoderný, ktorý žije v rýchlo sa meniacom, 
sfragmentalizovanom postmodernom svete, v ktorom sú 
hodnoty relatívne a tradičné, logické a usporiadané systé-
my sa už nepokladajú za primerané.

14.  Človek postkresťanský, ktorý chápe svoje kresťanské ko-
rene ako súčasť tradície, čo sa mu čoraz viac javí ako nie-
čo, čo platilo kedysi, ako niečo starosvetské.

15. Človek ezoterický, ktorý sa zaujíma o duchovnosť bez 
ohľadu na jej charakter.8

Už sám pohľad na tento neúplný portrét nového adresáta 
evanjelizácie svedčí o tom, aká veľká úloha stojí pred Cirkvou. 
Je to výzva k používaniu nových metód evanjelizácie na no-
vých areopágoch súčasnej civilizácie. Znamená to hlboko vstú-
piť do sveta adresáta, porozumieť jeho potrebám a spôsobom 
myslenia, aby sa posolstvo mohlo správne sformulovať.

Ľahšie sa cez výskum religiozity mládeže získajú údaje 
o potrebách a očakávaniach mladých ľudí od Cirkvi, ako im 
v praxi zabezpečiť reálnu odpoveď a ponuku. Často vnímame 
požiadavky, ktoré sa kladú na farnosť a osoby v nej účinkujúce, 
ale zároveň konštatujeme, že v tejto chvíli a v tejto podobe nie 
sme schopní vyhovieť.

Výčitka, že naše farnosti sú len pre konzumentov kultu 
a sviatostí, že farské priestory sú nedobytnou pevnosťou, že 
pastorácia je stále zúžená na štyri steny kostola, že sa viac po-
užíva moralistický ako evanjelizačný tón v homíliách a v roz-
ličných príhovoroch, že sa k veriacim pristupuje masovo, bez 
kategorizovania, že laici sú malo angažovaní a že pretrvávava 

8 Porov. DUDZIC, Jacek: Spór o nowość Nowej Ewangelizacji. In: Stu-
dia Gdańskie, XX, 2007; oaza.plserwis www Ruchu Światło – Życie
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rezervovanosť, až odpor ku spoločenstvám, sa vo veľkej miere 
potvrdzuje. A pritom farnosť je stále chápaná ako miesto kon-
krétneho realizovania sa Cirkvi uprotred ľudí tohto sveta.

Preto prvou odpoveďou Cirkvi na očakávania mladých ne-
budú nejaké špeciálne projekty zamerané len na evanjelizáciu 
mladých, ale evanjelizácia mladých musí 
– začať utvorením materiálneho i sociálneho priestoru vo far-začať utvorením materiálneho i sociálneho priestoru vo far-

nosti;
– utvoriť prijímacie skupiny, ktoré budú pomáhať v ľudskom 

rozvoji prichádzajúcich;
– určiť mieru participácie a zodpovednosti v celej diakonii, 

liturgii i martýriu farnosti; 
– napomáhať budovanie vzťahov utvorením spoločenstiev;
– posilňovať vnútornú slobodu a odolnosť voči negatívnym 

vplyvom. 
Farnosť má byť miestom pohostinnosti, kde každý, kto voj-

de do kostola alebo iných priestorov, bude vítaným hosťom; 
má byť ohniskom šírenia viery, žitej viery, odkiaľ sa dá čerpať, 
aj pookriať; všetci zhromažďovaní majú cítiť, že tak, ako sa im 
dostáva útechy a posily, tak ju majú aj oni niesť druhým. A keď 
vzniknú napätia, ktoré môžu zaťažovať spoločenstvo, farnosť 
má povinnosť povzbudiť dotknutých ku komunikácii.9

Takéto riešenie priestoru pre novú evanjelizáciu a pre evan-
jelizáciu vôbec si vyžaduje od cirkevných činiteľov, počnúc 
biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi... vôľu ku zmene. Zasadiť sa za 
to, že na mieste pôsobenia treba o tejto novej koncepcii hovo-
riť, získavať pre ňu prívržencov, spolupracovať s ďalšími far-
nosťami a krok za krokom uskutočňovať toto dielo. Táto práca 
by mala byť široko dokumentovaná a často aj prezentovaná na 
dekanátnych, či diecéznych fórach.

9 Porov. Farnost na přelomu století : Sborník přednášek. Svitavy : Tri-
nitas, 2000, s. 73–75.
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Nie je mysliteľná seriózna obnova, a hoci aj minimálna ak-
tivácia aktuálnych požiadaviek len vo forme klerikálnej pasto-
rácie. Činnosť Cirkvi je podmienená spoluzodpovednosťou 
a spoluúčasťou každého kresťana.10

4. Utvoriť evanjelizačný priestor

Päťdesiat rokov po Druhom vatikánskom koncile je nevy-
hnutné s celou vážnosťou vyzdvihnúť koncilové učenie o Cir-
kvi a s novým horlivým nasadením ho začať presadzovať 
v pastorácii.

Budovať toto ohnisko evanjelizácie znamená počítať s dia-
lógom s rozličnými typmi adresátov pastoračnej služby.

Prídu neveriaci so svojím antiklerikalizmom, znevažovaním 
Cirkvi, s väčšou či menšou mierou racionalizmu. A nám pri-
padne úloha rozptýliť ich nedorozumenia, skreslené predstavy, 
prekonať bariéry odstupu a dotknúť sa záujmu v predbežných 
otázkach, ako je sloboda, zodpovednosť, prežitie, autentickosť, 
konečný zmysel vlastného života atď.

Viac bude azda ľahostajných pokrstených, ktorí sa skut-
kovo, alebo citovo vzdialili od Cirkvi. Možno sú dopletení 
sektami. Treba sa k nim priblížiť otázkami a vzbudiť ich zá-
ujem.

Veľkú skupinu tvoria príležitostne praktizujúci, ktorí sa 
zvyčajne dožadujú náboženských služieb spojeným so život-
nými udalosťami: krst, prvé sväté prijímanie, birmovanie, so-
báš, pohreb. Tu sa očakáva náš materský prístup a také vý-
chovné pôsobenie, aby opäť chceli vysloviť voči nám svoju 
žiadosť.

10 Porov. ŠOSTÁK, Vladimír: Nová skladba pastorácie. Lipany, 2008, 
s. 184.
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Okolo seba budeme mať pomerne stálu skupinu neevanjeli-
zovaných praktizujúcich. Oni môžu byť azda prvými adresátmi 
katechumenátnych pastoračných postupov.

Vo farskom prostredí sa vždy nájdu aj 2-3 percentá hlboko 
veriacich kresťanov, s ktorými možno počítať do spolupráce na 
rozličných úsekoch obnovy prostredia, kde sa má odohrávať 
živá výmena evanjeliových impulzov.

Budovať farnosť ako priestor pre všetkých, ktorí sa majú 
stať nielen objektmi, ale aj subjektmi evanjelizácie, si bude žia-
dať utvoriť novú fungujúcu štruktúru, spoločenstvo, charitu, 
misijné postoje, pluralitnú a živú liturgiu a spoluprácu s laikmi 
a s inými farnosťami.

Spoločenstvo
Čo sa chce budovať a čo sa chce ponúknuť? Prvou úlohou 

a výzvou je, aby sa farnosti ako centrá náboženských služieb 
premenili na živé spoločenstvá, kde veriaci môžu bratsky spolu 
prežívať vieru, navzájom sa oslovovať a obohacovať, sláviť 
v jednote svoju nádej a cítiť sa spoluzodpovednými za úlohu 
evanjelizácie. Čo treba pre to urobiť?

a) Vzbudiť povedomie spoločenstva. Využívať príležitosti, 
ktoré toto povedomie formujú. Rozprávať, ohlasovať, nepretr-
žite kázať o tejto základnej hodnote.

b) Zvýrazňovať znaky, ktoré svedčia o povedomí spoločenstva. 
Ponúknuť priestor a službu, prostredníctvom ktorých sa môžu ko-
nať prijímania prichádzajúcich, stretnutia, vzájomné výmeny.

c) Integrovať farské skupiny. Uviesť do vzájomného vzťahu 
tých, čo žili v rivalite, odmietaní a v spore. Prevýšiť skupinové 
záujmy a individualizmus.

d) Uskutočňovať stretnutia, ktoré podporujú a posilňujú du-
cha spoločenstva.

To sú stratégie, ktoré podporujú zmysel pre spoločenstvo. 
Utváranie systému vzťahov prekoná individualizmus mnohých 
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kresťanov, ktorí chápu vieru a spásu ako súkromnú záležitosť, 
a zaplní priestor, ktorý je medzi individuálnym kresťanstvom 
a nedeľným liturgickým zhromaždením.

Diakonia – Charita
Obnovená farnosť musí zaradiť medzi svoje organizácie 

Charitu ako jednu zo svojich hlavných a základných služieb. 
Charita má úlohu oživiť sociálne povedomie zvyšku farnosti, 
motivovať účasť na prejavoch solidarity, pozorne vnímať so-
ciálnu realitu chudobných, ktorí sa na ňu obracajú.

Charitná diakonia sa vo farnosti realizuje v týchto smeroch:
– vychovávať v bratstve a solidarite,
– pomáhať objavovať medzi nami tých, čo sú biedni, krajne 

chudobní a marginalizovaní,
– počítať v spoločenstve s chudobnými a prelamovať bariéry.
Druhým smerom je pôsobenie Charity medzi chorými a tr-

piacimi. Ak sa zaoberáme týmto bodom, je to aj preto, aby sa 
farské spoločenstvo učilo solidarite a súcitu, pretože chorý je 
najvernejším obrazom Božieho služobníka. Preto by obnove-
ná farnosť mala mať zriadenú pastoráciu chorých a kvôli nim 
skupinu, ktorá by sa na tejto pastorácii trvale zúčastňovala. 
V tejto pomocnej skupine sa farské spoločenstvo približuje 
k chorému a chorý má zase spoločenstvo s farnosťou. Čin-
nosť tejto skupiny sa nedotýka len chorého, ale i jeho príbuz-
ných, a tak má výsostne evanjelizačný charakter.

Martyria – Misia pre vzdialených
Pre Cirkev prvým prostriedkom evanjelizácie je svedectvo 

autentického kresťanského života.11 Obnovená farnosť po-
skytuje predovšetkým svedectvo toho, v čo veríme a čo žije-

11 Porov. PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. Zvolen : Jas, 1992, č. 21, 
41.
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me. Nejde len o svedectvo jednotlivca, ale aj o svedectvo ce-
lého spoločenstva. Vari môže evanjelizovať farnosť, ktorá 
nepodáva svedectvo lásky, prijímania a otvorenosti voči 
vzdialeným?

Postoj svedectva si bude vyžadovať dve pastoračné rozhod-
nutia:

a) Farské spoločenstvo musí vyjsť zo seba. Tento postoj nie 
je ľahký, treba prelomiť stáročnú prax, podľa ktorej sa ľudia na 
fare schádzali, a nie vychádzali, aby hľadali. Dnes však mnoho 
mladých ľudí zaujímajú atraktívnejšie miesta, majú celkom iné 
chrámy. Treba sa na život pozerať z ich strany a urobiť im tiež 
atraktívnu ponuku.

b) Treba zmeniť prístup ku vzdialeným, keď sa obracajú na 
farnosť so žiadosťou o službu alebo sociálnu pomoc. Admi-
nistratívny vzťah treba nahradiť pozornosťou, rešpektom, vy-
počutím. Bolo by dobre, keby sme vo farskom dome alebo 
centre mali kontaktnú osobu, ktorá sa hneď ujíma návštevní-
kov, alebo aj skupinu prijímajúcich, ktorí vykonávajú službu 
pastoračnej starostlivosti o tých, čo sa z akéhokoľvek dôvodu 
obracajú na farnosť. Služba je význačnou črtou náboženskej 
horlivosti. A preto jej vykonávanie je pastoračné. Všetky naše 
služby musia tiež niesť znamenie rešpektu voči názorom tých, 
čo prichádzajú. Svoju službu ponúkame nezištne, bez obme-
dzovania ich slobody. Rešpekt nie je prejavom slabého pre-
svedčenia o pravdách evanjelia, ale prejavom pochopenia 
skutočnosti, že aj druhý žije s vyhranenými názormi. My 
zvestujeme svoju vieru horlivosťou v službe. To je naše sve-
dectvo a naša ponuka.

Leiturgia – slávenie, služba slova, katechéza
Farnosť nie je spoločenstvom len pre nejaké vonkajšie služ-

by, ale je spoločenstvom kresťanov, ktorí žijú, vyznávajú, slá-
via vieru v Ježiša Krista a podávajú o nej svedectvo slova.

a) Slávenie. Pluralita slávností a nedeľná eucharistia. 
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Kresťanské farské spoločenstvo je zvyknuté zúčastňovať 
sa na obradoch, ale zrejme chýbajú obrady zamerané na za-
svätenie do modlitby, hlboké poznávanie Boha, náuku o po-
čúvaní Božieho slova, vzájomnú výmenu skúseností z preží-
vania náboženstva. Evanjelizačná farnosť musí byť kreatívna 
a musí ponúknuť spoločenstvu priestory na stretnutia, na 
ktorých sa viera prežíva a vyjadruje rozličnými formami 
slávenia. Eucharistia je isto prameňom a vrcholom kresťan-
ského života, ale nesmieme zabudnúť, že stredná a mladá 
generácia nebola evanjelizovaná. Preto aj nedeľná eucharis-
tia má mať evanjelizačný charakter. Zabezpečiť dôstojné 
slávenie si bude vyžadovať pozvať do liturgických služieb 
mnohých členov farského spoločenstva, od prijímacej sku-
piny, komentátorov, lektorov, mimoriadnych rozdávateľov 
prijímania, až po spevákov žalmistov, zbor a tých, čo pripra-
vujú agapé. Celé si to vyžaduje dlhý proces, ale zmyslom 
toho je, aby si každý našiel svoje miesto, zodpovedajúce 
jeho očakávaniam a úrovni.

b) Služba slova. 
Je logické, že v našom pluralitnom svete predovšetkým tí, 

čo sú vzdialení od Cirkvi, a sem patrí aj veľká časť kategórie 
mládeže, nepoznajú základ viery, zamieňajú si podstatné s ná-
hodným, uprednostňujú druhotné pred prvoradým. Preto bude 
treba zostaviť program tak, aby sa využili všetky formy ohlaso-
vania slova. Dať dôstojný priestor katechéze dospelých, utvo-
riť skupiny zaoberajúce sa Bibliou, publikovať bulletin. Čo by 
však nemalo chýbať v evanjelizačnej farnosti, to sú katechu-
menátne skupiny s programom uvádzania do Božieho slova, 
modlitby, liturgie a spoločenstva. „Slovo zostáva vždy aktuál-
ne, najmä keď ho sprevádza Božia moc. Preto si zachováva 
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svoju aktuálnosť aj výrok sv. Pavla: »Viera pochádza z počúva-
nia«, čiže počuté slovo povoláva k viere.“12

Spoluúčasť a spoluzodpovednosť
a) Nový štýl vynútený evanjelizačnou podobou farnosti pre-

sahuje partikularizmy a vyznačuje sa jednotou pri uplatňovaní 
širších a univerzálnejších projektov pastorácie. Bude môcť rea-
lizovať svoju evanjelizačnú funkciu len vtedy, ak doplní svoje 
pôsobenie a pastoráciu rozvíjanú nad rámec farnosti (dekanát, 
oblasť, služby diecéznych oddelení). Už teraz sa uskutočňujú 
programy pre mládež, ktoré presahujú možnosti jedného far-
ského spoločenstva, a dajú sa organizovať len v spolupráci 
s inými farnosťami, náboženskými a laickými spoločenstvami, 
hnutiami atď. Pomyslime len na diecézne mládežnícke stretnu-
tia alebo medzinárodné mládežnícke podujatia. Svetové dni 
mládeže. To sú ponuky na vzbudenie záujmu a nadviazanie 
priateľstiev, ktoré môžu viesť aj k niečomu osobnému a hlbšie-
mu.

b) Spoluzodpovednosť predstavuje dnes v evanjelizačnej 
farnosti neodmysliteľnú samozrejmosť, a tou je dôvera v lai-
kov. Spoluzodpovednosť laikov sa nebmedzuje len na účasť 
v cirkevných aktivitách, oni musia byť evanjelizátormi svojho 
okolia. Preto je dôležité, aby vo farnosti existovali aj apoštol-
ské hnutia, v ktorých sú laici evanjelizovaní a sami tiež evanje-
lizujú.

Spoluzodpovednosť je zároveň aj výzvou pozdvihnúť for-
máciu a spôsobilosť laikov, aby všetci uznali ich kompetenciu. 
Treba ponúknuť aj duchovné vedenie, pretože evanjelizovanie 
má aj svoje nástrahy. O tom by vedel hovoriť sv. Pavol, keď 
evanjelizoval v Aténach. Vtedy, keď sa s najväčším oduševne-
ním pustil do zvestovania zmŕtvychvstania, odpoveďou bola 

12 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, č. 42.
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ľahostajnosť: „A keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa 
posmievali, iní povedali: »Vypočujeme ťa o tom znovu.«“ (Sk 
17,32) Zunovanosť, únava, skleslosť, depresia – to sú niektoré 
zo skúšok, ktoré môžu padnúť na každého služobníka evanje-
lia. Veľakrát sa budú pýtať: „Pane, ktože uveril našim slovám?“ 
(Rim 10,16)

Záver
Veľké zmeny v spoločnosti príliš oddelili jednotlivé generá-

cie od seba. Takmer sa nedá hovoriť o postupnom odovzdávaní 
tradícií, hodnôt i viery. Skôr by sa dalo povedať, že nejde ani 
tak o zmeny, ale o skoky. V tomto chápaní situácie staršie ge-
nerácie len s námahou držia krok s novými spoločenskými mo-
delmi, aby ich mohli reflektovať, ešte s väčšou námahou sú 
schopní sledovať technický pokrok prinášajúci nový spôsob 
komunikácie. Generácia mládeže sa do toho zrodila. Súčasne je 
však vzdialená od tradícií a hodnôt, ktoré spájali ľudí do zmys-
luplného celku, dávali vnútornú i vonkajšiu oporu, uspokojo-
vali cit i túžbu po priateľstve a láske v ustálených formách. 
A tak sa mladí ľudia, napriek obohateniu novosťou, cítia záro-
veň zraniteľní, neistí, prázdni, s túžbou po láske, po zmysle 
života a po Bohu.

A keď hovoríme o novej evanjelizácii, cítime, že ona musí 
byť zameraná predovšetkým na mládež. Cirkev, ktorá done-
dávna v našich krajoch úspešne pôsobila, pre zmeny, ktoré na-
stali, už doterajším spôsobom pôsobiť nemôže. Teológ Wil-
helm Zauner hovorí, že Cirkev bude môcť reagovať na všetky 
požiadavky vyplývajúce zo zmien len v logike Turíc. To zna-
mená, že musí byť k dispozícii viac druhov rečí, činov a sym-
bolov, aby Cirkev mohla komunikovať s rôznymi myšlienko-
vými systémami a mohla im predstaviť evanjelium. Nová 
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evanjelizácia je teda proces, ktorý od kresťanov vyžaduje mno-
ho kreativity a fantázie.13

Poukázaním na potrebu utvoriť pre stretnutia s mládežou 
nové evanjelizačné priestory vo farnosti sa zároveň vyjadri-
lo niečo ešte dôležitejšie. Treba utvoriť evanjelizačné prie-
story v našich mysliach, v našich srdciach. Dostávame sa 
k otázke formácie a prípravy tých, čo majú zabezpečovať vo 
farnostiach tieto priestory. Ak má platiť „nové víno do no-
vých nádob“, musí prejsť zmenou celá formácia kňazov, se-
minaristov, laických spolupracovníkov a animátorov. Čo 
treba vo formácii nových evanjelizátorov pokladať za nevy-
hnutné, čo treba učiť o zručnosti v komunikácii, o tom by sa 
mali vysloviť odborníci na formáciu a vedenie, na správnu 
komunikáciu s ľuďmi, a možno spolu s odborníkmi iných 
odborov. 

Nová evanjelizácia nemôže byť len módny výrok. Treba ju 
vážne študovať a duchovne prežívať. Nadobudnuté znalosti 
a skúsenosti s veľkou odvahou uplatňovať v príprave celého 
personálu, prostredia i obasahu.

Summary

In this contribution we will introduce the phenomenon of 
youth from several viewpoints: sociological, psychological, 
but above all religious. We will point out the basic human needs 
of a contemporary young person; what place in these needs oc-
cupies the spiritual life with its components; God, prayer, faith, 
the Church, faith-community.  We will show what are the char-
acteristics of a parish after the Vatican II; what impulses of 

13 Porov. OPATRNÝ, M.: Charita jako místo evangelizace. České Bu-
dějovice, 2010, s. 90–91.
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evangelization can be expected from the pastoral work in a par-
ish; where in the parish pastoral work is the meeting point of 
the spiritual needs of the young and the offers of evangelization 
in order to turn the latter into the evangelization offers for the 
young. 
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Funkcja wychowawcza jest tą dziedziną działalności ekle-
zjalnej, w której wyraźnie widać konieczność otwarcia się 
Kościoła na świat, a przede wszystkim na człowieka. Wycho-
wanie jest jednym z najważniejszych zadań uzupełniających 
i wspierających realizację misji zbawczej Kościoła i może być 
realizowane tylko we współpracy wszystkich jego członków, 
zwłaszcza przy czynnym udziale ludzi świeckich.1 Wypełnie-
nie funkcji wychowawczej Kościoła wymaga aktywizacji apo-
stolatu ewangelizacyjnego, a zwłaszcza podjęcia dzieła nowej 
ewangelizacji. Zasadnym wydaje się więc pytanie: co łączy 

1 *Ks. Przybyłowski Jan – prof. dr hab. Kierownik Katedry Teologii 
Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warsza-
wie. Od czerwca 2010 roku prorektor ds. finansowych i naukowych 
w UKSW w Warszawie. Autor licznych artykułów dotyczących przede 
wszystkim problematyki wychowania chrześcijańskiego, a także kilku ksią-
żek o tematyce pastoralnej.

1 J. Przybyłowski, Kilka refleksji na temat planowania duszpasterskiego. 
Artykuł dyskusyjny, „Teologia Praktyczna” 9(2008), s. 87-91.
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funkcję wychowawczą z nową ewangelizacją? Zanim zostanie 
udzielona odpowiedź na to pytanie należy zdefiniować te dwa 
dzieła Kościoła.

Funkcja wychowawcza

Podmiotem funkcji wychowawczej i nowej ewangelizacji jest 
Kościół. Istnieje jednak zasadnicza różnica między celami i za-
daniami, jakie Kościół spełnia w tych dziełach. Kościół, wypeł-
niając funkcję wychowawczą, ma możliwości wspomagania 
procesu wychowania, ale jest to TYLKO misja uzupełniająca dla 
wychowawczych działań rodziców. To rodzice są podmiotem 
wychowania, gdyż oni mają naturalne prawo i obowiązek wy-
chowania potomstwa. Zadanie wychowania wypływa z najbar-
dziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa 
w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową 
osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, 
rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia 
w pełni ludzkiego.2 

2 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 36 (dalej 
skrót FC). Nową i specjalną pomoc w posłannictwie wychowawczym ro-
dziców chrześcijańskich, wypływającym z uczestnictwa w dziele stwór-
czym Boga, znajdują oni w sakramencie małżeństwa, który ich konsekruje 
do prawdziwie chrześcijańskiego wychowania dzieci, to znaczy powołuje 
ich do uczestnictwa we władzy i miłości samego Boga Ojca i Chrystusa 
Pasterza, a także w macierzyńskiej miłości Kościoła, wzbogaca ich darami 
mądrości, rady, męstwa i wszystkimi innymi darami Ducha Świętego po to, 
ażeby pomogli dzieciom w ich ludzkim i chrześcijańskim wzrastaniu (FC 
38). Ta prawda została wyraźnie określona przez Sobór Watykański II: „Ro-
dzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani 
do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych 
i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej 
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Rodzice mają ponadto obowiązek i prawo dobrania takich 
środków i instytucji, przy pomocy których, uwzględniając miej-
scowe warunki, mogliby lepiej zadbać o katolickie wychowanie 
swoich dzieci (kan. 793 § 1). Kościół nie może zastąpić rodzi-
ców w powołaniu wychowawczym, ale może wspierać każdą 
inicjatywę wychowawczą rodziców i tych, którzy ich zastępują.3 
Oznacza to, że funkcja wychowawcza Kościoła ma jedynie sens 
jako element uzupełniający w dziele wychowawczym.4 Duszpa-
sterz nigdy nie będzie wychowawcą samodzielnym, który odpo-
wiada za całość wychowania. Duszpasterz nie może wziąć odpo-
wiedzialności za wychowanie, kierować procesem wychowania, 

wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców 
bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością 
i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecz-
nemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót spo-
łecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom”. Sobór Watykański II, 
Dekret o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 3. 

3 Rodzina nie może pozostać sama w tym odpowiedzialnym obowiązku 
wychowania. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony Kościoła i pań-
stwa. Chodzi tu nie o wyręczanie rodziny w jej obowiązkach, ale o harmo-
nijne zjednoczenie wszystkich w tym wielkim zadaniu. Jan Paweł II, Homi-
lia podczas Mszy św., Łowicz 14 VI 1999, 3.

4 Rodzice mają również prawo otrzymania od państwa pomocy po-
trzebnych do katolickiego wychowania dzieci (Kodeks Prawa Kanoniczne-
go, kan. 793 § 2). Prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wy-
znawaną przez nich wiarą winno być bezwzględnie zabezpieczone. Państwo 
i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwymi form-
ami pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo wypełnić swe zadania wycho-
wawcze. W tym celu, zarówno Kościół, jak i państwo winny tworzyć i po-
pierać te instytucje i taką działalność, których słusznie domagają się 
rodziny: pomoc winna być proporcjonalna do niewystarczalności rodziny. 
A zatem ci wszyscy, którzy w społeczeństwie stoją na czele szkolnictwa, nie 
powinni nigdy zapominać, że rodzice zostali ustanowieni przez samego 
Boga pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci, i że ich prawo jest 
niezbywalne (FC 40).
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nie może również tworzyć procesu wychowania. Wychowanie 
ma bowiem wymiar naturalny i w procesie wychowawczym na-
wiązuje się bliska więź personalna. Wychowanie absorbuje oso-
bowość i wszystkie sfery psychiczne wychowawcy i wychowan-
ka, rodzi „wychowawcze pokrewieństwo”. Kapłan, który stałby 
się podmiotem wychowania, wchodziłby w relacje czysto ludz-
kie, a przecież głównym zadaniem w jego powołaniu jest po-
średniczenie w duchowej relacji między Bogiem i człowiekiem. 
W tej misji zbawczej nikt zastąpić kapłana nie może. Innymi 
słowy, kapłan, gdyby stał się podmiotem wychowania, miałby 
trudności w wypełnianiu misji duszpasterza. Duszpasterz może 
uczestniczyć w procesie wychowania, może spełniać funkcje 
wychowawcze, ale podmiotem wychowania mogą być tylko ro-
dzice, albo osoby, które ich zastępują i biorą odpowiedzialność 
za cały proces wychowania.

Traktując wychowanie jako dzieło, w którym jest miejsce 
na współpracę rodziców z innymi podmiotami społecznymi, 
można sprecyzować wychowawczą rolę duszpasterzy. Do nich 
należy obowiązek czynić wszystko, ażeby wszyscy wierni mo-
gli otrzymać katolickie wychowanie (Kodeks Prawa Kanonicz-
nego, kan. 794 § 2). Duszpasterze zatem stwarzają warunki do 
wychowania katolickiego, dbają o szkoły katolickie,5 wspierają 

5 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 800 § 1. Kościołowi przysługuje 
prawo zakładania szkół jakiejkolwiek specjalności, rodzaju i stopnia, a tak-
że kierowania nimi.

§ 2. Wierni powinni popierać szkoły katolickie, świadcząc w miarę 
możliwości pomoc, gdy idzie o ich zakładanie i utrzymanie.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 802 § 1. Jeśli nie ma szkół, w któ-
rych wychowanie jest przepojone chrześcijańskim duchem, jest rzeczą bi-
skupa diecezjalnego zatroszczyć się o to, aby takie szkoły powstały.

§ 2. Jeśli jest to wskazane, biskup diecezjalny winien zatroszczyć się 
także o zakładanie szkół zawodowych i technicznych oraz innych, wymaga-
nych specjalnymi potrzebami.
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rodziców w ich wysiłkach wychowawczych. Duszpasterze 
mogą być zatem organizatorami wychowania katolickiego,6 
doradcami w procesie wychowawczym,7 pomocnikami w roz-
wiązywaniu problemów wychowawczych, animatorami wy-
chowania.8 

6 W wypełnianiu funkcji wychowawczej Kościoła szczególną rolę speł-
niają zakony, których charyzmatem jest prowadzenie działalności wycho-
wawczej (kan. 801). Instytuty zakonne, których właściwym zadaniem jest 
wychowanie, pozostając wierne swojej misji, niech starają się podejmować 
katolickie wychowanie również poprzez własne szkoły, zakładane za zgodą 
biskupa diecezjalnego.

7 W tym ujęciu uprzywilejowane miejsce zajmują przede wszystkim 
relacje osobowe. Na określenie poprawnej relacji pomiędzy wychowawca-
mi i wychowankami ksiądz Bosco lubił używać terminu familiarità (zaży-
łość, przyjaźń). Długoletnie doświadczenie przekonało go, że bez tej zaży-
łości nie można okazać miłości, a bez tego trudno o wzbudzenie zaufania, 
które jest niezbędnym warunkiem skuteczności pracy wychowawczej. Ogół 
celów, które należy osiągnąć, program, wskazania metodologiczne stają się 
konkretne, jeśli są nacechowane szczerym „duchem rodzinnym”, tzn. jeśli 
będą przeżywane w środowisku radosnym, pogodnym i mobilizującym. 
Spotkanie wychowawcze wymaga stałej, głębokiej uwagi, która umożliwia 
osobiste poznanie poszczególnych osób, a także wszystkich uwarunkowań 
kulturowych całej grupy. Chodzi tu o rozumną, życzliwą uwagę, która po-
zwoli odczytać pragnienia, sposoby wartościowania, uwarunkowania, sytu-
acje życiowe, wzorce środowiskowe, napięcia, żądania i zbiorowe postula-
ty. Chodzi też o to, by dostrzegać pilną potrzebę formacji sumienia, zmysłu 
rodzinnego, społecznego i politycznego, dojrzewania do miłości i chrześci-
jańskiego poglądu na płciowość, zdolność krytycznej oceny i właściwej 
podatności na przemiany związane z wiekiem i rozwojem umysłowości, 
zawsze pamiętając, że młodość nie jest okresem przejściowym, lecz kon-
kretnym czasem łaski danym dla kształtowania osobowości. Jan Paweł II, 
List apostolski Iuvenum patris 31 I 1988, 12 ( w setną rocznicę śmierci Jana 
Bosco).

8 Według Jana Bosco prawdziwy wychowawca uczestniczy w życiu mło-
dzieży, interesuje się jej problemami, stara się poznać jej zapatrywania, 
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W wychowaniu katolickim może być jednak tylko jeden 
podmiot wychowania, czyli rodzice. Duszpasterze nie mogą 
przejąć roli podmiotów wychowania, gdyż jest to naturalne 
prawo i zadanie rodziców i tych, którzy ich zastępują. Ich obo-
wiązkiem jest jednak wspomagać wysiłki rodziców, którzy 
mają nienaruszalne prawo do powierzenia dzieci wspólnocie 
kościelnej (FC 40). Duszpasterze nie mogą zatem działać na 
własną rękę, nie licząc się z sytuacją rodzinną swoich młodych 
podopiecznych. 

Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania związany 
jest z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pier-
wotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wycho-
wawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości 
łączącej rodziców i dzieci (FC 36).9 Takiej relacji miłości nie 
mogą nawiązać duszpasterze z wychowankami. W naturalnej 
sytuacji wychowanie katolickie odbywa się w rodzinie, a udział 
w tym procesie duszpasterzy ma charakter pomocniczy (słu-
żebny), natomiast w sytuacjach wyjątkowych rola duszpaste-
rzy może wzrosnąć, ale odpowiedzialność za całość wychowa-
nia mogą podjąć tylko osoby zastępujące rodziców. 

uczestniczy w jej życiu sportowym i kulturalnym, w jej rozmowach; jako 
dojrzały i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje dobre cele i drogi do ich osiąg-
nięcia, jest gotów wyjaśniać problemy i wskazywać kryteria, by z roztropnoś-
cią i życzliwą stanowczością poprawiać oceny i postępowanie zasługujące na 
naganę. W takim klimacie „pedagogicznej obecności” wychowawca nie jest 
uważany za „przełożonego”, lecz za „ojca, brata i przyjaciela”. List z Rzymu 
(1884), w: Giovanni Bosco, Scritti pedagogici e spirituali, s. 296.

9 Obowiązek rodziców wychowania dzieci wyklucza zastępstwo i jest 
niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez 
innych zawłaszczony (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 226 § 2). Rodzi-
ce, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo 
ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodzi-
ców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką 
przekazywaną przez Kościół.
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Proces ewangelizacji

Ewangelizacja, a szczególnie nowa ewangelizacja ma najo-
gólniej rzecz ujmując na celu przybliżenie Dobrej Nowiny 
człowiekowi współczesnemu, aby mógł nią żyć. Nowa ewan-
gelizacja stanowi bogatą, złożoną i dynamiczną rzeczywistość 
utworzoną z wielu elementów, które tworzą jedną całość.10 
Przedmiotem ewangelizacji są wszyscy ludzie bez wyjątków. 
Uwzględniając cele i zadania misji Kościoła wobec świata, 
można wyróżnić kilka typów ewangelizacji: 1) pierwsza ewan-
gelizacja (misja „ad gentes”); 2) druga ewangelizacja (reewan-
gelizacja postchrześcijan); 3) nowa ewangelizacja apostolska 
w wymiarze indywidualnym (autoewangelizacja) i społecznym 
(ewangelizacja wspólnotowo-kościelna).

Nowa ewangelizacja jest zadaniem wszystkich członków 
Kościoła, gdyż „każdy uczeń Chrystusowy ma obowiązek sze-
rzenia wiary”.11 Powinność ta jest zakorzeniona w pierwszym 
sakramencie wiary. Właśnie na mocy Chrztu wszyscy świeccy 
chrześcijanie są powołani i wezwani do rzeczywistego dawa-
nia świadectwa wiary w Chrystusa.12 

Nowa ewangelizacja powinna obejmować całego człowie-
ka: jego osobę i życie. Akcent położony na słowo „nowa” 

10 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 17-24.
11 II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen 

gentium, 17 (dalej skrót: KK). „Wszyscy wierni, jako członki żywego Chry-
stusa, (…) zobowiązani są do współpracy w szerzeniu i w rozwoju Jego 
Ciała, aby jak najprędzej doprowadzić je do pełni. Dlatego też wszyscy sy-
nowie Kościoła winni mieć żywą świadomość odpowiedzialności swojej za 
świat” (II Sobór Watykański, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad 
gentes, 36).

12 „Powołanie bowiem chrześcijańskie jest z natury swojej również po-
wołaniem do apostolstwa” (II Sobór Watykański, Dekret o apostolstwie 
świeckich Apostolicam actuositatem, 2).
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oznacza jednak eksplorację w przyszłość w wymiarze prze-
obrażeń tego co dawne, przez oczyszczenie i odnowienie prze-
kazywanych treści orędzia ewangelicznego, a także ustalenie 
nowych celów i wykorzystanie nowych metod ewangelizacyj-
nych. To ujęcie, które można nazwać restauracyjnym, bliższe 
jest jednak reformie niż istotnemu znaczeniu słowa „nowa”. 
Stąd biorąc pod uwagę ścisły związek nowej ewangelizacji 
z duszpasterstwem trzeba stwierdzić, że jej podstawowym ce-
lem powinno być dostosowanie kształtu orędzia ewangeliczne-
go (treść, forma, przekaz) do potrzeb czasów współczesnych 
i wymogów życia współczesnego człowieka. Istotą tak pojmo-
wanej ewangelizacji powinno być pozytywne zadanie wycho-
wania i formowania chrześcijanina w wymiarze osobowości 
zintegrowanej we wszystkich sferach i świadectwa życia wiarą 
na co dzień. Cel pastoralny nowej ewangelizacji nie może jed-
nak sprowadzać się jedynie do formowania poszczególnych 
wiernych, ale musi przede wszystkim uwzględniać kształtowa-
nie warunków dla życia zgodnego z zasadami Chrystusowej 
Ewangelii poprzez permanentną socjalizację religijną (wycho-
wanie w rodzinach, nauczanie i przepowiadanie Kościoła, ka-
techizacja, działania dydaktyczno - wychowawcze w ramach 
wspólnot kościelnych).

Istota orędzia ewangelicznego w znaczący sposób ogranicza 
wszelkie programowania zachodzących przemian w jego pro-
klamowaniu. Przyszłość nowej ewangelizacji zależy od ludzi, 
ale przede wszystkim od Ducha Świętego, który kieruje Koś-
ciołem. Nie podważa to jednak zasadniczej prawdy, że może 
ona dokonać się tylko w bliskim związku z Kościołem Chry-
stusowym, przy czynnym udziale i współpracy wszystkich 
jego członków, bez względu na stopień uczestnictwa w jego 
życiu. Trzeba zatem zaznaczyć, że techniczne środki nowej 
ewangelizacji, nawet absolutnie doskonałe, nie zastąpią ciche-
go tchnienia Ducha. „Również najlepsze przygotowanie głosi-
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ciela nie da wyniku bez Niego. I żadna wymowa nie zdoła po-
ruszyć człowieka bez Jego tchnienia. Ponadto zdobycze 
socjologii czy psychologii, choć gruntowne, bez Niego okazują 
się daremne”.13 Rzeczywistość duszpasterska w wielu wypad-
kach odbiega od tego ideału. Ch. Whitehead, podsumowując 
obecną sytuację pastoralną Kościoła, zwraca uwagę na oddzie-
lenie aktywności duszpasterskiej od aktywności duchowej: 
„Czasami myślę, że gdyby Ojciec wycofał swego Ducha Świę-
tego, większa część działalności kościelnej nadal by trwała 
i moglibyśmy nie dostrzec różnicy!”.14 Nowa ewangelizacja 
przywraca właściwe miejsce aktywności i mądrości Ducha 
Świętego w całej działalności pastoralnej Kościoła.

Nowa ewangelizacja jest odpowiedzią Kościoła na potrzebę 
współczesnego świata, który na nowo powinien opowiedzieć 
się po stronie Boga. Szybkość zachodzących przemian spra-
wia, że wielu ludzi nie nadąża za nimi i nie rozumie tego, co się 
wokół nich dzieje. Jest to też jedna z ważnych przyczyn wątpli-
wości dogmatyczno-moralnych współczesnych chrześcijan, 
którzy popadają w stan beznadziei, bezsilności i bezczynności. 
Wstępem do nowej ewangelizacji jest poznanie problemów 
tych ludzi i udzielenie zrozumiałej odpowiedzi ewangelicznej 
na podstawowe pytania natury religijnej i egzystencjalnej, aby 
prawdy objawione stawały się treścią ich codziennego życia. 
Wśród zasad nowej ewangelizacji należy podkreślić znaczenie 
mocy Dobrej Nowiny, która jest bliska człowiekowi i jego ży-
ciu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 
Chrystus stanowi „Centrum” nowej ewangelizacji i dlatego jest 
ona Jego dziełem, do prowadzenia którego wzywa ciągle no-
wych ewangelizatorów. Powołany ewangelizator zostaje na-
tchniony Duchem Świętym, aby pomagać ewangelizowanemu 

13 EN 75.
14 Ch. Whitehead, Pięćdziesiątnicą trzeba żyć, Kraków 1995, s. 126.
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w osobistym przyjęciu Jezusa jako Zbawiciela. Obecność 
Chrystusa w życiu codziennym chrześcijanina ubogaca go 
i ukierunkowuje na wspólnotę kościelną, w której realizuje się 
wymiar społeczny nowej ewangelizacji, czyli życie w wolności 
i miłości. Kościół naszych czasów wychodzi do świata z Ewan-
gelią, prowadzi z nim dialog i wnosi w codzienność współczes-
nych ludzi nadzieję odnowy oblicza świata i ludzkości.15

Funkcja wychowawcza i nowa ewangelizacja – 
wychowanie w wierze

Funkcja wychowawcza koncentruje się na wychowaniu 
w wierze, które jest jednym z elementów procesu ewangeliza-
cji. Nowa ewangelizacja ma prowadzić do przyjęcia daru wiary 
i wyznania Jezusa jako Pana i Zbawcy. Uczeń Chrystusa jest 
natomiast powołany do kontynuowania apostolskiej misji 
ewangelizacyjnej. Warunkiem jej podjęcia i wypełnienia jest 
posłuszeństwo Mistrzowi. Chrześcijanin może bowiem zostać 
ewangelizatorem, jeśli wstąpi do szkoły Ewangelii Jezusa i sta-
nie się Jego uczniem. Ewangelizacja w swojej istocie polega na 
wspólnym słuchaniu Chrystusa, który jest Nauczycielem, Pro-

15 Według opisowej definicji nowa ewangelizacja jest to nieustanne 
głoszenie przez Kościół niezmiennej Prawdy Bożej, najpełniej objawionej 
przez Chrystusa w Ewangelii, ale w nowy, czyli coraz doskonalszy sposób, 
dzięki czemu jest ona przez ludzi łatwiej przyjmowana, przeżywana i wy-
korzystywana do realizacji powołania chrześcijańskiego, w nowych, czyli 
ciągle zmieniających się warunkach ich życia. Niezmienność Prawdy Bożej 
i permanencja jej głoszenia ma swoje uzasadnienie (źródło) w tradycji Koś-
cioła prowadzonego przez Ducha Świętego,  przez którą jest ona w całości 
zachowana i przekazywana. Nowa ewangelizacja ma służyć człowiekowi, 
ukazując mu horyzonty jego godności i powołania, jakie otrzymał od Trój-
jedynego Boga: Stwórcy i Odkupiciela, i Uświęciciela.
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rokiem, Ewangelizatorem. „By mieć siłę proroka, najpierw 
musimy mieć uszy ucznia”. Do takiego stwierdzenia J.P. Flores 
dochodzi na podstawie analizy biblijnego tekstu o cudownym 
połowie ryb,16 który przedstawia zależność przynoszenia owo-
ców w dziele ewangelizacji od posłuszeństwa Chrystusowi. Na 
słowo Chrystusa apostołowie zarzucili sieci i dopiero wtedy 
dokonali wielkiego połowu ryb. Współcześni chrześcijanie, 
pragnący włączyć się w dzieło ewangelizacji, otrzymują moc 
do pełnienia takiej posługi przez trwanie na modlitwie i wsłu-
chiwanie się w natchnienia, których Bóg udziela w swoim 
Kościele. Mają oni „mówić” o Chrystusie, ale też w pewnym 
sensie, przez swoje życie wiary, „pokazywać” Go innym.17 
Prawdziwy, duszpasterski program ewangelizacji, zawarty jest 
w samej Ewangelii i w żywej Tradycji. W jego centrum jest 
Jezus Chrystus, którego należy poznawać, kochać i naślado-
wać. Ten program nie zmienia się, mimo upływu czasu i roz-
woju kultur, choć bierze pod uwagę jedno i drugie.18 Począt-
kiem procesu ewangelizacji jest spotkanie z Chrystusem, który 
głosi Ewangelię. W tym procesie wszyscy chrześcijanie są ucz-
niami Chrystusa, są członkami jego szkoły ewangelicznej. 

Podstawowy cel wychowania w wierze wynika z istoty no-
wej ewangelizacji. R. Cantalamessa stwierdza, że ewangelizo-
wać to znaczy „zacząć od początku. Ten początek – to: «Jezus 
jest Panem». To pierwszy kerygmat, to proklamacja, która ist-
niała wcześniej, niż napisano Ewangelie. Jezus umarł za nasze 
grzechy, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Je-

16 Łk 5, 1-11.
17 Por. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 16-17.
18 Również priorytety, na które w związku z zakończeniem Wielkiego 

Jubileuszu wskazał Papież, w kontekście pracy ewangelizacyjnej i duszpa-
sterskiej, wskazują na osobistą więź z Bogiem. J.P. Flores, Duchowieństwo 
i laicy pracujący razem w ewangelizacji, w: Rybacy ludzi – kapłani i świec-
cy w Nowej Ewangelizacji, red. J.P. Flores, Gdańsk-Toruń 1997, s. 110-111. 
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zus jest Panem. Oto ziarno, z którego rozwinęły się wszystkie 
Ewangelie. Musimy ponownie zasiać ziarno. Jezus jest 
Panem”.19

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

Wychowanie w wierze przez ewangelizację 

Przynależność do Ludu Bożego ma wymiar wspólnotowy, 
gdyż jest to „społeczność uczniów i wyznawców, z których 
każdy w jakiś sposób - czasem bardzo wyraźnie uświadomiony 
i konsekwentny, a czasem słabo uświadomiony i bardzo nie-
konsekwentny - idzie za Chrystusem. W tym przejawia się za-
razem na wskroś «osobowy» profil i wymiar tej społeczności, 
która - pomimo wszystkich braków życia wspólnotowego 
w ludzkim tego słowa znaczeniu - jest wspólnotą właśnie przez 
to, że wszyscy w jakiś sposób stanowią ją z samym Chrystu-
sem, choćby przez to tylko, że noszą na swej duszy nieznisz-
czalne znamię chrześcijanina”.20 Kościół powinien więc obej-
mować pasterską troską wszystkich chrześcijan, bez względu 
na ich poziom uświadomienia i konsekwencji w spełnianiu po-
wołania wiary w życiu codziennym. Ta troska najlepiej wyraża 
się poprzez ewangelizację, która włączona zostanie w proces 
wychowanie chrześcijan w wierze. Chodzi bowiem o to, aby 

19 R. Cantalamessa, Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994, s. 119.
20 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 21 (dalej skrót: RH).
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wszyscy członkowie Kościoła czuli się jak uczniowie w Chry-
stusowej szkole Ewangelii. 

Najważniejszym przejawem ewangelizacji wspomagającej 
wychowanie w wierze powinno być wspólne słuchanie Chry-
stusa. Jest On pierwszym i największym głosicielem Ewange-
lii, dlatego to On przede wszystkim proklamuje królestwo.21 
W Jego Osobie królestwo Boże weszło w sposób definitywny 
i nieodwracalny w dzieje ludzkości, zmierzając poprzez tę 
„pełnię czasu” do eschatologicznego wypełnienia w wieczno-
ści Boga.22 Jezus Chrystus „przekazuje” królestwo Boże Apo-
stołom. Na nich opiera budowę swego Kościoła, który po Jego 
odejściu ma kontynuować misję zbawczą.23 

Słuchanie Chrystusowej Ewangelii w Kościele zbawia, ale 
też uzdrawia. Zbawienie Chrystusa jest łaską, ale jej darmo-
wość zakłada udział człowieka w wielorakim cierpieniu ziem-
skiej egzystencji. Chrystus, który przejmuje cierpienie czło-
wieka na siebie, potwierdza przez swoje życie w ubóstwie, 
w poniżeniu i trudzie, a zwłaszcza przez swoją mękę i śmierć, 
że Bóg jest z każdym człowiekiem w jego cierpieniu. Równo-
cześnie zaś Jezus Chrystus objawia, że to cierpienie posiada 
odkupieńczą i zbawczą wartość i moc, bo w nim przygotowuje 
się „dziedzictwo niezniszczalne”.24 Prawda o zbawieniu, po-
przez „moc i mądrość” krzyża Chrystusowego, ma definitywne 

21 EN 7.
22 „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Te słowa zapowiadają mesjańską misję 
Jezusa Chrystusa. 

23 „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (…) Weźmijcie Du-
cha Świętego!” (J 20, 21-22). Jan Paweł II, Katecheza Wyzwolenie czło-
wieka do nowego życia. Chrystus wyzwala człowieka z niewoli grzechu  
27 VII 1988, 1.

24 Pisze o nim św. Piotr: „dziedzictwo, które jest zachowane dla nas 
w niebie” (por. 1P 1, 4).
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znaczenie eschatologiczne. Ostateczna odpowiedź na pytanie 
o cierpienie w wymiarach ziemskiego bytowania człowieka 
zostaje udzielona w Objawieniu Bożym z perspektywy powo-
łania człowieka do życia wiecznego, do udziału w życiu same-
go Boga.25 Dzięki ewangelizacji wewnętrznej członkowie Koś-
cioła odnajdują więc drogę zbawienia, która poprzez cierpienia 
ziemskie prowadzi do wieczności. Słuchanie Ewangelii ma za-
tem sens tylko wtedy, gdy człowiek oddaje się cały Chrystuso-
wi i cały Kościołowi, aby posiąść królestwo Boże.

Królestwo Boże, w którym ludzie dostępują zbawienia, jest 
ściśle złączone z Chrystusem i z Kościołem.26 Nie jest ono kon-
cepcją, doktryną, programem, które można dowolnie opraco-
wywać, ale jest przede wszystkim osobą, która ma oblicze 
i imię Jezusa z Nazaretu, będącego obrazem Boga niewidzial-
nego.27 Królestwo Boże oznacza więc udział w zbawieniu, któ-
re dokonuje się przez Kościół. Chrystus obdarzył go pełnią 
dóbr i środków zbawienia. Duch Święty mieszka w nim, oży-
wia go swymi darami i charyzmatami, uświęca go, prowadzi 
i stale odnawia.28 Stąd taka szczególna więź królestwa Bożego 
z Kościołem, który „otrzymuje posłannictwo głoszenia i krze-
wienia królestwa (…) wśród wszystkich narodów”.29 

Pomiędzy Chrystusem, królestwem Bożym, Kościołem 
i ewangelizacją istnieje ścisły związek,30 pod warunkiem, że 
Kościół „nie jest celem samym w sobie, ale gorliwie zabiega, 
by być cały Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa oraz cały 

25 Jan Paweł II, Katecheza W Chrystusie Odkupicielu Opatrzność Boża 
przezwycięża zło 11 VI 1986, 2.

26 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, 18 (dalej skrót: RMi).
27 II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świe-

cie współczesnym Gaudium et spes, 22 (dalej skrót: KDK).
28 KK 4.
29 KK 5.
30 EN 16.
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ludzi, wśród ludzi i dla ludzi”.31 „Eklezjocentryzm” zbawienia 
i ewangelizacji wynika stąd, że Kościół nie istnieje i nie pracu-
je dla samego siebie, lecz pozostaje w służbie ludzkości powo-
łanej do Boskiego synostwa w Chrystusie.32

Dla zrozumienia ewangelizacji wewnątrzkościelnej kluczo-
wymi pojęciami są zatem: „królestwo” i „zbawienie”. Każdy 
człowiek może mieć w nich udział przez łaskę i miłosierdzie. 
Do ich zdobycia potrzebna jest jednak „siła”, gdyż „gwałtow-
nicy je porywają”33 pracą i cierpieniem, życiem prowadzonym 
według zasad Ewangelii, zaparciem się siebie i krzyżem, du-
chem ewangelicznych błogosławieństw. Te dobra każdy może 
osiągnąć przez duchowe odnowienie samego siebie, które 
Ewangelia nazywa metanoia, czyli przez nawrócenie całego 
człowieka, które w pełni przemienia jego ducha.34

Warunkiem poznania Prawdy ewangelicznej o „królestwie” 
i „zbawieniu” jest pokorne serce, prawa intencja i duch modli-
twy. Tylko temu chrześcijaninowi Ewangelia zdradza swoje 
znaczenie wewnętrzne, to znaczy objawienie Prawdy, którą 
równocześnie ukazuje i ukrywa przed spojrzeniem, kto dostra-
ja się do jej światła dzięki prawości umysłu, to jest myśli i ser-
ca - i to jest warunek subiektywny i ludzki, który każdy sam 
powinien wypełnić - ale równocześnie także dzięki niewypo-
wiedzianej, wolnej i darmo danej łasce, która oświeca.35

31 Paweł VI, Przemówienie na rozpoczęcie III sesji Soboru Watykań-
skiego II, 14 IX 1964, AAS 56(1964), s. 810.

32 Por. RMi 19.
33 Por. Mt 11, 12; Łk 16, 16.
34 Por. Mt 4, 17. EN 10. „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu 

pokuty otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrzą-
dzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu 
grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, 
przykładem i modlitwą” (KK 11).

35 Paweł VI, Homilia w Bazylice Zwiastowania, Nazaret 5 I 1964.
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Kościół ewangelizujący i zbawiający może wywierać pozy-
tywny wpływ na losy wiernych pod warunkiem, że będą oni 
stosować się do wskazań Chrystusa szczerym sercem. Chrześ-
cijanin dostępuje zbawienia jedynie dzięki Chrystusowi, za po-
średnictwem Ducha Świętego. Zaczyna się ono już w życiu 
ziemskim, a łaska, którą chrześcijanin przyjmuje i na którą od-
powiada sprawia, że staje się ono owocne, w sensie ewange-
licznym, dla ziemi i dla nieba.36 

Kościół, głosząc Ewangelię zbawienia, służy człowiekowi 
zarówno w wymiarze powołania chrześcijańskiego, które reali-
zuje w świecie, jak również w aspekcie tajemnicy zbawienia 
(jej poznania i przeżywania), które dokonuje się we wspólno-
cie eklezjalnej. Głoszenie Ewangelii i działalność zbawcza 
Kościoła stanowią zatem dwie odrębne, ale uzupełniające się 
rzeczywistości eklezjalne. Ewangelizacja jest szeroko otwarta 
na świat, uwzględnia konkretne warunki, a zwłaszcza procesy 
laicyzacji czy ateizacji. Natomiast celem przepowiadania in-
stytucjonalnego (homiletycznego, katechetycznego) jest prze-
kazywanie wprost i w całości orędzia zbawienia niezależnie od 
uwarunkowań, w jakich mu przyszło się znajdować.37

36  Jan Paweł II, Katecheza Chrystus drogą zbawienia dla wszystkich  
31 V 1995, 5.

37 M. Majewski, Katecheza permanentna, s. 107. W instytucjonalnym 
nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w kazaniach i w katechezie, ale także 
w środkach społecznego przekazu, należy jasno przedstawiać potrzeby 
Kościoła tak miejscowego, jak powszechnego, w jasnym świetle ukazywać 
sens i wielkość posługi kapłańskiej, w której tak wielkie ciężary łączą się 
z tak wielką radością i w której przede wszystkim można dać Chrystusowi 
najwyższy dowód miłości (DP 11). Uczą tego Ojcowie, gdy tłumaczą słowa 
Chrystusa powiedziane do Piotra: „Miłujesz mnie?… Paś owce moje” (J 21, 
17); św. Jan Chryzostom, De sacerdotio, II, 2, PG 48, s. 633; św. Grzegorz 
Wielki, Regulae pastoralis liber ad Joannem Episcopum civitatis Raven-
nae, cz. I, rozdz. 5, PL 77, s. 19A.
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Kościół, wypełniając funkcję prorocką, musi dbać o ich 
właściwe umiejscowienie. Jeśli bowiem zostaną one złączone 
i przemieszane, to wtedy głoszenie Ewangelii przekształca się 
w moralizowanie, a w działalności zbawczej Kościoła przeak-
centowuje się znaczenie uwarunkowań zewnętrznych i zaanga-
żowanie Kościoła w sprawy egzystencjalne człowieka i jego 
sytuację społeczno-kulturową, ekonomiczną, czy nawet poli-
tyczną. Ewangelizacja pomaga człowiekowi w wymiarze eg-
zystencjalnym, ale powinna służyć także poznaniu i przeżywa-
niu tajemnicy zbawienia. Natomiast działalność zbawcza 
Kościoła powinna być ściśle związana z ewangelizacją, która 
jest permanentnym procesem w życiu każdego człowieka. 
Człowiek nigdy bowiem nie jest zewagelizowany do końca. 
Proces ewangelizacji nie może się skończyć, bo każda chwila 
życia człowieka jest dla niego nowym wyzwaniem, które praw-
da Ewangelii powinna przenikać. „Staliśmy się uczestnikami 
owego posłannictwa Chrystusa-Proroka, poprzez które speł-
niamy wraz z Nim posługę Bożej prawdy w Kościele. Odpo-
wiedzialność za prawdę Bożą oznacza równocześnie jej umiło-
wanie i dążność do takiego zrozumienia, które nam samym, 
a także i drugim tę prawdę może przybliżyć w całej jej zbawczej 
mocy, w jej wspaniałości, w całej głębi i prostocie zarazem”.38

W Kościele ujawnia się prawdziwa jedność i równość 
wszystkich ludzi, ściśle związanych z Jezusem Chrystusem, 
Bogiem i Człowiekiem doskonałym, który stał się historycznie 
bliski każdemu człowiekowi poprzez Wcielenie.39 Ewangelicz-
ne spotkanie z Jezusem Chrystusem ma zawsze wymiar ekle-
zjalny, gdyż dokonuje się w Jego Kościele. Jezus żyje i działa 
w Kościele, do którego jedności w rozmaity sposób przynależą 

38 RH 19.
39 KDK 22; RH 10.
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wszyscy ludzie.40 Kościół może zatem prowadzić dialog z nie-
wierzącymi, a także z przedstawicielami innych religii, które 
na różne sposoby przekonują, że Bóg kocha człowieka. Trzeba 
przy tym zachować godność Kościoła Chrystusowego, który 
jako jedyny naucza, że Syn Boży stał się człowiekiem i z miło-
ści do ludzi umarł i zmartwychwstał.41 Jezus przez swoją ofiarę 
odkupił wszystkich ludzi i wszystkich powołuje do jedności 
z Ludem Bożym. Ponieważ zaś Chrystus Zmartwychwstały 
żyje i działa w Kościele, dlatego każde spotkanie z Nim ma 
charakter eklezjalny. Eklezjalność tego spotkania wynika prze-
de wszystkim stąd, że od Ofiary paschalnej Chrystusa każdy, 
kto „wezwie imienia Pańskiego”, bez względu na to kim jest 
i skąd pochodzi, „ten będzie zbawiony”.42 Zbawienie Chrystu-
sa obejmuje bowiem cały rodzaj ludzki, dlatego każdy czło-

40 „(...)Do katolickiej jedności Ludu Bożego (...) powołani są wszyscy 
ludzie i w różny sposób do niej należą lub są jej przyporządkowani, zarów-
no wierni katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy 
w ogóle ludzie, z łaski Bożej powołani do zbawienia” (KK 13). Według 
nauki soborowej w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego 
także ci, którzy nie przyjęli Ewangelii, ale wyznają wiarę w Boga, jak Żydzi 
i muzułmanie (KK 16). A także ci, którzy szczerym sercem „szukają Boga” 
oraz nawet ci, którzy „bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wy-
raźnego poznania Boga, a usiłują, nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie” 
(KK 16). Nie można zatem ściśle oznaczyć granic między tymi, którzy 
w jakiś sposób przynależą lub są przyporządkowani zwłaszcza duchowo do 
Kościoła.

41 Jan Paweł II przypomina, że „katecheza będzie miała wymiar eku-
meniczny, jeśli nie przestając nigdy nauczać, że pełnia prawd objawionych 
i środków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa, znajduje się w Koś-
ciele Katolickim, będzie to jednak czyniła ze szczerym szacunkiem w sło-
wach i czynach w stosunku do wspólnot kościelnych, które jeszcze nie żyją 
w doskonałej jedności z tymże Kościołem” (Jan Paweł II, Adhortacja apo-
stolska Catechesi tradendae, 32). 

42 Rz 10, 13.
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wiek ma taki sam dostęp do Boga i stąd płynie jedność i rów-
ność zbawcza wszystkich ludzi. W Chrystusie Bóg otwiera 
drogę do udziału w zbawieniu zarówno pojedynczym ludziom, 
jak również przyciąga do siebie całe narody poprzez ich boga-
ctwa duchowe, których głównym i zasadniczym wyrazem są 
religie.43

Świadectwo życia chrześcijańskiego – owoc 
wychowania w wierze 

„Ewangelii nie głosi się samymi ustami, ale przykładem 
własnego życia”,44 dlatego ewangelizować znaczy przede 

43 RMi 55.
44 H. de Lubac, Medytacje o Kościele, Kraków 1997, s. 189. Głoszenie 

Ewangelii „powinno przede wszystkim dokonywać się przez świadectwo: 
oto widzimy jakiegoś chrześcijanina albo grupę chrześcijan, którzy wpo-
śród społeczności ludzkiej, w której żyją, okazują, że umieją innych rozu-
mieć, przyjąć, dzielą razem z innymi dolę i los życia, solidaryzują się ze 
wszystkimi, co zmierzają do pielęgnowania tego, co szlachetne i dobre. Po-
nadto widzimy tych ludzi prostych, co z własnej woli szerzą wiarę w pewne 
dobra duchowe, stojące wyżej ponad wartościami pospolitymi, oraz nadzie-
ję w rzeczywistość niewidzialną, jakiej nawet odważna myśl wytworzyć nie 
może. Za pomocą tego cichego świadectwa owi chrześcijanie podsuwają 
tym, co patrzą na ich życie, nieuniknione pytania: Dlaczego są takimi? dla-
czego tak żyją, co albo kto ich do tego pobudza? dlaczego przebywają mię-
dzy nami? Takie świadectwo już jest wieszczeniem Dobrej Nowiny, milczą-
cym, ale bardzo mocnym i skutecznym. Już tutaj ma miejsce jakiś początek 
ewangelizacji. Te pytania może pierwsze postawi sobie wielu niechrześci-
jan, czy to będą ludzie, którym nigdy nie mówiono o Chrystusie, czy 
ochrzczeni, ale nie praktykujący życia chrześcijańskiego, czy tacy, co żyją 
w społeczności chrześcijan, ale nie według zasad chrześcijańskich, czy lu-
dzie boleśnie poszukujący czegoś lub «Kogoś», kogo przeczuwają, a nie 
umieją nazwać. Podniosą się też inne, wyższe i natarczywsze pytania; roz-
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wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym 
przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Ewangelizacja jest 
bowiem świadectwem chrześcijan, że Bóg umiłował świat 
w Słowie Wcielonym, przez które dał wszystkim rzeczom ist-
nienie, a ludzi powołał do życia wiecznego.45

Ewangelizacja ma zatem dwa aspekty. Najpierw jest to 
przekaz słowa. Jego moc sprawcza jest jednak ściśle związana 
ze świadectwem życia chrześcijańskiego. Słowo jest źródłem 
wiary, która rodzi się ze słuchania. Wiara, w wymiarze indywi-
dualnym, domaga się natomiast realizacji w codzienności, któ-
ra dzięki temu staje się życiem chrześcijańskim. Wiara, rodzą-
ca się z ewangelizacji, ma również wymiar wspólnotowy, gdyż 
łączy ludzi w Kościół, który jest Ciałem Chrystusa.46 

W Kościele za pierwszy środek ewangelizowania należy 
uważać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, które 
trwa w nierozłącznej wspólnocie z Bogiem, a zarazem w nie-
ograniczonej gorącości ducha poświęcania się dla innych. 
„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli 
nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 
świadkami”.47 To samo trafnie wyraził Piotr apostoł, wskazując 
na potrzebę czystego i szlachetnego życia chrześcijan, aby na 

budzi je to samo świadectwo, jako że postuluje obecność, współuczestni-
ctwo i wspólnotę życia i jest konieczną, z reguły pierwszą częścią ewange-
lizacji. Do dawania takiego świadectwa powołani są wszyscy chrześcijanie, 
którzy z tej racji mogą być prawdziwymi głosicielami Ewangelii. Szczegól-
nie myślimy tu o obowiązku i zadaniu emigrantów w tych krajach; które ich 
przyjęły w gościnę” (EN 21).

45 EN 26. „W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stał się człowie-
kiem, umarł i zmartwychwstał, ofiarowane jest każdemu człowiekowi zba-
wienie, jako dar łaski i miłosierdzia Bożego” (EN 27).

46 KK 7.
47 Paweł VI, Przemówienie do członków „Consilium de Laicis” (2 X 

1974), AAS 66(1974), s. 568.
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jego widok „nawet ci, którzy nie wierzą słowu (...) bez słowa 
byli pozyskani”.48 A więc Kościół jak najbardziej może ewan-
gelizować świat za pomocą swego postępowania i obyczaju, to 
jest przez świadectwo potwierdzone życiem; ono jasno uwi-
dacznia jego wierność Panu Jezusowi, ubóstwo, wstrzemięźli-
wość, wolność od jakiejkolwiek ziemskiej władzy w świecie, 
a wreszcie świętość.49

Powyższe cele wskazują na to, iż Ewangelia, będąca Dobrą 
Nowiną, obejmuje całego człowieka i wywiera wpływ na całe 
jego życie. Rozumiejąc ewangelizację w perspektywie Kościo-
ła, należy za Janem Pawłem II stwierdzić, iż ewangelizacja do-
konuje się poprzez przenikanie Ewangelii do: sposobu myśle-
nia, modlitwy, wartości i obyczajów.50 Jan Paweł II określa 
ewangelizację jako głoszenie słowem i życiem Dobrej Nowiny 
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, umarłego i zmartwychwsta-
łego, który jest „drogą, prawdą i życiem”. W świecie współ-
czesnym, który jest zagrożony przez nienawiść i przemoc, 
przez konflikty i wojny, głosiciele Ewangelii powinni obwiesz-
czać nadzieję życia zakorzenioną w misterium paschalnym. 
Jest więc konieczne, aby „ośrodkiem nowej ewangelizacji było 
spotkanie z żywą osobą Chrystusa”. Ewangelizacja powinna 
docierać „do człowieka i społeczeństwa na wszystkich płasz-
czyznach życia i urzeczywistniać się w różnych dziedzinach 
działalności: przepowiadanie, inkulturacja, dialog, sprawiedli-
wość i pokój, środki społecznego przekazu”. Aby ta misja 
w pełni się powiodła, należy ustawicznie odwoływać się 
w ewangelizacji do Ducha Świętego, tak aby trwała nieustan-
nie Pięćdziesiątnica. Moc Ducha Świętego prowadzi bowiem 

48 Por. 1P 3, 1
49 EN 41.
50 Jan Paweł II, Katecheza Misja Kościołów lokalnych w obrębie Koś-

cioła powszechnego 14 VI 1995, w: Katechezy Ojca świętego Jana Pawła 
II. Kościół, Kraków-Ząbki 1999, s. 492.
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Kościół do całej prawdy51 i sprawia, że wychodzi on światu na 
spotkanie, aby z ufnością i przekonaniem dawać świadectwo 
o Chrystusie.52

Summary

The article describes an educational function in the context 
of the New Evangelization. Filling the educational function of 
the Church calls for a new evangelization especially with the 
laity. The primary goal of education in the faith according to 
the New Evangelization.

51 Por. J 16, 13.
52 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, 57. Zob J. 

Chrzanowski, Człowiek pierwszą drogą Kościoła. Studium teologicznopa-
storalne w świetle nauczania Jana Pawła II, Warszawa, 2008, s. 298-299.
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Zarówno nowa ewangelizacja, jak i apostolstwo ludzi świe-
ckich, to bardzo popularne i często wykorzystywane terminy. 
Posługują się nimi różne osoby, w najróżniejszych konteks-
tach. Przykładowo, ks. Edward Staniek powiedział podczas re-
kolekcji wygłoszonych w 1992 roku dla nauczycieli i wycho-
wawców: „Wezwanie dla nowej ewangelizacji to wielka szansa 
dla Kościoła. Jeśli to dzieło zostanie podjęte we wszystkich 
wymiarach, Bóg ześle ludzi na miarę św. Franciszka, którzy 
udowodnią wierzącym w Chrystusa, że życie w pełni Ewange-
lią we współczesnym świecie jest nie tylko możliwe, ale jest 
jedynym mądrym rozwiązaniem istniejących problemów za-
równo w Kościele, jak i całej rodzinie ludzkiej”1. Bł. Jan Paweł 
II natomiast, powiedział do wiernych zgromadzonych w Kijo-
wie w 2003 roku: „powtarzam wam, którzy zgromadziliście się 
tu w Kijowie, słowa, jakie wypowiedziałem do wiernych przy-
byłych do Rzymu w r. 2000 na obchody Jubileuszu Apostol-

1* Niemcewicz.andrzej@gmail.com 
1 E. Staniek, Nowa ewangelizacja, Kraków 1994, s. 7.

*andrzeJ niemcewicz 
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stwa Świeckich: «Trzeba powrócić do soboru. Trzeba znów 
wziąć do ręki dokumenty Soboru Watykańskiego II, aby na 
nowo odkryć zawarte w nich wielkie bogactwo pouczeń dok-
trynalnych i duszpasterskich. Powinniście na nowo wziąć do 
ręki te dokumenty przede wszystkim wy, świeccy, przed który-
mi sobór otworzył niezwykłe możliwości czynnego uczestni-
ctwa w misji Kościoła»”2. Obecnie, zainteresowanie owymi 
pojęciami uwidacznia się przede wszystkim w przygotowa-
niach do Synodu na temat ewangelizacji (2012), który będzie 
przebiegał pod hasłem: „nowa ewangelizacja dla przekazu 
wiary chrześcijańskiej” i zbiega się z ogłoszonym przez papie-
ża Benedykta XVI Rokiem Wiary.

Poniższa praca ma na celu ogólne zarysowanie obu pojęć 
oraz przedstawienie podstawowych zależności między nimi, ze 
szczególnym akcentem położonym na nową ewangelizację.

1. Charakterystyka apostolstwa ludzi świeckich

Jeśli chodzi o termin „ludzie świeccy”, to od razu trzeba 
zaznaczyć, że nie jest on precyzyjny. Odpowiadając na pytanie, 
kim jest laik można powiedzieć, że jest nim każdy ochrzczony, 
przez Chrystusa wezwany z tego, co nieświęte, do Jego święte-
go Kościoła, z Nim umarły i pogrzebany, z Nim zmartwych-
wstały do nowego życia. Każdy, kto przynależy do świętego 
ludu (z gr. laos). W takim ujęciu, przekazanym przez tradycję, 
do laików zalicza się wszystkich wierzących, zarówno księży, 

2 Jan Paweł II, Być świadkami dzisiaj. Przesłanie Papieża z okazji Kon-
gresu Katolików Świeckich Europy Wschodniej, „L’Osservatore Romano” 
2004, nr 2, s. 23.
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zakonników, jak i ludzi wykonujących świeckie zawody.3 Ter-
min ten nabrał jednak nieco innego znaczenia podczas obrad 
Soboru Watykańskiego II, który spróbował bardziej precyzyj-
nie określić, kim są świeccy w Kościele. W konstytucji dogma-
tycznej o Kościele Lumen gentium czytamy, iż pod nazwą 
świeckich rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan nie 
będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego 
prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych 
chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, 
ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczest-
nikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chry-
stusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi 
chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie4. Od-
tąd możemy powiedzieć, że z ustanowienia Bożego są w Koś-
ciele wśród wiernych święci szafarze, których w prawie nazy-
wa się duchownymi oraz pozostali, których nazywa się 
świeckimi. Są także wierni, należący do jednej i drugiej kate-
gorii, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcili się 
szczególnie Bogu, czyli osoby zakonne5. Każda z tych grup ma 
w Kościele swoje miejsce i odpowiednie zadania.

Czym natomiast jest apostolstwo? Termin ów pochodzi od 
greckiego słowa apostello, które oznacza posyłać i najszerzej 
biorąc jest ono tym wszystkim, przez co Kościół w konkret-
nych warunkach głosi Królestwo Boże, urzeczywistnia się 
i dzięki czemu wzrasta, ogarniając coraz to nowych ludzi 
i nowe dziedziny ich życia. Inaczej mówiąc, jest to cała szero-
ko pojęta działalność zbawcza Kościoła, zgodna z jego naturą. 
Wypływa ona z nakazu misyjnego, jaki Chrystus przekazał 

3 Por. H. U. von Balthasar, Kim jest laik?, „Communio” 1987, nr 3, 
s.36.

4 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lu-
men gentium, Rzym 1964, nr 31.

5 Por. KPK, kan. 207, par. 1-2.

nowa ewangelizacJa w KonteKście aPostolstwa ludzi świecKich



94

uczniom przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20). Apostolstwo jest więc 
głoszeniem Chrystusa i Jego orędzia mesjańskiego słowami 
oraz czynami w celu doprowadzenia każdego człowieka do do-
świadczenia w swoim życiu zbawczego dzieła Chrystusa6.

Charakterystyczną cechą apostolstwa jest to, iż dotyczy ono 
wszystkich wiernych w Kościele. W dekrecie soborowym 
o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem można od-
naleźć kilka źródeł powszechnego obowiązku apostolskiego. 
Pierwszym a zarazem podstawowym jest zjednoczenie z Chry-
stusem przez chrzest i bierzmowanie. Obowiązek i prawo do 
apostolstwa otrzymują wierni wprost od Chrystusa, a nie od 
hierarchii kościelnej. Przez chrzest wierny staje się uczestni-
kiem królewskiego kapłaństwa. Kolejnym źródłem jest po-
wszechne przekazanie miłości. Jest to największe polecenie 
Pana. Przynagla ono wszystkich wiernych do zabiegania 
o chwałę Boga przez nadejście Jego królestwa i o życie wiecz-
ne dla wszystkich ludzi, by poznali Boga prawdziwego oraz 
tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa. W dekrecie jest również 
mowa o charyzmatach jako o nowym źródle prawa i obowiąz-
ku apostolskiego. Rozumie się przez nie zwyczajne uzdolnie-
nia i przymioty dane ludziom na użytek wspólnoty. Z przyjęcia 
tych darów rodzi się u obdarowanego człowieka obowiązek 
wykorzystania ich dla dobra ludzi i zbudowania Kościoła7. 
Każdy wierzący jest zatem wszędzie i zawsze apostołem już 
przez to, że jest chrześcijaninem. Być chrześcijaninem i być 

6 Por. M. Chmielewski, Duchowość świeckiego apostoła, „Studia 
Gdańskie” 2007, nr 20, s. 182-183.

7 Por. E. Weron, Świeccy w kościele, Paryż 1970, s. 75.
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apostołem, to w gruncie rzeczy to samo. Działalność apostol-
ska jest dostępna każdemu chrześcijaninowi w każdej sytuacji 
życia. Każdy jest apostołem już przez to samo i w tej mierze, 
w jakiej jest chrześcijaninem8.

Zadaniem ludzi świeckich z tytułu ich powołania jest szuka-
nie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świe-
ckimi i kierowanie nimi po Bożej myśli. Mają oni rozświetlać 
wszystkie sprawy doczesne i tak nimi kierować, aby rozwijały 
się na chwałę Chrystusa9. Wierni świeccy są uczestnikami ka-
płańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Na czym 
polega ów udział, jakie są konkretne zadania?

Pierwszą dziedziną kapłańskiego uczestnictwa świeckich 
chrześcijan jest życie codzienne. Otwierając się na dar Ducha 
Świętego poprzez chrzest, chrześcijanin może prowadzić swo-
je codzienne sprawy w tymże Duchu. Każda jego działalność, 
czy to będzie praca zawodowa, życie małżeńskie czy odpoczy-
nek, staje się w ten sposób trwaniem w Bożej obecności, dzięki 
czemu Bóg jest uwielbiony. Istotne jest przeżywanie ofiar i tru-
dów, których nie da się uniknąć. O tych trudach najbardziej 
wiedzą ludzie biedni, cierpiący, czy żyjący na obszarach obję-
tych głodem, czy wojną. Na uwagę zasługuje cierpienie tak 
moralne, jak i fizyczne. Jeżeli jest ono przyjęte z wiarą i cierp-
liwie znoszone, staje się częścią ofiary krzyżowej Chrystusa, 
w której najpełniej wyraziło się Jego kapłaństwo. Nie można 
zapomnieć również o tych ofiarach, które trzeba ponosić z ty-
tułu opieki nad cierpiącymi10. Kapłańskie posłannictwo wier-
nych uwidacznia się w uczestnictwie w sakramentach, z któ-
rych na szczególną uwagę zasługuje wspomniany już sakrament 

8 Por. K. Rahner, O możliwości wiary dzisiaj, tłum. z niem. A. Moraw-
ska, Kraków 1983, s. 250.

9 Por. KKK 897; por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele Lumen gentium, dz. cyt., nr 31.

10 Por. M. Chmielewski, dz. cyt.,s. 195-196.
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Eucharystii. „Koniecznym jest zatem, aby obecni podczas tego 
misterium wiary chrześcijanie nie byli jak obcy i milczący wi-
dzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze 
rozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, po-
bożnie i czynnie”11. Kapłaństwo powszechne świeckich może 
się również realizować poprzez posługi w samym Kościele. 
Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być 
przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity. Tam gdzie to do-
radza konieczność Kościoła, z braku szafarzy także świeccy, 
chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać 
pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę sło-
wa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie 
chrztu, a także rozdzielenie Komunii świętej, zgodnie z przepi-
sami prawa12.

Funkcja prorocka jest związana z głoszeniem Dobrej Nowi-
ny o Chrystusie i przejawia się poprzez trzy główne sposoby: 
bezpośrednie przepowiadanie Słowa Bożego, świadectwo ży-
cia chrześcijańskiego oraz charyzmaty, które są dane ku zbudo-
waniu ludu Bożego. Szczególnie istotne jest świadectwo życia 
prawdziwie chrześcijańskiego, o czym przypomniał papież Pa-
weł VI, pisząc w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, 
że „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniże-
li nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 
świadkami”13. Człowiek nieustannie powinien weryfikować 
zgodność swoich słów i czynów. Jeżeli będzie między nimi za-
chodziła jakaś rozbieżność, szybko przestanie on być wiary-
godnym świadkiem. Niezwykle  wyraźne jest to w sferze życia 

11 Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum Conci-
lium, Rzym 1963, nr 48.

12 Por. J. Manzanarez, Posługiwania osób świeckich w Kościele poso-
borowym, „Communio” 1987, nr 3, s. 93-107.

13 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie 
współczesnym Evangelii nuntiandi, Rzym 1975, nr 41.
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rodzinnego, kiedy dzieci uczą się od swoich rodziców określo-
nych zachowań i postaw, w tym także postawy religijnej14.

Królewska funkcja posłannictwa świeckich polega na 
uświęcaniu świata doczesnego, to znaczy przyporządkowaniu 
go ostatecznemu celowi, którym jest przybrane synostwo zako-
munikowane ludziom, oraz uwalnianie go z niewoli, w którą 
wprowadza go grzech ludzki. Jest to bardzo doniosła rola, na 
co jednoznacznie wskazuje konstytucja Lumen gentium. I choć 
w misji królewskiej uczestniczą wszyscy ochrzczeni, to właś-
nie świeccy mają pierwsze miejsce w jej wypełnianiu z racji 
ich szczególnej działalności w świecie i kompetencji w róż-
nych dziedzinach życia. Dzięki temu powinni świeccy wspól-
nymi siłami tak uzdrawiać istniejące w świecie obyczaje i sto-
sunki, aby przepajać kulturę wartościami moralnymi15. Nie 
mniej ważna jest troska o niesprawiedliwość i nierówność spo-
łeczną. One to, jak określił bł. Jan Paweł II składają się na tzw. 
grzech społeczny. Obejmuje on wiele dziedzin, takich jak: złe 
traktowanie pracownika przez pracodawcę, niegodziwe zarob-
ki, nieposzanowanie życia przejawiające się w manipulacjach 
genetycznych, aborcji czy eutanazji. Wobec tego grzechu „lu-
dzie świeccy powinni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istnieją-
ce w świecie obyczaje i stosunki, jeśli skłaniają gdzieś do grze-
chu, aby to wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości 
i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. 
Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła ludzkie wartościami 
moralnymi”16. Udział w misji królewskiej Chrystusa przejawia 
się również w działalności w Kościele, w którym wierni świec-
cy mogą  współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie 

14 Por. J. Page, Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich, „Com-
munio” 1987, nr 3, s. 93-107.

15 Tamże.
16 LG, 3.
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z przepisami prawa. Dotyczy to ich obecności na synodach 
partykularnych, synodach diecezjalnych, w radach duszpaster-
skich, a także sprawowania misji duszpasterskich w parafii, 
współpracy w radach  ekonomicznych, udziału w trybunałach 
kościelnych17.

2. Charakterystyka nowej ewangelizacji

Jeśli chodzi o pojęcie nowej ewangelizacji, to funkcjonuje 
ono w Kościele od niedawna i jest bardzo rozległe i złożone. 
Nawiązuje ono w oczywisty sposób do ewangelizacji, która 
w najprostszym ujęciu oznacza głoszenie Dobrej Nowiny 
o zbawieniu człowieka. Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego 
został posłany, by ewangelizować (gr. euangelizastai) i sam 
również nakazał Apostołom, aby szli na cały świat i głosili 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Bycie zwiastu-
nem Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie jest zatem pierw-
szym i zasadniczym obowiązkiem apostolskim18. W teologicz-
nym użyciu termin ewangelizacji pojawił się dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku, kiedy to ewangelizacją nazywano działal-
ność protestanckich kaznodziejów wędrownych, w tym popu-
laryzację Biblii. Z czasem zaczęto go również używać w Koś-
ciele katolickim, na określenie głoszenia Ewangelii 
w pogańskich krajach misyjnych. Początkowo używano go ra-
czej niechętnie. Sytuacja zmieniła się z nadejściem Soboru Wa-
tykańskiego, kiedy termin ów zaczął pojawiać się coraz częś-
ciej, także w oficjalnych dokumentach Kościoła. Aktualnie 
można powiedzieć, że podobnie jak w dokumentach Magiste-

17 Por. KKK 911, Por. KPK, kan. 443, par. 4; kan. 463, par. 1-2; kan. 
511-512; 536; kan. 517, par. 2; kan. 492, par. 1; 537; kan. 1421, par. 2.

18 Por. A. Kmiecik, Posyłam was, Warszawa 1995, s. 59.
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rium Kościoła, tak i u współczesnych teologów spotykamy 
różne określenia ewangelizacji, począwszy od wąskiego 
i cząstkowego rozumienia jej jako głoszenie Ewangelii, a skoń-
czywszy na szerokim, integralnym pojmowaniu jej jako cało-
kształt działalności zbawczej Kościoła19.

Na tym gruncie wyrosło pojęcie nowej ewangelizacji, które 
po raz pierwszy zostało użyte przez bł. Jana Pawła II w czasie 
wizyty duszpasterskiej na Haiti w 1983 roku. Papież dostrzega-
jąc problemy współczesnego świata i dramat odchodzenia 
świata od Boga, skierował wtedy do Kościoła słynne wezwa-
nie: „patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, 
nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środ-
kach wyrazu”20. W nawiązaniu do działalności papieża i jego 
wypowiedzi z biegiem czasu biskupi, teologowie, publicyści 
coraz dokładniej próbowali określić istotę nowej ewangeliza-
cji, jej zadania i poszczególne elementy, jednak jak się okazuje 
nie jest to proste. Chcąc mieć całościową wizję należy wymie-
nić najważniejsze, fragmentaryczne określenia. I tak nowa 
ewangelizacja jest pojmowana jako: nowe kluczowe pojęcie 
we współczesnej teologii pastoralnej; aktualny program dusz-
pasterski Kościoła; nowy zapał apostolski; nowe przedsięwzię-
cia ewangelizacyjne; nowe metody i środki wyrazu; duszpa-
sterstwo misyjne; ewangelizacja w nowych uwarunkowaniach 
społecznych; inkulturacja Ewangelii w nowoczesną kulturę 
europejską; przepowiadanie z nową mocą Jezusa Chrystusa 
oraz Jego Ewangelii chrześcijanom i niechrześcijanom21.

19 Por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego 
II. Tom 1, Katowice 1995, s. 25.31.

20 Por. J. Socha, Katolicy świeccy a Nowa Ewangelizacja,  „Studia 
Gdańskie” 2007, nr 20, s. 125.

21 Por. A. Lewek, dz. cyt., s. 25.31.
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Na podstawie analizy użycia terminu nowej ewangelizacji 
w różnych kontekstach, dokumentach, można wyróżnić kilka 
charakterystycznych elementów składowych. Najważniejsze 
z nich to: uwarunkowania kulturowe, adresat i podmiot, meto-
da oraz środki wyrazu.

Bez wątpienia można zaobserwować w ostatnich czasach nie-
spotykane wcześniej na taką skalę przemiany kulturowe i spo-
łeczne prowadzące do zeświecczenia oraz ateizmu całych społe-
czeństw. Dechrystianizacja, dotykająca boleśnie całe narody, 
w których niegdyś kwitła wiara i życie chrześcijańskie, nie tylko 
powoduje utratę wiary lub w jakiś sposób pozbawia ją znaczenia 
w życiu, ale nieuchronnie  prowadzi  też  do  rozkładu i zaniku 
zmysłu moralnego22. Świat i ludzka kultura, dotychczas stabilna 
i podlegająca powolnym zmianom, nagle zaczyna się dynamicz-
nie przekształcać. Rewolucja technologiczna, powstanie me-
diów elektronicznych spowodowały prawdziwy, głęboki i kolej-
ny na przestrzeni kilku dekad przewrót kulturowy współczesnej 
cywilizacji23.

Kto jest adresatem nowej ewangelizacji? Z samego założe-
nia jest nim wszystko to, co wiąże się z człowiekiem i jego 
zbawieniem. Mówiąc konkretniej są to wszyscy ludzie, zarów-
no wierzący, jak i niewierzący, całe wspólnoty ludzkie takie jak 
rodzina, parafia, Kościół, ale także kultura oraz różne dziedzi-
ny życia społecznego, takie jak polityka czy gospodarka. I choć 
można powiedzieć, że nie jest to nic nowego, trzeba zauważyć, 
że człowiek bez wątpienia zmienia się na przestrzeni wieków 
i należy ten fakt uwzględnić w skutecznym przepowiadaniu 
Ewangelii. A kim jest człowiek trzeciego tysiąclecia? Jest to 
z pewnością: człowiek komunikacji, którego podstawowym 

22 Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993, nr 106.
23 Por. J. Dudzic, Spór o nowość Nowej Ewangelizacji, „Studia Gdań-

skie” 2007, nr 20, s. 99.
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narzędziem poruszania się po świecie jest szybka, sprawna 
i zaawansowana komunikacja; człowiek multimediów; czło-
wiek reklamy, który rozumie, że wszystko, co ma jakąkolwiek 
wartość, jest we właściwy sposób prezentowane i promowane; 
człowiek obrazu, który posługuje się językiem wyobrażeń, ko-
miksów i wieloznacznych symboli; człowiek doświadczenia 
(przeżycia), który akceptuje tylko to, co jest żywe, doświad-
czalne i adekwatne do życia, a mniej jest zainteresowany teo-
rią, ideą i abstrakcją24. Przedstawiona lista to tylko część cech 
wyróżniających współczesnego człowieka. W rzeczywistości 
jest ich dużo więcej, co świadczy o jego bogactwie.

Jeśli chodzi o podmiot nowej ewangelizacji, to tradycyjnie 
w pierwszym rzędzie wskazuje się na Ducha Świętego, który 
jest sprawcą całego uświęcenia i działania w Kościele. W ra-
mach Kościoła są natomiast inne podmioty takie jak papież, 
biskupi, kapłani, świeccy czy całe instytucje takie jak rodzina, 
parafia, stowarzyszenia kościelne, szkoły. Nowością jest tu 
fakt, że począwszy od promocji laikatu w Kościele na Soborze 
Watykańskim II, dzieło nowej ewangelizacji zaleca się ze 
szczególną mocą właśnie katolikom świeckim, którzy mają 
przestać czuć się elementem biernym, a jasno uświadamiać so-
bie obowiązek aktywnego głoszenia Ewangelii tam, gdzie tyl-
ko to możliwe25.

Charakterystycznym elementem nowej ewangelizacji jest 
nowa metoda, do której w pierwszej kolejności należy zaliczyć 
nowy zapał ewangelizacyjny. Wynika on z głębokiej wiary 
w Boga, żarliwej miłości i radykalnej chęci naśladowania 
Chrystusa. Entuzjazm jest dziełem Ducha Świętego, który nie-
ustannie rozpala serce Kościoła. „Jeżeli nasze serca będą pło-
nęły miłością ku Chrystusowi, nasze usta będą zmuszone gło-

24 Por. tamże, s. 103.
25 Por. A. Lewek, dz. cyt., s. 111.
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sić Jego orędzie, a w naszej codzienności odbijać się będzie 
Jego życie. Sprawa jest prosta:  żarliwe słowo rodzi się z  żar-
liwości serca. Tylko wówczas możemy zapalać, gdy doświad-
czamy płomienia Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego”26.

Do nowości metody możemy również zaliczyć powrót do 
kerygmatu jako treści głoszenia Ewangelii. W całościowym 
przekazywaniu wiary, możemy wyróżnić dwa etapy: głoszenie 
kerygmatu oraz katechezę. Głoszenie kerygmatu, jest to prze-
powiadanie najbardziej podstawowej prawdy wiary, Dobrej 
Nowiny o Jezusie Chrystusie. Ma ono za zadanie doprowadzić 
do osobistej relacji z Jezusem, poprzez wiarę i nawrócenie. Ka-
techeza natomiast stanowi pogłębienie wiary i ma za zadanie 
ukształtować dojrzałego chrześcijanina. Taka kolejność jest jak 
najbardziej właściwa, a poszczególne kroki są niezbędne. Jeże-
li chcemy skutecznie głosić Słowo Boże współczesnemu czło-
wiekowi, powinniśmy zacząć od głoszenia kerygmatu27.

Nowa metoda jest związana również z osobistym świade-
ctwem życia chrześcijańskiego, które zawsze dopełnia głosze-
nie Dobrej Nowiny i sprawia, że jest ono bardziej skuteczne. 
Ewangelizacja nie polega na przekonywaniu rozumowym, na 
dyskursie filozoficznym czy moralnym. Polega raczej na tym, 
co się dzieje dzisiaj, w życiu ludzi, podobnie jak to się przyda-
rzyło Zacheuszowi, Samarytance. Kiedy człowiek może po-
wiedzieć, że był tym, który dotąd nie widział, a teraz widzi, 
wówczas urzeczywistnia się  chrześcijaństwo28.

Do nowej metody zalicza się także wykorzystywanie nowo-
czesnych środków komunikacji społecznej, posługiwanie się 

26 A. Sepioło, Nowa ewangelizacja, Kraków 2001, s. 23.
27 Por. P. Nonis, Ewangelizacja a katecheza, „Kolekcja Communio” 

1993, s. 98-99; por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska  o katechizacji na-
szych czasów Catechesi tradendae, Rzym 1979, nr 18-19.

28 Por. A. Suqiam, Nowa ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpie-
czeństwa, „Communio” 1987, nr 3, s. 48.
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twórczością ewangelizacyjną, uwzględniającą najlepsze zasa-
dy psychologiczne i pedagogiczne oraz stosowanie audiowizu-
alnego języka przekazu. Swoje miejsce odnajduje również tzw. 
inkulturacja Ewangelii, czyli nawiązanie do autentycznych 
wartości danej kultury, uznawanych i pielęgnowanych w da-
nym kręgu kulturowym oraz przepojenia ich Ewangelią29.

3. Zależności między nową ewangelizacją  
a apostolstwem świeckich

Zarówno jedno, jak i drugie pojęcie ma obszerny zakres 
znaczeniowy, który trudno wyrazić za pomocą jednej definicji. 
Należy posługiwać się raczej opisami cząstkowymi, składowy-
mi, które wskazują na pojedynczy aspekt danego pojęcia. Moż-
na zauważyć wiele cech wspólnych. Biorąc pod uwagę najszer-
szy, najmniej precyzyjny sens znaczeniowy widać, iż oba 
pojęcia znaczą mniej więcej to samo, tak iż można je używać 
zamiennie. Zarówno nowa ewangelizacja, jak i apostolstwo lu-
dzi świeckich oznaczają głoszenie zbawczego orędzia o Jezu-
sie Chrystusie i odnoszą się do całej, jednej misji Kościoła. To 
Chrystus głosząc Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym był 
pierwszym ewangelizatorem. Po swoim zmartwychwstaniu 
posłał uczniów, aby kontynuowali Jego  zbawcze dzieło w Koś-
ciele. Obydwa pojęcia swoim źródłem sięgają czasów biblij-
nych, jednak ich powszechne użycie nastąpiło stosunkowo nie-
dawno. Sobór Watykański II wyraźnie sprecyzował na czym 
polega apostolstwo ludzi świeckich, wskazał na ich powszech-
ne zaangażowanie w Kościele i na źródła ich posługi, które 
wynikają z potrójnej misji Chrystusa. Pojęcie nowej ewangeli-

29 Por J. J de Farias, Nowa ewangelizacja a kultura, „Kolekcja Com-
munio” 1993, s. 135-136.
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zacji natomiast pojawiło się nieco później, w wyniku ciągle 
trwających przemian w Kościele będących owocem soboru 
oraz zmian w kulturze przejawiających się coraz większym ze-
świecczeniem.

Zarówno apostolstwo ludzi świeckich jak i nowa ewangeli-
zacja wypływają z odczytania zmieniającej się nieustannie rze-
czywistości i wyrażają aktualne potrzeby chwili. Wskazują na 
zadania Kościoła, który jest w całości prowadzony i ożywiany 
przez Ducha Świętego. Można jednak dostrzec, że apostolstwo 
laikatu jest rzeczywistością bardziej statyczną, a nowa ewange-
lizacja dynamiczną. Pierwsza z nich jest rewolucyjnym wska-
zaniem doniosłości ludzi świeckich w misji ewangelizacyjnej 
całego Kościoła, a druga akcentuje potrzebę adaptacji do zmie-
niających się warunków świata i zachęca do ciągłego poszuki-
wania nowych metod, form i środków wyrazu, aby przekaz 
ewangeliczny był maksymalnie owocny.

Biorąc pod uwagę wyróżnione elementy strukturalne nowej 
ewangelizacji można dostrzec szereg powiązań z apostolstwem 
ludzi świeckich. Najściślej związane są podmiot oraz uwarun-
kowania kulturowe. Wygląda bowiem na to, że centralny po-
stulat przywrócenia ludziom świeckim roli w Kościele, jest 
zawarty niejako w podmiocie nowej ewangelizacji. Wynika on 
ze specyficznych uwarunkowań kulturowych oraz znaków cza-
su. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe elementy strukturalne, to 
można powiedzieć, że sytuują się one jakby na zewnątrz apo-
stolstwa laikatu. Adresat, metody i środku wyrazu nowej ewan-
gelizacji dostarczają ludziom świeckim cennych informacji do 
realizacji ich doniosłego powołania, które wynika z włączenia 
w potrójną misję Chrystusa. Największy wpływ mają one na 
zadania wypływające z funkcji prorockiej i królewskiej.

Apostolstwo w postaci bezpośredniego głoszenia Słowa 
Bożego czy dawania świadectwa przez codzienne życie, może 
być dużo bardziej owocne jeśli uwzględni się nowego, tak 
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szybko zmieniającego się, adresata oraz zastosuje nowe meto-
dy. Zapał i gorliwość ewangelizacyjna, wypływające z otwar-
tości na Ducha Świętego, są nieocenione podczas skutecznego 
przekazu zbawczego orędzia. Kiedy ludzie widzą, że człowiek 
jest radosny, podekscytowany, zadają sobie pytanie co jest tego 
przyczyną i chętniej go słuchają. W takiej sytuacji odkrycie, iż 
źródłem owej radości jest życie przepełnione wiarą może być 
pierwszym impulsem do przemiany odbiorcy. Ważne jest rów-
nież wskazanie, aby wykazywać jak największą twórczość 
oraz posługiwać się nowymi środkami komunikacji. Nieoce-
nioną metodą dla ludzi świeckich jest również powrót do gło-
szenia kerygmatu, jako treści głoszenia Dobrej Nowiny. Nie 
ulega wątpliwości bowiem, że ludzie świeccy nie są przygoto-
wani do tego, aby katechizować. Z pewnością jednak mogą 
głosić pierwsze orędzie ewangelizacyjne, które jest przekaza-
niem podstawowej prawdy o zbawieniu w Chrystusie. Tak jak 
pierwsi Apostołowie, mogą dzielić się swoim doświadczeniem 
spotkania z żywym Chrystusem. Taki przekaz, poparty świade-
ctwem życia, może okazać się nadzwyczaj skuteczny. Może 
być jak strzała, która precyzyjnie dotrze do celu i sprawi, że 
ten, który nie znał Chrystusa, nagle zapragnie Go poznać.

Podsumowując widać, że zarówno nowa ewangelizacja, jak 
i apostolstwo ludzi świeckich są pojęciami bardzo złożonymi 
i rozległymi znaczeniowo. Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że ich podstawowy rys jest podobny i polega na powszech-
nym i odnowionym wezwaniu do ewangelizacji, jako całej 
działalności Kościoła. Wskazuje to na podstawowe powiązanie 
wzajemnych pojęć. Z jednej strony apostolstwo ludzi świe-
ckich jest jednym z elementów strukturalnych nowej ewangeli-
zacji. Natomiast z drugiej strony niektóre części strukturalne 
nowej ewangelizacji wpływają na apostolstwo ludzi świeckich, 
wskazując kierunek jego owocnego funkcjonowania.
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Streszczenie

Nowa ewangelizacja to niezwykle ważne zadanie współ-
czesnego Kościoła, który jest powołany do tego, aby głosić 
Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie. Jednak czym ona tak 
naprawdę jest i do kogo jest skierowana? Odpowiedź na te py-
tania nie jest prosta. Jednocześnie bardzo wiele mówi się o tzw. 
apostolstwie ludzi świeckich. To właśnie oni mają stawać się 
coraz bardziej odpowiedzialni za misję głoszenia orędzia zba-
wienia. Czy jednak nowa ewangelizacja i apostolstwo ludzi 
świeckich oznaczają to samo? Poniższy artykuł stanowi próbę 
przybliżenia rozumienia owych dwóch bardzo popularnych 
terminów przez ukazanie szeregu zależności między nimi.

Summary

The new evangelization is a very important task for the con-
temporary Church, which is called to proclaim the Good News 
of salvation in Christ. However it is hard to precise what it ex-
actly is. Without any doubt we can observe a huge transforma-
tions in our culture and society which are getting more secular 
and atheistic. Therefore we should look for the best ways to 
make this proclamation was effective. It is often said about new 
methods, new forms of expression and new fervor. Moreover it 
requires kerygma to be proclaimed  before the catechesis and it 
should be strengthened by a testimony of life. Only a person 
who is certain of his faith and talk about it with passion can be 
reliable. At the same time what is very popular is so called the 
apostolate of the laity. It is the lay people, who should be more 
responsible for the mission of proclaiming the message of sal-
vation. This obligation arises from the baptism and the order of 
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Christ, who said: go into all the world and preach the Good 
News to all creation. Do the new evangelization and the apos-
tolate of the laity mean the same? The aim of this article is to 
clarify the meaning of those two terms. First we will write 
a few words about them and then try to specify relations be-
tween them. We do not enter into details. The basic results can 
be helpful in further studies on this topic, especially by taking 
into consideration the fruits of upcoming Synod, which is de-
voted to the new evangelization (2012).
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„Sacrum to polana w górach, dokoła las i niebo niebieskie. 
Sacrum to moment na Mszy Świętej, kiedy rozumiem (odkry-
wam), uświadamiam sobie prawdę, że tęsknię za Bogiem. Sac-
rum to zachwyt”1. Słowa te zostały napisane przez Jacka Łydż-
bę2, artystę młodego pokolenia i wykładowcy akademickiego 

* Ks. Norbert Mojżyn – dr nauk humanistycznych, historyk sztuki, teo-
log; adiunkt w Instytucie wiedzy o Kulturze UKSW; zajmuje się problema-
tyką studiów nad kulturą (teologią) wizualną, doktrynami artystycznymi 
i zabytkoznawstwem.

1 J. Łydżba, Odpowiedź w ankiecie Miejsca Teologiczne, Archiwum 
Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, 25 kwietnia 2012 r. Ankieta była zwią-
zana z badaniami przeprowadzonymi w 2012 roku przez autora artykułu 
dotyczącymi zagadnienia locus theologicus we współczesnych sztukach 
wizualnych.

2 Jacek Łydżba jest absolwentem warszawskiej ASP (1994 dyplom 
z wyróżnieniem na wydziale grafiki) i WSP w Częstochowie (2002 doktorat 
i stanowisko adiunkta w pracowni projektowania graficznego – obecnie 
Akademia im. Jana Długosza). Bliska jest mu szczególnie technika olejna, 
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z Częstochowy, autora krótkiego filmu cyfrowego (wideoart) 
Altare domesticum („Ołtarz domowy”)3. 

Nie tylko z dogmatycznego i liturgicznego, ale również 
z pastoralnego punktu widzenia wykorzystywanie obrazu reli-
gijnego, i szerzej – sztuki, nasyconej pierwiastkami duchowy-
mi, w przestrzeni życia chrześcijanina może być wyjątkowo 
owocne i prowadzić do odnowienia refleksji na temat człowie-
ka. Teologia sztuki opiera się wszak na fundamentalnej dla 
wiary chrześcijańskiej tajemnicy Wcielenia: ponieważ Słowo 
stało się widzialne, zamieszkało między nami… 

W niniejszym tekście chodzi o odczytanie treści dzieła Alta-
re domesticum, ich interpretacji w relacji do miejsca jego po-
wstania (genius loci), biografii artysty, klimatu środowiskowe-
go, religijności osobistej autora. Odpowiedzi również wymaga 
pytanie o formę dzieła sztuki: czy jest powiązana z treścią, czy 
jest nośnikiem określonego przekazu, czy koresponduje z treś-
ciami dzieła?

ale chętnie sięga do awangardowych metod pracy artystycznej (np. grafika 
komputerowa, wideoart, instalacje).

3 Prezentacja wideoartu miała miejsce 17 maja 2012 roku podczas 
wernisażu wystawy prac plastycznych młodych polskich artystów „Miejsca 
Teologiczne” w podziemiach kamedulskich, ul. Dewajtis 5, na warszaw-
skich Bielanach. Podczas wernisażu zaprezentowano prace uznanych pol-
skich artystów, którzy w swojej twórczości dotykają istotnych, spychanych 
dziś na margines tematów, tematów niewygodnych w społeczeństwie kon-
sumpcyjnym. Artyści dotykali spraw egzystencji, odkrywania siebie, prze-
mijania, zapomnienia, odrzucenia człowieka, samotności w tłumie, poczu-
cia istnienia „czegoś więcej”, odkrywania i tęsknoty za wartościami 
wyższymi stanowiącymi zasadę ludzkiego bytu. 
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Pracownia - sanktuarium

Jacek Łydżba zaprasza do swojej domowej pracowni, w któ-
rej warsztat artysty zostaje ukazany jako ołtarz domowy – Al-
tare domesticum, sanktuarium domu, rodziny i jednocześnie 
serce pracowni artystycznej. W pracowni Łydżby czynności 
artystyczne nabierają charakteru sakralnego, paraliturgiczne-
go. Narzędzia pracy artysty: farby, palety, pędzle, naczynia są 
umieszczone na blacie stołu przypartego do ściany, zasłonięte-
go białym obrusem: przypominają paramenty liturgiczne usta-
wione na mensie ołtarza. Powyżej na ścianie zostaje umiesz-
czony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przez co ściana 
przybiera kształtu dawnej nastawy ołtarzowej, ograniczonej po 
bokach oknami otwierającymi na widok w dal. 

W idei „Ołtarza domowego” Łydżby pojawia się echo pier-
wotnych świątyń domowych – Domus Ecclesiae, czyli domów 
chrześcijan, w których sprawowano liturgię w czasach pier-
wotnego Kościoła4. Tworzenie przez artystę - w koncepcji au-
tora „Ołtarza domowego” - jest czynnością świętą, dającą 
przystęp do nadprzyrodzonego Piękna, artysta staje się uczest-
nikiem liturgii, wiernym i jednocześnie niejako liturgiem. Ły-
dżba mówi, że „Bóg w sztuce dzisiejszej jest tak samo trakto-
wany jak: kolor, faktura, ekspresja, wojna, śmierć, pożądanie, 
reklama, cisza, hałas, dźwięk, materiał, materia, kobiecość, 

4 Obraz pierwotnej świątyni chrześcijańskiej - domus Ecclesiae - daje 
nam tego rodzaju obiekt odkryty w Dura Europos, w Mezopotamii, datowa-
ny na  ok. 232 rok. Pod koniec III wieku w Rzymie było przynajmniej  
25 tego rodzaju domów, nazywanych tutaj domus titulii (nazwa pochodzi od 
titulusów, tabliczek drewnianych lub kamiennych, z łacińską inskrypcją, 
w tym wypadku najprawdopodobniej imieniem właściciela domu). W cza-
sach współczesnych odkryto wiele tego rodzaju domów na terenie Palesty-
ny, Syrii i Mezopotamii.
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męskość”5. Sztuka jest dzisiaj wszystkim i niczym zarazem. 
Zionie alienacją i nihilizmem, jest echem „cywilizacji śmier-
ci”. Sztuka samego Łydżby na odwrót, to sztuka sensu, nadziei, 
bycia, idei, radości. Życie chrześcijańskie jest egzystencją 
w nadziei i radości, jako „udział w tej niezgłębionej radości, 
równocześnie Boskiej i ludzkiej, jaka jest w sercu uwielbione-
go Jezusa Chrystusa”6. Nowy Testament wielokrotnie poświad-
cza nienaruszalną jakość nowego życia w Chrystusie, które już 
posiada w radości odblask wieczności w czasie (Por. 1 Tes 5, 
16: „Zawsze się radujcie”). Radość posiadana jako zadatek na 
tym świecie, będzie pełna w niebieskim Jeruzalem „przystrojo-
nym jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. 
I usłyszałem donośny głos, mówiący od tronu: oto przybytek 
Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, 
a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelka łzę, 
a śmierci już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 
21, 2-4). Pracownia artysty przekształcona w świątynię sztuki 
staje się prawdziwym przybytkiem Boga z ludźmi.

Obrazy, zwłaszcza obrazy religijne, mogą i powinny być 
rozpatrywane z różnych punktów widzenia i przez specjalistów 
z różnych dziedzin. Szczególna rola przypada jednak teologom 
i historykom sztuki, choć i ich analizy są tylko częściowe 
i ograniczone. Jak zauważa Hans Belting, nie jest łatwo pisać 
kompetentnie o obrazach religijnych: „Historyk sztuki rozmi-
nąłby się z tematem, gdyby swych kompetencji dowodził wy-
łącznie w analizie malarzy i stylów. Ale także i teologowie nie 
są w tej materii tak kompetentni, jak się wydaje, albowiem mó-

5 J. Łydżba, Odpowiedź w ankiecie Miejsca Teologiczne, Archiwum 
Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, 25 kwietnia 2012 r. 

6 Paweł VI, Adhortacja apost. Gaudete in Domino, AAS 67 (1975),  
s. 289-322.
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wią głównie o teologach z przeszłości oraz o ich stosunku do 
obrazów”7.

Sztuka Jacka Łydżby to sztuka wielowątkowa, wielopłasz-
czyznowa, łącząca pierwiastki duchowe z ziemskimi, można 
rzec - posługując się językiem renesansowych traktatów o sztu-
ce - jest to ars combinatoria, commemorativa, imaginativa et 
contemplativa8.

Teraźniejszość w jego dziełach rozciąga się między prze-
szłością a przyszłością, albo jeszcze lepiej powiedzieć: uczest-
niczy w przeszłości i przyszłości. Nie przypomina tylko  tego, 
co się wydarzyło, ale już spełnia obietnicę przyszłości. Jak do-
daje z żalem Hans Belting: dziś „taka świadomość czasu stała 
się dla nas poza granicami religii czymś bardzo odległym”9. 

Ars combinatoria

Jacek Łydżba wykorzystuje w swej twórczości stare i nowe 
media (narzędzia i środki) artystyczne. Bez wątpienia stosunko-
wo nowoczesnym narzędziem jest  krótkometrażowy film cyfro-
wy (wideoart). Zostaje on skonfrontowany z bardzo tradycyj-
nym medium malarstwa, jakim jest ikona oraz z określoną formą 
artystyczno-liturgiczną - nastawą ołtarzową (retabulum). Wyko-
rzystywanie starych i nowych narzędzi artystycznych zawsze 
nosiło w sobie znamię progresywnej kontynuacji, albo przeciw-
nie, zerwania ciągłości. Nowe media artystyczne powstawały 
z reguły jako wynalazki w innych obszarach życia i znajdowały 

7 H. Belting, Obraz i kult, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010, s. 9.
8 Por. G. P. Lamazzo, Trattato d’Arte delle Pittura di (…) Milanese 

pitttore, Divisio in VII Libri, Ne’quali si contiene tutta la teoria e la Prattica 
d’essa pittura, Milano 1584 i inne traktaty o sztuce.

9 H. Belting, dz. cyt., s. 17.
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swoje okazjonalne zastosowanie w sztuce, a następnie stawały 
się częstokroć podstawowymi narzędziami sztuki. Altare dome-
sticum Jacka Łydżby to z punktu widzenia formalnego  potrójny 
obraz łączący stare media z nowymi: to obraz - w obrazie - 
w obrazie10. Po pierwsze jest to cyfrowy film (wideoart) - obraz, 
który pokazuje wnętrze pracowni artysty, dalej, widzimy obraz 
warsztatu artystycznego (w kształcie „nastawy ołtarzowej” 
i „mensy”) i wreszcie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
umieszczony pośrodku „nastawy ołtarzowej”.

 Zjawisko zawarcia w sobie jednego obrazu przez inny nie 
jest nowe. Już dawne malarstwo notuje różne przejawy „obra-
zu w obrazie” (np. słynny obraz Diego Velázqueza znajdujący 
się obecnie w Londynie, „Chrystus w domu Marty i Marii” ok. 
1620, który przedstawia dwie kobiety we wnętrzu kuchennym 
z otworem w ścianie – obraz w obrazie - ukazującym ewange-
liczną scenę usługiwania Mistrzowi przez Martę i Marię). Jest 
to z założenia działanie metamalarskie. Metoda zawierania 
obrazu w obrazie, która rozwinęła się w XVII wieku, jest szcze-
gólna: obraz zawierany i obraz zawierający stanowią dwie od-
mienne rzeczywistości. Jak dodatkowo pisze Victor Stoichita, 
niektóre wyobrażenia zostają oprawione, a inne obudowane: 
„Każde namalowane nowoczesne wyobrażenie jest w jakiś 
sposób oprawione w swoją ramę. Jedyna, ale ogromna różnica 
polega na tym, że w zwykłym obramowaniu oprawa jest przed-
miotem, podczas gdy w wypadku obudowywania, sama „obu-

10 W trójdzielności obrazowania w wideoarcie Altare domesticum moż-
na dostrzec trójdzielność przestrzeni ziemskiej człowieka i świątyni jerozo-
limskiej, która z godnie z opisem Józefa Flawiusza składała się z: 1/ Miej-
sca Najświętszego z Arką Przymierza (odpowiadająca niebu) – obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, jako swego rodzaju Arka Przymierza, 2/ Miejsca 
Świętego (odpowiadającego ziemi) – nastawa ołtarzowa i 3/ Przedsionka 
(odpowiadającego morzu) – pracownia artysty. Por. D. Forstner, Świat sym-
boliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 369.
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dowa” jest wyobrażeniem (…). Obudowywanie jest skrajnym 
przejawem kultu obrazów”11. 

Ciekawe jest jednak w takim ujęciu potraktowanie szcze-
gólnego rodzaju obrazu, jakim jest ikona. W wypadku Altare 
domesticum już sama forma dzieła, stanowiąca oczywiste obu-
dowanie ikony, a następnie obudowanie obudowy („nastawy 
ołtarzowej”) przez kolejną obudowę (kadr filmu), jest świado-
mym artystycznym zabiegiem, przejawem kultu obrazu i po-
twierdzeniem doświadczenia wiary artysty. Doskonały przy-
kład takiego działania w przeszłości możemy znaleźć 
w  „obudowaniu” ikony Matki Boskiej w ołtarzu „Matki Bo-
skiej adorowanej przez świętych” (inaczej: „Ekstaza św. Grze-
gorza”) namalowanym przez Petera Paula Rubensa w 1607 
roku dla kościoła oratorianów w Chiesa Nuova; kolejnym 
przykładem może być ołtarz „Adoracji Madonny z Vallicelli” 
tegoż samego mistrza, zawierający w sobie – za zasuwą - cu-
downą ikonę z Vallicelli (1608)12. Istotą działania Rubensa 
było umieszczenie cudownego obrazu w obrazie namalowanej 
przez siebie nastawy ołtarzowej. Rubens dokonuje bardzo cie-
kawej gry między oboma obrazami. Pracując dla oratorianów 
Rubens zetknął się i twórczo zrealizował problem starego i no-
wego wyobrażenia, oraz wyobrażenia jako przedmiotu czci 
i obrazu jako sposobu prezentacji13.

Ciekawie prezentuje się zestawienie dawnego dzieła Ruben-
sa ze współczesnym działaniem artystycznym Jacka Łydżby. 
Niewątpliwie jądrem obrazu filmowego Altare domesticum jest 
tradycyjnie pojmowana ikona (kopia) Matki Boskiej Często-

11 V. Stoichita, Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery no-
woczesnej, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Gdańsk 2011, s. 92.

12 G. Incisa dlla Rocchetta, Documenti editi ed inediti  sui quadri di 
Rubens nella Chiesa Nuova, “Rendiconti della Pontificia Accademia Roma-
na di Archeologia”, seria III, t. 35, r. 1962/63, s. 161 – 183.

13 V. Stoichita, dz. cyt., s. 99.
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chowskiej, która zostaje w sposób bardzo szczególny wkompo-
nowana w całość przedstawienia, poprzez obudowanie jej po-
dwójnym obrazem: „nastawy ołtarzowej” i kadru filmowego. 
Podobnie jak u Rubensa ikona zostaje wkomponowana w struk-
turę nastawy ołtarzowej. Najazd kamery na ikonę, fokus, po-
wolne odsłanianie kolejnych części obrazu Madonny, przypo-
mina uroczyste otwieranie ikony poprzez zdjęcie z niej kurtyny 
– innego malowidła. Działanie artystyczne Łydżby zostaje za-
inspirowane uroczystym odsłanianiem oryginału obrazu Czar-
nej Madonny w kaplicy jasnogórskiej. Tak jak podniosłemu 
odsłanianiu ikony w kaplicy towarzyszy nabożne skupienie 
i dźwięki trąb i kotłów, tak w Altare domesticum słyszymy 
śpiew chóru oraz dźwięki pobrzękiwania narzędzi malarskich. 
Kolejnym przybliżeniem – ramą dla obrazu Jasnogórskiej Pani 
jest „nastawa ołtarzowa” i „paramenta” – pędzle i palety malar-
skie. Zarówno najazd kamery na obraz, i dalej, umieszczenie 
malarskich narzędzi na mensie ołtarza/warsztatu artysty, są 
tym, co zostało przydane do zasadniczego obrazu, jak również, 
co się przeciwstawia zasadniczej treści obrazu. To swego ro-
dzaju parergon, o którym pisał Jacques Derrida14.  

Ars commemorativa

Twórczość Jacka Łydżby, traktowana całościowo, to nostal-
gia za barwną - wypełnioną tłumami pielgrzymów – rodzinną 
Częstochową, szczęśliwą krainą dzieciństwa, za kolorytem 
przydrożnych kapliczek, nabożeństw majowych…; nostalgia 
za tradycją zbudowaną na pamięci i szacunku do tradycji,  
gdzie prawda zawsze znaczyła prawdę, miłość - miłość, dobro 

14  J. Derrida, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 
2003, s. 65.
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- dobro – bez pomieszania, zbędnego światłocienia i żadnych 
dwuznaczności. Altare domesticum przywołuje obrazy z dzie-
ciństwa, z historii Kościoła i Narodu. W tej sfilmowanej „opo-
wieści” sanktuarium jasnogórskie z cudowną ikoną Matki Bo-
skiej stanowi centrum i zasadniczy punkt odniesienia. Łydżba 
świadomie sięga po topos ołtarza jasnogórskiego Madonny. Od 
czasów najdawniejszych ołtarz jasnogórski, jako tron Maryi 
Królowej Korony Polskiej, stanowi najważniejszy obiekt czę-
stochowskiej świątyni. To przy nim skupiały się ważne czyn-
ności religijne i narodowe. To również przy nim tętniło życie 
całej jego rodziny.

Jacek Łydżba zaprasza do swojego domowego sanktuarium, 
w którym warsztat artysty zostaje ukazany jako ołtarz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, największa świętość domu, rodziny 
i jednocześnie serce pracowni. Ołtarz uświęca pracownię i dom 
artysty. Niewątpliwie Łydżba rozumie traktuje go tak, jak spo-
łeczeństwa religijne podchodzą do ołtarzy świątynnych: ze 
czcią, bojaźnią i podziwem15. Św. Jan Chryzostom nazywał oł-
tarz miejscem prawdziwie „przejmującym grozą”, miejscem 
„cudownym, wzbudzającym podziw”16. Bez wątpienia z bojaź-
nią i czcią podchodzi do swego warsztatu/ołtarza artysta. O tym 
świadczy dostojny nastrój, melodia, koloryt, ogólnie rzecz bio-
rąc jakiś nieokreślony patos emanujący z Altare domesticum. 
W „Ołtarzu domowym” artysta znajduje nie tylko miejsce, ale 
i narzędzia do modlitwy, ponieważ oko przyjmuje doznania 
mocniejsze niż ucho, które łatwo zapomina; dlatego jego ołtarz 
mobilizuje „ociężałe uczucia”. Życie chrześcijańskie jest egzy-

15 Ołtarz w pierwotnym swoim kształcie, jako mensa, był symbolem 
samego Chrystusa albo grobu Pańskiego, a także stołu z Ostatniej Wiecze-
rzy. Od czasów starożytnych w ołtarzach deponowano relikwie (aż do refor-
my liturgicznej soboru watykańskiego II) na pamiątkę najstarszych świątyń 
budowanych w miejscach pochówku męczenników (memorii).

16 D. Forstner, dz. cyt., s. 374. 
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stencją w nadziei i radości, jako „udział w tej niezgłębionej 
radości, równocześnie Boskiej i ludzkiej, jaka jest w sercu 
uwielbionego Jezusa Chrystusa”17. Nowy Testament wielokrot-
nie poświadcza nienaruszalną jakość nowego życia w Chrystu-
sie, które już posiada w radości odblask wieczności w czasie 
(Por. 1 Tes 5, 16: „Zawsze się radujcie”). Radość posiadana 
jako zadatek na tym świecie, będzie spełniona w niebieskim 
Jeruzalem „przystrojonym jak oblubienica zdobna w klejnoty 
dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos, mówiący od tro-
nu: oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, 
i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich 
oczu wszelka łzę, a śmierci już nie będzie, bo pierwsze rzeczy 
przeminęły” (Ap 21, 2-4). Pracownia artysty przekształcona 
w świątynię sztuki staje się prawdziwym przybytkiem Boga 
z ludźmi. Chciałoby się rzec: Póki wierzymy, póki pamiętamy, 
póki kultywujemy tradycję, póty jesteśmy…

Ars imaginativa

Sercem Altare domesticum jest ikona Częstochowskiej Ma-
donny. Jak wiemy, ikona jest szczególnym rodzajem obrazu. 
We wszystkich krajach związanych z kulturą bizantyńską, iko-
ny jako niezbędne elementy w liturgii zajmowały i zajmują 
specjalne miejsce we wnętrzu każdej świątyni. Są one również 
przedmiotem kultu prywatnego w domach. Przed nimi wierni 
modlą się i zapalają lampki. Fundamentem czci ikony jest  
przekonanie, że jest ona nosicielem łaski, bowiem tam, gdzie 
znajduje się ikona Chrystusa, On sam jest obecny ze swoją 
energią. Wierni dzięki ikonom mają świadomość uczestnicze-

17 Paweł VI, Adhortacja apost. Gaudete in Domino, AAS 67 (1975),  
s. 289-322.

Ks. norbert moJżyn



119119

nia w wielkiej rodzinie mieszkańców nieba: świętych, męczen-
ników, dziewic…. Wystarczy wejść do świątyni pełnej ikon, 
aby nie czuć się samotnym. Na ikonie przedstawiona jest rze-
czywistość święta, niebiańska - przebóstwiona, nie zaś ziem-
ska - realistyczna. Ikona jest szczególnym rodzajem malarstwa 
i - jako taka – operuje właściwym sobie językiem. Nie powinno 
być w ikonach zwykłej przestrzeni trójwymiarowej, ale rów-
nież wydarzeń, związanych zwykłymi związkami przyczyno-
wo-skutkowymi. Mówiąc o ikonie musimy pamiętać, że to par 
excellence obraz liturgiczny. Obraz liturgiczny jest pośredni-
kiem na drodze do widzenia i spotkania Praobrazu, a więc 
w wypadku jasnogórskiej ikony, narzędziem spotkania z Matką 
Jezusa. Ikona Matki Bożej jako, w tym wypadku, niezbędny 
składnik paraliturgii w domowym sanktuarium/pracowni arty-
sty jednoczy niebo i ziemię, sprawia, że Maryja staje się rze-
czywistą Królową nieba i ziemi (tej ziemi); wszak święte wy-
obrażenia oznaczają przebywanie Chrystusa ze swoimi 
świętymi nie tylko w niebie, ale i wśród nas. Jacek Łydżba 
przerzuca most między niebem a ziemią, dokonuje uzupełnie-
nia tego, co niebieskie poprzez to, co całkowicie ziemskie, ma-
terialne, namacalne, zużywalne. Umieszcza ikonę Matki Bożej 
w zupełnie dla niej obcej stylistyce nastawy ołtarzowej, w he-
terogenicznym środowisku materialnych mediów sztuki (farby, 
pędzle, palety itd.) własnego warsztatu twórczego, a wreszcie 
w obudowie „niematerialnego” kadru filmowego. W taki spo-
sób Łydżba nadaje szczególny sens dialektyce istoty i pozoru, 
prawdy i złudzenia, rzeczywistości i obrazu.

Ars contemplativa

Potrzeba obcowania z sacrum nie jest czymś właściwym 
wyłącznie sztuce ikonowej. Już pogańscy Grecy wyrażali prag-
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nienie takiej bliskości realizowanej w sztuce. W III wieku n.e. 
pogański filozof neoplatoński Plotyn (zhellenizowany Żyd) pi-
sał o wizji świata osiąganej przez wewnętrzne oczy pozwalają-
ce zrozumieć głębię i istotę rzeczy, uniwersum. Sztuka ikono-
wa jest sztuką nie tylko religijną, ale sztuką medytacji. 
Medytacja zmusza medytującego do odkrycia drzemiącego 
w umyśle potencjału wizerunków mentalnych – umysł medy-
tującego z łatwością ucieka się do konstruowania wizerunków 
mentalnych, kiedy ma wyobrazić sobie to, co pojęciowe albo 
nieobecne. Temu samemu zadaniu została podporządkowana 
kompozycja całego dzieła Łydżby. Od pierwszej sekundy filmu 
Altare domesticum zatapiamy się w medytacji nad prawdą, 
pięknem, życiem i sztuką. 

Zarówno teoria, jak i praktyka medytacji pokazują, jak - 
opierając się na tym co wizualne - ogarniamy to, co pojęciowe 
i abstrakcyjne. Dzieło Jacka Łydżby rodzi się jakby z modlitwy 
i istnieje dla modlitwy, mówiąc wprost, swoim dziełem autor 
się modli. Ono jest uobecnieniem dla ludzkich oczu duchowe-
go przesłania, które płynie od Słowa skierowanego do uszu 
i serca. Trzeba zatopić się w milczeniu i oddalić się w samot-
ność serca, aby usłyszeć wibracje serca odczuwającego pro-
mienie przemienionego świata. Altare domesticum jest odpo-
wiedzią na pytanie o piękno jako takie, ale zwłaszcza piękno 
duchowe, transcendentne. Umiłowanie piękna (gr. philokalia), 
zwłaszcza duchowego, napełnia człowieka radością. Owo umi-
łowanie piękna iskrzy się dzięki spojrzeniu Boga, który dotyka 
świat swoimi Boskimi energiami. Nie przypadkiem ikona Mat-
ki Bożej w Altare domesticum oraz narzędzia malarskie skrzą 
się w filmie Łydżby ferią różnobarwnych refleksów świateł. 

Już praktyka ascetyczna ojców pustyni pokazała, że obrazy są 
skutecznymi pomocami w medytacji i praktyce duchowej. Od 
czasów wczesnego średniowiecza droga rozwoju duchowego 
prowadziła przez oczyszczenie (pokutę), medytację do kontem-
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placyjnego zjednoczenia z Bogiem. Świetnie to ilustrował fran-
cuski traktat mistyczny przeznaczony dla zakonnic (Tres etaz de 
bones ames), w którym w czterodzielnej miniaturze pokazana 
została mistyczna droga zjednoczenia z Bogiem. Pierwsza scena 
miniatury pokazuje spowiedź i rozgrzeszenie pewnej zakonnicy 
(1. oczyszczenie), druga wpatrywanie się przez nią przed ołta-
rzem w obraz sakralny „Koronacja Maryi na Królową nieba 
i ziemi”, stanowiący nastawę ołtarza (2. modlitwa), trzecia scena 
ukazuje zakonnicę upadającą na twarz przed ołtarzem na którym 
objawia się tajemnica Odkupienia – pasja Chrystusa (3. medyta-
cja) i wreszcie czwarta scena – zakonnica ponownie wpatruje się 
w nastawę ołtarza i dostępuje tam wizji Trójcy św. w kształcie 
Tronu Łaski (4. kontemplacja – zjednoczenie z Bogiem w Trójcy 
św.)18. Miniatura potwierdza prawidłowość, że święci częstokroć 
dostępują wizji przed obrazami i dzięki nim rozpoznają to, co 
ujrzeli w wizji19. Film Altare domesticum  analogicznie prowadzi 
do zanurzenia w kontemplacji niestworzonego Piękna, które 
u artysty jest tożsame z Przedwiecznym Logosem. 

Sam Jacek Łydżba mówi, że dla niego: „Sacrum to pewnik 
(aksjomat); to Wiara, Nadzieja, Miłość”20. W teologii duchowo-
ści zarówno św. Tomasz z Akwinu,21 jak św. Jan od Krzyża22 

18 London, British Library, MS ADD. 39 843, fol. 28.
19 E. Benz, Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart 

1969.
20 J. Łydżba, Odpowiedź w ankiecie Miejsca Teologiczne, Archiwum 

Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, 25 kwietnia 2012 r.
21 STh. I, q. 82, a. 3, c. Według św. Tomasza fundamentem działania 

woli jest intelekt, ponieważ działanie woli musi być uświadomione. Jednak-
że podkreśla, że pełna miłość do Boga jest doskonalsza od poznania Go 
ponieważ w tym wypadku przedmiot pożądania przez wolę (Bóg) jest wyż-
szy od możliwości poznania. 

22 Por. Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, w: Dzieła, przeł. B. Smyrak, 
Kraków 1986, II, 13, 3. Św. Jan od Krzyża uważa, że człowiek dążąc do 
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przyznają pierwszorzędne znaczenie miłości. Rozwój życia 
uświęcającego człowieka jest przede wszystkim rozwojem miło-
ści. Wyjaśnienie tej prawdy znajdujemy w teologii św. Pawła 
(por. 1Kor 13, 1 – 13). Sakramenty Kościoła, chrześcijańska 
modlitwa, a przede wszystkim, praktykowanie miłości, są bar-
dziej, niż cokolwiek innego, przestrzenią kontemplacji Boga.  
Łydżba swoim dziełem chce wypełnić przestrzeń kontemplacji 
Boga. Chce być sam przejrzysty jak ikonopis, dlatego jest czło-
wiekiem sakramentów, modlitwy, oraz  żywej miłości. Czynniki 
te dominują w sferze jego inspiracji i twórczości. Artysta jest 
przekonany o obecności Boga poprzez sztukę i miłość w duszy, 
ponieważ powołał ją do istnienia „na swój obraz i podobień-
stwo” i podtrzymuje ją w tym istnieniu. Dalej ta obecność, „do-
tknięcie” duszy człowieka przez Boga w sposób nadprzyrodzo-
ny, dokonuje się poprzez łaskę i „odczucie duchowe”. Dzieło 
Łydżby jest „odczuciem duchowym”, owocem miłości do Pięk-
na, a on sam jego sługą, spełniającym święte czynności poprzez 
sztukę. 

Zakończenie

Słowa Jacka Łydżby zapisane na początku artykułu współ-
brzmią z wypowiedzią papieża Benedykta XVI: „Nic nie może 
doprowadzić nas bardziej do nawiązania kontaktu z pięknem sa-
mego Chrystusa, niż świat piękna stworzony przez wiarę i świat-
ło, które odbija się na obliczu świętych, przez które staje się wi-

Boga poznanego poprzez rozum jako Prawda w najczystszej formie, dalej 
postrzega Go swoją wolą jako Dobro właściwe i najdoskonalsze. W ten 
sposób wybiera Boga jako Dobro samo w sobie, ale także wszystko to, co 
tego Dobra prowadzi.
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dzialne Jego własne Światło”23. Słowa ojca św. oraz deklaracja 
artysty nabierają szczególnej mocy i znaczenia w świetle papie-
skiego dokumentu Porta fidei  rozpoczynającego Rok Wiary. Ja-
cek Łydżba paralelnie do myśli papieża, przy pomocy języka 
sztuki, na podstawie osobistej wiary i przeżyć duchowych, pró-
buje nawiązać kontakt z pięknem Chrystusa poprzez zamysł nad 
rzeczywistością, w której żyje i w której odszukuje sens swego 
istnienia. Odczytuje otrzymaną łaskę wiary i wciela ją w życie 
przy pomocy stwarzania piękna (sztuki), w którym – jak wierzy 
- zawiera się odblask Prawdy i wiecznego Piękna. Wprowadza-
jąc widza w kontakt z pięknem stworzonym, prowadzi poprzez 
nie konsekwentnie do  Piękna absolutnego. Artysta jest w tym 
działaniu niezwykle szczery. Naturalnie duchowość - w obecnej 
postmodernistycznej kondycji człowieka i świata – sprawia 
w nim określone rozdarcie. Rani go agresywna postać progre-
sywnego sekularyzmu, który wyraża się w odrzucaniu Kościoła, 
osoby Jezusa Chrystusa, wszelkiego sacrum, by ostatecznie 
przyjąć formę „religii naturalistycznej”. Ta sama sytuacja rodzą-
ca polaryzację wobec osoby Boga i religii, prowadzi go jedno-
cześnie do odnowy duchowej i ciągłego podejmowania prób po-
szukiwania dróg doświadczenia Boga i jednoczenia się z Nim.

Jacek Łydżba wyznaczył swojej sztuce szeroki horyzont. 
Ona coś oznacza, komunikuje, odsyła do czegoś (Kogoś), jest 
czymś dla Kogoś i kogoś.  Praca pokazuje jak artysta auten-
tycznie przeżywa swoją wiarę i dzieli się nią z widzem. Udo-
wadnia w ten sposób, że sztuka może być w dalszym ciągu 
służebnicą Piękna i Prawdy. Dzięki niej może dokonywać się 

23 J. Ratzinger, La Belezza, La Chiesa, Città del Vaticano – Castel Bo-
lognese 2006, cyt. za: J. Królikowski, Nieme słowo, Teologia w sztuce, Tar-
nów 2008, s. 10.
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rozwój duchowy poprzez zasadniczą odnowę „obrazu i podo-
bieństwa” Boga w człowieku24.

Summary

The author attempts to read the article content Altare domes-
ticum work, their interpretation in relation to the place of the 
artist’s biography, climate, environmental, personal religiosity 
author

24 Por. S. Urbański, Teologia życia mistycznego, Warszawa 1999, s. 82 
– 104.
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Media jako „czwarta władza” w Polsce kreują określony 
obraz rzeczywistości, który nie zawsze jest zgodny z prawdą. 
Przejawem tego jest fakt, że środki społecznego przekazu wy-
wierają dziś ogromny wpływ na kształtowanie ludzkich postaw1

W ty miejscu warto zaznaczyć jak wielka rolę w przekazie 
informacji i komentowaniu wydarzeń odgrywa dziennikarz. 
Dla odbiorcy informacji, które przekazuje jest on swoistym na-
uczycielem, wywierającym skuteczny wpływ na postawy czy-
telników, słuchaczy i telewidzów, jednocześnie poszerzając ich 
wiedzę. 

Każda postawa człowieka ma określoną wartość. Jedna jest 
dobra, inna zła. Zdefiniowanie postawy nie jest łatwe. Najproś-

1*Rafał Orzech – mgr teologii (2004 r.), publikacje artykułów w tygo-
dniku „Niedziela” w latach 2001-2002. Interesuje się teologią pastoralną, 
filozofią i bioetyką. Pochodzi z Barlinka, obecnie mieszka w Strzelcach 
Krajeńskich.

1 Jan Paweł II, Moja i Wasza Ojczyzna. Przemówienie Jana Pawła II do 
biskupów polskich wygłoszone z okazji wizyty „Ad Limina Apostolorum”, 
Warszawa 1998.
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ciej postawę można określić jako względnie trwałe, pozytywne 
lub negatywne ustosunkowanie się człowieka do konkretnego 
przedmiotu (osoby, idei, rzeczy, zjawiska itp.) angażujące 
w nim intelekt, wolę, uczucia i aktywność2.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na tak zwane cechy 
podstawowe, jak np. treść, zakres, kierunek i trwałość, mające 
wpływ na przebieg i dalsze losy konkretnej postawy. Treścią 
postawy może być radio jako środek komunikowania masowe-
go. Różnica w zakresie postawy telewizji jest widoczna w po-
równaniu z postawą wszelkich dostępnych mass mediów. Kie-
runek postawy wyraża się w skali ustosunkowania się (np. 
wobec prasy), począwszy od pełnej akceptacji, przez obojęt-
ność aż do postawy wrogości3. Trwałość postawy jest zróżnico-
wana. Bywają postawy krótkotrwałe albo trwające wiele lat.

Postawa w życiu jednostki zarówno indywidualnym, jak 
i społecznym spełnia cztery podstawowe funkcje: przystoso-
wawczą, obronną, ekspresywną, poznawczą. Funkcja przysto-
sowawcza pozwala, dzięki odpowiednim postawą pozytywnym, 
potęgować wpływ, który rozwija jednostkę4. Funkcja obronna 
chroni człowieka przed sytuacjami, które mogłyby doprowa-
dzić go do niebezpiecznych frustracji i pogłębienia kompleksó5. 
Funkcja ekspresywna pokazuje jednostkę z jej najważniejszy-
mi wartościami, akcentując otaczającej nas rzeczywistości.

Jak dzielą się postawy? To pytanie stawiamy sobie na sa-
mym początku naszych analiz. Dokonując klasyfikacji postaw 
bierzemy pod uwagę ich cechy podstawowe. Ze względu na 
ich treść postawy dzielą się na: religijne, moralne, społeczne, 
estetyczne, rodzicielskie, macierzyńskie, ojcowskie, synow-

2 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 128.
3 A. Lepa, Media a postawy, Łódź 2002, s. 129.
4 Tamże, s. 129.
5 Tamże, s. 129.
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skie. W zależności od przedmiotu wyróżniamy postawy perso-
nalne (wobec Boga, jednostki i grupy) oraz postawy rzeczowe 
(np. wobec sztuki, idei, doktryny, pieniędzy, kariery). Patrząc 
na kierunek postawy wyodrębniamy postawy pozytywne i ne-
gatywne, czasami postawy neutralne. Jeśli za podstawę podzia-
łu postaw weźmiemy siłę to  możemy mówić o postawach sła-
bych, przeciętnych i silnych. Ze względu na trwałość postawy 
dzielimy na bardzo trwałe, trwałe i nietrwałe. 

Po klasyfikacji postaw przejdę teraz do szczegółowej anali-
zy postaw negatywnych kreowanych przez mass media. Przy-
glądając się często debatom telewizyjnym i programom publi-
cystycznym w telewizji publicznej i stacjach komercyjnych 
możemy wyróżnić zasadniczo trzy takie postawy: postawę ule-
głości wobec propagandy, postawę makiawelizmu i postawę 
zgody na manipulacje sobą.

Postawa uległości wobec propagandy wywiera we współ-
czesnym świecie ogromny wpływ na kształtowanie osobowo-
ści człowieka. Taką postawę kreują dziś środki masowego 
przekazu a w szczególności prasa, radio i telewizja. Na czym 
więc polega postawa propagandy? Ogólnie mówiąc polega ona 
na dawaniu wiary tym treściom, które na dany temat przekazu-
ją publicznie uczestnicy propagandy. Po czym współczesny 
człowiek jest w stanie rozpoznać, że ma do czynienia z posta-
wą propagandy?

Wśród wielu czynników świadczących o tym, że mamy do 
czynienia z postawą propagandy trzy z nich mają duże znacze-
nie. Pierwszy z czynników to brak  tak zwanego zdrowego kry-
tycyzmu przy o ocenianiu treści jakie przekazują nam środki 
masowego przekazu. Jednostka odznaczająca się taką cechą 
przyjmuje w całości i bez zastrzeżeń oficjalnie lub publicznie 
zapewnienia władz, które nie zawsze są zgodne z prawdą. Taka 
osoba w wyrobieniu sobie opinii na dany temat sięga zazwy-
czaj po jedną gazetę lub słucha informacji z jednej stacji tele-
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wizyjnej. W takiej sytuacji trudno jest dokonać weryfikacji, 
czy treści przekazywane przez media są prawdziwe. 

 Drugim czynnikiem charakteryzującym postawę ule-
głości wobec propagandy jest daleko posunięta naiwność poli-
tyczna. Osoba z takim symtonimem łatwo wierzy wszelkim 
komentarzom politycznym, a nawet zwykłym informacjom. 
Taka postawa była charakterystyczna dla czasów komunizmu, 
kiedy to partie polityczne werbowały dla swoich szeregów no-
wych członków6.

I trzeci czynnik to przypisywanie mediom dużego autoryte-
tu. Osoby takie nie podważają informacji, które przekazuje im 
radio i telewizja czy nawet prasa. Uważają, że skoro media 
taką treść informacji przekazały to znaczy, że jest ona prawdzi-
wa i nie do zakwestionowania i nie można dokonywać innego 
źródła informacji przekazanej przez media.

Kolejną postawą negatywną jest tak zwana postawa makia-
welizmu. Na początku spróbujemy wyjaśnić hasło makiawe-
lizm. W słowniku wyrazów obcych z 1995 roku zawarte jest 
hasło „makiawelizm” w dwóch znaczeniach: jako koncepcja 
polityczna oparta na zasadzie: „cel uświęca środki”, w potocz-
nym znaczeniu jako „postawa charakteryzująca się cynizmem, 
obłudą i brakiem skrupułów w dążeniu do osiągnięcia celu”7.

Po czym jesteśmy w stanie poznać, że dana osoba przybiera 
w swoim postępowaniu i zachowaniu postawę makiawelizmu? 
Po jej symptomach. Do najważniejszych symptomów tej posta-
wy zaliczamy: brak bezinteresownej, doraźnej pomocy lu-
dziom (liczy się własny interes lub interes partii politycznej), 
instrumentalne traktowanie drugiego człowieka-człowiek po-
trzebny do zrealizowania określonych celów, makiawelizm jest 
antytezą empatii, osoba z taką postawą lekceważy sobie prawa 

6 A. Lepa, dz. cyt., s. 132.
7 Słownik wyrazów obcych, red. E. Soból, Warszawa 1995, s. 679.
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i oczekiwania innych ludzi, a swoje sprawy wysuwa na pierw-
szy plan, na sam szczyt, makiawelista żyje w zakłamaniu, 
przyjmuje tylko półprawdę, która jest dla niego wygodna, nie 
liczy się z opiniami innych ludzi, a także nie cieszy się w swo-
im środowisku sympatią. 

Dużą rolę w tej postawie odgrywa wola, której podporząd-
kowany jest intelekt. Uczucia w tej postawie są podległe woli. 
Dzięki nim makiawelista łatwiej pokonuje przeszkody w osią-
ganiu zaplanowanych celów8. To co on przeżywa można po-
równać do ryzyka jakie jest związane z hazardem. Jest to także 
pewnego rodzaju zemsta, odegranie się na doznane wcześniej 
przejawy nieżyczliwości czy wrogości. W tej postawie wszyst-
kie chwyty są dozwolone. Widzimy to choćby w wielu rolach 
odgrywanych przez aktorów w filmach. Niepokojące jest także 
i to, że kreskówki dla dzieci ukazują taką postawę często posłu-
gując się oszustwem i nieprawdą, aby tylko pokonać przeciw-
nika. Taka postawa jest pokazywana poprzez programy i teksty 
drukowane, a nawet kreowana przez rodziców dziecka, którzy 
pozwalają mu na oszukiwanie innych i jak często mówią: „by 
dawał sobie radę w życiu”.

Ostatnią z omawianych w tym artykule postaw negatyw-
nych jest postawa zgody na manipulacje sobą. Na początku 
omawiania tej postawy odwołajmy się do słów Jan Pawła II 
wygłoszonych w 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu. 
Papież powiedział wtedy, iż dąży się, aby przyzwyczaić czło-
wieka, że jest przedmiotem wielorakiej manipulacji […], ode-
brać mu w końcu podmiotowość i nauczyć życia jako także 
swoistej manipulacji samym sobą9. Manipulowanie sobą rodzi 
w człowieku trwałą postawę do takich zachowań, które będą 

8 A. Lepa, dz. cyt., s. 96.
9 A. J. Nowak, Wolność. Manipulacja. Kierownictwo, Wrocław 1992, 

s. 29-45.
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odpowiadały jego aktualnym potrzebom i zachowaniom. 
Skłonność do ulegania manipulacji sobą tkwi w psychice czło-
wieka. Na czym zatem polega owa postaw? Najprościej mó-
wiąc postawa zgody na manipulację sobą, polega na tym, że 
człowiek traktuje doznawaną manipulację jako osobiste dobro, 
a nawet jako wygodny sposób na życie10.

Analizując taka postawę należy wyróżnić cztery symptomy, 
które ją charakteryzują. Człowiek przyjmując taka postawę sta-
je się obojętny wobec własnej podmiotowości. Często można 
spotkać się z takim stwierdzeniem, że taka manipulacja sobą 
ułatwia człowiekowi życie, daje bezpieczeństwo i stanowi 
swoista ochronę przed przeszkodami w osiąganiu konkretnych 
celów. Osoby z taką postawą często się jej wypierają, zaprze-
czają, mówią, że ona nie istnieje, ich nie dotyczy. Człowiek 
ulegający wpływom takiej manipulacji sobą często pada ofiarą 
manipulacji ze strony mediów. Media wykorzystują jego osobę 
do zabiegów manipulacyjnych. 

Każdą z postaw  zarówno ta pozytywną jak i negatywną 
kształtują określone czynniki, które zostaną teraz omówione. 
Na początku dokonamy podziału tych czynników na dwie gru-
py. Do pierwszej grupy należą czynniki indywidualne, a do 
drugiej czynniki społeczno-kulturowe. Do czynników indywi-
dualnych zaliczamy: wpływ potrzeb, zdobytą wiedzę, życiowe 
doświadczenie, inteligencję, charakter, temperament, a także 
kondycje psychiczną, życie religijne i moralne11.

Znacznie liczniejszą grupę stanowią czynniki społeczno-
-kulturalne, które zostaną teraz szerzej omówione. Duży nacisk 
na kształtowanie określonych postaw u człowieka wywiera 
kultura. Wpływ dzieł sztuki, języka, nauka, głoszona doktryna, 
obyczaje, system społeczny i polityczny, respektowanie prawa 

10 A. Lepa, dz. cyt., s. 138.
11 Tamże, s. 139. 
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lub tolerowanie bezprawia wpływa na określone postawy jakie 
przyjmuje człowiek w określonym środowisku, warunkach 
i czasie w jakim się znajduje Człowiek jako byt osobowy sta-
nowi najmocniejszy czynnik oddziałujący na postawy. W tym 
miejscu warto przywołać pojęcie interakcji, które to wchodzi 
każdy człowiek podczas nawiązania kontaktu z drugim czło-
wiekiem. Duże znaczenie w kształtowaniu postaw ludzkich ma 
wychowanie. To od wychowawcy w dużej mierze zależy jakie 
wzorce i postawy przekaże człowiekowi, szczególnie temu 
który się dopiero rozwija, wkracza w okres dojrzewania.

Podsumowują artykuł  „Funkcja postaw w wychowaniu do 
mass mediów” warto odwołać się do nr 1 Instrukcji duszpaster-
skiej o przekazie społecznym „Aetatis nova”. Czytamy w nim, 
że: nie ma dziś takiego miejsca, w którym, w którym nie daje się 
odczuć wpływu środków przekazu na postawy religijne i moral-
ne, na systemy polityczne i społeczne czy na wychowanie12.

Młodzi ludzie często w swoim zachowaniu odwołują się do 
określonych postaw. Biorąc z nich przykład, naśladują je. Me-
dia przekazują określone informacje, zwłaszcza relacjonując 
pewne wydarzenia na żywo pokazują pewne wzory postaw. Są 
one szybko przyswajane przez młodych odbiorców informacji, 
a następnie wcielane przez nich w życie codzienne, w tym 
i w życie religijne. Widzimy zatem duży wpływ środków spo-
łecznego przekazu na postawy. Media w przekazie określonych 
informacji powinny dążyć do przekazania takich informacji, 
które będą kształtowały w wychowankach odpowiednie posta-
wy pozytywne, a eliminowały postawy negatywne, które są 
szkodliwe dla rozwoju osobowości człowieka.

 

12 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu,  Instrukcja dusz-
pasterska o przekazie społecznym Aetatis nova, L Osservatore Romano”, 
1992, nr 6 (wyd. polskie).
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Summary

Function of attitudes in bringing up for mass media

Article “Function of attitudes in bringing up for mass me-
dia” is discussing attitudes of different kind appearing in the 
social life. After sfont clasiification put, analysis of negative 
attitudes is taking place in detal discussed negative attitudes are 
remaining so as: the attitude of the submissiveness towards the 
propaganda, the attitude of the machivellianism and the atti-
tude of theagreement on the manipulation of oneseif. At the end 
of the article discussed factors which positive and negative at-
titudes are shaping are remaining.
   

rafał orzech
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W istotę człowieczeństwa zostało wpisane pragnienie by-
cia kochanym. Miłość buduje człowieka i pozwala mu roz-
winąć zdolności, jakie są w nim potencjalnie obecne. Miłość 
na pierwszym miejscu zakłada szacunek i poszanowanie dru-
giej osoby. Odbieranie lub deptanie praw drugiej osoby, jawi 
się jako niesprawiedliwość, która domaga się zadośćuczy-
nienia. 

Przez wiele lat kobietom odmawiano niektórych praw 
i swobód obywatelskich. Z poczucia niesprawiedliwości wo-
bec takiej sytuacji narodził się ruch feministyczny dążący do 
równouprawnienia, tj. zrównania kobiet z mężczyznami głów-
nie w zakresie praw i swobód obywatelskich. Ostatnimi czasy 
ruch feministyczny przeszedł głębokie przeobrażenia, które 
polegały na stworzeniu i przyjęciu teorii „gender”, a w jej ło-
nie kategorii płci kulturowej. Niniejszy artykuł zajmie się pró-
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bą oceny teorii płci kulturowej jako paradygmatu równo-
uprawnienia kobiet. Autor ma świadomość, że niniejsze 
przedłożenie ma charakter raczej przyczynkarski, niż podej-
mujący całościowe ujęcie problematyki.

Płeć kulturowa jako podstawa walki  
o równouprawnienie płci w ruchu feministycznym

Ruch feministyczny w drugiej połowie XX wieku przeszedł 
głębokie przeobrażenia związane z przyjęciem kategorii walki 
klas i zaakceptowaniem teorii „gender”. Jak zaznacza Dale 
O’Leary – amerykańska specjalistka od teorii „gender” – femi-
nizm w początkach swej działalności zajmował się dążeniem 
do wyeliminowania dyskryminacji kobiet na arenie politycz-
nej. Wraz z upływem czasu, głównie w latach 70-tych ubiegłe-
go wieku, do feminizmu przeniknęły idee walki klas. Asymila-
cja tego pojęcia w ruchu feministycznym zaowocowała 
uznaniem kobiet za klasę uciskaną, a głównym narzędziem 
ucisku małżeństwo i „obowiązkowy heteroseksualizm”. W ra-
mach radykalnego ruchu feministycznego postulowano rewo-
lucję klas płciowych, która za cel stawiała wyeliminowanie 
różnic płciowych. Według teoretyków tego ruchu dopóki ko-
biety będą pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, dopóty 
dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość podzieloną na dwie 
różne i nierówne klasy. Zrozumiałe, że w takiej optyce celem 
ataku stało się macierzyństwo i funkcja wychowawcza kobiet. 
Tak radykalny feminizm dąży ostatecznie do zniesienia rodzi-
ny, a poprzez to do zatarcia różnic między heteroseksualizmem 
a homoseksualizmem. Chodzi o to, aby ludzkość mogła po-
wrócić do swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej 

Ks. Jarosław PowąsKa
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seksualności1. Pomocą w tym procesie stała się teoria „gen-
der”.

Teoria „gender”, zaproponowana po raz pierwszy przez 
Rhodę Unger2, opiera się na rozróżnieniu pomiędzy płcią bio-
logiczną, którą stanowią pierwszorzędne, drugorzędne i trze-
ciorzędne cechy płciowe, a rolami, funkcjami i zadaniami spo-
łeczno-kulturowymi spełnianymi przez obie płci. Owe role 
i zadania nazywane są angielskim słowem „gender”3. Teorety-
cy studiów nad społeczno-kulturową tożsamością płciową 
uważają, że „gender” to rodzaj informacji, na podstawie której 
ludzie tworzą sądy i podejmują zachowania w społecznych in-
terakcjach [...]. Płeć jest aktywnym procesem powstającym 
w interakcjach między ludźmi. To ludzie konstruują rzeczywi-
stość na podstawie wcześniejszych doświadczeń, a tzw. obiek-
tywna rzeczywistość nie istnieje4. Płeć, zwłaszcza kulturowa 
jawi się, jako konstrukcja społeczna, swoisty zbiór stereotypo-
wych zachowań przekazywanych z pokolenia na pokolenia, 
które przypisują kobietom czy mężczyznom akceptowane spo-
łecznie zachowania i zadania. Interesujący jest sposób kształto-
wania i przekazywania kolejnemu pokoleniu płci kulturowej.

1 Por. „Gender”– nowa, niebezpieczna ideologia. Z Dale O’Leary – 
amerykańską specjalistką od ideologii „gender” – rozmawia Włodzimierz 
Rędzioch, w: Niedziela. Tygodnik Katolicki, nr 49/2005, s. 12.

2 u. rhoda, Toward a Redefinition of Sex and Gender, American Psy-
chologist, nr 34, s. 1085-94.

3 Tłumaczenie kluczowego dla opisywanej teorii słowa „gender” na 
język polski sprawia wiele trudności. Niektórzy próbują oddawać jego zna-
czenie przez polski termin „rodzaj”, inni tłumaczą je opisowo jako „płeć 
kulturowa”, jeszcze inni pozostawiają je bez tłumaczenia jako „gender”. 
O trudnościach tłumaczenia słowa „gender” por.: p. dyBel, Zagadka „dru-
giej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie, 
Kraków 2006.

4 e. mandal, W kręgu gender, Katowice 2007, s. 8.

Płeć Kulturowa JaKo Paradygmat równouPrawnienia Kobiet
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Według Judith Butler płeć kulturowa jest tworzona w spo-
sób performatywny5. Jednostka wyrastając w społeczeństwie, 
przyjmuje i uwewnętrznia zadania i cele wyznaczane przez 
kulturę, a związane z daną płcią. Dzięki takiemu procesowi 
płeć kulturowa wydaję się wynikać z biologii, a nie z uwarun-
kowań społeczno-kulturowych, zachowuje pozór naturalności, 
organiczności i pierwotności. Idąc tym tokiem myślowym, ba-
daczka doszła do jeszcze bardziej radykalnych wniosków. 
W książce pt. Uwikłani w płeć stwierdziła, że również na płeć 
biologiczną należy patrzeć, jak na twór dyskursu kulturowo-
-społecznego powstałego w wyniku retrospektywnej interpre-
tacji biologii w kluczu przyjętych wcześniej norm kulturowo-
-społecznych związanych z funkcjonowaniem mężczyzn 
i kobiet. To oznacza, że zarówno płeć kulturowa, jak i sposób 
rozumienia płci biologicznej są konstruktami społecznymi6.

W tak rozumianym procesie tworzenia płci ogromną rolę 
przypisuje się kulturze i społecznym uwarunkowaniom, w ja-
kich wyrasta człowiek. Badaczki tematu utrzymują, że kultura 
zachodu przesiąknięta jest paradygmatem patriarchatu: życie 
społeczne jest oparte na konwencji, zgodnie z którą mężczyźni 
dominują i mogą dzięki temu narzucać społeczeństwu rozwią-
zania kulturowe gwarantujące im władzę. Kobiety są przez to 
spychane na margines i otrzymują podrzędne role w strukturze 
społecznej, mają stanowić niejako przeciwieństwo mężczyzn, 
którzy są silni i władczy, one zaś mają być słabe i uległe7. Fe-

5 Performatywny sposób tworzenia płci społeczno-kulturowej polega 
na nieustannym powtarzaniu i odgrywaniu charakterystycznych dla danej 
płci zachowań. Termin ten zaproponowała J. Butler w książce pt.: Uwikłani 
w płeć, Warszawa 2008. 

6 Por. Uwikłani w płeć w: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Uwik%C5%82ani_w_p%C5%82e%C4%87, (dostęp: 26.02.2011).

7 Por. a. PiętKa, Płeć – biologiczna i kulturowa (teoria gender), w: 
http://wiedzaiedukacja.eu/archives/16328 (dostęp: 6.12.2010).
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minizm będzie więc dążył do równouprawnienia kobiet po-
przez przypisanie im cech i możliwości przynależnych męż-
czyznom.

Judith Butler podejmując refleksję nad płciowością doszła 
do jeszcze bardziej radykalnych poglądów. Zaproponowała te-
orię „queer”, która: zmierza do wykazania wieloznaczności ta-
kich pojęć, jak płeć, seksualność, [...] do wykazania ich bez-
-znaczności. Teoria „queer” wskazuje, że wszelkie stabilne 
„wzorce” „kobiecości”, „męskości” i wszelkie „wzorce” 
„seksualne” są kulturowym konstruktem, [...] jest wskazywa-
niem, że znaczenie płci czy znaczenie seksualności – sposób, 
w jaki w naszej kulturze „myśli się” o seksie czy o tzw. „rolach 
płciowych” – jest wyrazem kulturowej przemocy: przyswajając 
te znaczenia i żyjąc zgodnie z nimi, realizujemy pewne scena-
riusze, które podporządkowane są interesom tych, którzy zy-
skali kulturową przewagę, czyli heteroseksualnych mężczyzn8. 
Teoria „queer” dąży zatem do destabilizacji i ujawnienia me-
chanizmów przemocy, które rządzą wzorcami płciowymi 
w celu ujednolicenia płci męskiej i żeńskiej. W taki sposób ma 
dokonać się równouprawnienie, którego wyrazem będzie spo-
łeczne akceptowanie wszelkich form pożycia: heteroseksual-
nych, czy też homoseksualnych.

Opisaną teoria stanowi bazę dla radykalnego feminizmu, 
który poprzez oderwanie płci kulturowej od biologicznej zmie-
rza do zmaskulinizowania kobiet, łącznie z wyrzeczeniem się 
przez nie macierzyństwa9. W ten sposób ma dokonać się rów-

8 J. KochanowsKi, Bardzo skromna zachęta do teorii Queer, w: http://
www.homiki.pl/modules.php?name=News&file=print&sid=78 (dostęp: 
26.02.2011).

9 Dale O’Leary stwierdza: …z perspektywy ideologii gender jest rze-
czą nie do przyjęcia, że kobieta może wybrać macierzyństwo jako pierwszo-
rzędne powołanie. Najlepiej świadczą o tym słowa Simone de Beauvoir. 
Gdy Betty Friedan spytała ją, czy kobiety powinny mieć prawo wyboru po-

Płeć Kulturowa JaKo Paradygmat równouPrawnienia Kobiet
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nouprawnienie kobiet. W optyce „gender” płeć staje się miej-
scem niczym nie skrępowanych wyborów, przestrzenią do „za-
gospodarowania” w duchu utylitaryzmu. Warto zaznaczyć, że 
w całej koncepcji „gender” wydaje się, iż płeć jest powodem 
nierówności kobiet, a różnice płciowe są przeszkodą, którą na-
leży zniwelować, by móc cieszyć się nieograniczoną wolnoś-
cią, która pozwala realizować niczym nie skrępowane pragnie-
nia jednostki. 

Antropologia chrześcijańska wobec prób 
równouprawnienia kobiet według wizji  

„gender theory”

Podejmując chrześcijańską refleksję nad równouprawnie-
niem kobiet w społeczeństwie należy najpierw wskazać na nie-
zbywalną godność, jaką cieszy się kobieta. Równouprawnienie 
bowiem nie może być tylko procesem ujednolicenia, lecz wy-
dobyciem i podkreśleniem swoistych cech właściwych obu 
płciom oraz stworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi 
tych cech10. 

Rozważając godność kobiety w perspektywie równoupraw-
nienia, trzeba na samym początku zwrócić uwagę na powoła-
nie osoby ludzkiej jako takiej. Osoba jest bowiem rzeczywi-

zostania w domu i wychowywania dzieci, pisarka odpowiedziała: „Kobiety 
nie powinny mieć takiej możliwości wyboru, ponieważ gdyby taka możli-
wość naprawdę istniała, zbyt wiele kobiet skorzystałoby z niej” – „Gen-
der”– nowa, niebezpieczna ideologia, art. cyt., s. 12.

10 Por Paweł vi, Discours au Comité pour l’année internationale de la 
femme, (18.04.1975), w: http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/
speeches/1975/documents/hf_p-vi_spe_19750418_anno-internazionale-
donna_fr.html (dostęp: 9.01.2010).
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stością pierwszorzędną w stosunku do płci. Osoba wyraża się 
przez płeć, a zatem płeć jest sposobem komunikacji osoby. Je-
żeli zatrzymamy się na płci dojdziemy do kategorii „ciała”, 
które łatwo staje się przedmiotem użycia, a ostatecznie wyży-
cia; dotarcie do kategorii osoby otwiera przestrzeń dla afirma-
cji11.

Pierwszoplanowość osoby w stosunku do płci można zaob-
serwować, gdy dostrzeże się fakt, że człowiek jest istotą du-
chowo-cielesną. Jedność elementu duchowego i cielesnego 
tworzy dopiero byt osobowy. Płciowość jest więc niejako 
„komponentem” osoby – jedności złożonej z ducha i ciała na-
znaczonego płcią. Choć płciowość jest niejako elementem nie 
pierwszorzędnym, trzeba jednak podkreślić, że naznacza głę-
boko cały byt ludzki. Cielesność w swym zróżnicowaniu ko-
bieco-męskim przenika nie tylko duchową stronę człowieczeń-
stwa, ale także samą osobę. Można to zaobserwować choćby 
w wypadku wyborów dotyczących seksualności: gdy zapada 
decyzja o oddaniu siebie w zbliżeniu małżeńskim, to jest to 
decyzja o osobie12. W ten sposób zostaje odkryty podstawowy 
ethos ludzkiej seksualności – płeć jest miejscem komunikacji 
i darowania osoby, a gdzie osoba, tam musi panować logika 
miłości pojętej jako bezinteresowny dar z siebie. Takie prawo 
etyczne potwierdza również refleksja biblijna.

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże13 
i jako taki jest jedynym stworzeniem na ziemi chcianym dla 
niego samego. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo 
Boże wskazuje kierunek realizacji człowieczeństwa. Człowiek 
nie może być sobą poza perspektywą Bożego obrazu, a per-

11 Por. K. woJtyła, Miłość i odpowiedzialność, Warszawa 2007, s. 109.
12 Por. a. saRmienTo, Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2002, s. 31-

32.
13 Por. Rdz 1,26.
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spektywą tą jest bezinteresowny dar z siebie14. Bycie bezintere-
sownym darem przynależy w równym stopniu mężczyźnie 
i kobiecie, stąd należy podkreślić równość mężczyzny i kobie-
ty w oczach Bożych. Kobieta jest niejako „drugim ja” we 
wspólnym człowieczeństwie15. Nie może więc być mowy o ja-
kiejkolwiek dyskryminacji kobiet na gruncie antropologii 
chrześcijańskiej, gdyż godność i powołanie mężczyzny i ko-
biety jest jedno – zjednoczenie z Bogiem przez miłość, czyli 
bezinteresowny dar z siebie16. Należy jednak wskazać, że 
w tym wspólnym powołaniu mężczyzny i kobiety obie płci 
muszą odnaleźć sobie właściwe i oryginalne „zasoby”, inne 
kobieta, a inne mężczyzna17, gdyż […] równa godność osób 
realizuje się w komplementarności fizycznej, psychologicznej 
i ontologicznej, dając miejsce dla harmonijnej «jedno-dwoisto-
ści» relacjonalnej, którą tylko grzech i «struktury grzechu» 
wpisane w kulturę uczyniły potencjalnie konfliktualną18. Jakie 
zatem są owe „zasoby” kobiecości?

Odpowiadając na to pytanie, Jan Paweł II stwierdził, że god-
ność kobiety mierzy się porządkiem miłości, który jest w istocie 
porządkiem sprawiedliwości i miłości19. Kobieta bowiem ma 

14 Por. sobór watyKańsKi ii, Gaudium et spes, (7.12.1965), nr 24; por. 
także Jan Paweł ii, Człowiek-osoba w wolności miłowania staje się darem. 
Katecheza podczas audiencji ogólnej, (16.01.1980), nr 3.

15 Por. Jan Paweł ii, Mulieris dignitatem, (15.08.1988) nr 6 (dalej: 
MD), por. także KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów Kościoła Ka-
tolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w kościele i świecie, 
(3.05.2004), nr 6; KongregacJa ds. wychowania KatolicKiego, Wytyczne 
wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wycho-
wania seksualnego, (1.11.1983), nr 25; K. lubowicKi, Duchowość małżeń-
ska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 143-147.

16 Por. MD 5.
17 Por. MD 10 i 11.
18 KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów…, nr 8.
19 MD 29.

Ks. Jarosław PowąsKa



141141

szczególną zdolność czynienia daru z siebie, a więc miłowania. 
Jan Paweł II nazywa tę zdolność słowem: „geniusz kobiecy”20. 
Ów geniusz wyraża się w myśleniu opartym na wrażliwości, 
wielkoduszności i wartościowaniu, dla którego wystarczają-
cym powodem do miłości człowieka jest fakt bycia człowie-
kiem21. Geniusz kobiecy wyraża się jednak nie tylko w umie-
jętności dawania siebie, ale także w naśladowaniu Bożego 
piękna. Kobieta jest piękna wewnętrznie, ponieważ […] od-
zwierciedla najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne jest serce 
ludzkie: całkowitą ofiarę miłości, moc, która potrafi znieść naj-
większe cierpienia, bezgraniczną wierność, niestrudzoną ak-
tywność, umiejętność łączenia wnikliwej intuicji ze słowem po-
ciechy i zachęty22.

Prawdę o szczególnym geniuszu kobiecym wyrażającym się 
w „zdolności drugiego”23 ukazuje perspektywa, jaką kreśli 
Księga Rodzaju, wskazując, że kobieta została przeznaczona 
przez Boga jako pomoc jemu [mężczyźnie] podobną24. Wyraże-
nie „pomoc” należy rozumieć, jako pomoc w byciu człowie-
kiem25. To pojęcie nie oznacza roli podporządkowania, ale 
określa pomoc życiową. Celem jest w rzeczywistości pozwolić, 

20 Postęp ocenia się zwykle według kategorii naukowych i technicz-
nych, i także w tych dziedzinach nie brak wkładu kobiet. Jednakże nie jest to 
jedyny wymiar postępu, a tym bardziej nie jest to wymiar zasadniczy. Waż-
niejszy od niego jest wymiar społeczno-etyczny, który bierze pod uwagę od-
niesienia międzyosobowe i zalety ducha. Społeczeństwo najwięcej zawdzię-
cza „geniuszowi kobiety” właśnie w tym wymiarze, który bardzo często 
urzeczywistnia się bez rozgłosu, w codziennych relacjach międzyosobo-
wych, a szczególnie w życiu rodziny. – Jan Paweł ii, List do kobiet 
(29.06.1995), nr 9.

21 Por. K. lubowicKi, Duchowość małżeńska…, s. 164.
22 Jan Paweł ii, Redemptoris Mater, (25.03.1987), nr 46.
23 KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów…, nr 13.
24 Rdz 2,18.
25 Por. MD 7.
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by życie Adama nie zapadło się w konfrontacji sterylnej i, tym 
samym, śmiertelnej z samym sobą. Koniecznym jest wejście 
w relację z innym bytem, który byłby na jego poziomie. Tylko 
kobieta, stworzona z tego samego «ciała» i przepełniona tym 
samym misterium, daje życiu ludzkiemu przyszłość. Wyraża się 
to na poziomie ontologicznym w tym sensie, że stworzenie ko-
biety przez Boga charakteryzuje ludzkość jako rzeczywistość 
relacjonalną26. Kobiecość otwiera przed męskością szerokie 
horyzonty relacji i sprawia, że ludzkość staje się bardziej ludz-
ka poprzez pogłębione relacje interpersonalne oparte na otwar-
tości i współdziałaniu. Można zatem powiedzieć wraz z Janem 
Pawłem II, że właśnie kobiecie Bóg zawierzył człowieka. 
Z tego głównie faktu wyrasta moralna siła kobiety27.

Szczególnym wymiarem stawania się osobą, tj. bycia darem 
z siebie, dla kobiety jest macierzyństwo czy też dziewictwo. 
Oba te powołania są w gruncie rzeczy wyrazem jednej i tej sa-
mej idei bycia darem tylko w nieco inny sposób. Korelacja po-
między dziewictwem a macierzyństwem przebiega po jeszcze 
innej linii. Dziewictwo zabezpiecza macierzyństwo przed po-
strzeganiem go jako funkcji czysto biologicznej, wskazuje, że 
nie wystarczy dać fizycznie życie, by mówić o zrodzeniu. Ma-
cierzyństwo zaś służy dziewictwu wskazując na konieczność 
darowania siebie drugiemu w konkrecie28. W ten sposób dzie-
wictwo broni macierzyństwo przed czystym biologizmem 
i traktowaniem matki jak „reproduktorki”, a macierzyństwo 
chroni dziewictwo przed spirytualizmem i oderwaniem od rze-
czywistości.

Macierzyństwo należy rozumieć jako wypełnianie powoła-
nia do miłości, stąd pełne rozumienie tego fenomenu jest moż-

26 KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów…, nr 6.
27 Por. MD 30.
28 Por. KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów…, nr 13.
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liwe dopiero na gruncie refleksji filozoficzno-teologicznej. Jak 
wcześniej zaznaczono macierzyństwa nie można pojmować 
jako procesu czysto biofizjologicznego. Zawiera ono w sobie 
o wiele głębszą prawdę. Jest związane z osobową strukturą ko-
biecości, jest szczególnym wyrazem darowania siebie drugie-
mu29. Dawanie siebie w macierzyństwie jako droga do spełnie-
nia w człowieczeństwie, a więc droga do szczęśliwości, jest 
potwierdzone również badaniami psychologicznymi, które wy-
kazują, że w dłuższej perspektywie czasowej szczęśliwsze są 
kobiety posiadające potomstwo30.

Spełnienia kobiety nie należy więc szukać w wyrzeczeniu 
się macierzyństwa. Traktowanie fenomenu macierzyństwa jako 
narzędzia opresji w teorii „gender” jawi się, jako efekt zawężo-
nego patrzenia na kobietę-matkę. 

Wydaje się, że teoria „gender” nie uwzględnia w odpowied-
nim stopniu elementu biologicznego w strukturze płciowej 
człowieka. Teoria ta utrzymuje, że płeć biologiczna ma nie-
wielki, jeśli nie żaden wpływ na człowieka. Tymczasem bada-
nia wskazują, że płeć biologiczna kształtuje ludzki organizm, 
przez co uzdalnia go w pewnych kierunkach31. Jan Paweł II 
zauważa, że analiza naukowa w całej pełni potwierdza fakt, że 
sama konstytucja cielesna kobiety oraz jej organizm zawierają 
w sobie naturalną dyspozycję do macierzyństwa, do poczęcia, 

29 Por. MD 18.
30 Por. g. høyer, e. lund, Suicide Among Women Related to Number 

of Children in Marrige, w: General Psychiatry 50(2)1993, s. 134-137. Por. 
także b. białecKa, Lęk przed macierzyństwem, w: Polonia Christiana 

nr 13/2010, s. 6-10.
31 Por. m wóJciK, Specyfika ludzkiej płciowości, w: Człowiek. Osoba. 

Płeć, m. wóJciK (red.), Łomianki 1998, s. 113-141, por. także KonfeRencja 
episKopaTu polsKi, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, (19.06.2009), 
nr 70 oraz a. PiętKa, Płeć – biologiczna i kulturowa (teoria gender),  
w: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/16328 (dostęp: 6.12.2010).
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brzemienności i urodzenia dziecka jako następstwa małżeń-
skiego zjednoczenia z mężczyzną32. A zatem twierdzenie jakoby 
biologia nie miała wpływu na kształtowanie społecznych ról 
przypisanych danej płci jest nieprawdziwa.

Na końcu wypada wskazać na jeszcze inną sprawę. Ruch 
skupiony wokół teorii „gender” chciałby widzieć równoupraw-
nienie jako ujednolicenie kobiet i mężczyzn. Teza ta z perspek-
tywy filozoficzno-teologicznej jest nie do utrzymania.

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że Księga Rodzaju 
uwypukla zróżnicowanie płciowe jako rzeczywistość chcianą 
przez Boga, fakt przynależny ontologicznie stworzeniu, za-
mysł Boży w stosunku do człowieka33. Ów zamysł posiada 
również horyzont wieczności. Ciało ludzkie zróżnicowane po-
przez męskość i kobiecość jest bowiem przeznaczone do istnie-
nia w wieczności34, choć oczywiście w przemienionej formie, 
pozbawionej ziemskiego elementu zradzania i śmierci, jednak 
naznaczonej odwiecznym planem miłości jako daru z siebie35.

Biblijny opis stworzenia rodzaju ludzkiego wskazuję na 
jeszcze jedną sprawę. Księga Rodzaju sytuuje zróżnicowanie 
płciowe w perspektywie uporządkowanego świata. Harmonię 

32  MD 18.
33 Por. KonfeRencja episKopaTu polsKi, Służyć prawdzie…, nr 66.
34 Zróżnicowanie płciowe po zmartwychwstaniu ciał tak argumentuje 

św. Tomasz z Akwinu: Jak natura jednostki wymaga, żeby różni ludzie mie-
li różne rozmiary, tak wymaga również, żeby różni ludzie mieli różną płeć. 
Różność ta wymagana jest także ze względu na doskonałość gatunku: roz-
maitość w jego ramach, na którą składa się różność płci i rozmiarów. Jak 
więc zmartwychwstali będą różnych rozmiarów, tak też będą i różnych płci. 
A chociaż będzie różność płci, nie będzie jednak wstydu ze wzajemnego 
patrzenia na siebie, jako że nie będzie pożądliwości prącej ku nieczystym 
uczynkom, co powoduje wstyd. – tomasz z aKwinu, Suma teologiczna, t. 33 
Zmartwychwstanie ciał, Londyn [brw], s. 184.

35 KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów…, nr 12
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świata stworzonego, na tle którego Bóg powołuje do istnienia 
ludzkość zróżnicowaną płciowo, można odczytać jako zapo-
wiedź zgodnych relacji międzypłciowych36.  Płeć męska i żeń-
ska nie jest więc efektem zwyrodniałych odniesień między-
ludzkich, lecz jest przestrzenią komplementarności i współpra-
cy, tym głębszej, że przemienionej dodatkowo przez fakt 
wspólnego udziału w misterium paschalnym Chrystusa37. 

Równouprawnienie w teorii „gender” dąży do przyznania 
kobiecie prawa, a nawet według niektórych obowiązku, wyko-
nywania tych samych czynności co mężczyźni. W tej optyce 
równouprawnienie jawi się w rzeczywistości jako maskuliniza-
cja kobiet. Czy jednak w takim myśleniu nie tkwi błąd polega-
jący na utożsamianiu człowieczeństwa z mężczyzną? Teorie 
„gender” z jednej strony słusznie wskazują na przewagę ele-
mentu męskiego w kulturze, czy jednak wobec tego nie należa-
łoby dążyć do większej obecności cech kobiecych? Skoro per-
spektywa biblijna wskazuje, że kobieta jest pomocą dla 
mężczyzny w stawaniu się bardziej darem z siebie, to czy więk-
szy udział cech kobiecych nie będzie służył uczłowieczeniu 
kultury i społeczeństwa38?

Wnioski pastoralne

W obecnych czasach problem równości wobec prawa oraz 
poszanowania osoby jest kwestią bardzo ważną. Współczesna 
kultura i społeczeństwo są wyczulone na przejawy dyskrymi-
nacji. Teoria płci kulturowej służy niewątpliwie wskazywaniu 
przestrzeni, gdzie kobiety nie mogą cieszyć się równoupraw-

36 Tamże, 5.
37 Tamże, 12.
38 Por. K. lubowicKi, Duchowość małżeńska, s. 164.
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nieniem. Trzeba jednak zauważyć, że w walce o równoupraw-
nienie nierzadko błędnie rozumie się owo równouprawnienie. 
Dąży się nie tyle do równouprawnienia, co do zrównania obu 
płci, co jest nie do przyjęcia z punktu widzenia chrześcijańskiej 
antropologii. Należałoby więc podjąć najpierw starania o pro-
pagowanie właściwej idei równouprawnienia. W tym celu trze-
ba by wyjść od prawdy o tym, że człowiek staje się prawdziwie 
człowiekiem, gdy kocha, czyli czyni dar z siebie. Ta perspekty-
wa jest wspólna obu płciom. Idea ta powinna przyświecać ro-
dzicom wychowującym dzieci, katechetom i kapłanom formu-
jącym sumienia, szkołom, gdzie uczy się młode pokolenie. 
Należałoby ją wyakcentować w katechezie oraz w ramach wy-
chowania do życia w małżeństwie i rodzinie, wskazując na jej 
podstawy biblijne, ale i filozoficzne, które będą w stanie przy-
jąć także ludzie nie wyznający religii chrześcijańskiej. Przed-
mioty humanistyczne, a zwłaszcza język polski, wydają się 
przestrzenią, gdzie można ukazywać postaci literackie, które 
żyły etosem bezinteresownego daru z siebie. Na przedmiotach 
biologicznych należałoby wskazywać na komunijny i komple-
mentarny charakter ludzkiej płciowości ukierunkowanej na ro-
dzenie i wychowanie potomstwa.

Teoria „gender” dąży do ujednolicenia płci, w ten sposób 
dając pozór równouprawnienia, należałoby akcentować właś-
nie zróżnicowanie płciowe i wskazywać na cechy i predyspo-
zycje związane z płcią: polityki społeczne — edukacyjne, ro-
dzinne, pracownicze, dostępu do usług, uczestnictwa 
w społeczności cywilnej — jeśli, z jednej strony, muszą zwal-
czać każdą niesprawiedliwą dyskryminację płci, z drugiej, po-
winny umieć podejmować aspiracje i identyfikować potrzeby 
każdego. Obronę i promowanie równej godności i wspólnych 
wartości osobowych należy harmonizować z uważnym rozpo-
znaniem różnic i wzajemności tam, gdzie jest to wymagane dla 
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realizacji własnego człowieczeństwa w męskości i w kobieco-
ści39.

Osobną przestrzenią głoszenia powołania do dawania siebie 
w miłości jest funkcja nauczycielska Kościoła. W ramach uka-
zywania powołania do miłości należałoby wskazywać na ro-
dzicielstwo jako szczególny aspekt dawania siebie. W obliczu 
spadku wskaźnika przyrostu naturalnego należałoby promo-
wać rodzicielstwo. Promocja rodzicielstwa powinna być szero-
ko zakrojoną akcją. Począwszy od rządowych projektów 
wspierania rodzin, a skończywszy na promowaniu szacunku 
wobec wielodzietnych rodzin.

W kwestii równouprawnienia kobiet w aspekcie rodziciel-
stwa trzeba wskazywać na szczególny „dług”, jaki społeczeń-
stwo zaciąga wobec kobiet. Jan Paweł II wyraził to  
w następujący sposób: Rodzicielstwo – chociaż należy do oboj-
ga – urzeczywistnia się o wiele bardziej w kobiecie, zwłaszcza 
w okresie prenatalnym. Kobieta też bezpośrednio „płaci” za to 
wspólne rodzicielstwo, które o wiele dosłowniej pochłania 
energie jej ciała i duszy. Trzeba więc, aby mężczyzna był tego 
w pełni świadom, że w tym wspólnym ich rodzicielstwie zacią-
ga on szczególny dług wobec kobiety. Żaden program „równo-
uprawnienia” kobiet i mężczyzn nie jest gruntowny, jeśli tego 
nie uwzględnia w sposób zupełnie zasadniczy40. W związku 
z powyższym trzeba by budować szacunek do matek, poszano-
wanie dla ich poświęcenia. Konkretnym wyrazem takiego sza-
cunku mogłoby być zaprzestanie używania słowa „bezrobot-
na” wobec kobiet, które zdecydowały się na wychowanie 
dzieci i niepodejmowanie pracy zarobkowej.

Podejmując temat rodzicielstwa nie sposób nie wspomnieć 
o niełatwej sprawie godzenia pracy zawodowej z życiem ro-

39 KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów…, nr 14.
40 MD 20.
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dzinnym. W tym obszarze powstaje problem harmonizowania 
ustawodawstwa i organizacji pracy wraz z wymogami misji ko-
biety pośród rodziny. Nie jest to kwestia tylko natury prawnej, 
ekonomicznej i organizacyjnej, ale przede wszystkim kwestia 
mentalności, kultury i szacunku. Wymagane jest wszakże odpo-
wiednie dowartościowanie pracy wykonywanej przez kobiety 
w rodzinie. W ten sposób kobiety, które same tego pragną, będą 
mogły ofiarować cały swój czas na pracę w domu, nie będąc 
przez to społecznie dyskryminowane i ekonomicznie pokrzyw-
dzone, te natomiast, które pragną wykonywać i inne prace będą 
mogły to czynić w godzinach odpowiednich, bez stawania wo-
bec dylematu poświęcania ich życia rodzinnego albo poddając 
się sytuacji notorycznego stresu, który nie ułatwia ani równo-
wagi osobistej, ani harmonii rodzinnej41.

Wielką przestrzenią do zagospodarowania w odniesieniu 
do równouprawnienia kobiet są niewątpliwie katechezy dla 
narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa. Tu nale-
żałoby uwypuklić komunijny charakter obu płci, a także wska-
zywać na ów „dług” wdzięczności małżonka-ojca dla małżon-
ki-matki. 

W ramach równouprawnienia kobiet należałoby wskazywać 
na równość w powołaniu do zjednoczenia z Bogiem. Zarówno 
mężczyźni jak i kobiety, jak wskazuje św. Paweł, są zrównani 
w tym, co jest powołaniem do łaski i darów Ducha Świętego42. 

41 KongregacJa nauKi wiary, List do biskupów…, nr 13.
42 Por. Ga 3,28. Jan Paweł II w następujący sposób wyraża prawdę 

o równości w powołaniu do łaski kobiet jak i mężczyzn: Ze słów i czynów 
Chrystusa, które dla Kościoła stanowią normę, wynika bardzo wyraźnie, że 
nie istnieje żadna dyskryminacja na płaszczyźnie odniesienia do Chrystusa, 
gdzie „nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28), jak też na płaszczyźnie udziału 
w życiu i świętości Kościoła, czemu daje wspaniałe świadectwo proroctwo 
Joela, które wypełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy: „I wyleję potem Ducha 
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Nierzadko zdarza się, że równouprawnienie w Kościele po-
strzega się jako równość w zakresie wykonywania funkcji. W tej 
perspektywie kapłaństwo kobiet jawi się jako konieczność. Tym-
czasem zapomina się, że istotną tkankę wiary stanowi żywotna 
i intymna jedność z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu 
Świętym. Właśnie kobiety jako predysponowane do szczególnie 
głębokiego przeżywania więzi miłości – relacji pomiędzy Oblu-
bieńcem a oblubienicą, której niezwykłym przykładem jest Ma-
ryja – mają ważną rolę do odegrania w duszpasterstwie. Można 
powiedzieć, że swoją postawą kontemplacyjną, nastawioną na 
relacyjność mogą przeciwdziałać bezproduktywnej aktywności 
duszpasterskiej wyrażającej się w tzw. „akcyjności”. 

Problem równouprawnienia kobiet i szacunku dla ich powo-
łania jest sprawą niezwykle szeroką i rozległą. Współczesne 
społeczeństwo jest coraz bardziej stechnicyzowane i nastawio-
ne na produktywność, tym bardziej pilnym staje się równo-
uprawnienie kobiet, to znaczy poszanowanie i uwzględnienie 
wartości, jakie niesie ze sobą kobiecość, a są to wartości, które 
uwrażliwiają na człowieka, na to, co jest w nim najgłębsze 
i najszlachetniejsze – zdolność do poświęcenia.

mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą”  
(JI 3, 1; por. Dz 2, 17 n.). W Liście Apostolskim o godności i powołaniu 
kobiety czytamy: „oboje, kobieta tak samo jak mężczyzna, (...) są podatni 
w równej mierze na udzielanie się Bożej prawdy i miłości w Duchu Świętym. 
Oboje też doznają jego zbawczych i uświęcających «nawiedzeń»” – jan pa-
weł ii, Christifideles laici, (30.12.1988), nr 50.
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W Kościele pierwotnym Apostołowie, ze szczególną asy-
stencją Ducha Świętego, spełniali nakaz misyjny Jezusa: „Idź-
cie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.1 Owocem 

1*Ks. dr hab. Edmund Robek – dr hab., prof. UKSW, wieloletni pro-
boszcz parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie. W roku 2003 obro-
nił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (Trynitarne posłannictwo dzieła pielgrzymkowego Pallotynów 
do Ziemi Świętej. Studium dogmatyczno-pastoralne). W latach 2004–2012  
był wykładowcą na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych i na Wy-
dziale Teologicznym UKSW (Sekcja Teologii Pastoralnej). W 2007 obronił 
kolokwium habilitacyjne: Miłość zbawcza w kościele i świecie na UKSW 
w Warszawie. Obecnie kierownik Katedry Prakseologii Pastoralnej i Orga-
nizacji Duszpasterstwa w Instytucie Teologii Praktycznej na Wydziale Teo-
logicznym. Od 2005 r. jest naczelnym redaktorem i członkiem redakcji 
„Warszawskich Studiów Pastoralnych” (półrocznik specjalizacji teologii 
pastoralnej na UKSW). Jest autorem internetowej strony specjalizacji teolo-
gii pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW http://www.stp.uksw.edu.
pl/ Jest autorem kilku książek o tematyce pastoralnej, kilkudziesięciu arty-
kułów naukowych i wielu popularnych. Za działalność charytatywną został 
odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawy”, wy-
różniony nagrodą Fundacji „Zdążyć z pomocą”, Medalem 350-lecia nada-

Ks. edmund RoBeK sac *

POWSZECHNE APOSTOLSTWO ŚWIECKICH  
W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM

Universal apostolate of the laityin a historical context

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
17/2012



152152

głoszenia Ewangelii była wiara ludzi słuchających i przyjmują-
cych naukę Chrystusa. Tworzyli oni wspólnotę wierzących. 
W pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, opisanej w Dziejach 
Apostolskich, akcent położony był na głęboką jedność, czego 
wyrazem są używane określenia: „uczniowie”, „wierzący”, 
„święci”,2 dlatego nie zaznaczył się podział na kler i świeckich. 
Członkowie wspólnoty posiadali różne dary, z którymi związa-
ne były „tytuły” i „funkcje”: nauczyciel, prorok, ewangelista, 
pasterz, prezbiter, diakon, biskup, ale nie było ustalonych ści-
słych relacji między tytułami i funkcjami. Owczarnia Chrystu-
sowa miała swoich „kierowników”, ale wyodrębniająca się 
hierarchia nie przekreślała pełnego uczestnictwa wszystkich 
wiernych w wykonywaniu funkcji liturgicznych, gdyż każdy 
chrześcijanin miał zadanie (leiturgia) do wykonania.3

Z historii działalności Kościoła w pierwszych wiekach wy-
nika, że wierni świeccy uczestniczą w przekazywaniu Ewange-
lii, sprawują liturgię, pracują na rzecz potrzebujących, ale też 
partycypują w wysiłkach służących rozwojowi wspólnoty. 
Ważnym polem ich działalności była też edukacja, dlatego 
wierni świeccy stawali na czele renomowanych szkół (np. Ory-

nia Pradze praw miejskich. Srebrnym  i złotym krzyżem  zasługi i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Prezydenta Rzeczypospolitej.

1 J. Gaudemet, Świeccy w pierwszych wiekach Kościoła”, „Communio” 
7(1987)3, s. 5. Postępy ewangelizacji zależne były przede wszystkim od za-
pału ewangelizatorów. Jedni poświęcali się całkowicie spełnianiu tej misji, 
ale drudzy zwracali uwagę na lepszą organizację życia wspólnotowego, 
w której nie dało się uniknąć procesów centralizacji i uniformizacji, prowa-
dzących w efekcie do oddzielenia małej grupy kleru od „tłumu” świeckich.

2 Zob. Laie, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe, München 
1962, s. 8.

3 J. Gaudemet, Świeccy w pierwszych wiekach Kościoła”, „Commu-
nio” 7(1987)3, s. 4. 
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genes w Aleksandrii – III w.).4 Jednak kierowanie szkołami, 
nauczanie teologiczne i przepowiadanie w Kościele nie należa-
ły do zwyczajnych funkcji wiernych świeckich, dlatego były to 
sytuacje wyjątkowe. Do laikatu odnosiło się ogólne wskazanie, 
aby napełnili Kościół, nawracali i wprowadzali do Kościoła 
tych ludzi, którzy są poza nim (Didaskalia – około 220 r.).5 Jest 
to zatem wyraźnie określona funkcja apostolska, ewidentnie 
różniąca się od misji duszpasterskiej, którą wypełnia hierar-
chia.

Początki stanu świeckiego

Pod koniec I wieku pojawiają się wyraźne konflikty między 
hierarchią a laikatem na tle wpływu politycznych wzorów de-
mokracji greckiej na młody Kościół w Koryncie. Można to 
prześledzić w treści listu papieża Klemensa Rzymskiego. 
W chrześcijańskiej gminie w Koryncie wybuchły niepokoje 
i rozruchy. Chciano usunąć przedstawicieli hierarchii na dro-
dze demokratycznego głosowania, czyli w taki sposób, jak usu-
wa się i zmienia zarząd miejski. Wówczas to papież Klemens 
interweniuje w sprawy Kościoła korynckiego i wskazuje na 
inny ustrój kościelny, właściwy dla ludu Bożego (laos theou), 
różny od ustroju demos’u. W liście tym po raz pierwszy nazwa-
no wiernych świeckich „laikami” (laicos)6 - członkami ludu 

4 A. Faivre uważa, że Orygenes był ostatnim z wielkich didaskali świeckich. 
Zob. A. Faivre, U początków laikatu, w: Laikat w Kościele Katolickim, Warszawa 
1992, s. 29-30.

5 J. Gaudemet, Świeccy w pierwszych wiekach Kościoła”, „Commu-
nio” 7(1987)3, s. 7.

6 Wyrażenie to pochodzi od rzeczownika „laos” i przyrostka „ikos” 
(który implikuje jakby nieco węższy i kategoryzujący sens słowa „laikos”) 
i oznacza jednocześnie przynależność do całego Ludu Bożego („laos”) jak 
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Bożego (laos) w odróżnieniu od kleros. Odtąd nazwa „laik” 
stopniowo nabiera prawa obywatelstwa w literaturze kościel-
nej.7

Według świadectwa Klemensa Rzymskiego ustrój i władza 
w Kościele nie wywodzą się z woli „ludu”, ale z woli Chrystu-
sa i Apostołów. W ten sposób czcigodny Kościół w Koryncie 
został zabezpieczony przed naśladownictwem ponętnych wzo-
rów ówczesnej demokracji. List został przyjęty bez sprzeciwu. 
Z faktu, że go czytano w Kościele korynckim jeszcze po stu 
latach od czasu jego napisania, można wnosić, że został przy-
jęty w sposób właściwy i swój cel osiągnął.8

i do pewnej kategorii, pewnej jego części („ikos”). A. Faivre,  U początków 
laikatu, w: Laikat w Kościele Katolickim, Warszawa 1992, s. 7.

7 E. Weron, Laikat i apostolstwo, Paris 1973, s. 10. Oto najbardziej 
istotne fragmenty wspomnianego listu: „Ładu przestrzegać winniśmy we 
wszystkim, cokolwiek nam Pan pełnić nakazał... Również gdy chodzi 
o samą służbę Bożą, specjalne funkcje zostały powierzone arcykapłanowi, 
odpowiednie miejsce wyznaczono kapłanom, osobne czynności powierzo-
no lewitom, świecki zaś wierny świeckie otrzymał przykazania” (laikos 
anthropos tois laikois prostabmasin dedetai) - 40. Klemens Rzymski uza-
sadnia swe stanowisko odwołując się do autorytetu Chrystusa i Apostołów: 
„Apostołowie otrzymali dla nas Ewangelię od Jezusa Chrystusa, Jezus 
Chrystus zaś został posłany przez Boga...” (42). „Apostołowie dowiedzieli 
się także od Pana naszego Jezusa Chrystusa, że kiedyś powstanie spór 
o godność biskupią. Dlatego przewidując z góry co się stanie, gdy ustano-
wili wyżej wymienionych biskupów i diakonów, od razu wydali rozporzą-
dzenie, że po śmierci tychże, inni wypróbowani Duchem mężowie mają 
objąć następstwo na ich urzędzie. Wobec tego urzędu ludzi ustanowionych 
na nim czy to przez samych Apostołów, czy też później, przez innych czci-
godnych mężów za zgoda całego Kościoła (...)” - 44. Klemens Rzymski, 
List do Koryntian, w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, 
Warszawa 1975, s. 22-23.

8 Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971,  
s. 252.
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Trzeba jednak zaznaczyć, że chrześcijańska wizja pierwot-
nej wspólnoty kościelnej, nie znosi jednak tego, co człowiek 
osiągnął mocą poznania przednaukowego i filozoficznego. 
„Ona to zakłada, ale jednocześnie dopełnia w taki sposób, że 
możemy mówić o nowości poznania tajemnicy Boga i człowie-
ka, która bez objawienia pozostałaby nieosiągalna, i o takim 
doświadczeniu tajemnicy Boga i człowieka, które bez zbaw-
czego dzieła Jezusa Chrystusa nie mogłoby zaistnieć”.9 Ma to 
bezpośrednie odniesienie do modlitwy apostolskiej. W Koście-
le, od początku jego istnienia funkcjonuje bowiem przekona-
nie, że w ramach „munera Christi” do jego obowiązków należy 
nauczanie modlitwy. Można więc z całą pewnością stwierdzić, 
że od samego początku modlący się członek Kościoła Chrystu-
sowego ma świadomość nie tylko swej przynależności do Mi-
stycznego Ciała Chrystusa, ale jest pewien tego, że ta wspólno-
ta ogarnia modlitwą wszystkich wierzących, a więc także jego 
samego. Kościół jest wspólnotą, która się modli i jego modli-
twa ma charakter wspólnotowy, czyli nie ogranicza się tylko do 
faktu samomodlącego się podmiotu.10 Decyduje o tym obec-
ność Boga w sercu chrześcijanina. „I ten Bóg, który w nas żyje 
jako prawdziwa nieskończoność dla człowieka, nazywa się 
w słowie Pisma - Duchem Świętym. Duch Boga jest dany na-
szemu sercu. Zgłębia i wypełnia jego głębiny... On jest naszą 
miłością, modli się właśnie w nas Duch Boga w samym cen-
trum człowieczeństwa, w naszym sercu. Modli się w nas Duch 
Święty, który jest głębiej niż całe zło naszych otchłani, Duch 
mocny, mieszkający poza całą naszą słabością ... Duch jest na-
szym wspomożycielem w modlitwie... On modli się w nas - i to 

9 W. Słomka, Modlitwa przedchrześcijańska a chrześcijańska, „Atene-
um Kapłańskie” 126(1996), s. 23.

10 M. Krzywicki, Kościelny wymiar modlitwy, „Ateneum Kapłańskie” 
126(1996), s. 66.
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jest niezawodzącą nigdy siłą modlitwy, niewyczerpaną treścią 
tego, co sączy się z pustych cystern naszego serca... Pozwólmy 
mówić Duchowi Ojca i Syna. Nie słyszymy Jego głosu lecz 
wiemy przez wiarę, że się w nas modli, z nami i za nas. I że 
echo Jego słów rozbrzmiewa w głębi naszych serc i w ser-
cu Ojca Przedwiecznego”.11

Średniowieczny model Kościoła

Na modelu Kościoła w Średniowieczu zaciążył feudalno-
-stanowy ustrój społeczny. Wyraziło się to szczególnie (po-
cząwszy od Karola Wielkiego) w powiązaniu administracji 
państwowej z administracją kościelną. Odtąd hierarchowie, 
biskupi (opaci) stają się równocześnie często świeckimi urzęd-
nikami, a nawet udzielnymi książętami, łączącymi w swoich 
rękach jurysdykcję kościelną z władzą państwową. Taki stan 
rzeczy, chociaż z jednej strony zapewniał Kościołowi wpływ 
na bieg spraw państwowych, to z drugiej strony powodował 
uzależnienie Kościoła od władzy świeckiej. Na tym tle wywią-
zała się słynna walka o „inwestyturę”, czyli o prawo wyboru 
i nominacji na stanowisko kościelne. Walka ta prowadzona ze 
zmiennym szczęściem przyczyniła się jeszcze bardziej do po-
działu chrześcijaństwa zachodniego na dwa zwalczające się 
stany: duchowny i świecki. Podział ten został prawnie utrwalo-
ny w słynnym kanonie kodeksu Gracjana o „dwóch rodzajach” 
(duo genera christianorum) chrześcijan.12

11 K. Rahner, Kiedy się modlisz, Paryż 1968, s. 29-35.
12 Zob. Y. Congar, Jolons pour une théologie du laicat, Paris 1964,  

s. 27.
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Status laikatu w Kościele Średniowiecza13 uzależniony był 
od prawodawstwa, które bardziej zwracało uwagę na obowiąz-
ki, a mniej na prawa wiernych świeckich. W tym okresie nie 
znano jeszcze koncepcji subiektywnych praw ludzkich, które 
wynikają z samego bycia osobą ludzką (prawo naturalne), nie-
zależnie od prawodawstwa pozytywnego.14 Prawa świeckich 
wynikały pośrednio z obowiązków duchownych. Świeccy mie-
li bowiem prawo domagać się od duchownych udzielania im 
sakramentów, jeśli były spełnione wymagane warunki. Wyni-
kało stąd prawo do zawarcia małżeństwa ze wszystkimi innymi 
prawami, jakie ono za sobą pociąga.15 

Świeccy świadkowie synodalni stanowili podczas procesów 
kanonicznych instancję krytyczną w odniesieniu do postaw du-
chownych. W tym czasie świeccy nie posiadali już prawa do 
uczestnictwa w wyborach pasterzy, ale zyskali wpływ na po-
woływanie pasterzy na przykład w formie prezentacji, lub pa-
tronatu.16

13 Zob. na ten temat G. Fransen, Świeccy w Kościele w epoce średnio-
wiecza, w: Laikat w Kościele Katolickim, Warszawa 1992, s. 43-60.

14 Ujęcie prawa naturalnego w świetle praw ludzkich „zostało podjęte 
dopiero w XVI wieku na kanwie praw ludów indoamerykańskich; wydarze-
nie, które zainspirowało Hugona Grotiusza i jego kontynuatorów, by dopro-
wadzić do sformułowania szeregu subiektywnych praw ludzkich, które po-
tem zostaną przepracowane przez rewolucję amerykańską i francuską”.  
A. Garcia y Garcia, Status laikatu w Kościele Średniowiecza, „Communio” 
7(1987)3, s. 16.

15 W zbiorze Decretales księga czwarta (w sumie było ich pięć), traktu-
je o związku małżeńskim. A. Garcia y Garcia, Status laikatu w Kościele 
Średniowiecza, „Communio” 7(1987)3, s. 17.

16 Zob. G. Fransen, Świeccy w Kościele w epoce średniowiecza, w: La-
ikat w Kościele Katolickim, Warszawa 1992, s. 47; zob. A. Garcia y Garcia, 
Status laikatu w Kościele Średniowiecza, „Communio” 7(1987)3, s. 17: 
wierni świeccy posiadali także prawo konsensusu na wyroki sądowe, łącz-
nie z ekskomunikami.

Powszechne aPostolstwo świecKich w KonteKście historycznym
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W Średniowieczu osobom świeckim zostało przyznane pra-
wo do spowiadania się u zaufanego i wypróbowanego kapłana 
zamiast u wyznaczonego sacerdos proprius (zgodnie z zlece-
niem Soboru Laterańskiego IV), gdy ten nie spełniał określo-
nych wymogów.17

Papież Innocenty III, wyrażając sposób myślenia w Kościele 
Średniowiecza, twierdził, że „świeccy mają obowiązek słucha-
nia, nie władzę rządzenia”.18 Ta idea została potwierdzona w Ko-
deksie Kościoła łacińskiego (Dekret Gracjana), w którym zapi-
sano, że istnieją „dwa rodzaje chrześcijan”, duchowni i świeccy; 
Świeccy mogą posiadać dobra doczesne, dozwolone jest im że-
nić się, uprawiać ziemię, prowadzić sądy, prawować się, składać 
ofiary na ołtarze, płacić dziesięciny i w ten sposób będą mogli się 
zbawić, o ile czyniąc dobrze, unikać będą występków.19

17 A. Garcia y Garcia, Status laikatu w Kościele Średniowiecza, „Com-
munio” 7(1987)3, s. 17. „O ile prawo do szafarstwa sakramentu spowiedzi 
i komunii wielkanocnej, tak jak i chrztu, posiadała wyłącznie parafia - pra-
wo mówiło tu o proprius sacerdos, przez co należy rozumieć proboszcza 
– (dyskutuje się obecnie na temat tego, czy chodziło o kontrolę czy też 
o przypomnienie) to z drugiej strony jest pewne, że literatura teologiczna 
jak i praktyczna, a także polemiczna, skierowana przeciw zakonom żebrzą-
cym, ukazuje jasno, że pokuta i jej praktyka nie jest tylko tematem do dys-
kusji, lecz posiada również konkretny wymiar. Ponadto trzeba wspomnieć 
o zmianach stanowiska Rzymu dotyczących wymaganego zezwolenia bi-
skupiego dla zakonników z zakonów żebraczych; niekiedy było ono ko-
nieczne, kiedy indziej zaś zawarte (sit venia verbo} w upoważnieniu udzie-
lanym przez papieża, gdzie chodziło o proprius sacerdos całego świata” .  
G. Fransen, Świeccy w Kościele w epoce średniowiecza, w: Laikat w Koś-
ciele Katolickim, Warszawa 1992, s. 52.

18 Innocenty III (uznawany jest za dobrego prawnika) wywiódł ten 
wniosek podczas Soboru ekumenicznego na Lateranie (kan. 44) – listopad 
1215 roku. J. Gaudemet, Świeccy w pierwszych wiekach Kościoła”, „Com-
munio” 7(1987)3, s. 83.

19 Y. Congar, Jalons pour une théologie du laicat, Paris 1964, s. 27-29.
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Stany Kościoła po Soborze Trydenckim

Duże znaczenie dla określenia miejsca świeckich w Koście-
le miało wystąpienie M. Lutra w Odezwie do szlachty narodu 
niemieckiego, w której zdecydowanie skontrował podział na 
chrześcijan lepszych i gorszych. Odrzucając kapłaństwo hie-
rarchiczne, uznaje on tylko kapłaństwo wspólne wszystkich 
chrześcijan. Według M. Lutra Kościół jest społecznością wier-
nych świeckich i tylko świeckich. Świętość i doskonałość ży-
cia mają stać się udziałem wszystkich wiernych i całego Koś-
cioła, ale już bez hierarchicznego kapłaństwa i bez zakonów.20 
W łonie protestantyzmu narodziły się też nurty pietystyczne 
w duchowości, w których kładziono większy nacisk na cechy 
indywidualistyczne. Było to przyczyną upowszechnia się du-
chowości, która z indywidualnego sumienia uczyniła główne 
miejsce spotkania z Bogiem.21 Ściśle wiąże się z tym problem 
modlitwa prośby, która najpełniej wyraża ducha apostolatu. 
W kręgach protestanckich wyraźnie przeciwstawiano modli-
twę prośby modlitwie kontemplacyjnej.22

20 E. Weron, Niebezpieczeństwo klerykalizacji laikatu, „Communio” 
7(1987)3, s. 84.

21 C. G. Andrade, Duchowość komunii, „Communio” 23(2003)4, s. 59. 
Twierdzi on, że takie podejście dotrwało do naszych czasów. Dlatego w wielu 
grupach i wspólnotach pogłębianie wspólnotowości nadal oznacza częściej 
odwołanie się do psychologii lub dynamiki zespołowej niż do jej Boskiego 
źródła. Albo ograniczało się jedynie do sfery duszpastersko-organizacyjnej. 
Natomiast w sferze czysto duchowej, dotyczącej doświadczania Boga, każdy 
kroczył indywidualną drogą. Trudno jest jednak posilić się „zupą” wspólnoty 
przy pomocy widelca, jakim jest duchowość indywidualna. Tamże.

22 W konsekwencji przyczyniło się to do zmiany poglądów filozofów 
XVII w. oraz I. Kanta, twierdzących, że jedyną modlitwą jest modlitwa po-
zbawiona elementu prośby. M. Krzywicki, Kościelny wymiar modlitwy, 
„Ateneum Kapłańskie” 126(1996), s. 72.

Powszechne aPostolstwo świecKich w KonteKście historycznym
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W kontekście tych wystąpień reformatorskich jest rzeczą 
zrozumiałą, że po Soborze Trydenckim eksponowano w teolo-
gii Kościoła przede wszystkim rolę kapłańskiej hierarchii.23 
W ferworze walki z protestantyzmem pojawiła się skłonność 
do przedstawiania modelu Kościoła głównie jako struktury 
władzy hierarchicznie ukształtowanej. Utarło się też przekona-
nie, że właściwe posłannictwo Kościoła, w sensie działalności 
apostolskiej, należy wyłącznie do kapłańskiej hierarchii.24 

Źródło współczesnego apostolstwa świeckich: 
apostolstwo pallotyńskie

Miejsce ludzi świeckich w Kościele zostało na nowo określo-
ne przez Piusa X, który ich działalność nazwał „apostolstwem”.25 

23 O małym znaczeniu laikatu w Kościele potrydenckim pośrednio 
świadczy mała ilość beatyfikacji i kanonizacji osób świeckich. Zob. P. De-
looz, Sociologie et canonisations, Haga 1969, s. 323-375.

24 Świecki powinien np. unikać udziału w dyskusjach lub sporach pub-
licznych z niekatolikami bez pozwolenia Stolicy Apostolskiej, lub w razie 
pilnej konieczności – biskupa. Ten przepis Świętej Kongregacji Krzewienia 
Wiary (wydany w roku 1645), został powtórzony przez kanon 1325 Kodek-
su z 1917 roku. Nie było natomiast problemów, gdy inicjatywa uczestni-
ctwa świeckich w apostolstwie pochodziła od kleru, a świeccy nie odstępo-
wali od powierzonego im zadania. J. Imbert, Świeccy po Soborze Trydenckim, 
w: Laikat w Kościele Katolickim, Warszawa 1992, s. 70.

25 Zob. F. Klostermann, Das christliche Apostolat, Insbruck-Wien-
München 1962, s. 206. Pius X uznawał działalność społeczną świeckich 
jako jedno z zadań Akcji Katolickiej. Ich działalność jednak miała być pod-
porządkowana hierarchii. Pius XI zdefiniował Akcję Katolicką jako „uczest-
nictwo laikatu w apostolstwie hierarchicznym”, zaznaczając wyraźnie, że 
„Akcja Katolicka nie jest uczestnictwem świeckich w hierarchii”. J. Imbert, 
Świeccy po Soborze Trydenckim, w: Laikat w Kościele Katolickim, Warsza-
wa 1992, s. 70.
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W tym czasie działał też św. Wincenty Pallotti, który apostol-
stwo kapłanów i wiernych świeckich uczynił podstawą chary-
zmatu nowego stowarzyszenia. Dzięki niemu dokonało się ot-
warcie Kościoła na ludzi świeckich. W tamtych czasach osoba 
świecka była traktowana w Kościele jako pomoc dla kapłanów, 
co bardzo często kończyło się klerykalnym pojmowaniem apo-
stolstwa laikatu. Św. Wincenty był prekursorem nowego spoj-
rzenia na laików, gdyż ich misję w Kościele widział w oparciu 
o powszechne powołanie uczniów Chrystusa do miłości bliźnie-
go. Według niego z Bożego przykazania miłości wyrasta powo-
łanie chrześcijanina do apostolstwa. Jest to rodzaj zobowiązania, 
gdyż Bóg każdemu człowiekowi przykazał troszczyć się 
o wieczne zbawienie bliźniego.26 

Pallotti traktował apostolstwo jako działalność powszechną 
całego Kościoła,27 a jednocześnie podkreślał, że apostolstwo 
jest indywidualną działalnością każdego chrześcijanina na 
miarę jego możliwości. Tę działalność każdy uczeń Chrystusa 
powinien wykonywać ku większej chwale Boga oraz dla wiecz-
nego zbawienia swojego i bliźnich.28 Dlatego apostolstwo 
świeckich Pallotti uzasadniał, powołując się na Stary Testa-

26 Św. Wincenty Pallotti, Pierwsze pojęcie ogólne Apostolstwa Katolickie-
go, w: Św. Wincenty Pallotti, Wybór Pism, Pallottinum, Poznań-Warszawa, 
t. 1, s. 39; S. Vinzenzo Pallotti, Opere Complete, t. 3, s. 142.

27 „«Apostolstwo Katolickie», to jest «powszechne», może być udzia-
łem osób ze wszystkich stanów, gdyż jest ono działalnością, jaką każdy 
w miarę swoich możliwości może i powinien wykonywać ku większej 
chwale Boga oraz dla wiecznego zbawienia swego własnego, jak i bliźnie-
go” V. Pallotti, Apostolato cattolico coil universale ad ognuno, w: S. Vin-S. Vin-
zenzo Pallotti, Opere Complete, t. 3, s. 143.

28 V. Pallotti, Apostolato Cattolico cioè universale ad ognuno, w: S. Vinzen- S. Vinzen-
zo Pallotti, Opere Complete, t. 3, s. 143; Św. Wincenty Pallotti, Pierwsze pojęcie 
ogólne Apostolstwa Katolickiego. Apostolstwo Katolickie, to jest powszechne - 
dostępne każdemu, w: Św. Wincenty Pallotti, Wybór Pism, Pallottinum, Poznań-
Warszawa, t. 1, s. 39.
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ment: Unicuique mandavit Deus de proximo suo.29 Jest to słyn-
ny „argument ontologiczny” Pallottiego: powołanie do apo-
stolstwa jest zakorzenione w samym człowieku, a zatem także 
i w człowieku świeckim, z racji stworzenia, czyli jego źródłem 
jest sama natura człowieka. 30 

Św. Wincenty Pallotti pod pojęciem „wierny świecki” wi-
dział wszystkich członków wspólnoty kościelnej, niezależnie 
od stanu. Byli to więc przedstawiciele szlachty i mieszczań-
stwa, handlarzy i wieśniaków, robotników, mężczyzn i kobiety, 
młodych i dorosłych, żołnierzy i cywilów, wolnych i więźniów. 
Pallotti organizował ich w różne kategorie i przygotowywał 
różne formy działalności apostolskiej na nich skierowane.  
Francesco Virili na pierwszym kanonicznym procesie Pallot-
tiego zeznawał,31 że członkowie apostolatu pallotyńskiego po-
chodzili ze wszystkich warstw społecznych: „Książęta, Pano-
wie, bogaci rzemieślnicy różnych zawodów”,32 każdy zdolny 
do podjęcia się jakiejś szczególnej formy współpracy apostol-
skiej dostosowanej do swych warunków i stanu. W sposób bar-
dziej szczegółowy określił to sam Pallotti, który mówił, że Po-
bożne Zjednoczenie jest „nakierowane (...) na świeckich 
każdego stopnia: szlachtę każdego rodzaju, mieszczan, uczo-
nych, studentów, nieuczonych, bogatych, biednych, handlarzy, 
sklepikarzy, zatrudnionych w publicznych jak i prywatnych 

29 „Każdemu z osobna dał Bóg rozkazanie o bliźniego jego” - Syr 17, 
12 (Wulgata).

30 D. Pistella, L’apostolato dei laici in San Vincenzo Pallotti, Instituto 
di spiritualità, Rzym 1983, s. 232.

31 Kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Najdroższej Krwi oraz przyja-
ciel i uczeń Pallottiego. Zob. nota biograficzna w: S. Vinzenzo Pallotti, 
Opere Complete Lettere, t. 1, s. 433-434.

32 Romana beatificationis et canonizzationis ven. Servi Dei Vincentii 
Pallotti sacerdotis fundatoris Piae Societatis Missionum, Summarium, Ro-
mae 1919, num. V, s. 184.
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instytucjach, służących w jakimkolwiek zawodzie czy sztuce, 
aby każdy w swoim stanie i przy swoich warunkach realizował 
w sposób dla siebie możliwy apostolskie powołanie”.33 To 
spojrzenie Pallottiego na powszechność apostolstwa jest bli-
skie nauczaniu św. Bernarda, który pouczał wszystkie stany 
Kościoła, że mają stanowić jedno ciało: „Skoro Pan nakazuje 
nam: Czuwajcie i módlcie się, byście nie popadli w pokusę, 
wynika stąd, że bez połączonego wysiłku wiernych (świeckich) 
i pasterzy (duchownych) nie może być bezpieczne ani państwo, 
ani oblubienica, ani owczarnia. Pytasz o różnicę między nimi? 
Są jednym”.34

Św. Wincenty Pallotti okazał się praktykiem, który sam rea-
lizował misję apostolską Kościoła i organizował działalność 
apostolską kapłanów, ale był także wizjonerem, który potrafił 
dostrzec powołanie wiernych świeckich do wypełniania misji 
zbawczej miłości. Wielkość tej misji docenił Paweł VI: „Win-
centy Pallotti był zwiastunem przyszłości (…). Prawie o sto lat 
uprzedził on odkrycie następującego faktu: w świecie ludzi 
świeckich, do tego czasu biernym, ospałym, lękliwym i nie-
zdolnym do wypowiadania się, istnieje wielka energia służenia 
dobru. Święty zapukał do sumienia świeckich, jak puka się do 
drzwi”.35

Skuteczność apostolskiego charyzmatu pallotyńskiego ma 
swoje źródło w apostolstwie wspólnotowym. Pallotti nauczał 
swoich współpracowników, że dobro czynione w pojedynkę 
jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe, gdyż w czynieniu 
dobra pojedynczy człowiek ma ograniczone możliwości.36 We-

33 S. Vinzenzo Pallotti, Opere Complete, t. 3, s. 208-209.
34 Św. Bernard, Super cantica, s. 74, 8; ed. Cisterc. 2, s. 259.
35  racati, 1 IX 1963.
36 Pallotti uważał, że wszyscy wierni są wezwani do naśladowania Je-

zusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, i do uczestnictwa  w zbaw-
czym posłannictwie Kościoła. Według niego, to wezwanie powinien reali-
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dług Pallottiego skuteczna działalność apostolska wymaga 
zjednoczenia wysiłków jednostek i skierowania ich do wspól-
nego celu. Podkreślał przy tym, że prawda ta ma zastosowanie 
szczególnie w dziedzinie moralnej i religijnej.37 

W celu realizacji idei apostolstwa powszechnego i wspólno-
towego Pallotti założył w 1835 r. Zjednoczenie Apostolstwa 
Katolickiego. To dzieło miało jednoczyć zaangażowanie księ-
ży, braci, osób konsekrowanych i wiernych świeckich w misji 
zbawczej i apostolstwie, zwłaszcza ewangelizacji. Praca w tym 
Zjednoczeniu stała się dla Pallottiego głównym celem kapłań-
skiej posługi.38

zować w swoim życiu każdy chrześcijanin, a nie tylko duchowieństwo. 
Takie spojrzenie na chrześcijańskie powołanie było  w czasach Pallottiego 
rzeczą nową.

37 S. Vinzenzo Pallotti, Opere Complete, t. 4, s. 122. Pallotti widział 
w Kościele zarówno zgorszenia, jak i wielką potrzebę ożywienia wiary, 
brak powołań kapłańskich, trudności w rozwoju zakonów oraz brak jednoś-
ci  i współpracy wśród duchowieństwa. V. Pallotti, Apostolato Cattolico, 
ossia Pia Associazione per l’accrescimento, per la propagazione, e difesa 
della Catolica Fede, w: S. Vinzenzo Pallotti, Opere Complete, t. 4, s. 119- 
-123; por. Św. Wincenty Pallotti, Apostolstwo Katolickie, czyli pobożne 
Zjednoczenie dla pomnażania, rozkrzewiania i obrony wiary katolickiej, 
Św. Wincenty Pallotti, Wybór Pism, Pallottinum, Poznań-Warszawa, t. 1,  
s. 46-48.

38 W kształtowaniu się i rozwoju Dzieła Wincentego Pallottiego można 
wyróżnić trzy etapy: I etap obejmuje okres od 1835 do 1839 r. Był to czas 
pierwszego zatwierdzenia Zjednoczenia, wyjaśnienia podstawowych zadań 
i formułowania statutów; II etap rozpoczyna się w 1839 r., który to rok jest 
krokiem milowym w wewnętrznym rozwoju całego Zjednoczenia, dzięki 
wizji Pallottiego z Camaldoli i systematycznej pracy nad podstawową ideą 
Dzieła; III etap wyznacza 1846 r., w którym rozpoczyna się formowanie 
wspólnoty księży i braci, tj. Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Por. 
P. Rheinbay, Powstanie wspólnoty księży i braci, s. 14-15.
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***
Dzieło św. Wincentego Pallottiego wydało owoce dopiero 

w czasach współczesnych. Najpierw II Sobór Watykański 
przygotował dokument na temat apostolstwa świeckich. Na-
stępnie kolejni papieże opracowywali dokumenty, które ukazy-
wały nowe możliwości rozwoju działalności apostolskiej laika-
tu. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici 
dokonał swoistego podsumowania dotychczasowych wysiłków 
Kościoła, aby uaktywnić laikat, a jednocześnie tchnął w to 
dzieło nowego ducha. 

„Żywe poczucie kościelnej komunii, będące darem Ducha 
Świętego, który także domaga się od naszej wolności udziele-
nia odpowiedzi, wyda swój cenny owoc w postaci harmonijne-
go uznania w „«jednym i katolickim»” Kościele wartości boga-
ctwa powołań i warunków życiowych, charyzmatów, posług, 
zadań i odpowiedzialności, a także podejmowanej z większym 
przekonaniem i bardziej zdecydowanej współpracy między 
grupami, stowarzyszeniami i ruchami katolików świeckich, 
prowadzącej do solidarnego realizowania wspólnej zbawczej 
misji Kościoła. Już sama w sobie komunia ta jest pierwszym 
wielkim znakiem obecności Chrystusa Zbawiciela w świecie. 
Równocześnie zaś pobudza ona do bezpośredniej działalności 
apostolskiej i misyjnej Kościoła i jej sprzyja”. 39

„U progu trzeciego milenium cały Kościół - Pasterze i wier-
ni - musi bardziej uświadomić sobie własną odpowiedzialność 
wobec nakazu Chrystusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewan-
gelię wszelkiemu stworzeniu» (Mk 16, 15), i w nowym pory-
wie ożywić swą pracę misyjną. Kościołowi zostało powierzone 
wielkie, wymagające zaangażowania, wspaniałe zadanie nowej 
ewangelizacji, której świat tak bardzo potrzebuje. Świeccy ka-
tolicy muszą się czuć aktywnymi i odpowiedzialnymi uczestni-

39 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, zakończenie.
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kami tego dzieła, będąc wezwani do głoszenia Ewangelii i ży-
cia według niej w służbie wartości oraz potrzeb osoby 
i społeczeństwa.40

Summary

The article describes the apostolate of the laity in the 
Church’s history. By starting from the analysis of the role of the 
laity in the early Church there is a lay apostolate created by St. 
Vincent Pallotti.

40 Tamże.
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POSTAWY MŁODZIEŻY MATURALNEJ  
Z DIECEZJI SIEDLECKIEJ WOBEC KOHABITACJI

Attitudes towards cohabitation of high school seniors  
of the diocese of Siedlce

Zjawisko kohabitacji jest ściśle związane z procesem wy-
chowywania do wartości w systemie rodzinnym. Każda rodzi-
na bowiem posiada własną filozofię, która ma odniesienie do 
określonych idei i systemu wartości. A. Błasiak przypomina, iż 
w filozofii współczesnej rodziny może wystąpić szereg zagro-
żeń. Można nawet mówić o następujących grupach: filozofia 
sukcesu, filozofia pozoru, filozofia posiadania oraz filozofia 
przyjemności 1. W przypadku tzw. filozofii sukcesu, kiedy ro-
dzicom w zasadzie wszystko się udaje i odnoszą same sukcesy, 
pojawia się ogromna bariera, jak zaczyna dzielić dziecko od 

1 *Ks. Marian Zdzisław Stepulak – dr hab. WSEI Wyższa Szkoła Eko-
nomii i Innowacji w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii Kierownik 
Zakładu Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Katedra Pedagogiki. Profesor Wyż-
szego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego w Siedlcach 
Biegły sądowy Autor 32 publikacji książkowych i 280 artykułów nauko-
wych..Psycholog i teolog duchowości. Kapłan diecezji siedleckiej.

1 A. Błasiak, Wychowanie do wartości w rodzinie, „Scientific Bulletin of 
Chełm”, 1 (2011), s. 37.
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bezbłędnego i nieomylnego rodzica. Młody człowieka w takie 
sytuacji zaczyna na własną rękę projektować własne szczęście, 
czego bardzo często efektem jest kohabitacja. W takiej per-
spektywie wychowawczej dziecko nie uczy się postawy bezin-
teresownej miłości, ocenia innych po tym, czego się dorobili 2.

Innym zagrożeniem jest z kolei filozofia pozoru wyrażający 
się w powiedzeniu: Co powiedzą ludzie ? W takim kontekście 
dziecko staje się zniewolone poprzez panującą modę i przyjęte 
w środowisku konwencje. Wtedy swoją wartość zaczyna uza-
leżniać od innych. Kohabitacja jako zjawisko społeczne ma 
dosyć duże przyzwolenie społeczne, dlatego też młodzi ludzie 
chętnie ją podejmują 3.

Ogromne trudności w procesie wychowania sprawia filozo-
fia posiadania. Rodzice bowiem obdarowują swoje dzieci 
w sposób materialny, zapominają zaś o aspekcie emocjonalno 
– uczuciowym. Codzienne życie rodzinne pokazuje jednak, że 
żadne rzeczy materialne nie są w stanie zastąpić aktywnej 
obecności rodziców i wspólnie spędzonego czasu. Filozofia 
przyjemności  zakłada liberalne zachowania dziecka na zasa-
dzie: chcę…, nie chcę. Tymczasem każde dziecko potrzebuje 
czytelnych granic swobody, musi wiedzieć co mu wolno, a cze-
go nie. Potrzebuje przy tym miłości, zrozumienia i wyraźnego 
wsparcia, a także konkretnych wymagań. Bez tego bowiem nie 
ma procesu adekwatnego wychowania 4.

Wychowanie do wartości zatem stanowi skuteczną profilakty-
kę kohabitacji, ponieważ ma ono na celu wzmocnienie pożąda-
nych, pozytywnych cech, zdolności, umiejętności i kompetencji. 

2 J. Adamkiewicz, Dylematy aksjologii rodziny i jej sens życia, w: Ma-
teriały konferencyjne Pedagogika we współczesnym dyskursie. V Ogólno-
polski Zjazd Pedagogiczny: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinno-
ści wychowania. T.I, Wrocław 2004, s. 7 za A. Błasiak, dz.cyt., s. 37.

3 Tamże.
4 Tamże.
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Przygotowuje do podejmowania dojrzałych i odpowiedzialnych 
wyborów i decyzji, także tych które dotyczą życia rodzinnego.

Niniejsza prezencja składa się z dwóch zasadniczych części. 
Pierwsza z nich stanowi teoretyczną podstawę badań, a druga 
odnosi się do przeprowadzonych i zinterpretowanych badań 
empirycznych maturzystów z diecezji siedleckiej.

II. Teoretyczne podstawy badań

1. Pojęcie kohabitacji
Termin „kohabitacja” pochodzi z języka łacińskiego. Słowo 

to składa się z przedrostka „co-”, co oznacza wspólne działa-
nie. Natomiast słowo „habito” tłumaczy się jako mieszkam, 
zamieszkuję, przebywam. Można zatem powiedzieć, iż koha-
bitacja oznacza wspólne zamieszkanie. Kohabitacja to alterna-
tywna forma życia rodzinnego 5, współdziałanie, współżycie 
lub współzamieszkanie 6. Współcześnie można mówić przy-
najmniej o kilku formach życia społecznego w kontekście ma-
łej grupy, jaką bez wątpienia jest rodzina. Te szczególne formy 
życia społecznego to m.in. życie razem w związkach niefor-
malnych, życie w samotności (singiel) czy tez związki homo-
seksualne. Jedną z form związków niesformalizowanych jest 
właśnie kohabitacja.  Kohabitacja oznacza sytuacje w której 
dwie osoby płci przeciwnej żyją razem jak mąż i żona, nie bę-
dąc jednak małżeństwem 7.

5 O. Zielińska, Zestawienie bibliograficzne w wyborze, Warszawa 
2007.

6 Słownik języka polskiego, Warszawa…..
7 K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w pono-

woczesnym świecie, Kraków 2002, s. 135.
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Warto podkreślić, iż w Polsce termin kohabitacja jest bardzo 
często stosowany zamiennie z pojęciem konkubinat. Oba te po-
jęcia maja konotacje wyraźnie negatywne w odniesieniu do 
związków sakramentalnych. W języku potocznym związki ko-
habitacyjne bywają określane jako życie „na kocią łapę”, „na 
kartę rowerową”, „związki bez papierka” 8. Związki kohabita-
cyjne są z reguły bardzo nietrwałe. Trwają one zwykle od kilku 
miesięcy do dwóch lat. Zjawisko kohabitacji występuje nieza-
leżnie od wykształcenia, stanu zamożności, pochodzenia czy 
wieku. Motywami, którymi kierują się ludzie przy wchodzeniu 
w związki kohabitacyjne są głównie: lepsze poznanie się 
i sprawdzenie się we wspólnym życiu, brak formalności i zo-
bowiązań względem partnera oraz kwestie natury finansowej 9.

Można wyróżnić pewne aspekty definicyjne kohabitacji:  
1) ułatwienie wspólnego życia; 2) ekonomiczność kohabitacji; 
3) seksualne współżycie; 4) posiadane u wychowywanie dzie-
ci. Należy wspomnieć, iż wyróżnia się kohabitację  krótką 
i długotrwałą. Ta ostatnia oparta jest na relacjach stałych lub 
przypadkowych. Osoby decydujące się na wspólne życie 
w związku nieformalnym, który nie jest dla nich alternatywą, 
ale stałą formą, podobnie jak w małżeństwie, mają do spełnie-
nia określone zadania. Partnerzy bowiem muszą utworzyć 
wspólne miejsce zamieszkania, uregulować status ekonomicz-
ny w ich związku, podzielić się rolami, zbudować wspólnotę 
całej rodziny oraz wspólnotę sąsiedzką i koleżeńską, ale rów-
nież muszą zając się pożyciem seksualnym i wynegocjowa-
niem sposobu regulacji poczęć, jak i kreowania filozofii życia 
jako para 10.

8 Tamże, s. 135.
9 Tamże, s. 136.
10 Tamże, s. 137.
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K. Slany odwołując się do badań amerykańskich stwierdza, iż 
prawie połowa związków kohabitacyjnych kończy się w ciągu 
roku, 40% przekształca się w małżeństwo formalne, z których 
z kolei 50% kończy się rozwodem, zaś 2/3 z nich wchodzi w mał-
żeństwa powtórnie, które z wysokim prawdopodobieństwem za-
kończą się kolejnym rozwodem. Im dłuższa kohabitacja przedmał-
żeńska, tym większe prawdopodobieństwo rozpadu małżeństwa. 
Badacze tego zjawiska często zwracają uwagę, że negatywny 
wpływ kohabitacji na trwanie i jakość małżeństwa wynika z jego 
selektywności. Warto podkreślić, że kohabitacja przyciąga ludzi 
o charakterystycznych cechach osobowości. Mężczyźni są mniej 
wytrwali, mniej pracowici, mniej kompromisowi i postrzegający 
siebie jako mężczyzn atrakcyjniejszych od mężczyzn żonatych. 
Kobiety są mniej rozważne, pracowite, samoakceptujące się i mniej 
dominujące niż kobiety zamężne. Są to zatem osoby, które w efek-
cie bywają bardziej skłonne do rozstania, jeżeli związek nie funk-
cjonuje z godnie z ich oczekiwaniami 11.

Dokonując oceny moralnej takich związków z punktu wi-
dzeniu nauki Kościoła katolickiego można mówić o ich braku 
akceptacji. Osoby żyjące w takim stanie nie mogą przystępo-
wać do sakramentów świętych, ponieważ trwają i to jawnie 
w grzechu ciężkim, a przy tym stają się powodem zgorszenia 
dla innych osób. Osoby żyjące bez ślubu kościelnego, w koha-
bitacji nie mogą być rodzicami chrzestnymi oraz świadkami 
bierzmowania. Oprócz tego istnieją jeszcze inne ograniczenia 
i dodatkowe warunki związane z chrztem dziecka poczętego 
w związku niesakramentalnym oraz pogrzebem katolickim 
osoby żyjącej jawnie w taki sposób 12.

11 Tamże, s. 148.
12 Por. E. Szczot, Rodzina a wolne związki. Skutki kanoniczne i społecz-

ne deprecjacji rodziny, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału 
Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 2004.
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Katechizm Kościoła katolickiego tak mówi o kohabitacji:

Wolny związek ma miejsce wówczas, gdy mężczyzna i kobieta od-
mawiają nadania formy prawnej i publicznej współżyciu zakładają-
cemu intymność płciową (…) Określenie „wolny związek” odnosi 
się do różnych sytuacji, takich jak: konkubinat, odmowa małżeń-
stwa jako takiego, niezdolność do podjęcia trwałych i ostatecznych 
zobowiązań. Wszystkie te sytuacje znieważają godność małżeń-
stwa; niszczą samo pojęcie rodziny; osłabiają znaczenie wierności. 
Są one sprzeczne z prawem moralnym. Akt płciowy powinien mieć 
miejsce wyłącznie w małżeństwie; poza nim stanowi zawsze grzech 
ciężki i wyklucza z Komunii sakramentalnej 13.

Biskup Stanisław Stefanek na temat kohabitacji wypowie-
dział kiedyś w mediach następujące zdania:

Ciągle wysoko ceni się rodzinę jako dobro w programowaniu życia 
tak pośród młodzieży, jak i wśród społeczności dorosłych. Natomiast 
w realizacji tych pragnień pojawiły się groźne i bardzo szybkie 
przemiany obyczajowe. Najpierw kryzys demografii, odrzucanie 
dziecka zwłaszcza  pod pretekstem słabej ekonomii. Bardziej 
głębszym motywem jest egoizm i kruchość więzi małżeńskiej, 
a więc plaga rozwodów. Ostatnio, znajdująca aprobatę nawet 
niektórych „środowisk katolickich” – mieszkanie razem dziewczyny 
i chłopaka bez jakiegokolwiek poważnego odniesienia do siebie, 
czy to w najbliższej czy dalszej przyszłości. To ostatnie zagrożenie 
powinno być przedmiotem szczególnej troski duszpasterskiej.

Warto podkreślić, że samo zjawisko nie należy do zjawisk, 
które pojawiały się nagle i dramatycznie. Kohabitacja bowiem 
jest zjawiskiem towarzyszącym od dawna człowiekowi. Za-
uważa się jednak współcześnie, iż to zjawisko w przekonaniu 
niektórych osób zasługuje na zainteresowaniu ze strony usta-
wodawstwa, tak aby zostało usankcjonowane prawnie.      

13 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2390.
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 2. Przyczyny kohabitacji

Kohabitacja jest interesującym zjawiskiem badanym w wie-
lu aspektach: psychologicznym, socjologicznym, pedagogicz-
nym, teologicznym czy też filozoficznym. Kohabitacje w libe-
ralnych społeczeństwach przestaje szokować. Nawet sami 
rodzice dają swoje przyzwolenie na takie związki własnym 
dzieciom, jedynie ludzie „starej daty” i niektórzy katolicy, sza-
nujący naukę Kościoła nie dają zgody na kohabitację 14. Istnie-
je przekonanie, ze wydłużająca się edukacja młodych ludzi 
opóźnia decyzję o małżeństwie. Duża liczba tych ludzi pomię-
dzy dwudziestym a trzydziestym rokiem życia jest jeszcze za-
leżna od swoich rodziców. Młodzi pragną osiągnąć niezależ-
ność uczuciową, ale nie mają do tego środków. Zależność 
finansowa pociąga za sobą zależność uczuciową . Młodzi nie 
mogą robić tego, co pragną; muszą liczyć się ze zdaniem rodzi-
ców. Jednakże osiągnąwszy dorosłość i dojrzałość emocjonal-
no – uczuciową, ich aspiracje w dziedzinie uczuciowości są 
aspiracjami na wzór ludzi dorosłych. W tym też kontekście po-
szukują życiowego partnera, zanim będą mieli możliwości ma-
terialne, aby założyć rodzinę, dlatego też wynajmują wspólne 
mieszkanie i podejmują życie na wzór życia małżeńskiego15. 
Jan Paweł II w swoim nauczaniu na temat rodziny i małżeń-
stwa uważał, iż okres narzeczeństwa nie powinien trwać zbyt 
długo. Współcześnie młodzi ludzie podejmując wstrzemięźli-
wość seksualną przed ślubem stają się przedmiotem zdziwienia 
a nawet społecznej pogardy. Seks staje się sferą życia wyizolo-
waną i priorytetową przed zawarciem małżeństwa. W ten spo-
sób kohabitacja wychodzi naprzeciw takim tendencjom, staje 

14 A. Quilici, D.La Balme, Po co ślub, kiedy żyjemy razem? Kraków 
2000, s. 23.

15 Tamże, s. 26.
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się integralną częścią życia rodzinnego. W wielu krajach, 
w których nasilił się proces dechrystianizacji zauważa się utra-
tę tożsamości instytucji małżeństwa z pojęciem rodziny chrześ-
cijańskiej. Znaczący wpływ na ten proces wywierają współ-
czesne media, które lansują szkodliwe wzorce zachowań. 
W rezultacie spada liczna zawieranych małżeństw i następuje 
znaczne opóźnienie w podejmowaniu decyzji o małżeństwie. 
Równocześnie intensyfikuje się orientacja popierająca anty-
koncepcję, sprzyjająca szerzeniu się aborcji, duchowej pustki 
i ogromnego rozczarowania, które z kolei prowadzą do nasila-
nia się zjawiska narkomanii, alkoholizmu, przemocy i samo-
bójstw wśród ludzi młodych i dorastających 16.

Kwak  uważa, iż związek pomiędzy kohabitacją, a później 
zawartym małżeństwem jest określany jako zróżnicowana se-
lekcja. W tym przypadku zwraca się szczególną uwagę na 
zróżnicowania osobowościowe oraz społeczne kohabitantów 
i niekohabitantów, występujące w okresie przed zawarciem 
małżeństwa 17. Kohabitacja zatem służy: 1) poprzedzeniu mał-
żeństwa i stanowi okres, w którym młody człowieka przedłuża 
związek z partnerem; 2) poprzedza małżeństwo i stanowi przy-
gotowanie do niego, jest okresem wzmacniania wzajemnych 
stosunków bez odpowiedzialności za małżonka i dzieci; 3) sta-
nowi alternatywę dla małżeństwa; 4) stanowi formę niezamęż-
nego życia 18. Wydaje się, iż młodzi ludzie decydując się na 
kohabitację „imitują” małżeństwo chrześcijańskie, stosując 
przy tym szereg mechanizmów obronnych. Małżeństwo bo-
wiem oznacza trwały i osobowy związek pomiędzy mężczyzną 
i kobietą. Księga Rodzaju 2,24  uważa małżeństwo za stan, 

16 A.L. Trujillo, Instruction, w: Pontifical council for the family. Prepa-
ration for the sacrament of marriage, Rzym 2002, s. 5-6.

17 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, 
Warszawa 2005, s. 125.

18 Tamże, s. 135.
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w którym „dwoje staje się jednym ciałem”. Związek ten oparty 
jest na zróżnicowaniu i przyciąganiu się odmiennych płci. Re-
alizuje on przy tym pełnię człowieczeństwa i ma głęboki spo-
łeczny i religijny sens, ustawiający małżeństwo w relacji ze 
światem Boskim 19.

Zjawisko kohabitacji rodzi się często na bazie sytuacji stre-
sowych i stanowi nieudaną próbę jej rozwiązania. Kiedy młody 
człowiek nie ma możliwości materialnych dla założenia rodzi-
ny i korzysta z pomocy rodziców rodzi się w nim frustracja. 
Jednostki w związkach kohabitacyjnych bardzo często koncen-
trują się zbyt mocno na sobie, na aktualnie doświadczanych 
emocjach, które potęgują poczucie zagrożenia. Taki stan może 
prowadzić do eskalacji emocji i współwystępujących z nimi 
objawami wegetatywnymi oraz przewidywania nieuchronno-
ści porażek, ośmieszania i niepowodzenia. To wszystko potę-
guje poczucie  własnej nieudolności, bezradności i wzmacnia 
przekonanie co do tego, że osobiście jestem zależny od innych, 
nie mam na nic wpływu. W ten sposób powstaje zaniżony obraz 
siebie, który zwiększa tendencję do negatywnego postrzegania 
samego siebie. Nasila to postawę wycofywania się, zależności 
od innych o bezradności. W ten sposób rodzina się specyficzna 
motywacja o charakterze lękowym. Może ona również powo-
dować chęć ucieczki od zadania, poddania się trudnościom lub 
nadmiernego angażowania się w „bezstresowe” formy aktyw-
ności20.

19 Encyklopedia chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 431.
20 Por.  R. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping, New 

York 1984; M. Plopa, Stress w izolacji morskiej. Psychospołeczne uwa-
runkowania, Gdańsk 1996 za D. Borecka – Biernat, Postawy rodzicielskie 
wobec młodzieży stosującej unikową strategię radzenia sobie w trudnej sy-
tuacji a poziom jej lęku, w: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), 
Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Kraków 2005,  
s. 154.
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Człowiek ma w swoim repertuarze charakterystyczne dla siebie 
jako osoby strategie radzenia sobie z sytuacją stresową. Strategie te 
stanowią formy zachowania nabytego zgodnie z ogólnymi zasadami 
uczenia się. Sposoby ujmowania przeszkody i zachowania się 
w sytuacjach trudnych zależą w znacznej mierze od wytworzonych 
w wychowaniu nawyków reagowania na frustrację. Dzieci mają 
różne warunki i możliwości kształtowania konkretnych form 
reagowania na sytuacje trudne, stwarzane przez rodziców o różnych 
postawach wychowawczych 21.

Często  uważa się, iż powodzenie związków kohabitacyj-
nych zależy od poziomu empatii. W rezultacie jednak okazuje 
się, iż właśnie w takich związkach brakuje empatii. Empatia 
bowiem zakłada aktywne słuchanie i rozpoznawanie uczuć. 
Jest to forma wyłączności, w której osoba empatyczna koncen-
truje uwagę  wyłącznie na empatii. Stała komunikacja uczuć 
odebranych jest warunkiem prawidłowej interpretacji odczuć 
osoby empatyzowanej 22. Braki w dziedzinie umiejętności em-
patii powodują, iż tego rodzaju związki rozpadają, ani też nie 
są udane, kiedy przekształcą się w związek formalny. Potwier-
dzeniem tej tezy w sensie jakościowym są moje osobiste do-
świadczenia jako biegłego psychologa w Sądzie Biskupim 
w Siedlcach w sprawach dotyczących orzekania nieważności 
małżeństwa.
     

21 Tamże, s. 154.
22 J. Mastalski, Integracja środowiska nauczycielskiego, w: B. Suchac-

ka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, Kraków 
2008, s. 50 za I. Oleksa, Twórczość pedagogiczna jako niezbędna kompe-
tencja studentów kierunków pedagogicznych, “Scientific Bulletin of 
Chełm”, 1 (2011), s. 40. 

Ks. marian zdzisław stePulaK



177177

II. Badania empiryczne

W części empirycznej zostanie zaprezentowana strategia 
badań własnych, metoda badawcza oraz ilościowa i jakościowa 
analiza uzyskanych wyników.

Strategia badań
W badaniach uczestniczyło 557  maturzystów, w tym 331 

dziewcząt, co stanowi 59,43% oraz 226 chłopców, co stanowi 
40,57%.   Badania maturzystów zostały przeprowadzone w li-
stopadzie 2011 roku w następujących szkołach średnich na te-
renie diecezji siedleckiej:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, im. Emilii Plater 
w Białej Podlaskiej

2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim

3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im Świętej Rodzi-
ny w Siedlcach

4. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedl-
cach

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, im. gen. Włady-
sława Sikorskiego w Siedlcach

6. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
7. Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Ła-

skarzewie
8. Zespół Szkół nr 1, im. Joachima Lelewela w Żelechowie
Badania ankietowe maturzystów pod moim naukowym kie-

runkiem przeprowadzili alumni II roku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Siedlcach 23. W niniejszej prezentacji nie sta-

23 Piotr Klewek, Mateusz Kowalik, Bartłomiej Miłosz, Grzegorz Psz-Piotr Klewek, Mateusz Kowalik, Bartłomiej Miłosz, Grzegorz Psz-
kit, Kamil Stańczuk, Dariusz Woch, Dariusz Wójcik, Karol Zadrożniak, 
Marek Żyłka
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wia się hipotezy głównej, ani hipotez szczegółowych, ponie-
waż sformułowane w metodzie pytania wyznaczają kierunek 
naukowych poszukiwań. Metodę badań stanowiła ankieta psy-
chologiczna w następującej formie:

Postawa wobec kohabitacji

INSTRUKCJA: Poniższa ankieta ma charakter anoni-
mowy. Prosimy u udzielenie szczerych i pełnych odpowie-
dzi na podane niżej pytania. Kolejność udzielania odpowie-
dzi jest dowolna (należy podać numer pytania, na które 
odpowiadamy).

Dane personalne: Płeć  .............................................................
                            Wiek  ............................................................

Typ szkoły (liceum, technikum, inne)  .....................................
Miejsce zamieszkania (miasto, osada, wieś  ............................

1. Prosimy o określenie Swojej religijności według poda-
nych niżej kryteriów, rozumiejąc, iż wyrażają one zgodność 
Twojej deklarowanej wiary z praktyką codziennego życia (wy-
bierz kategorię poprzez podkreślenie):

a. bardzo religijny;
b. religijny:
c. średnio religijny;
d. słabo religijny:
e. poszukujący;
f. niereligijny – obojętny;
g. niereligijny – walczący.

2. Co rozumiesz pod pojęciem kohabitacja ?
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3. Jakie jest Twoje zdanie na temat konieczności zawierania 
przez mężczyznę i kobietę małżeństwa?

4. Co sądzisz na temat wspólnego życia mężczyzny i kobiety 
bez zawarcia sakramentu małżeństwa?

5.  Jakie jest Twoje zdanie na temat związku mężczyzny i ko-
biety bez kontraktu cywilnego?

6.  Wyraź Swoją opinię na temat wspólnego zamieszkania ko-
biety i mężczyzny w czasie ich studiów.

7. Jakimi motywami kierują się młodzi ludzie mieszkający 
razem przed ślubem?

8. Jak wygląda nauka Kościoła na temat związków kohabita-
cyjnych?

9. Czy kohabitacja daje człowiekowi stabilność i poczucie 
bezpieczeństwa? Uzasadnij Swoją wypowiedź.

10. Jakie są negatywne i pozytywne aspekty kohabitacji?
11. Czy Twoi rodzice akceptują związki kohabitacyjne? Udziel 

odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniach. Dzięki 
Twojemu zaangażowaniu otrzymamy informacje, które 
będą nam służyły pomocą w opracowaniu nowych duszpa-
sterskich metod przygotowania do małżeństwa.

1. Deklarowana religijność
l.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem (N) %
1. Bardzo religijny 20 6,04 1 0,44 21 3,77
2. Religijny 149 45,01 67 29,64 216 38,78
3. Średnio religijny 110 33,23 81 35,84 191 34,30
4. Słabo religijny 25 7,56 36 15,94 61 10,95
5. Poszukujący 12 3,63 12 5,31 24 4,30
6. Niewierzący  obojętny 13 3,93 24 10,62 37 6,64
7. Niewierzący  walczący 2 0,60 5 2,21 7 1,26

Razem 331 100,00 226 100,00 557 100,00
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Badania maturzystów w diecezji siedleckiej odbywają się 
na przestrzeni kilkunastu lat. Warto podkreślić, iż nie zmienia 
się przy tym w znaczący  sposób deklarowana religijność ma-
turzystów. Generalnie można powiedzieć, że jest ona wysoka. 
Jako osoby bardzo religijne zadeklarowało się 3,77% bada-
nych, w tym 6,04 % dziewcząt oraz 0,44% chłopców. Jako re-
ligijny określiło się aż 38,78% młodzieży, w tym 45,01% 
dziewcząt i 29,64% chłopców. Różnice są tutaj znaczące i wy-
daje się, iż odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy. Dziew-
częta bowiem są z natury bardziej wrażliwe religijnie niż 
chłopcy. W kategorii średnio religijni nie było już tak znaczą-
cych różnic. Młodzież zadeklarowała się na poziomie 34,30%. 
Dziewczęta stanowiły 33,23%, a chłopcy 35,84%. Kolejna ka-
tegoria odpowiedzi: słabo religijny to 7,56% to dziewczęta i  aż 
15,94% chłopcy, co razem daje 10,95%. Te dane wydają się 
być nieco niepokojące z tej racji, iż maturzyści uczestniczą 
w systematycznej katechizacji szkolnej, a z drugiej strony skła-
dają deklarację o swojej słabej religijności. Kwestia dotyczy 
w tym przypadku chłopców. Inna grupa to osoby poszukujące, 
wśród nich 3,63% to dziewczęta a 5,31% to chłopcy, co w su-
mie daje 4,30%. 6,64% złożonych deklaracji to niewierzący – 
obojętni, w tym 3,93% dziewcząt i 10,62% chłopców. Chociaż 
jest to wysoki procent deklaracji to warto zwrócić uwagę na 
charakter wieku adolescencji, gdzie do głosu dochodzi postawa 
krytykancka i duch buntu i przekory, zwłaszcza taka postawa 
przejawia się u chłopców. Podobnie należy oceniać deklaracje 
osób określanych jako niewierzące – walczące (1,26%). 
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2. Co rozumiesz pod pojęciem kohabitacja?

l.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem (N) %
1. Konkubinat 33 8,92 12 4,67 45 7,18

2. Współżycie seksualne 
przed ślubem 113 30,55 59 22,96 172 27,43

3. Wspólne 
zamieszkanie 47 12,70 22 8,56 69 11,00

4. Nieformalny związek 109 29,46 57 22,18 166 26,48

5. Związek 
niesakramentalny 21 5,68 13 5,06 34 5,42

6. Inne 16 4,32 10 3,89 26 4,15
7. Nie wiem 20 5,40 60 23,35 80 12,76
8. Brak odpowiedzi 11 2,97 24 9,33 35 5,58

Razem 370 100,00 257 100,00 627 100,00

Badani maturzyści nie mieli na ogół większych trudności 
z podaniem definicji „kohabitacja”, chociaż wydaje się, że 
w wielu przypadkach były to definicje o charakterze cząstko-
wym. 27,43% odpowiedzi maturzystów (30,55% dziewcząt 
i prawie 23,00% chłopców) odnosi się do tego, iż kohabitacja 
jest związkiem mężczyzny i kobiety opierającym się na współ-
życiu seksualnym przed ślubem. Taka różnica między dziew-
czętami i chłopcami może budzić zdziwienie badacza. Być 
może dziewczęta podkreślając akcent seksualny odnoszą się 
bardziej do emocjonalno – uczuciowej strony życia wspólnoto-
wego. Być może w swoich odpowiedziach zakładali wspólne 
zamieszkanie pary, ale nie zostało to wyraźnie wyartykułowa-
nie w ich definicjach. 26,48% odpowiedzi określa kohabitację 
jako nieformalny związek kobiety i mężczyzny. Takie rozu-
mienie kohabitacji stanowi 29,46% odpowiedzi dziewcząt 
i 22,18% chłopców. Warto dodać, iż 7,18 % odpowiedzi okre-
śla kohabitację jako konkubinat, a więc również jako związek 
nieformalny, 5,42% jako związek niesakramentalny. Razem 
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stanowi to ponad 39% odpowiedzi. 11 % odpowiedzi dotyczy 
wprost określenia, iż kohabitacja oznacza wspólne zamieszka-
nie. Chodzi o to, że w próbie definiowania kohabitacji ten 
aspekt został wyraźnie wyeksponowany. 12,76% odpowiedzi 
stanowi kategorię nie wiem. Oznacza to, iż spora grupa mło-
dzieży nie rozumie tego terminu. Niektórzy maturzyści stosują 
w tym przypadku mechanizm obronny projekcji, uważając, że 
jest to wina Kościoła, który stosuje mało zrozumiały i dziwny 
język. Wydaje się jednak, iż termin kohabitacja nie jest znany 
w odbiorze społecznym, stosuje się raczej inne podobne lub 
bliskoznaczne terminy, np. związki nieformalne, konkubinat 
czy „życie na kocią łapę”. A oto niektóre wypowiedzi respon-
dentów:

Chł., lat 18: Słowo kohabitacja rozumiem jako mieszkanie 
dwojga ludzi razem bez zawarcia związku małżeńskiego.

Dz., lat 18: Kohabitacja jest to wspólne mieszkanie kobiety 
i mężczyzny przed ślubem.

Chł., lat 18: Wspólne życie mężczyzny i kobiety bez ślubu 
kościelnego i cywilnego. 

Dz., lat 18: Według mnie kohabitacja to związek kobiety 
i mężczyzny bez zawarcia sakramentu małżeństwa, tzw. kocia 
łapa.

Chł., lat 18: Kohabitacja czyli wspólne życie pary przed ślu-
bem.

Dz., lat 18: Kościół ma tendencje do nazywania prostych 
rzeczy dziwnymi terminami.
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3. Jakie jest Twoje zdanie na temat konieczności zawie-
rania przez mężczyznę i kobietę małżeństwa ?

L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem (N) %

1. Konieczność 
zawierania małżeństwa 157 47,43 89 39,38 246 44,16

2. Wskazane ale  
niekonieczne 82 24,78 32 14,16 114 20,47

3. Jest mi to obojętne 20 6,04 54 23,90 74 13,29
4. Nie jest konieczne 53 16,01 32 14,16 85 15,26
5. Brak odpowiedzi 8 2,42 11 4,86 19 3,41
6. Inne 11 3,32 8 3,54 19 3,41

Razem 331 100,00 226 100,00 557 100,00

Bardzo ciekawe odpowiedzi dotyczą konieczności zawiera-
nia przez mężczyznę i kobietę małżeństwa. Rzeczywistość co-
dziennego życia odkrywa prawdę o głębokim kryzysie instytu-
cji małżeństwa, tymczasem, aż 44,16% odpowiedzi mieści się 
w kategorii konieczności zawierania małżeństwa (47,43% od-
powiedzi dziewcząt i 39,38% odpowiedzi chłopców). Odpo-
wiedzi te wskazują na dosyć znaczną różnicę pomiędzy chłop-
cami i dziewczętami. Widać bowiem, iż dziewczęta są bardziej 
przywiązane do instytucji małżeństwa. Powstaje jednak pyta-
nie o genezę i motywację takiego stanowiska. Wydawać by się 
mogło, iż dziewczęta są bardziej osobowościowo dojrzalsze od 
swoich rówieśników. Tymczasem codzienna praktyka pokazuj, 
iż młode kobiety podejmując decyzję o małżeństwie w znacz-
nym stopniu kierują się myśleniem życzeniowym. 20,47% od-
powiedzi zawiera stanowisko, iż zawieranie małżeństwa jest 
wskazane, ale niekonieczne, dziewczęta udzieliły 24,78% od-
powiedzi, natomiast chłopcy 14,16%. Odpowiedzi w tej kate-
gorii także podkreślają powyższą prawidłowość. Zawieranie 
małżeństwa jako wydarzenie obojętne to 13,29% odpowiedzi, 
z tym, że 23,90% odpowiedzi zostało udzielonych przez chłop-
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ców, a jedynie 6,04% przez dziewczęta. Wydaje się, że tę kate-
gorię odpowiedzi należy odczytywać jako postawę raczej scep-
tyczną wobec instytucji małżeństwa. Jak można zauważyć 
takie przekonanie zdecydowanie przeważa u chłopców. Zdecy-
dowane odpowiedzi mieszczą się w kolejnej kategorii pod na-
zwą nie jest konieczne (15,26%). W tym przypadku różnice 
między dziewczętami i chłopcami nie były znaczące. Dziew-
częta bowiem udzieliły 16,01% odpowiedzi, a chłopcy 14,16%. 
38% odpowiedzi odnosiły się do kategorii brak odpowiedzi 
i inne. Warto zwrócić uwagę na kilka wybranych odpowiedzi: 

Chł., lat 18: Uważam, że mężczyzna i kobieta powinni za-
wierać związek małżeński jeżeli się kochają, ponieważ wtedy 
będą mogli żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi.

Dz., lat 18: Moim zdaniem nie ma konieczności zawierania 
małżeństwa, jeżeli kobieta i mężczyzna nie wyrażają ku temu 
chęci. Oczywiście związek małżeński to sprawa ważna, ale nic 
na siłę.

Chł., lat 18: Nie powinno się nikogo zmuszać do małżeń-
stwa.

Dz., lat 18: Uważam, że jest to słuszne. Uważam, że małżeń-
stwo wyraża najbardziej miłość między dwojgiem ludzi. Jest 
dopełnieniem miłości. Sakrament małżeństwa łączą kobietę 
i mężczyznę powoduje, że stają się oni jedną osoba.

Chł., lat 18: Moim zdaniem jeśli kobieta i mężczyzna chcą 
być razem ze sobą to konieczne jest zawarcie związku małżeń-
skiego i potwierdzenie ich miłości.

Dz., lat 18: Nie jest to konieczne, gdyż jest to sprawa wy-
łącznie pomiędzy dwojgiem ludzi.
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4. Co sądzisz na temat wspólnego życia mężczyzny i ko-
biety bez zawarcia małżeństwa ?

L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem 
(N) %

1.
Popieram wspólne 
życie bez sakramentu 
małżeństwa

99 32,77 82 31,66 181 32,26

2.
Popieram wspólne życie 
po zawarciu sakramentu 
małżeństwa

96 31,79 82 31,66 178 31,73

3. Popieram warunkowo 48 15,90 35 13,51 83 14,80
4. Jest mi to obojętne 38 12,58 36 13,90 74 13,19
5. Brak odpowiedzi 15 4,97 17 6,57 32 5,70
6. Inne 6 1,99 7 2,70 13 2,32

Razem 302 100,00 259 100,00 561 100,00

32,26% odpowiedzi wyrażało poparcie na wspólne życie 
bez sakramentu małżeństwa (dziewczęta 32,77%, a chłopcy 
31,66%), natomiast 31,73% odpowiedzi zawierało poparcie na 
wspólne życie po zawarciu sakramentu małżeństwa (dziewczę-
ta 31,79%, a chłopcy 31,66%). Powyższe wyniki wskazują na 
pewną polaryzację postaw  respondentów, nie zauważa się przy 
tym znaczących różnic pomiędzy dziewczętami a chłopcami. 
Można zatem powiedzieć, iż u maturzystów pojawiają się dwie 
opozycyjne tendencje. Pewne zdziwienie może budzić fakt, iż 
wszyscy badani maturzyści regularnie uczestniczą w katechi-
zacji szkolnej. Przyczyna takich deklaracji tkwi w stylu wy-
chowania w poszczególnych rodzinach pochodzenia. Okazuje 
się bowiem, iż trudno zmienić poprzez katechizację szkolną 
poglądy moralne i religijne wyniesione z rodzinnego domu. 
Ciekawa kategoria odpowiedzi zawiera się w twierdzeniu: po-
pieram warunkowo. W tej kategorii zadeklarowano 14,80% 
odpowiedzi, w tym dziewczęta udzieliły 15,90% odpowiedzi, 
a chłopcy 13,51% odpowiedzi. Dla 13,19% odpowiedzi wspól-
ne zamieszkanie kobiety i mężczyzny jest obojętne. Różnice 

Postawy młodzieży maturalneJ z diecezJi siedlecKieJ wobec KohabitacJi



186186

pomiędzy dziewczętami i chłopcami są w tym przypadku niei-
stotne. Ponad 8% respondentów nie udzieliło odpowiedzi, bądź 
też ich odpowiedzi trudno było przypisać do konkretnej kate-
gorii. Na potwierdzenie powyższej analizy można podać nastę-
pujące odpowiedzi maturzystów:

Dz., lat 18: Uważam, że mieszkanie mężczyzny i kobiety bez 
zawarcia sakramentu małżeństwa nie jest niczym złym, o ile nie 
utrzymują oni ze sobą stosunków seksualnych.

Chł., lat 18: Może być w okresie narzeczeństwa, lecz nie 
przez całe życie.

Dz., lat 18: Wszystko zależy od okoliczności. Ja osobiście 
planuję zamieszkać dopiero z moim mężem, nie z chłopakiem 
czy narzeczonym.

Chł., lat 18: Uważam, że do małżeństwa należy dorosnąć 
i dobrze poznać druga połówkę, a przez mieszkanie razem 
przez pewien okres tak właśnie może się stać. Jestem za, ale 
przez pewien czas.

Dz., lat 18: Uważam, że takie wspólne życie jest grzechem.
Chł., lat 18: Początkowo jestem za, jednak potem trzeba 

wziąć ślub.

5. Jakie jest Twoje zdanie na temat związku mężczyzny 
i kobiety bez kontraktu cywilnego ?
L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem (N) %

1. Kontrakt cywilny jest 
konieczny 79 24,31 40 18,18 119 21,83

-2. Kontrakt cywilny nie 
jest konieczny 101 31,08 60 27,27 161 29,54

3. Wyższość sakramentu 
małżeństwa 27 8,30 4 1,82 31 5,69

4. Jest mi to obojętne 42 12,92 50 22,73 92 16,88
5. Brak odpowiedzi 60 18,46 46 20,91 106 19,46
6. Inne 16 4,93 20 9,09 36 6,60

Razem 325 100,00 220 100,00 545 100,00
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21,83% odpowiedzi zawiera przekonanie, że kontrakt cywil-
ny jest konieczny. Odpowiedzi tego rodzaju udzielonych przez 
dziewczęta było 24,31% oraz 18,18% przez chłopców. Różnice 
pomiędzy dziewczętami a chłopcami były w tym przypadku 
znaczące. 29,54% udzielonych odpowiedzi zawierało przeko-
nanie, że kontrakt cywilny nie jest konieczny. 31,08% odpowie-
dzi udzieliły dziewczęta a 27,27% odpowiedzi chłopcy. Widać 
zatem, iż dwie powyższe kategorie są również spolaryzowane. 
Można sądzić, iż przyczyna takiego stanu takiego stanu rzeczy 
jest niska świadomość maturzystów na temat statusu prawnego 
małżeństwa zapisanego w konkordacie. Dokument ten wyraź-
nie podkreśla, iż małżeństwo sakramentalne, jak i kontrakt cy-
wilny powodują te same skutki prawne. Oznacza to, że nie jest 
konieczne przed zawarciem ślubu kościelnego podpisanie kon-
traktu cywilnego. W tym kontekście jedynie 5,69% odpowiedzi 
zawierało sugestię, iż istnieje wyższość sakramentu małżeń-
stwa. Różnice między dziewczętami, a chłopcami były w tym 
przypadku dosyć znaczące (dziewczęta 8,39% odpowiedzi, 
chłopcy 1,82% odpowiedzi). Życie małżeńskie bez kontraktu 
cywilnego jest obojętne dla 16,88% odpowiedzi (12,92% 
dziewczęta, 22,73% chłopcy). Zastanawiające jest, iż 19,46% 
odpowiedzi mieściło się w kategorii: brak odpowiedzi.  W tym 
przypadku różnice między dziewczętami a chłopcami nie były 
znaczące. Dziewczęta udzieliły bowiem 18,56% odpowiedzi, 
a chłopcy 20,91%). A oto reprezentatywne odpowiedzi matu-
rzystów:

Chł., lat 18: Nie mam nic przeciwko temu, aby związek nie 
był sformalizowany za pośrednictwem kontraktu cywilnego.

Dz., lat 18: Ślub cywilny to tylko dokument, nic nie znaczący 
gest. Prawdziwym małżeństwem jest sakrament zawarty przed 
Bogiem. Ślub cywilny ułatwia nam tylko sytuację prawną, po-
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maga ją uregulować. Życie przed ślubem cywilnym i po niewie-
le się różni, ponieważ zbyt łatwo o rozwód.

Chł., lat 18: W sumie można płacić mniejsze podatki, więc 
może być.

Dz., lat 18: Tak samo jak i bez ślubu kościelnego, bez cywil-
nego też da się obyć. Zależy to również od woli narzeczonych.

Chł., lat 18: Ślub cywilny nie jest wcale potrzebny. Jeżeli 
dwoje ludzi ma ślub kościelny, a nie chcą cywilnego, to ślub 
kościelny im wystarczy.

Dz., lat 18: To oszukiwanie prawa. Jeżeli jest się w związku 
kościelnym powinno się wcześniej mieć ślub cywilny. 

6. Wyraź Swoją opinię na temat wspólnego zamieszka-
nia mężczyzny i kobiety w czasie ich studiów?

L.p. Kategorie 
odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem (N) %

1.
Nie popieram 
wspólnego 
zamieszkania

72 22,93 14 6,73 86 16,48

2. Popieram wspólne 
zamieszkanie 198 63,06 155 74,52 353 67,63

3. Jest to sprawa 
prywatna 5 1,59 5 0,96

4. Nie mam zdania 7 2,23 8 3,85 15 2,87
5. Brak odpowiedzi 11 3,50 11 5,29 22 4,21
6. Inne 21 6,69 20 9,61 41 7,85

Razem 314 100,00 208 100,00 522 100,00

W odpowiedziach na powyższe pytanie pojawia się wyraź-
ny dysonans o charakterze poznawczym. Zaznacza się on po-
między wysoką deklaracją religijnością maturzystów, a ich po-
stawą wobec kohabitacji. Drugi wymiar dysonansu dotyczy 
relacji pomiędzy uczestnictwem młodzieży w katechizacji 
szkolnej i postawą wobec wspólnego zamieszkania mężczyzny 
i kobiety w czasie odbywanych przez nich studiów. 67,63% 
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odpowiedzi to kategoria: popieram wspólne zamieszkanie. 
Dziewczęta udzieliły 63,06% odpowiedzi, natomiast chłopcy 
aż 74,52% odpowiedzi. W kategorii: nie popieram wspólnego 
zamieszkania pojawiło się tylko 16,48% odpowiedzi, w tym 
22,93% odpowiedzi dziewcząt i 6,73% chłopców. Odpowiedzi 
powyższe świadczą o „nowym stylu” stylu życia studenckiego 
i wysoce niespójnej moralności. Niepokojące jest to, że w wie-
lu przypadkach sami rodzice akceptują ten stan rzeczy, a nawet 
do takiego stylu życia namawiają swoje dzieci. Pozostałe kate-
gorie odpowiedzi nie mają ważnego znaczenie w sensie iloś-
ciowym. Kategoria: jest to sprawa prywatna 0,96% odpowie-
dzi, nie mam zdania 2,87% odpowiedzi, brak odpowiedzi 
4,21% oraz inne 7,85% udzielonych odpowiedzi. Warto zwró-
cić uwagę na niektóre przytoczone poniżej odpowiedzi osób 
badanych: 

Dz., lat 17: Mieszkanie wspólne na studiach nie jest złe, po-
nieważ mogą się wspomagać wzajemnie.

Chł., lat 18: Nie powinno tak być, powinni wziąć ślub.
Dz., lat 18: Nie widzę problemu wspólnego zamieszkania 

z chłopakiem, mam nawet zamiar po liceum.
Chł., lat 18: Nie mam nic przeciwko takiej sytuacji. Podczas 

wspólnego mieszkania mogą się lepiej poznać i zdecydować 
czy chcą być dalej.

Dz., lat 18: Myślę, że zamieszkanie kobiety i mężczyzny 
w czasie ich studiów nie jest niczym złym, ludzie powinni  się 
najpierw dobrze zapoznać a później brać ślub.

Chł., lat 18: Mogą ze sobą mieszkać, ale jeśli nie dochodzi 
między nimi do czegoś więcej.
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7. Jakimi motywami kierują się młodzi ludzie mieszka-
jący razem przed ślubem ?

L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem 
(N) %

1. Potrzeby seksualne 22 5,13 19 7,01 41 5,86
2. Lepsze poznanie się 141 32,87 87 32,10 228 32,57
3. Głębokie uczucie 74 17,25 57 21,04 131 18,31
4. Względy finansowe 56 13,05 27 9,96 83 11,86
5. Usamodzielnienie się 47 10,96 8 2,95 55 7,86
6. Wygoda własna 13 3,03 4 1,48 17 2,43
7. Moda i wpływ mediów 7 1,63 7 1,00
8. Nie mam zdania 7 1,63 13 4,80 20 2,86
9. Brak odpowiedzi 5 1,17 18 6,64 23 3,29
10. Inne 57 13,28 38 14,02 95 13,56

Razem 429 100,00 271 100,00 700 100,00

Wiodącym motywem akceptującym wspólne mieszkanie 
młodych ludzi przed ślubem jest lepsze poznanie się. W tej ka-
tegorii udzielono 32,57% odpowiedzi. Różnice między dziew-
czętami a chłopcami nie były w tym przypadku istotne (32,87% 
odpowiedzi dziewcząt oraz 32,10% chłopców). Inne badania 
naukowe na temat kohabitacji również podkreślają motyw lep-
szego poznania się.  Jako drugi główny motyw podano głębo-
kie uczucie 18,31% odpowiedzi, w tym 17,25%  odpowiedzi 
dziewcząt i 21,04% odpowiedzi chłopców. Kolejny motyw to 
względy finansowe (11,86% odpowiedzi, 13,05% udzielonych 
przez dziewczęta i 9,96% udzielonych przez chłopców). Inny 
motyw to wcześniejsze usamodzielnienie się (7,86%, w tym 
10,96% odpowiedzi dziewcząt i 2,95% odpowiedzi chłopców). 
Nieco mniej ważnym motywem wspólnego zamieszkania jest 
realizowanie własnych potrzeb seksualnych. W tym przypadku 
udzielono 5,86% odpowiedzi, w tym dziewczęta 5,13% oraz 
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chłopcy 7,01% odpowiedzi). Pozostałe kategorie nie miały 
większego znaczenie w aspekcie analizy ilościowej. Kategoria: 
wygoda własna 2,43%, moda i wpływ mediów 1%, nie mam 
zdania 2,86%, brak odpowiedzi 3,29% oraz kategoria: inne 
13,56%. Jako przykłady powyższych motywów są zamiesz-
czone poniżej wypowiedzi respondentów:
 

Dz., lat 18: Chęć odosobnienia się od rodziców, usamodziel-
nienie się.

Chł., lat 18: Ludźmi, którzy chcą mieszkać razem przed ślu-
bem kieruje to, że po prostu chcą  być blisko osoby, która jest 
dla nich ważna, do której żywią jakieś uczucia.

Dz.,lat 18: Mieszkanie razem przed  ślubem pozwala lepiej 
poznać partnera/partnerkę i uniknąć ewentualnych przykrych 
niespodzianek po ślubie. Pozwala to również na określenie 
obowiązków wynikających ze wspólnego mieszkania. Często  
wchodzą w grę sprawy finansowe. Parze łatwiej opłacić miesz-
kanie, stancję, niż jednej osobie.

Chł., lat 18: Nie należy generalizować. Jedni kierują się tyl-
ko i wyłącznie potrzebami seksualnymi, natomiast inni po to, 
by zbliżyć się emocjonalnie do siebie i poznać się jeszcze bliżej.

Dz., lat 19: Młodzi ludzie mieszkający razem przed ślubem 
podejmują taką decyzję przede wszystkim dlatego, że się ko-
chają, chcą przeżyć wspólnie resztę życia, a gdyby mieszkali 
oddzielnie oddalili by się od siebie.

Chł., lat 18: Miłość i pragnienie przebywania ze sobą.

Postawy młodzieży maturalneJ z diecezJi siedlecKieJ wobec KohabitacJi



192192

8. Jak wygląda nauka Kościoła na temat związków ko-
habitacyjnych?

L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem 
(N) %

1. Kościół nie akceptuje 
kohabitacji 280 87,50 125 61,87 405 77,59

2. Kościół zezwala na 
kohabitację 1 0,31 2 0,99 3 0,58

3. Nie wiem 33 10,31 61 30,20 94 18,00
4. Brak odpowiedzi 1 0,31 1 0,50 2 0,38
5. Inne 5 1,57 13 6,44 18 3,45

Razem 320 100,00 202 100,00 522 100,00

Powyższe pytanie ankiety  odnosiło się do świadomości ma-
turzystów w kontekście moralnej nauki Kościoła. Badania 
przeprowadzane w poprzednich latach na populacji maturzy-
stów mogą świadczyć o dosyć niskim poziomie znajomości 
nauki Kościoła nie tylko w kwestiach etycznych i moralnych, 
podobnie było też w tym przypadku. Wiedza maturzystów na 
ten temat ma charakter jedynie intuicyjny, chociaż wydaje się, 
iż powyższe zagadnienia podejmowane są w czasie katechezy 
szkolnej.

Największy procent odpowiedzi mieścił się kategorii: Koś-
ciół nie akceptuje kohabitacji (77,59% odpowiedzi, w tym 
87,50% odpowiedzi dziewcząt oraz 61,87% chłopców). Można 
powiedzieć, iż dziewczęta posługują się bardziej intuicją i mają 
wyższą wrażliwość moralną niż ich koledzy. Młodzież nie po-
dawała jednak motywów i argumentacji, jaką posługuje się 
Kościół. Jedynie 0,58% odpowiedzi zawiera się w kategorii: 
Kościół zezwala na kohabitację (0,31% odpowiedzi dziewcząt 
i 0,99% odpowiedzi chłopców). Zgodnie z rzeczywistym sta-
nem rzeczy 18% odpowiedzi brzmiała: nie wiem, dotyczyło to 
10,31% dziewcząt oraz aż 30,20% chłopców, co potwierdza 
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uprzednią tendencję o stanie świadomości moralnej i religijnej 
maturzystów. Małoznaczące kategorie odpowiedzi to: inne 
3,45% oraz brak odpowiedzi: 0,38%. W tym kontekście zna-
czące są następujące odpowiedzi młodzieży maturalnej:

Dz., lat 18: Kościół nie uznaje związków kohabitacyjnych, 
ksiądz nie udziela rozgrzeszenia w czasie spowiedzi.

Chł., lat 18: Kościół sprzeciwia się takim związkom, mó-
wiąc, że osoby żyjące w nich popełniają grzech.

Dz., lat 18:  Kościół nie akceptuje takiej sytuacji. Uważa, że 
ludzie powinni mieszkać ze sobą dopiero po ślubie.

Chł., lat 18: Kościół neguje takie związki, bardzo negatyw-
nie wyraża się na ten temat. Moim zdaniem dzieje się tak, po-
nieważ Kościół nie podąża z duchem czasu, a świat niestety 
cały czas się zmienia.

Dz., lat 18: Nauka Kościoła jest przeciwna związkom koha-
bitacyjnym.

Chł., lat 18: Kościół naprowadza, namawia do zawierania 
ślubu.

9. Czy kohabitacja daje człowiekowi stabilność i poczu-
cie bezpieczeństwa? Uzasadnij Swoją wypowiedź

L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem 
(N) %

1. Daje stabilność i 
poczucie bezpieczeństwa 98 28,74 67 28,51 165 28,65

2. Nie daje stabilności i 
poczucia bezpieczeństwa 122 35,78 51 21,70 173 30,03

3. Nie wiem 73 21,41 81 34,47 154 26,73
4. Brak odpowiedzi 14 4,10 13 5,53 27 4,69
5. Inne 34 9,97 23 9,79 57 9,90

Razem 341 100,00 235 100,00 576 100,00
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Odpowiedzi maturzystów na temat stabilności i poczucia 
bezpieczeństwa w związkach kohabitacyjnych są również 
mocno spolaryzowane. 28,65% odpowiedzi dotyczy stwier-
dzenie, iż kohabitacja daje stabilność i poczucie bezpieczeń-
stwa. Nie ma w tym przypadku rażących różnic pomiędzy 
dziewczętami i chłopcami (28,74% odpowiedzi dziewcząt 
i 28,51% chłopców). Druga znacząca grupa maturzystów opo-
wiada się za stwierdzeniem, iż kohabitacja nie daje stabilności 
i poczucia bezpieczeństwa, co stanowi 30,03% odpowiedzi. 
W tym przypadku odpowiedzi dziewcząt stanowiły 35,78%, 
a chłopców 21,70%, co  w tym przypadku stanowi istotną róż-
nicę. Takie zróżnicowanie daje podstawę do twierdzenia, iż 
chłopcy bardziej niż dziewczęta akceptują związki kohabita-
cyjne. Znacząca liczba odpowiedzi odnosi się natomiast do ka-
tegorii nie wiem, stanowi to bowiem 26,73% odpowiedzi 
(w tym 21,41% odpowiedzi dziewcząt i 34,47% chłopców). 
Taki stan rzeczy może sugerować, iż kwestia kohabitacji nie 
jest zagadnieniem interesującym dla chłopców i, że chłopcy do 
instytucji małżeństwa podchodzą mniej odpowiedzialnie, niż 
dziewczęta. Pozostałe kategorie odpowiedzi: brak odpowiedzi 
(4,69%) oraz inne (9,90%) nie wnoszą nowej wiedzy w kon-
tekście oceny stabilności i poczucia bezpieczeństwa w związ-
kach kohabitacyjnych. Jako przykład podejmowanej wyżej 
kwestii niech posłużą następujące wypowiedzi respondentów:
 

Dz., lat 18: Przy związku kohabitacyjnym nie mamy poczu-
cia bezpieczeństwa, ponieważ nie wiąże nas żadna „umowa” 
z tą drugą osobą i w każdej chwili może odejść, bo uważa, że 
jeśli przestała kochać nie musi mieć z tą osobą już żadnych 
kontaktów i wywiązywać się z obowiązków, np. łopców 
21,70%jeśli zaciągnęliśmy kredyt na wspólne mieszkanie lub 
wychowanie dziecka.
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Chł., lat 18: Moim zdaniem tak. W pewnych sytuacjach jest 
to większa stabilność niż podczas zawartego małżeństwa. Dla 
niektórych kohabitacja jest stylem na życie bez zbędnych zobo-
wiązań.

Dz., lat 18: Kohabitacja nie daje stabilności ani poczucia 
bezpieczeństwa. Ludzie zmieniają swoich partnerów i mieszka-
ją z innymi. Osoby żyjące w takim związku ciągle czują lęk, że 
ich partner lub partnerka ich porzucą.

Chł., lat 18: Związek kohabitacyjny nie daje stabilności i po-
czucia bezpieczeństwa w takim stopniu co związek małżeński.

Dz., lat 18: Uważam, że kobieta mieszkająca ze swoim męż-
czyzną czuje się bezpiecznie, gdyż ma go przy sobie.

Chł., lat 18: Na pewno nie, bo w każdej chwili mogą się ze 
sobą pokłócić i rozstać. 

10 a. Jakie są negatywne aspekty kohabitacji ?

L.p. Kategorie 
odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem 

(N) %

1.
Brak stabilności 
i poczucia 
bezpieczeństwa

94 27,49 46 24,08 140 26,27

2. Wynaturzenie 43 12,57 20 10,47 63 11,81
3. Krzywdzenie dzieci 19 5,56 10 5,24 29 5,44
4. Pogarda otoczenia 18 5,26 8 4,19 26 4,89
5. Grzech 82 23,98 43 22,51 125 23,46
6. Problemy prawne 5 1,46 5 0,94

7. Brak pozytywnych 
aspektów 38 11,11 25 13,09 63 11,81

8. Nie wiem 16 4,68 21 11,00 37 6,94
9. Inne 27 7,89 18 9,42 45 8,44

Razem 342 100,00 191 100,00 533 100,00
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Młodzież dostrzega jednak negatywne aspekty kohabitacji. 
Na czoło odpowiedzi wysuwa się kategoria braku stabilności 
i poczucia bezpieczeństwa, która stanowiła 26,27% odpowie-
dzi. Różnice pomiędzy dziewczętami i chłopcami nie są zna-
czące (27,49% odpowiedzi dziewcząt oraz 24,08% odpowiedzi 
chłopców). Druga ciekawa kategoria określa negatywnie zja-
wisko kohabitacji jako wynaturzenie (11,81% odpowiedzi, 
w tym 12,57% odpowiedzi dziewcząt i 10,47% odpowiedzi 
chłopców). Pojęcie „wynaturzenie” należy rozumieć jak potę-
pienie kohabitacji jako związku przeciwnego małżeństwu, któ-
re jest z kolei relacją zgodną z naturą społeczną człowieka. 
11,81% odpowiedzi odnosi się do ogólnego stwierdzenia, iż 
w kohabitacji bardzo trudno jest dopatrzyć się jakichkolwiek 
pozytywnych aspektów. Ciekawa kategorią odpowiedzi było 
twierdzenie, iż kohabitacja jest grzechem (23,46% udzielonych 
odpowiedzi). Różnice między dziewczętami a chłopcami 
w tym przypadku są nieznaczne (23,98% odpowiedzi dziew-
cząt oraz 22,51% odpowiedzi chłopców). Istnieje zatem u nie-
których respondentów  kategoria zła, która została sformuło-
wana jako grzech. Niektórzy badani uważają, iż skutkiem 
kohabitacji jest krzywda wyrządzana dzieciom (5,44%) oraz 
pogarda otoczenia (4,89%). Pozostałe kategorie odpowiedzi to: 
problemy prawne (0,94% odpowiedzi), nie wiem (6,94%) oraz 
inne (8,44%). Bardzo interesującą przedstawiają się poniższe 
odpowiedzi maturzystów:

Dz., lat 18: Negatywne: są kłótnie, sprzeczki, pojawiają się 
samobójstwa z tego powodu.

Chł., lat 18: Do negatywnych aspektów kohabitacji zalicza 
się sprzeciw ze strony rodziny i środowiska, a także Kościoła.

Dz., lat 18: W takim związku brakuje zachowania czystości, 
nie ma świętości, seksualności, które wyraża się w małżeństwie 
poprzez otwarcie małżonków na życie, jakim obdarza ich Bóg.
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Chł., lat 18: Negatywne są stwarzane przez Kościół, np. 
w przypadku chrztu dziecka z takiego związku.

Dz., lat 18:  Życie w grzechu ciężkim, niemożność przyjmo-
wania sakramentu Eucharystii, może ranić

Partnera, który chciałby zawrzeć małżeństwo, gorszenie in-
nych.

Chł., lat 18:  Łamanie praw Kościoła, szybkie znudzenie się 
sobie.

10 b. Jakie są pozytywne aspekty kohabitacji ?

L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem (N) %
1. Wygoda 21 5,68 9 4,64 30 5,32
2. Lepsze poznanie się 133 35,95 57 29,39 190 33,69
3. Współżycie seksualne 2 0,54 4 2,06 6 1,06
4. Brak zobowiązań 78 21,08 42 21,65 120 21,28
5. Wsparcie wzajemne 46 12,43 13 6,70 59 10,46

6. Brak negatywnych 
aspektów 23 6,22 10 5,15 33 5,85

7. Nie wiem 32 8,65 41 21,13 73 12,94
8. Inne 35 9,45 18 9,28 53 9,40

Razem 370 100,00 194 100,00 564 100,00

Oprócz negatywnych aspektów kohabitacji młodzież matu-
ralna widzi także pozytywne aspekty kohabitacji. Na czoło wy-
suwa się kategoria: lepsze poznanie się (33,69% odpowiedzi, 
w tym 35,95% odpowiedzi dziewcząt i 29,39% chłopców). Ta 
różnica kolejny raz może wskazywać na inność osobowościo-
wą dziewcząt i chłopców. Dziewczęta bowiem inaczej pojmują 
bliskość, przyjaźń i miłość niż chłopcy. Inna znacząca katego-
ria to brak zobowiązań (21,28% odpowiedzi). Nie ma w tym 
przypadku znaczących różnic pomiędzy dziewczętami i chłop-
cami. Kolejna kategoria to wzajemne wsparcie (10,45% odpo-
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wiedzi). Wzajemne wsparcie w przypadku kohabitacji ma 
większe znaczenie dla dziewcząt niż dla chłopców (dziewczęta 
12,43% odpowiedzi, natomiast chłopcy 6,70% odpowiedzi. 
Należy sądzić, iż dziewczętami kierują w tym przypadku altru-
istyczne pobudki. Wygoda zaś to kategoria ważna dla 5,68% 
odpowiedzi dziewcząt i 4,64% odpowiedzi chłopców. W tym 
przypadku chodzi z kolei o bardzo egoistyczne motywy. Re-
spondenci udzielili 5,85% odpowiedzi, w których zauważają 
brak negatywnych aspektów kohabitacji. Dwie ostatnie kate-
gorie noszą nazwy nie wiem (12,94% odpowiedzi) oraz inne 
(9,40% odpowiedzi). Jako ilustracja zamieszczonych powyżej 
danych wyeksponowane są następujące wypowiedzi  respon-
dentów:

Dz., lat 18: Pozytywne: życie bez zobowiązań i niezależność.
Chł.,lat 18: Pozytywnym aspektem jest możliwość lepszego 

poznania się.
Dz., lat 18: Pozytywnym aspektem może być poznanie się 

ludzi, ale to też bardzo szybko może prowadzić do wypalenia.
Chł., lat 18: Pozytywne – w każdej chwili można się rozejść.
Dz., lat 18: Daje człowiekowi stabilność, korzyści finansowe 

(tańszy wynajem mieszkania), pozwala to na sprawdzenie, czy 
ich związek ma szansę na przetrwanie podczas wspólnego 
mieszkania (poznanie wad i przyzwyczajeń kohabitanta).

Chł.,lat 18: Żadnych formalności, nie są kontrolowani, do 
niczego zmuszani.
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11. Czy Twoi rodzice akceptują związki kohabitacyjne? 
Uzasadnij odpowiedź

L.p. Kategorie odpowiedzi Dz.(N) % Chł.(N) % Razem (N) %
1. Akceptują 88 26,59 54 23,90 142 25,50
2. Nie akceptują 139 42,00 48 21,24 187 33,57

3. Nie rozmawialiśmy na 
ten temat 58 17,52 70 30,97 128 22,98

4. Nie wiem 27 8,15 17 7,85 44 7,90
5. Brak odpowiedzi 12 3,63 29 12,83 41 7,35
6. Inne 7 2,11 8 3,54 15 2,70

Razem 331 100,00 226 100,00 557 100,00

Ostatnie pytanie ankiety pokazuje postawy rodziców matu-
rzystów wobec zagadnienia kohabitacji. Maturzyści twierdzą, 
iż rodzice akceptują kohabitację, czego wyrazem jest 25,50% 
odpowiedzi, w tym 26,59% odpowiedzi  dziewcząt i 23,90% 
odpowiedzi chłopców. Natomiast 33,57% odpowiedzi wyraża 
brak akceptacji przez rodziców takich związków (42% odpo-
wiedzi dziewcząt i 21,24% odpowiedzi chłopców). Różnice 
między dziewczętami a chłopcami są w tym przypadku znaczą-
ce. Według 22,98% odpowiedzi rodzicami nie rozmawiają na 
ten temat z młodym ludźmi (17,52% odpowiedzi dziewcząt 
i 30,97% odpowiedzi chłopców). Wydaje się, że chłopcy są po 
prostu mniej zainteresowani problemem kohabitacji niż ich ko-
leżanki. Pozostałe trzy kategorie odpowiedzi to: nie wiem 
(7,90%), brak odpowiedzi (7,35%) oraz inne (2,70%). Poniż-
sze wypowiedzi młodzieży są wypadkową rzeczywistej sytua-
cji, odnoszącej się do habituacji.
 

   Chł., lat 18: Nie akceptują, jednak w mojej najbliższej ro-
dzinie był taki związek przez 3 lata i musieli go zaakceptować 
(skończył się ślubem kościelnym).
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Dz., lat 18: Moi rodzice nie akceptują takich związków, bo 
zostali wychowani  w wierze katolickiej i to kłóci się z ich po-
glądami i odczuciami. Ich zdaniem małżeństwo to udowodnie-
nie miłości drugiej osobie, chęć spędzenia z nią reszty życia. 

Chł., lat 18: Szczerze mówiąc to nie wiem, nigdy  na ten te-
mat nie rozmawiałem , jednak sądzę, że  mieliby coś przeciwko.

Dz., lat 18: Niezbyt, ale rozumieją to, przynajmniej starają 
się. Decyzję do podjęcia pozostawiają nam samym.

Chł., lat 19: Rodzice nie mają nic przeciwko zamieszkaniu 
dwojga ludzi ze sobą przed ślubem. Rozumieją, że osoby musza 
się poznać.

Dz., lat 18: Tak, ale okazaliby niechęć, gdyby dotyczyło to 
mnie. 

III. Podsumowanie i wnioski

Badania młodzieży maturalnej w diecezji siedleckiej odby-
wają się systematycznie od kilkunastu już lat. Ostatnie przedsię-
wzięcie badawcze miało miejsce w 2011 roku i dotyczyło po-
staw młodzieży wobec katechezy szkolnej w świetle badań 
maturzystów z diecezji siedleckiej 24. Biorąc pod uwagę  przed-
stawione powyżej badania empiryczne można by kilka istotnych 
wniosków. Wydaje się, iż młodzież potrafi zdefiniować popraw-
nie termin „kohabitacja” sugerując się kontekstem badawczym, 
który zawierała się w poszczególnych tematach ankiety. Warto 
podkreślić, iż termin „kohabitacja” bardzo rzadko występuje 
w języku potocznym. Maturzyści potrafili przedstawić w zrozu-
miały sposób to pojęcie, które wydało im się zresztą zagadnie-

24 M.Z. Stepulak, Postawy młodzieży wobec katechezy szkolnej 
w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej, „Teologia Praktyczna”. 
T. 12: 2011 s. 41-63.
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niem ważnym, nad którym warto podjąć naukową refleksję. Ko-
habitacja uwyraźnia się dzisiaj w aspekcie kryzysu współczesnej 
rodziny, a przede wszystkim instytucji małżeństwa. Bardzo 
rzadko małżeństwo określa się dzisiaj jako nie tyle „świętość” 
czy „przymierze” zawierane między mężczyzną i kobietą przed 
Bogiem, ale w zapomnienie odchodzi również na wskroś komu-
nistyczne określenie rodziny jako „podstawowej i najmniejszej 
komórki społecznej”. Co więc ocalało? Czym dla młodego czło-
wieka jest małżeństwo i rodzina? Czy nadal jawi się jako ważna 
instytucja społeczna, czy też jest luźnym, mało zobowiązującym 
związkiem dwojga ludzi ? Niekoniecznie jest to związek jednej 
kobiety i jednego mężczyzny, mogą być to „trójkąty” czy nawet 
czworokąty, mogą być to związki dwóch mężczyzn, czy dwóch 
kobiet. Maturzyści  w swoich wypowiedziach nawiązywali jed-
nak do tradycyjnego i katolickiego rozumienia małżeństwa i ro-
dziny. Z drugiej zaś strony zauważa się pewien sceptycyzm, 
a nawet niechęć wykazywana wobec instytucjonalnego pojmo-
wania małżeństwa. Widać bardzo wiele spolaryzowanych po-
staw młodych ludzi. Młodzież nie wyraża większego zaniepoko-
jenia tym zjawiskiem. Dla wielu z nich jest ono przejawem 
nowych czasów i wyrazem nowoczesności. Małżeństwo zatem 
jest dla wielu młodych ludzi ważne, ale równocześnie nie za-
uważa się tendencji zmierzających do zawierania go po odpo-
wiednich czasie znajomości młodych ludzi. Ludzie zatem podej-
mują wspólne zamieszkanie, współżycie seksualne, tak jak 
w małżeństwie, ale z decyzją na zawarcie sakramentalnego mał-
żeństwa czy podjęcia kontraktu cywilnego czeka się czasami 
długie lata. W tym czasie rodzą  się dzieci, powstają konflikty 
między rodzicami, konsekwencją tego jest to, iż w takich sytua-
cjach do małżeństwa w ogóle nie dochodzi. Bardzo ważnym 
i częstym motywem wstępowania w związki kohabitacyjne zda-
niem maturzystów jest lepsze poznanie się stron takiego związ-
ku. O takim motywie mówią również wyniki innych badań prze-
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prowadzonych przez socjologów w Polsce.  Codzienna praktyka 
pokazuje, iż motyw ten jest pozorny, możne mówić też o mecha-
nizmie obronnym typu racjonalizacji, a wiec usprawiedliwiania 
związków kohabitacyjnych. Często bywa tak, iż związek koha-
bitacyjny, który trwa kilka lat i zdaniem zainteresowanych stron 
jest udany, powoduje, iż po zawarciu małżeństwa bardzo szybko 
rozpada się. Przyczyny takiego stanu rzeczy są dosyć złożone. 
Związki kohabitacyjne nie są bowiem nastawione na odpowie-
dzialność za drugiego człowieka, za troskę o niego na dobre i na 
złe. Po ślubie następuje radykalna zmiana ról do której osoby 
żyjące w wcześniej w kohabitacji nie przygotowały  się. Mówili 
sobie wtedy: „Jesteśmy razem ze sobą dopóki będzie nam ze 
sobą dobrze”. W sytuacji małżeństwa narzeczony podejmuje 
rolę męża i ojca, a narzeczona rolę żony i matki. Oboje wchodzą 
w nowe relacje z członkami rodziny narzeczonego i narzeczonej. 
Młodzi ludzie wstępujący w związki kohabitacyjne nie mogą 
zrozumieć fundamentalnej prawidłowości: „Nie ma prawdziwej 
miłości bez odpowiedzialności”. W motywacji podejmowania 
związków kohabitacyjnych brakuje motywacji religijnej. Matu-
rzyści intuicyjnie „wyczuwają”, iż Kościół nie akceptuje kohabi-
tacji, ale nie potrafią jej zracjonalizować z godnie z argumentami 
katolickimi. Przeważają zatem w motywacji argumenty nie teo-
logiczne ale przede wszystkim antropologiczne. Chodzi między 
innymi o wygodę, dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, wza-
jemne poznawanie się (nie wolno tego mylić z głębszym, osobo-
wościowym poznaniem się czyli uczeniem się odpowiedzialno-
ści za drugą osobę). Najbardziej niepokojącym wydaje się być 
fakt, iż młodzi ludzie decydując się na kohabitację, spotykają się 
z pełną akceptacją swoich rodziców. Bywa nawet i tak, że to 
sami rodzice zachęcają swoje własne dzieci do takich związków, 
zwłaszcza w  czasie podejmowanych i kontynuowanych przez 
nich studiów. Warto podkreślić, iż badani maturzyści to osoby 
systematycznie uczęszczające na katechezę szkolną. W praktyce 
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jednak nie widzą bliskiego związku nauki Kościoła ze swoim 
osobistym życiem moralnym  i religijnych. Jest to niepokojący 
przejaw słabości wychowania moralnego i religijnego w rodzi-
nie, a przez to tworzenie religijności zewnętrznej „fasadowej”. 
W niektórych wypowiedziach maturzystów pojawiają się pewne 
mechanizmy obronne niejako „oskarżające” Kościół, iż byt czę-
sto używa trudnych i zawikłanych określeń, co do niektórych 
pojęć, czego przykładem ma być termin „kohabitacja”. Tymcza-
sem brakuje stanowczego i mądrego wysiłku ze strony rodziców 
i ich dzieci – maturzystów w kontekście kształtowania osobistego 
życia religijnego i pracy nad własną wiarą. Religijność bowiem 
bardzo często ma wymiar jedynie deklaratywny, natomiast obszar 
wiary jest mało wyrażany zewnętrznie, mówi się o nim, że jest 
bardzo osobisty, wręcz intymny. Jednakże zgodnie ze słowami św. 
Jakuba: „Wiara bez uczynków martwa jest”. Kohabitacja nie jest 
tylko zjawiskiem psychologicznym czy socjologicznym, ale ściśle 
odnosi się do wymiaru obyczajowego i do wymiaru naszej katolickiej 
wiary, która posiada  nie tylko ważny komponent emocjonalny, 
uczuciowy i wolitywny, ale również racjonalny. W świetle powyż-
szych badań wydaje się, iż tego wymiaru zdecydowanie brakuje 
w szeroko pojętym nauczaniu Kościoła katolickiego.

Po tego rodzaju badaniach maturzystów byłoby dobrze zapo-
znać ankietowaną młodzież z wynikami  ankiety i podjęcia sto-
sownej katechezy na temat kohabitacji. Taka katechezy umożliwi-
łaby wyciszenia negatywnych emocji i sprawiłaby wzmocnienie 
komponentu poznawczego w świadomości religijnej katechizo-
wanych, młodych ludzi, tuż przed podjęciem dalszej edukacji na 
poziomie akademickim. Podstawową bazą dla takiej katechezy 
byłoby rozpropagowanie niniejszego artykułu w klasach matural-
nych, w których odbywało się badanie, a także w innych szkołach 
diecezji, w których badanie się nie odbywało. Niniejszy artykuł 
powinien był również przywoływany  w katechezie rodziców, któ-
rzy zatroskani są o adekwatny rozwój swoich dzieci. 
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Rodzina w dzisiejszych czasach znajduje się pod wpływem 
głębokich oraz szybkich przemian społecznych i kulturowych. 
Część rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując jednak 
wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytu-
cji rodziny. Inne stojąc niepewne i zagubione wobec swych za-
dań,  niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość osta-
tecznego znaczenia prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego.  
Jeszcze inne, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, na-
potykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawo-
wych praw.1

Kolejny wiek niesie ze sobą nowe wyzwania, plany i możli-
wości stając się równocześnie czasem refleksji nad czymś, co 
przeminęło, co straciliśmy bezpowrotnie ale co jeszcze może-
my uratować dla dalszych pokoleń. Coraz więcej we współ-
czesnym świecie zamętu i chaosu, który z jednej strony promu-

1 * Zofia Bańdur – studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim na Wydziale Teologicznym, licencjat  uzyskany na Teologii Pa-
storalnej KUL; studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologii Pastoralnej.

1 FC, 1
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je życie, a z drugiej stwarza warunki i środki aby je tracić. 
Moda, nowe kierunki ideologiczne doprowadzają do ludzkich 
dramatów a autorytety i wartości są niszczone, ośmieszane. 
Rodzina jest rozbijana, pozbawiana możliwości wsparcia i roz-
woju. Mężczyzna i kobieta trącą swoją tożsamość, stają się na-
rzędziami konsumpcyjnymi w celach stworzenia nowego wi-
zerunku relacji międzyludzkich dalece odbiegającego od zasad 
moralnych i etycznych. Zniszczona godność doprowadza do 
wizerunku „marnotrawnych ojców” a co za tym idzie „marno-
trawnych dzieci”.

Fabuła przypowieści świętego Łukasza „O synu marno- 
trawnym”2 jest dobrze znana. Jednak we współczesnym świe-
cie realizuje się  na sposób paradoksalny3, ponieważ wielokrot-
nie to ojciec odchodzi i marnuje  dobra i wartości stając się 
„ojcem marnotrawnym”. Widzimy różne odejścia ojców od 
rodziny zarówno fizyczne jak i duchowe-psychiczne, emocjo-
nalne. 

Rembrandt malując obraz „Powrót syna marnotrawnego” 
był prawie niewidomym człowiekiem, dlatego tak mocno pod-
kreślił rolę dotyku. Wzrok niejednokrotnie wiedzie nas ku 
atrakcyjności zła prowadząc do zagubienia, do porzucenia tego 
co najdroższe i najcenniejsze. W wielu przypadkach staje się to 
dramatem rodzin. Odcięcie się ojca od żony, dzieci, od wiary 
i tradycji narodu, od Bożego błogosławieństwa ściąga prze-
kleństwo w postaci drastycznych skutków egzystencjalnych, 
moralnych i duchowych.4

Jan Paweł II podsumował to tak: Miejsce i zadanie ojca 
w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. Jak 

2 Łk 15, 11-32
3 J. Nagórny, Posłannictwo ojca w kontekście współczesności, w: Obli-

cza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela,  Lublin 2001, s.64.
4 M. Guzewicz, Jak być dobrym ojcem, Poznań 2011, s. 36-37.
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uczy doświadczenie, nieobecność ojca powoduje zachwianie 
równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności 
w stosunkach rodzinnych.5 

Pogłębiająca się destabilizacja rodziny poprzez rozwody, 
większa liczba dzieci poza małżeństwem przy równoczesnym 
spadku urodzeń wskazuje na groźne sytuacje w społeczeń-
stwie. Zjawisko braku ojca coraz bardziej dotyka współczesne 
rodziny. Rozważając nieobecność ojca, należy spojrzeć na ten 
problem z dwóch stron, nieobecności fizycznej i zagubienia się 
w swojej roli. W pierwszym przypadku nieobecność ojca jest 
spowodowana takimi przyczynami  jak: śmierć, narodziny 
dziecka  z pozamałżeńskiego związku, nieprzyznanie się do oj-
costwa lub porzucenie rodziny, rozwód, rozłąka spowodowana 
wyjazdem z domu jak również sztuczne zapłodnienie.6 Nie-
obecność ojca jako zagubienie roli pociąga za sobą utratę prze-
kazu męskiej tożsamości aż w końcu samej męskości.7 Brak 
tożsamości to życie w udręce tymczasowości i uczuciu pustki, 
które wypełnia się sięganiem po różne używki lub też bezkry-
tycznym „połykaniem” sztucznie „sfabrykowanych” poglądów 
politycznych  czy pseudoreligijnych wierzeń wyrażanych przez 
współczesne ideologie jak również sekty.8 

Nieobecność ojca  powoduje zagubienie rodzin i sprawia, że 
przestają być ”oazami miłości i bezpieczeństwa”.9 Uciekając 
od odpowiedzialności realizują siebie, szukając bodźców aby 
cały czas sztucznie się dowartościowywać. Takim postawom 
wielokrotnie towarzyszy sytuacja obyczajowa, medialna i kul-
turowa jak również wkraczająca teoria „gender” w kontekście 

5 FC, 25 
6 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie, Warszawa 2011,  

s. 79-80.
7 C. Risé, Ojciec niezgoda na nieobecność, Kielce 2005, s. 50.
8 Tamże s.68.
9 J. Nagórny, dz. cyt., s.64.
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małżeństwa stając się współczesnym zagrożeniem w kontek-
ście komplementarności.10

Podważanie roli ojca i ośmieszanie wartości prowadzi do 
zachwiania równowagi w rodzinie. Tracony autorytet podsyca-
ny medialnymi wzorcami na wzór seriali telewizyjnych dopro-
wadza do sytuacji, w której lepiej jak ojca nie ma ponieważ to 
kobieta stanie na straży rodziny i dzieci.

Tęsknota dzieci za ojcem jest tym większa, im wyczekiwa-
ny ojciec wciąż nie powraca. Można za znanym zespołem 
Gang Marcela zanucić: 

„Ojciec żył tak, jak chciał, co dzień inne plany miał,
jego fotel – ten przy drzwiach – pusty wciąż jest
Ojciec żył tak, jak chciał, niepoważnie życie brał,
lecz powróci kiedyś tu zobaczyć nas znów... 
Wiem, że wróci kiedyś tu zobaczyć nas….”

Ruch feministyczny wykreował po części mężczyznę nowej 
ery robiącego wszystko, co kobieta każe tworząc pancerz, pod 
którym ma się skryć męskość. Taka dominacja kobieca dopro-
wadza miedzy innymi do nieobecności duchowej ojca w rodzi-
nie. Niedojrzałość do roli ojca w psychologii nosi określenie 
kompleksu Piotrusia Pana – mężczyzny, który nigdy nie chce 
dorosnąć.11 

Błędy popełniane przez rodziców umacnia szkodliwe dzia-
łanie organów państwowych. Władza uznaje rodzinę za teren 
przemocy, za którą uważa zwykłe karcenie dzieci. Taka właś-
nie polityka wymierzona jest przeciwko ojcom, którzy zgodnie 

10 J. Powąska, Gender - szansa czy zagrożenie dla małżeństwa, w: Ro-
dzina, młodzież, media, red. J. Przybyłowski, E. Robek, Warszawa 2011,  
s. 79. 

11 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie, Warszawa 2011,  
s. 84.
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ze swoją rolą w rodzinie stawiają wymagania. Natomiast insty-
tucje opieki społecznej przejawiają podejrzliwość wobec oj-
ców. Zainteresowanie medialne losem kobiet jest ogromne. 
„Rzecznik praw dziecka, który powinien stale mieć na wzglę-
dzie relację dziecka z ojcem, pamięta raczej o obowiązkach 
alimentacyjnych ojców niż o ich prawach i obowiązkach wy-
chowawczych. Rzecznik praw obywatelskich milczy, tak samo 
pełnomocnik do spraw równego traktowania”. 12

W XXI wiek wkroczyliśmy z bagażem licznych paradoksów, 
które wprowadzają chaos w pojmowaniu wartości i godności 
człowieka jako osoby.  Godność w swej istocie ściśle jest zwią-
zana z natura ludzką.  Jest ona podstawową wartością w życiu 
każdego człowieka, dlatego godność oznacza właśnie poczucie, 
świadomość własnej wartości wyrażający się poprzez szacunek 
dla samego siebie, honor, dumę czyli wewnętrzną spójności 
i zgodność z samym sobą. Stając się godnym człowiekiem, jeste-
śmy warci czegoś zasługując na coś – czyli szacunek, autorytet 
i zaufanie. Poczucie godności sprawdza się w warunkach trud-
nych, takich jak różnego rodzaju dyskryminacje czy tez przemoc 
w rodzinie. Dlatego godność dostrzegamy jako wartość zależną 
od zachowań i sytuacji. Mówiąc o godnym lub niegodnym trak-
towaniu człowieka rozważamy pojęcie etyczne i obyczajowe.

Jest wielu ojców, którzy nigdy nie doświadczają poczucia 
własnej wartości, satysfakcji z siebie i wielu kwestiach braku 
dumy. Brak prawdziwej pokory doprowadza do porzucenia 
wszystkiego i odejścia w dalekie krainy, tracąc poczucie swojej 
godności.

Trzeba zatem uznać w sobie ojcowską postać, która oznacza 
zostanie ojcem własnego życia, własnej przeszłości, czyli nale-
ży przyjąć postawę odpowiedzialną, odkrywając w tej odpo-

12 M. Wojciechowski, Po co tata, http://wojciechowski.salon24.
pl/465325,po-co-tata, 24.11.2012.
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wiedzialności prawdziwą wolność i co za tym idzie niezwykłą 
jej możliwość. Prawdą jest, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie 
ucieka się od odpowiedzialności a związane to jest  prawdopo-
dobnie z kulturą nieobecności ojca doprowadzającą do zaniku 
ludzkiej godności i wolności.13 

Dzisiaj wszyscy zmierzają do znalezienia dla siebie alibi. 
Psychologia tłumaczy, że bierze się to z niedobrej przeszłości 
a powodem mogła być niedojrzała lub zbyt opiekuńcza matka 
albo słaby lub też zbyt surowy ojciec. Lęk potrafił tak uwarun-
kować świadomość człowieka przed kolejnym rozdarciem, że 
trudno wzbudzić w sobie twórcze zachowania i podjąć odpo-
wiedzialną postawę wobec ograniczeń bardziej lub mniej zwią-
zanych z przeszłością.

Odkrywanie prawdziwego ojcostwa – refleksja 
teologiczna

Na przestrzeni ostatnich wieków naszej historii wiele zmieni-
ło się w Kościele. Mężczyźni porzucają coraz częściej rolę du-
chowych liderów w rodzinie przenosząc  odpowiedzialność za 
rozwój duchowy swoich dzieci na innych. Kryzys męskości pro-
wadzi do bierności. Mężczyźni potrzebują  wzmocnienia prze-
strzeni wokół siebie poprzez odnowę duchową. Silny ojciec po-
trzebuje zakorzenienia w Jezusie Chrystusie, aby odbudować na 
nowo ojcostwo. W poszukiwaniu cech dobrego ojca, należy 
przyglądać się wzorcom ludzkim.14  Nasuwa się w tym miejscu 
obraz i świadectwo św. Józefa, którego wiara rodziła się, wzmac-

13 A. Cencini, Ojciec marnotrawny, http://www.katolik.pl/ojciec-
-marnotrawny,1262,812,cz.html?idr=465, 25.11.2012. 

14 J. Pulikowski, Warto być ojcem, Poznań 2010, s. 217
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niała, ukazując jak należy słowa wprowadzać w czyn.15 Postać 
św. Józefa powinna inspirować do całkowitego zawierzenia 
Bogu Ojcu i poddać się łasce, gdyż łaska buduje na naturze a do 
wzrostu wiary przyczynia się każde działanie człowieka, który 
chce się rozwijać. Ojciec, który przeżywa swoją codzienność, 
uczy się stawać mądrym, kulturalnym, szczęśliwym, uczciwym, 
szlachetnym, statecznym i pracowitym.16

Święty Józef w szczególny sposób staje się patronem ojców 
w czasach kryzysu ojcostwa. Uświadamia jak ważną jest obecność 
ojca, bo bez niego staje się zgubą cywilizacji. Postawa pokory i służ-
by daje moc więzi małżeńskiej. Wsparcie św. Józefa prowadzi do 
uzdrowienia rodziny, dając szczęście i ciepło swojej mocy.

Boża miłość doprowadza człowieka do odkrycia w sercu 
miłosiernej miłości. Brak takiego doświadczenia nie stwarza 
możliwości uwolnienia się od lęku egzystencjalnego i realizo-
wania swojego powołania a w konsekwencji stania się „marno-
trawnym ojcem”. Istnieje droga nawrócenia i odnowy moralnej 
odzyskania daru ojcostwa poprzez powrót do Boga, a tym sa-
mym do rodziny.17 

Bóg stworzył nas po to, byśmy mogli poznać i zrozumieć 
miłość ojca i matki. Jeśli zabraknie jej lub w niewłaściwy spo-
sób jest wyrażana, to w człowieku powstaje pustka.18 Ojciec 
wraca do bycia tak naprawdę sobą, odnajdując własną godność 
i ciesząc się Bożym uściskiem i pocałunkiem wybaczenia i po-
jednania. Wzbudzając w sobie miłość czyli dar z siebie odradza  
prawdziwe człowieczeństwo i prawdziwe ojcostwo.

15 J. Przybyłowski, Św. Józef- milczący świadek nowej ewangelizacji, 
http://www.jozefologia.pl/starastrona/39Sympozjum/Ks.-Jan-Przybylow-
ski-Warszawa.htm, 25.11.2012.

16 Por. tamże
17 J. Nagórny, dz. cyt., s. 65.
18 P.J. Cordes, Zagubione ojcostwo, Pelpin 2005, s. 25.
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Widzenie i odczytywanie we własnych przeżyciach logiki 
Bożej miłości, może świadczyć o otwarciu się na Boże powo-
łanie, stając się formą odpowiedzi i dynamizmu we wszystkich 
wymiarach życia ludzkiego i chrześcijańskiego 

Jako tło rozważań przyjmujemy przypowieść o „marno-
trawnym” ojcu w klasycznym znaczeniu – Bóg oczekujący 
i przebaczający a człowiek grzeszny wracający, odkrywający 
własne powołanie. „Jednocześnie poszukamy w swoim wnę-
trzu trzech bohaterów tej przypowieści, jakby każdy z nas był 
bądź oczekującym ojcem, bądź powracającym synem, bądź 
niechętnym mu i niegotowym na jego przyjęcie starszym bra-
tem, bądź wreszcie wszystkimi tymi postaciami naraz”.19 

W  wielu skomplikowanych sytuacjach ojcostwo nie przesta-
je być wartością. Mimo, że współcześnie jest coraz trudniejsze 
w realizowaniu, to wciąż musi się przemieniać i dostosowywać.  
Ojciec nie powinien tracić autorytetu i być labilny. Autorytety 
matki i ojca powinny współbrzmieć. Kobiety powinny wykorzy-
stać swój potencjał, aby pomóc mężczyznom uformować na 
nowo ojcowskie postawy i właściwe funkcje w rodzinach. 

Macierzyństwo dowartościowując ojcostwo, ratuje „marno-
trawnych” ojców przed zagubieniem, doprowadzając do wzra-
stania, dojrzewania i odrodzenia pozycji ojca w społeczeństwie.

Summary

By boosting fatherhood’s confidence, motherhood saves the 
„prodigal” father from getting lost, leads to his rise, maturity 
and rebirth of the position fathers have in the society.

19 A. Cencini, Ojciec marnotrawny, http://www.katolik.pl/ojciec-
-marnotrawny,1262,812,cz.html?idr=465, 25.11.2012.

zofia buńdur
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Pomiędzy promulgacją Kodeksu Prawa Kanonicznego 
w 1917 roku a ogłoszeniem dekre tu „Spiritus Sancti munera” 
w 1946 roku Stolica Apostolska wy dała kilka dokumentów, 
bądź to rozszerzających uprawnienia kapła nów jako nadzwy-
czajnych szafarzy sakramentu bierzmowania, bądź to podtrzy-
mujących surową dyscyplinę w tym zakresie. Dopiero po prze-

Ks. leszeK Pachuta *

KAPŁAN JAKO NADZWYCZAJNY SZAFARZ 
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NA MOCY 

ROZPORZĄDZENIA STOLICY APOSTOLSKIEJ. 
SYTUACJA PRAWNA OD KODEKSU PRAWA 

KANONICZNEGO Z 1917 ROKU DO KODEKSU 
PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU

Priest as an extraordinary minister of the sacrament 
of confirmation by virtue of regulations of the holy see. 

Legal situation from the code of canon law of 1917  
to the code of canon law of 1983 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
17/2012

<?>*Ks. Leszek Pachuta – kapłan diecezji sandomierskiej. Na KUL 
w Lublinie zdał licencjat z prawa kanonicznego. Od 1993 roku jest dyrekto-
rem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Jest jedno-
cześnie doktorantem na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, spe-
cjalizacja homiletyka.



214214

analizowaniu tych dokumentów będzie można stwierdzić, że 
wydanie dekretu „Spiritus Sancti munera” było rzeczywiście 
przełomowym wydarzeniem w ustawodawstwie kościelnym 
odnośnie do kapłana jako szafarza sakramentu bierzmowania.

Na początku swego pontyfikatu Pius XI pozwolił udzielać 
bierzmowania nuncjuszom, internuncjuszom i delegatom apostols-
kim na całym obszarze podległym ich jurysdykcji oraz w czasie 
trwania ich podróży morskiej, zarówno kiedy udawali się na 
miejsce swej misji, jak i w drodze powrotnej1. Ponadto Pius XI 
pozwolił im subdelegować władzę bierzmowania zwyczajnym 
ka płanom, wyróżniającym się cnotą i zdrową nauką, tam, gdzie 
nie ma biskupów, ale tylko na określony czas i z zachowaniem 
prze pisów zawartych w kan. 78 § 1; 782 § 4 i 7842.

W związku z licznymi prośbami biskupów Europy, kiero-
wanymi do Stolicy Apostolskiej, a dotyczącymi pozwolenia na 
udzielanie sakramentu bierzmowania przez zwykłych kapła-
nów, Święta Kongrega cja Sakramentów dnia 21 stycznia 1924 
roku wydała oświadczenie, w którym orzekła, że nie należy 
odstępować od dotychczasowej surowej praktyki w tej dziedzi-
nie3. To oświadczenia wyjaśniało też, że poza Ameryką Łaciń-
ską, gdzie ze względu na specyficzne warunki udzielano zwy-
czajnym kapłanom władzy bie rzmowania, upoważnienie to nie 
będzie przyznawane. Biskupom zaś radziło, by zamiast ubie-
gać się o pozwolenie dla kapłanów,  raczej starali się o biskupa 
sufragana albo o pomoc biskupa sąsiada4. Dnia 26 stycznia 
1924 roku oświadczenie to zatwierdził papież Pius XI5.

1 Por. M. Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici, Index Rerum 
et Appendices, Taurini 1951, vol. V, s. 236.

2 Por. tamże, s. 234.
3 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 27 (1935), s. 14.
4 Por. T. Szwagrzyk, Szafarz nadzwyczajny Sakramentu Bierzmowania, 

„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 11 (1958), nr 2, s. 146.
5 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 27 (1935), s. 14.

Ks. leszeK Pachuta



215215

Na wyjątkowe ustępstwa, w związku z ich specyficzną sytu-
acją, poszła Stolica Apostolska ordynar iuszom Chin. W doku-
mentach I Synodu Chińskiego z 1924 roku w art. 273 czytamy: 
„Na mocy indultu Stolicy Apostolskiej ordynariusze miejsca 
mogą delegować wszystkich swoich kapłanów do ważnego 
i godziwego udzielania sakramentu bierzmowania wiernym, 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom, którzy znajdują się w obli-
czu śmierci, również w miejscu rezydencji biskupa, kiedy bi-
skup jest nieobecny lub ma poważną przeszkodę”6.

Dnia 20 maja 1934 roku Święta Kongregacja Sakramentów 
wydała dokument zatytułowany:  „Instructio pro simplici sa-
cerdote sacramentum confirmationis ex Sedis Apostolicae de-
legatione administrandae”7. Instrukcja ta zawiera przejrzyste 
zestawienie orzeczeń Stolicy Apostolskiej ,wydanych do tego 
czasu oraz dokładne pouczenia o udzielaniu bierzmowania 
przez zwyczajnego kapłana. Z analizy tej instrukcji wynika, że 
Stolica Apostolska niejako tylko przymuszona deleguje nad-
zwyczajnego szafarza w niezwykłych okolicznościach miejsca 
i czasu, ze względu na poważną i naglącą przyczynę, co dzieje 
się bardzo rzadko. Według nie których autorów instrukcja ta 
jeszcze bardziej zaostrzyła wy magania stawiane kapłanom 
jako nadzwyczajnym szafarzom sakramentu bierzmowania8. 
Przypomniała ona normy zawarte w instruk cji Stolicy Apostol-
skiej z 1924 roku, mówiące o tym, że poza Ameryką Łacińską 
nie będą udzielane indulty zezwalające bierzmować zwykłym 
kap łanom, a jeśli biskup nie będzie mógł wybierzmować 
wszystkich swoich wiernych, to niech stara się albo o biskupa 
pomocnicze go, albo o pomoc biskupa sąsiada. Jeśli jednak bę-

6 „Apollinaris”, Commentarius iuris canonici, Romae 22 (1949), s. 76.
7 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 27 (1935), s. 11n.
8 Por. R. Dworecki, Szafarz sakramentu bierzmowania w Kościele Za-

chodnim, mps, Biblioteka KUL, Lublin 1960, s. 151.

KaPłan JaKo nadzwyczaJny szafarz saKramentu bierzmowania
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dzie jakaś konieczność delegowania kapłana do udzielania 
bierzmowania, to instrukcja żąda, aby miał on przywilej nosze-
nia insygniów, jakie przysługują protonotariuszowi apostol-
skiemu9. Prawodawca ma tu na myśli, aby cześć należna sakra-
mentowi bierzmowania nie doznała uszczerbku10.

Przywołane tu dokumenty, wydane przez Świętą Kongrega-
cję Sakramentów, świadczą o tym, że prawodawca uważa, iż 
sakramentu bierzmowania winni udzielać zwyczajni jego sza-
farze, a więc biskupi. Dlatego wydanie dekretu „Spiritus Sancti 
munera”,  który udzie lił w szerokim zakresie władzy bierzmo-
wania kapłanom pracującym w  duszpasterstwie i odrzucił wa-
runek posiadania przez nich godności kościelnej. było wyda-
rzeniem przełomowym w rozwoju instytucji kapłana jako 
szafarza bierzmowania.

1. Dekret Św. Kongregacji Sakramentów „Spiritus 
Sancti munera” z dnia 14 września 1946 roku

Główną przyczyną, skłaniającą Stolicę Apostolską do wy-
dania dnia 14 września 1946 roku tego Dekretu, była troska 
o dobro dusz. Chociaż sakrament bierzmowania nie jest 
koniecz ny do zbawienia, jednakże daje człowiekowi umocnie-
nie i przynosi wielkie dary i łaski Ducha Świętego, bardzo cen-
ne dla ży cia chrześcijańskiego na ziemi i dla chwały wiecznej 
w niebie11. Stolica Apostolska widziała tragedię II wojny 
świato wej, dużą umieralność dzieci oraz to, że wiele osób do-

9 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 27 (1935), s. 13.
10 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania, 

„Prawo Kanoniczne” 25 (1982), nr 3-4, s. 144.
11 Por. S. Wójcik, Bierzmowanie ciężko chorych w niebezpieczeństwie 

śmierci, „Homo Dei” 18 (1949), nr 1, s. 96n.
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rosłych, które z różnych przyczyn w wieku dziecięcym nie 
przyjęły bie rzmowania - bez niego umierały. W tej sytuacji 
wierni Kościoła Zachodniego byli w gorszej sytuacji niż wierni 
Kościoła Wschod niego, gdzie dzieciom zaraz po chrzcie udzie-
la się bierzmowania.12 

Na długo przed ogłoszeniem tego Dekretu odzywały się 
głosy prawników i teologów wyrażające propozycje, jak za-
radzić temu przykremu zjawisku, jakie istnieje w Kościele Za-
chodnim13. Ojciec Święty Pius XII, biorąc pod uwagę ważność 
tego proble mu i pragnąc służyć zbawieniu dusz, polecił Świę-
tej Kongregacji Sa kramentów, aby sprawę tę pilnie i dokładnie 
rozpatrzyła na swoich zebraniach plenarnych, zastrzegając so-
bie ostateczne rozstrzygnięcie przedstawionych wniosków14. 
Kongregacja, wykonując polecenie papieża, opracowała pro-
jekt dekretu i przedłożyła go ocenie kardynałów. Po zasięgnię-
ciu opinii kolegium kardynalskiego, Pius XII dnia 6 maja 1946 
roku polecił wydać Dekret. Dnia 14 września ukazał się dekret 
Świętej Kongregacji Sakramentów „O udzielaniu bierzmowa-
nia tym, którzy z powodu ciężkiej choroby znajdują się w nie-
bezpieczeństwie śmierci”15.

Uprawnienie zawarte w tym Dekrecie ma charakter 
przywile ju. Jest to uprawnienie stałe, udzielone na czas nie-
ograniczony i KPK traktuje takie upoważnienie jako privile-
gium praeter ius16. Jest to rzeczowy i wieczysty przywilej na-
dany przez papieża. Przywilejem rzeczowym jest on dlatego, 
że nie jest przy wiązany do osoby proboszcza, lecz do jego 

12 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 38 (1946), 350; por. M. Pastuszko, 
Prezbiter jako szafarz..., s. 144.

13 Por. A. Vermeersch, J. Creusen, Epitome iuris canonici, Romae 1940, 
vol. II, nr 66, s. 37; zob. też R. Dworecki, dz. cyt., s. 155.

14 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 38 (1946), 351.
15 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 38 (1946), 353n.
16 Por. kan. 66 § 1.

KaPłan JaKo nadzwyczaJny szafarz saKramentu bierzmowania
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urzędu. Przywilej ten uzupełnia więc władzę proboszcza, jaka 
przysługuje mu z prawa powszechnego. Zaś przywilejem wie-
czystym jest dlatego, że dany jest na czas nieograniczony17. Za-
sady interpretacji takich uprawnień są podane w Kodeksie Pra-
wa Kanonicznego w kanonach 67 i 68. Jak wynika z tych 
kanonów, przy interpretowaniu przywileju nie wolno ani roz-
szerzać, ani zawężać, ani też ograniczać jego treści. Dekret do-
kładnie wylicza kapłanów, którzy na jego podstawie mogą 
bierzmować ja ko nadzwyczajni szafarze. Wyliczenie to ma 
charakter taksatywny, a nie przykładowy. Wobec tego pod żad-
nym pozorem nie wolno tego uprawnienia rozciągać na inne 
osoby niewymienione w Dekrecie, i to pod sankcją nieważno-
ści sakramentu18.

Dekret wylicza następujące osoby jako uprawnione do 
udzielania sakramentu bierzmowania:

A. Proboszcz terytorialny
Chodzi tu o proboszcza, który posiada własne terytorium 

z kościołem, któremu wierni podlegają z racji miejsca (paro-
chus proprio territorio gaudens)19. Pod nazwą proboszcza na-
leży tu rozumieć jakiegokolwiek proboszcza lokalnego, a więc 
niezależ nie od tego, czy jest on proboszczem należącym do 
kleru diecezjalnego czy zakonnikiem, usuwalnym, czy nieusu-
walnym, wyjętym czy niewyjętym spod jurysdykcji miejsco-
wego ordynariusza20. Proboszczowi przysłu guje władza bierz-
mowania od chwili objęcia w posiadanie urzędu (beneficium)21, 

17 Por. kan. 70.
18 Por. J. Rybczyk, Proboszcz jako minister nadzwyczajny Sakramentu 

Bierzmowania, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 38 (1957), s. 112.
19 Por. tamże; M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 146.
20 Por. T. Szwagrzyk, dz. cyt., s. 147.
21 Por. kan. 1444; I. Grabowski, Bierzmowanie w ustawodawstwie koś-

cielnym, „Ateneum Kapłańskie” 49 (1948), s. 450.
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o ile nie ściągnął na siebie jakieś kary, która zabraniałaby mu 
sprawowania sakramentów. Jak wynika z kan. 460, w każdej 
parafii powinien być tylko jeden proboszcz, stąd tylko jemu 
jednemu na mocy Dekretu przysługuje władza udziela nia 
bierzmowania, chociaż są w parafii inni kapłani pełniący obo-
wiązki duszpasterskie22. Proboszcz nie może również delego-
wać władzy bierzmowania innemu kapłanowi, na przykład wi-
kariuszowi czy rektorowi23. Władza ta jest osobista i terytorialna, 
to znaczy tylko sam proboszcz może bierzmo wać i tylko w obrę-
bie swojej parafii, natomiast poza parafią nie ma prawa bierzmo-
wać nawet swoich parafian. Grabowski podaje taki przykład: 
Wyjeżdża proboszcz ze swoimi parafianami na odpust do jakiejś 
innej parafii. Jeśli tam zachoruje ktoś z jego parafian i prosi go 
o udzielenie bierzmowania, nie może jednak tego uczynić, lecz 
winien zwrócić się do miejscowego proboszcza24. Jest jeszcze 
inna kategoria proboszczów, którym wierni podlegają nie ze 
względu na zamieszkanie stałe lub czasowe w danej parafii, ale 
ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej, 
narodowościowej, obrządkowej, zawodowej, rodzinnej25. Ta-
kiego proboszcza Kodeks nazywa personalnym (osobowym). 
Proboszczami personalnymi są kapelani wojskowi, nadworni, 
rodzinni, narodowościowi26. Mogą oni być proboszczami czy-
sto osobowymi (mere personales), wtedy nie mają żadnego te-
rytorium, które ograniczałoby ich władzę. Tworzą oni parafie 
personalne tam, gdzie znajdują się ich wierni. Proboszczowie 
czysto personalni nie posiadają władzy bierzmowania27. Wła-

22 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 159n.; I. Grabowski, dz. cyt., s. 450.
23 Por. I. Grabowski, dz. cyt., s. 450.
24 Por. tamże.
25 Por. kan. 216 § 4.
26 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 161.
27 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 38 (1946), s. 352; R. Dworecki, dz. 

cyt., s. 162.
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dza proboszcza personalnego może być oznaczona co do okre-
ślonej grupy osób, na przykład  pewnej narodowości i na pew-
nym terytorium, na którym jego władza proboszczowska 
w stosunku do tych osób jest jemu wyłącznie zarezerwowana. 
Taki proboszcz osobowy może bierzmować28. Władzę bierz-
mowania posiada również proboszcz osobowy, który na okre-
ślonym terytorium wykonuje jurysdykcję łącznie (cumulative) 
z  proboszczem terytorialnym lub osobowym29. Taki proboszcz 
nazywa się proboszczem osobowym mieszanym (parochus 
personalis mixtus). Jeżeli proboszcz personalny sprawuje swą 
władzę w granicach jakiegoś terytorium, na którym jest rów-
nież proboszcz miejscowy, to obaj proboszczowie mogą bierz-
mować wszystkich wiernych, którzy tam mieszkają. Oznacza 
to, że proboszcz terytorialny może bierzmować podwładnych 
proboszcza personalnego i proboszcz personalny – podwład-
nych proboszcza miejscowego30. Dla uniknięcia nieporozu-
mień proboszczowie ci winni się poro zumieć. Może zajść taka 
sytuacja, gdy na danym terytorium są wierni różnych narodo-
wości, albo w wypadku przesiedlenia wier nych z ich duszpa-
sterzem do innej parafii, gdzie duszpasterstwo wykonuje miej-
scowy proboszcz31. Tak więc na mocy dekretu „Spiritus Sancti 
munera” władzę bierzmowania posiadają proboszczowie oso-
bowi, mający wyłączną jurysdykcję co do określonych osób na 
danym terytorium oraz probosz czowie osobowi mieszani, 
sprawujący na określonym terytorium wspólnie władzę z pro-
boszczem terytorialnym lub innym proboszczem personal-
nym32. Dekret wyklucza tylko proboszczów czysto personal-
nych. W myśl bowiem Dekretu podstawowym warunkiem do 

28 P. Maroto, Institutiones Iuris Canonici, Matriti 1919, vol. II, s. 115.
29 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 146.
30 Por. I. Grabowski, dz. cyt., s. 450n.
31 Por. tamże.
32 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 162.
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korzystania z jego uprawnień jest posiadanie terytorium przy-
najmniej na sposób łączny (cumulative).33 Takimi proboszcza-
mi osobowymi, posiadającymi terytorium na sposób kumula-
tywny, są kapelani emigrantów, którzy zgodnie z zarządzeniem 
Konstytucji Apostolskiej „Exsul Familia”, z roku 1952, pełnią 
opiekę dusz pasterską nad emigrantami, wychodźcami i ucieki-
nierami, którzy byli zmuszeni opuścić swój kraj rodzinny z po-
wodu prześladowań lub nędzy materialnej34. Słynni kanoniści, 
tacy jak:  Zerba, Grossignani, Onclin, Delchard35 uważają, że 
również quasi-proboszczowie na tere nach misyjnych36 posia-
dają władzę bierzmowania na mocy dekretu „Spiritus Saneti 
munera”, chociaż nie zostają oni w nim bezpośrednio wymie-
niani. Albowiem w myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego37 we-
dług ogólnych norm praw nych odnoszących się do probosz-
czów, quasi-proboszczowie są z nimi zrównani. Opinię te 
potwierdziła Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary dnia  
7 lipca 1947 roku38, orzekając, że quasi-proboszczowie na tere-
nach misyjnych mogą udzielać bie rzmowania na mocy dekretu 
„Spiritus Sancti munera” na równi z proboszczami.

B. Wikariusz aktualny
W sytuacji, gdy proboszczem parafii jest osoba moralna (paro-

chus habitualis), na przykład klasztor, kapituła, wówczas 
duszpaster stwo w tej parafii spełnia wikariusz aktualny. Na mocy 
dekretu „Spiritus Sancti munera” jest on upoważniony do bierz-
mowania.  Wikariusz aktualny sprawuje swą władzę w zastęp-

33 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 38 (1946), s. 352.
34 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 44 (1952), s. 649n.; R. Dworecki, dz. 

cyt., s. 162 n.
35 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 161.
36 Por. kan. 216 § 3.
37  Por. kan. 451 § 2 nr 1.
38 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 160.
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stwie osoby moralnej i z tytułu zastępstwa nazywa się wikariu-
szem, praktycznie jednak spełnia obowiązki proboszcza. 
Przysługują mu wszys tkie prawa, jakie posiada proboszcz i ma też 
wszystkie obowiązki, jakie spoczywają na proboszczu z prawa 
powszechnego39 i statutów diecezjalnych40. Ze względu na zakres 
wykonywanych czynności można go nazwać proboszczem parafii 
zakonnej, kapitulnej41. Do niego należy całkowita troska duszpa-
sterska (cura animarum) w powierzonej jemu parafii. Najczęściej 
wikariusza aktualnego można spotkać przy kościołach katedral-
nych i kolegiackich, o ile przy tych kościołach istnieje prawnie 
erygowana kapituła i parafia jest pełnym prawem (pleno iure)  in-
korporowana do tej kapituły42. Ponadto wikariusza aktualnego 
ustanawia się w parafiach zakonnych, o ile parafia taka jest w taki 
sam sposób inkorporowana do zakonu43. Racja, dla której Dekret 
przyznaje władzę bierzmowania wikar iuszowi aktualnemu, jest 
oczywista, albowiem do niego należy wyłączna troska duszpaster-
ska w parafii połączonej pełnym pra wem z osobą moralną, jak 
kapituła, zakon lub zgromadzenie; gdyby nie posiadał władzy 
bierzmowania, to wierni należący do tej parafii byliby w gorszym 
położeniu niż wierni innych parafii, gdzie proboszczowie są szafa-
rzami tego sakramentu44. 

C. Wikariusz ekonom (zarządca)
Wikariusz ekonom jest to kapłan mianowany przez ordyna-

riusza dla zarządu wakującą parafią. Sprawuje on tę władzę do 

39 Por. kan. 471.
40 Por. T. Szwagrzyk, dz. cyt., s. 147.
41 Por. tamże, s. 147.
42 Por. kan. 1425. Oznacza to, że nie tylko dochody, ale i urząd ducho-

wy przechodzi na osobę moralną; por. F. Bączkowicz, dz. cyt., s. 346.
43 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 113.
44 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 165.
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czasu nominacji właściwego proboszcza45. Posiada te same 
prawa i obowiązki co i proboszcz w tych rzeczach, które odno-
szą się do troski o dobro duchowe wiernych46. Stąd też dekret 
„Spiritus sancti munera” władzę bierzmowania przyznaje wi-
kariuszom ekonomom, odpowiednią do wykonywanych przez 
nich obowiązków duszpasterskich. Z natury rzeczy wikariusz 
ekonom jest ustanawiany tylko tymczasowo, toteż jego władza 
ustaje z chwilą nominacji właściwego proboszcza.47 Nie ma 
władzy bierzmowania kapłan, który sprawuje duszpasters two 
w ciągu z góry określonego czasu, na przykład w ciągu roku, 
w ciągu kilku miesięcy48. Jeśli jednak ktoś został ustanowiony 
duszpasterzem na czas nieokreślony, chociaż w każdej chwili 
może być usunięty, ma on prawo bierzmowania49.

D. Kapłani posiadający wszelkie prawa i obowiązki pro-
boszczów i pełniący stałe oraz wyłączne duszpasterstwo na 
pewnym terytorium z określonym kościołem

Do tej grupy kapłanów mających prawo udzielać bierzmo-
wania Dekret „Spiritus Sancti munera” zalicza takich, którzy 
aczkol wiek nie są proboszczami, wikariuszami aktualnymi lub 
wikariuszami ekonomami, posiadają jednak wszelkie prawa 
i obowiązki proboszczów oraz pełnią stałe i wyłączne duszpa-
sterstwo na pewnym terytorium z określona kościołem.

Do tego, by jakiś kapłan, niezależnie od nazwy, jaką po-
siada, mógł zostać zaliczony do grona szafarzy uprawnionych 

45 Por. kan. 472.
46 Por. kan. 473.
47 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 113.
48 Por. J. Pistoni, De confirmatione a ministro extraordinario confer-

enda vi decreti S. C. de Sacramentis 14 Septembris 1946, Cittá del Vaticano 
1947, s. 91.

49 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 172.
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do bierzmowania na mocy Dekretu, musi on spełniać następu-
jące warunki50:

a) powinien spełniać całkowite duszpasterstwo,
b) duszpasterstwo to ma on wypełniać na sposób wyłączny,
c) w sposób stały,
d) na określonym terytorium,
e) w oznaczonym kościele,
f) i z pełnymi uprawnieniami i obowiązkami, jakie ma pro-

boszcz.
Aby kapłan wypełniał te warunki, winien całkowicie i sa-

modzielnie51 sprawować duszpasterstwo i to w sposób wyłącz-
ny. Wyłączność sposobu oznacza, że nie może on zarządzać 
tylko czę ścią wyodrębnionego terytorium lub sprawować swej 
władzy na sposób kumulatywny52.

Następnym warunkiem jest sprawowanie przez kapłana 
swej władzy w sposób stały. Znaczy to, że wystarczy, aby był 
on wyzna czony na to stanowisko na czas nieograniczony, co 
nie znaczy, że jest nieusuwalny, gdyż może być ad nutum epi-
scopi53. Warunku stałości nie spełnia jednak kapłan wyznaczo-
ny na określony okres, na przykład trzech lat, kilku miesięcy54. 
Ponadto kapłan winien sprawować swą władzę na określonym 
terytorium z wyznaczonym kościołem. Z danego kościoła 
może korzystać kumulatywnie z inną parafią, ale musi on być 
określony55.

50 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 114; M. Pastuszko, Prezbiter jako sza-
farz..., dz. cyt., s. 147.

51 Por. T. Szwagrzyk, dz. cyt., s. 147.
52 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 173.
53 Por. I, Grabowski, dz. cyt., s. 451.
54 Por. J. Pistoni, dz. cyt., s. 91; I. Grabowski, dz. cyt., s. 451.
55 Por. J.S. Quinn, The Extraordinary Minister of Confirmation accord-

ing to the most recent Decrees of the Sacred Congregation, Romae 1951,  
s. 91; R. Dworecki, dz. cyt., s. 173.
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Trudno określić, jakie przyjąć kryterium, aby można było 
ocenić, czy kapłan taki posiada władzę z wszelkimi prawami 
i obowiązkami proboszcza. Słynny kanonista Cappello, idąc za 
orzeczeniem Stolicy Apostolskiej, jest zdania, że kapłan ów 
winien podlegać obowiązkowi odprawiania mszy świętych za 
wiernych56. Czasami jednak kapłan może być zwolniony praw-
nie z tego obowiązku i wtedy to kryterium nie będzie wystar-
czające57. Dlatego w każdym przypadku trzeba tę kwestię zba-
dać albo na podstawie dokumentu, albo ze zwyczaju58. Jeżeli 
kapłan spełnia te wszystkie warunki, wtedy na mocy Dekretu 
jest szafarzem sakramentu bierzmowania.

Do tej grupy szafarzy wchodzą dwie kategorie kapłanów:

1. Wikariusz wieczysty (stały), proboszcz pomocniczy59 
i tak zwany kurat60.

Kapłani ci są ustanawiani na czele wikariatów stałych (vica-
riae perpetuae)61, to znaczy na czele określonego terytorium 
z mieszkającymi na nim wiernymi. Terytorium to nie jest jesz-
cze formalnie erygowaną parafią, jednakże teren ten jest wy-
raźnie i dokładnie wyodrębniony z terenu dotychczasowej pa-
rafii, a kapłan postawiony na czele takiego wikariatu pełni 

56 Por. F. Cappello, Adnotationes in Decretum de confirmatione admin-
istranda in mortis periculo, “Periodica de re morali, canonica, liturgica” 35 
(1946) s. 380; R. Dworecki, dz. cyt., s. 173.

57 Por. C. Zerba, Commentarius in decretum „Spiritus Sancti munera” 
– De confirmatione administranda iis, qui ex gravi morbo in mortis peri-
culo sunt constituti. Editum a S. C. de Disciplina Sacramentorum. Appendix 
cum textu decreti et ritu servando, Città del Vaticano 1947, s. 55n.

58 Por. J. Pistoni, dz. cyt., s. 91n.
59 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 114.
60 Kurat, z łac. curatus – duszpasterz zawiadujący parafią.
61 Por. kan. 1427.
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wyłączną, stałą i pełną władzę proboszczowską62. Wikariusz 
stały w różnych diecezjach nosi różne nazwy, na przykład eks-
pozyt, lokalista, administrator, kuratus, rektor, rządca63.

2. Do tej grupy zaliczyć można kapelanów i rektorów domów 
pobożnych, szpitali, więzień i temu podobnych, ale tylko wów-
czas, gdy spełniają oni wszystkie warunki zawarte w Dekrecie. 
To znaczy, gdy ustanowieni są na tym urzędzie na sposób stały 
(modo stabili), posiadają własne, określone terytorium i ozna-
czony kościół oraz cieszą się prawami i obowiązkami probosz-
czowskimi, wykonując opiekę duszpasterską w sposób wyłącz-
ny64. Stwierdzenie, czy dany kapłan spełnia stawiane przez 
Dekret warunki, może być do konane na podstawie dokumentu 
nominacyjnego lub z prawa zwyczajnego65.

Poza wymienionymi kapłanami - duszpasterzami żaden 
inny kapłan nie ma prawa bierzmowania na podstawie Dekre-
tu, chociaż niektóre z osób pominiętych w Dekrecie stoją, z ra-
cji swoich zajęć, w bliskiej łączności z proboszczem lub tymi 
kapłanami, którym Dekret takie uprawnienie przyznaje. 

Na tej więc zasadzie nie może bierzmować rektor semina-
rium, chociaż ma prawa proboszcza względem mieszkających 
w seminarium66. Tak samo Dekret nie przyznaje uprawnień 
przełożonym zakonnym67. Władza ta nie przysługuje również 
wikariuszowi współpracownikowi (cooperator) ani też kapła-
nowi, któryby z jakiegokolwiek tytułu zarządzał parafią - na-

62 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 115.
63 Por. F. Bączkowicz, dz. cyt., nr 579.
64 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 115.
65 Należy zbadać, czy kapłan ten spełnia przepisy zawarte w kan. 462-

470 i kan. 1344.
66 Por. kan. 1368.
67 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 116.
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wet z polecenia ordynariusza68. Nie jest uprawniony na mocy 
Dekretu również wikariusz adiutor (kan. 476), wikariusz sub-
stytut ani też wikariusz preekonom; choć według prawa są oni 
zrównani w uprawnieniach z samym proboszczem, prawo takie 
im nie przysługuje69. Wikariusz preekonom jest to kapłan, któ-
ry obejmuje zarząd parafii wakującej zanim jeszcze zostanie 
mianowany wikariusz ekonom. A więc będzie to albo wikariusz 
miejscowy kooperator, albo proboszcz sąsiedni; w przypadku 
braku takiego wikariusza, a w parafiach zakonnych – przełożony 
domu. Wikariusz substytut to kapłan, który zastępuje proboszcza 
w czasie jego nieobecności70.

Nie posiadają również władzy bierzmowania kapelani woj-
skowi, nawet wówczas, kiedy sprawują całkowitą pieczę dusz-
pasterską nad żołnierzami na terenie koszar, twierdz, szpitali, 
czy obozów wojskowych. Takiej odpowiedzi udzieliła Stolica 
Apostolska jednemu z biskupów polowych dnia 2 stycznia 
194771. Dotyczy to oczywiście kapelanów ściśle osobowych, 
którzy nawet na sposób kumulatywny nie posiadają określone-
go terytorium, chociaż mają pełne prawa proboszczowskie.

Po taksatywnym wymienieniu kapłanów, którym przysługu-
je władza bierzmowania, dekret „Spiritus Sancti munera” wy-
licza warunki konieczne do ważnego i godziwego udzielania 
sakramentu bierzmowania.

Władza bierzmowania wynikająca z Dekretu jest związana 
z urzędem sprawowanym przez kapłana i w myśl kan. 210 nie 
wolno jej przekazywać innym, jeśli nie zostanie to w prawie 
albo w indulcie wyraźnie udzielone. Dekret nic nie wspomina 

68 Por. tamże, s. 116. 
69 Por. tamże, s. 115n; 
70 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 115 n.; T. Szwagrzyk, dz. cyt., s. 148; M. 

Pastuszko, Prezbiter jako szafarz...,dz. cyt., s. 146n.; R. Dworecki, dz. cyt., 
s. 175.

71 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 175.
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o możliwości delegowania tej władzy, toteż szafarze wymie-
nieni w Dekrecie muszą bierzmować osobiście (per se ipsi, 
personaliter)72.

Ponieważ udzielona Dekretem władza bierzmowania jest 
ściśle związana ze sprawowanym urzędem, toteż wymienione 
osoby otrzymują ją z chwilą objęcia w posiadanie beneficium 
– gdy chodzi o proboszcza73 lub przez aktualne objęcie urzędu 
– gdy chodzi o urzędy niebeneficjalne74.

Skoro władza ta jest związana z piastowanym urzędem, to-
też można ją wykonywać tylko w czasie pełnienia tego urzędu 
(durante munere). Władza bierzmowania ustaje, gdy kapłan 
w jakikolwiek sposób traci swój urząd lub beneficium, czy to 
po upływie czasu na jaki urząd lub beneficium uzyskał75, na 
skutek prawomocnego zrzeczenia się urzędu lub beneficium76, 
przesienia77, pozbawienia urzędu lub beneficium,78 usunięcia 
drogą procesu administracyjnego79 lub na skutek śmierci80. 
Władza ta ustaje również, gdy uprawniony kapłan zaciągnie 
pewne określone w Kodeksie kary, jak ekskomunikę po wyro-
ku skazującym lub orzekającym81, suspensę dotyczącą władzy 

72 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 116; R. Dworecki, dz. cyt., s. 182; M. 
Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 148.

73 Por. kan. 461 i 1443-1445.
74 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 116.
75 Por. tamże, s. 116.
76 Por. kan. 184-191.
77 Por. kan. 193n.
78 Por. kan. 192 i 2299.
79 Por. kan. 2147-2161.
80 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 116.
81 Por. kan. 2265.
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bierzmowania82, interdykt83. Dalej, władza ta wygasa zupełnie, 
gdy ekskomunikowany staje się vitandus84. 

Uprawnienie do bierzmowania może być ważnie 
wykorzystywa ne jedynie na terytorium podległym jurysdyk-
cyjnie szafarzowi. Na swoim terytorium uprawniony szafarz 
może bierzmować wszyst kich wiernych, którzy aktualnie tam 
przebywają, zarówno tych, którzy mają stałe jak i czasowe za-
mieszkanie jak również przybyszów i włóczęgów, nawet gdy-
by specjalnie przybyli, aby przyjąć bierzmowanie85.

Uprawniony kapłan może ważnie i godziwie bierzmować 
również osoby zamieszkałe w miejscach wyjętych spod jurys-
dykcji parafialnej, a więc w miejscach należących do zgroma-
dzenia lub zakonu cieszącego się przywilejem egzempcji, nie 
wyłączając seminariów, przytułków, szpitali i wszelkiego ro-
dzaju instytutów zakonnych86. Poza własnym terytorium sza-
farz uprawniony na mocy Dekretu nie może ważnie bierzmo-
wać nawet własnych poddanych87. „Nie co do ważności, ale 
tylko do godziwości trzeba zachować warunek dotyczący tego, 
że proboszcz może bierzmować, jeśli biskup diecezjalny czy 
jakikolwiek biskup posiadający łączność ze Stolicą Apostol-
ską, jest w ogóle nieobecny na tym terenie, albo ma prawną 
przeszkodę co do udzielenia bierzmowania w danym przypad-
ku. Warunku tego można nie zachować przy zaistnieniu po-
ważnej trudności. A poważna trudność co do przy wołania bi-
skupa może mieć miejsce tak w mieście biskupim, jak 
w parafiach podmiejskich, a także w parafiach oddalonych od 
miasta biskupiego, i to tak po stronie biskupa, jak również po 

82 Por. kan. 2279.
83 Por. kan. 2275.
84 Por. kan. 2258 § 2; kan. 2266; R. Dworecki, dz. cyt., s. 184.
85 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 184.
86 Por. tamże, s. 185.
87 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 149.
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stronie prezbitera jako nadzwyczajnego szafarza, lub po stro nie 
oczekującego na bierzmowanie, np. stanu jego zdrowia”88.

Do ważności sakramentu bierzmowania należą warunki, ja-
kim musi odpowiadać przyjmujący ten sakrament, mianowi-
cie: jego ciężka choroba, niebezpieczeństwo śmierci wynikają-
ce z tej choroby i prawdopodobieństwo śmierci.

Dekret ograniczając niebezpieczeństwo śmierci do przyczy-
ny choroby - przyczyny wewnętrznej, wyklucza tym samym 
ważne uży cie władzy bierzmowania w stosunku do osób znaj-
dujących się w niebezpieczeństwie śmierci z powodu przyczy-
ny zewnętrznej. Kapłan może według własnej roztropności 
ocenić stan chorego i bez wahania, jeżeli uzna to za słuszne, 
udzielić sakramentu bierzmowania89. 

Szczegółowe jednak omówienie tych warunków należy do 
in nego tematu, a mianowicie tematu, jakim jest podmiot sakra-
mentu bierzmowania.

Dekret obwarowuje zawarte w nim przepisy pewnymi 
sankcja mi. Przekroczenie granic uprawnień przyznanych sza-
farzom powo duje nieważność udzielonego sakramentu, a sza-
farze w myśl pos tanowienia kan. 2365 zostają pozbawieni wła-
dzy bierzmowania. Szafarz bierzmowania zaciąga karę 
określoną przez kan. 2365 i udzielone przez niego bierzmowa-
nie jest nieważne, jeżeli udziela go poza granicami swego tery-
torium, udziela go niewiernemu, katechumenowi, heretykowi, 
schizmatykowi, apostacie, wiernemu, który nie znajduje się 
w niebezpieczeństwie śmierci z powodu ciężkiej choroby lub 
jeżeli zagraża mu niebezpieczeństwo śmierci, ale z przyczyn 
zewnętrznych90 albo gdy udziela wiernemu, który jest obrząd-

88 Tamże, s. 149n.; por. J. Pistoni, dz. cyt., s. 109; J. Rybczyk, dz. cyt.,  
s. 122; T. Szwagrzyk, dz. cyt., s. 150.

89 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 188-189.
90 Por. tamże, s. 203.
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ku niełacińskiego91. W myśl kan. 2365 Dekret postanawia, że 
kapłan, który udziela sakramentu bierzmowania nie mając do 
tego uprawnienia,  podlega karze suspensy.

Dekret nakłada również na szafarzy obowiązek pouczenia 
wiernych o sakramencie, aby mogli owocnie go przyjąć oraz, 
aby szafarze zatroszczyli się o to, by chorzy mający przyjąć 
bie rzmowanie zdobyli konieczny stan łaski i odpowiednią dys-
pozycję duchową92.

Po udzieleniu sakramentu bierzmowania szafarz ma odnoto-
wać w księdze bierzmowanych imię i nazwisko bierzmowane-
go, szafarza, rodziców bierzmowanego i świadka, jak również 
datę i miejsce bierzmowania93. Oprócz tego zapis powinien za-
wierać taką adnotację: „Bierzmowania udzielono na mocy in-
dultu apostolskie go w naglącym niebezpieczeństwie śmierci na 
skutek ciężkiej choroby”94.

Jeśli bierzmowany nie jest poddanym szafarza, wtedy odno-
towując w księdze winien podać diecezję i parafię bierzmowane-
go, a o fakcie udzielenia mu sakramentu winien czym prędzej 
powiadomić jego proboszcza95. W myśl Dekretu szafarz o każ-
dym przypadku udzielenia bierzmowania winien natychmiast 
powiadomić Ordynariusza miejsca, podając okoliczności to-
warzyszące udzieleniu sakramentu96.

Te szczegółowe przepisy i surowe sankcje przewidziane 
przez Dekret świadczą o tym, z jak wielką czcią Kościół odno-
si się do sakramentów świętych. Jest to jednocześnie przestro-
ga dla szafarzy nadzwyczajnych, którym prawodawca udzielił 
uprawnień wychodzących poza zakres ich normalnego zakresu 

91 Por. J. Rybczyk, dz. cyt., s. 123.
92 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 36 (1946), s. 353.
93 Por. kan. 798.
94 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 36 (1946), s. 353.
95 Por. tamże.
96 Por. tamże.
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możliwości, aby korzystali z nich według przepisów Dekretu, 
mając na celu dobro duchowe wiernych.

Wydanie dekretu „Spiritus Sancti munera” było przełomem 
w sposobie patrzenia na nadzwyczajnego szafarza sakramentu 
bierzmowania. Dekret ten ustanowił rzesze nadzwyczajnych 
szafarzy bierzmowania, którymi są kapłani pracujący 
w duszpaster stwie, do których wierni mają łatwiejszy dostęp niż 
do zwy czajnych szafarzy tego sakramentu.

2. Rozszerzenie uprawnień w późniejszych dokumentach 
Stolicy Apostolskiej

Dekret „Spiritus Sancti munera” świadczy o ogromnej tros-
ce Stolicy Apostolskiej o dobro duchowe wiernych i o woli 
przyjścia z pomocą zagrożonym niebezpieczeństwem śmierci, 
któ rzy chcą być umocnieni sakramentem bierzmowania.

Widząc palące potrzeby w tej materii, powodowane między 
innymi rozwojem terytorialnym Kościoła i odpowiadając po-
zytywnie na prośby ordynariuszów, Stolica Apostolska wydała 
następne dokumenty poszerzające uprawnienia prezbiterów 
jako nadzwyczajnych szafarzy sakramentu bierzmowania.

W Kościele oprócz krajów o ustalonej organizacji i po dziale 
terytorialnym na parafie, dekanaty, diecezje i metro polie, ist-
nieją tereny, gdzie ta struktura organizacyjna do piero się two-
rzy i ciągle się rozwija - są to kraje misyjne. Tereny te podlega-
ją Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Dekret „Spiritus Sancti munera” obejmował wprawdzie te-
reny misyjne, ale spośród taksatywnie w nim wymienionych 
szafarzy na tych terenach znajdowali się jedynie quasi-pro-
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boszczowie97. Ordynariusze z tych tere nów zwrócili się do Sto-
licy Apostolskiej z prośbą o szersze uprawnienia do udzielania 
bierzmowania dla duszpasterzy pracu jących na misjach.

Stolica Apostolska pozytywnie ustosunkowała się do próśb 
ordynariuszów z terenów misyjnych i papież Pius XII dekre-
tem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary „Post latum” z dnia 18 
grudnia 1947 roku upoważnił miejscowych ordynariuszów, za-
leżnych od tejże Kongregacji, do delegowania władzy bierz-
mowania wszystkim podległym ich jurysdykcji prezbiterom 
pracującym w duszpasterstwie98.

Dekret nie udziela władzy bierzmowania bezpośrednio 
prez biterom, ale uprawnia ordynariuszów misyjnych do prze-
kazywania im tej władzy. Pod nazwą ordynariusza rozumiemy 
tutaj: wikariusza i prefekta apostolskiego, przełożonego misji, 
ich wikariuszy delegatów99 oraz tych, którzy obejmują czaso-
wy zarząd wikariatem lub prefekturą apostolską100. W myśl 
tego Dekretu ordynariusze mogą udzielać władzy bierzmowa-
nia dowolnej liczbie prezbiterów  spełniających dwa warunki: 
zajmują się pracą duszpasterską oraz podlegają ich jurysdyk-
cji101. Z tytułu pracy duszpasterskiej można tu zaliczyć nastę-
pujących kapłanów: quasi-proboszczowie, wszyscy wikariusze 

97 Por. A. Gutiérrez, De confirmatione administrando in Missionibus 
iis, qui ex gravi morbo in periculo mortis sunt constituti, “Commentarium 
pro Religiosis et Missionaris” 29 (1948), s. 238. 

98 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), s. 41.
99 Wikariusz i prefekt apostolski oraz przełożony misji według KPK 

nie mają prawa mianowania wikariusza generalnego. Toteż w 1919 roku 
Benedykt XV udzielił im władzy mianowania wikariusza delegata, który 
praktycznie równa się wikariuszowi generalnemu - por. „Acta Apostolicae 
Sedis” 12 (1920) s. 120; R. Dworecki, dz. cyt., s. 210.

100 Por. kan. 309 i 310 § 2.
101 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 154.
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parafialni102, kapłani delegowani do pracy duszpasterskiej 
w stacji misyjnej, kolegium, przytułku, sierocińcu itp., nawet 
jeśli wykonują pracę duszpasterską jednorazowo - per modum 
actus. Dekret nie ogranicza tym prezbiterom władzy bierzmo-
wania tylko do terytorium quasi-parafii lub stacji misyjnej, ale 
pozwala im z niej korzystać w obrębie całej prefektury, wika-
riatu czy misji.

Kapłan, który otrzymał władzę bierzmowania od swego 
ordy nariusza na mocy dekretu „Post latum”, może ważnie 
bierzmować tylko wiernych obrządku łacińskiego103, znajdują-
cych się w niebezpieczeństwie śmierci, zarówno dzieci jak 
i dorosłych.  Niebezpieczeństwo śmierci może pochodzić za-
równo z przyczyn wewnętrznych, jak choroba, starość, ale 
i z przyczyn zewnętrz nych: czekająca ciężka operacja, trudny 
poród, nalot samolotów nieprzyjacielskich w czasie wojny, eg-
zekucja104.

Dekret „Post latum”, mówiąc o udzielaniu bierzmowania 
przez kapłana w miejscu rezydencji biskupa, nie używa klau-
zuli „dummodo”, czyli obecność biskupa nie pozbawia kapłana 
prawa do ważnego udzielania bierzmowania105. Nieobecność 
biskupa lub jego prawna przeszkoda wymagane są jedynie do 
godziwości spra wowanego przez kapłana bierzmowania.  
M. Pastuszko sugeruje nawet, że skoro w dekrecie „Post la-
tum” nie ma zastrzeżenia, że duszpasterze misyjni muszą oso-
biście bierz mować, to też ważnie bierzmowałby nawet kapłan 
zastępujący misjonarza106.

Dekret „Post latum” Stolica Apostolska wydała na podsta-
wie obserwacji zmian zachodzących na terenach misyjnych, 

102 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 210.
103 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 154.
104 Por. A. Gutiérrez, dz. cyt., s. 247; R. Dworecki, dz. cyt., s. 212.
105 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), s. 41.
106 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 155.
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mając na uwadze dobro duchowe mieszkających tam wiernych. 
Zmiany zachodziły również na pozostałych terenach, tam, 
gdzie Kościół miał już dobrze rozwiniętą strukturę organiza-
cyjną. Zwłaszcza na skutek dwóch ostatnich wojen światowych 
nastąpiły liczne migracje ludności. Wydane dotychczas przez 
Stolicę Apostolską przepisy okazały się niewystarczające - nie 
obejmowały wszystkich wiernych. Chodzi tu głownie o wier-
nych obrządków wschodnich, którzy na skutek wojen znaleźli 
się na terenach zamieszkałych przez ka tolików obrządku łaciń-
skiego. Rozproszenie, w jakim żyli tam katolicy rytu wschod-
niego, jak również przyjmowanie przez nich posług religijnych 
od kapłanów łacińskich sprawiało, że niejednokrot nie ci kato-
licy, a zwłaszcza młodzież i dzieci, nie wiedzieli, do jakiego 
obrządku należą lub też byli przekonani, że należą do obrządku 
łacińskiego107. W myśl kanonu 782 § 4 kapłan ob rządku łaciń-
skiego, uprawniony indultem apostolskim do bierzmowania 
wiernych swego rytu, nie mógł ważnie bierzmować wiernych 
obrządku wschodniego, o ile nie zostało to wyraźnie w indulcie 
zastrzeżone. Taka sytuacja prawna, a z drugiej strony stan fak-
tyczny, zagrażały, że kapłan łaciński, udzielający bierzmo-
wania wiernym obrządku wschodniego na mocy indultu 
apostolskie go, niemający jednak specjalnego uprawnienia 
w stosunku do wiernych tego obrządku, narażał sakrament 
bierzmowania na nieważność. Ponieważ w związku z wyda-
niem dekretów „Spiritus Sancti munera” i „Post latum” wzro-
sła liczba kapłanów udzielających bierzmowania, to w konse-
kwencji wzrosło także ryzyko, że zwiększy się liczba nieważnie 
udzielanych bierzmowań.

Rozwiązaniem tej sytuacji było wydanie dnia 1 maja 1948 
roku przez Świętą Kongregację Kościołów Wschodnich, w po-
rozumieniu ze Świętą Kongregacją Sakramentów, dekretu 

107 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), s. 422.
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„O udzielaniu sakramentu bierzmowania wiernym obrządku 
wschodniego przez kapłanów obrządku łacińskiego, którzy po-
siadają władzę bierzmowania swoich wiernych”108. Dekret ten 
ma ścisły związek z dekretem „Spiritus Sancti munera”, na 
który też wyraźnie się powołuje.

W myśl Dekretu Świętej Kongregacji Kościołów Wschod-
nich, jeś li kapłan obrządku łacińskiego posiada władzę bierz-
mowania wiernych swojego obrządku, czy to na mocy indultu 
apostolskiego109, czy też na mocy dekretu „Spiritus Sancti 
munera”110, może udzielić sakramentu bierzmowania wiernym 
obrządku wschodniego pod warunkiem, że wierni ci nie przy-
jęli tego sakramentu bez pośrednio po chrzcie i kapłan-szafarz 
sprawuje nad nimi opiekę duchową111 według norm Konstytu-
cji Apostolskiej papieża Leona XIII „Orientalium dignitas” 
z dnia 30 listopada 1894 roku112. Spełnienie tych warunków 
jest wymagane do ważności sak ramentu.

Kapłan mający udzielić bierzmowania wiernemu obrządku 
wschodniego najpierw musi mieć pewność, że ten nie był bierz-
mowany zaraz po chrzcie, jak jest to w zwyczaju Kościoła 
wschodniego. Wśród Kościołów wschodnich, na przykład Ma-

108 “Decretum de Sacramento Confi rmationis administrando etiam fi -“Decretum de Sacramento Confirmationis administrando etiam fi-
delibus orientalium rituum a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaud-
eant pro fidelibus sui ritus”, por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), 422n.

109 Chodzi tu o wszystkich kapłanów, obojętnie czy udzielają bierzmo-
wania na mocy indultu partykularnego bezpośrednio udzielonego im przez 
Stolicę Apostolską, czy też na mocy delegacji ordynariusza – jak to jest na 
terenach misyjnych, gdzie władza bierzmowania udzielana jest kapłanom 
pośrednio. Por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), s. 41.

110 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), s. 423.
111 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), s. 422.
112 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 27 (1895), s. 257-264, Konstytucja ta 

postanawiała, że o ile wierni obrządku wschodniego zamieszkają poza tery-
torium patriarchatu, są pod administracją kleru łacińskiego.
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ronitów, Koptów (w przypadku, gdy chrzest udzielany jest 
prywatnie)113, Greków zamieszkałych na Cyprze i u Italo-Gre-
ków114 nie udziela się bierzmowania bezpośrednio po chrzcie.

Następnie kapłan-szafarz musi sprawdzić, czy wierny rytu 
wschodniego jest jurysdykcyjnie pod opieką duchową Kościo-
ła łacińskiego, bo sam fakt zamieszkiwania pośród wiernych 
obrządku łacińskiego nie świadczy jeszcze, że jest on poddany 
pieczy duchowej kapłanów łacińskich115. Są bowiem kraje 
o dużych skupis kach wiernych obrządku wschodniego i Stolica 
Apostolska utworzyła tam ordynariaty116 i egzarchaty117; tym 
samym kapłani ła cińscy nie mogą w tych krajach korzystać 
z uprawnień dekretu Świętej Kongregacji Kościoła Wschod-
niego, gdyż wierni obrządku wschodniego podlegają już tam 
swojej hierarchii kościelnej.

Obydwa te dokumenty, zarówno dekret Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary „Post latum”, jak i dekret Kongregacji Koś-
ciołów Wschodnich świadczą, jak bardzo Stolica Apostolska 
czuwa nad dobrem duchowym swoich wiernych, jak bacznie 
obserwuje zacho dzące w świecie zmiany i na bieżąco chce za-
radzić wszystkim rodzącym się potrzebom duchowym.

Po wydaniu dekretu „Spiritus Sancti munera” wydawało 
się, że kapłani pracujący w duszpasterstwie, dzięki uprawnie-
niom, ja kie otrzymali, swoją opieką obejmą wszystkich potrze-

113 Por. F. Cappello, Adnotationes in Decretum de confirmatione admin-
istranda in mortis periculo, „Periodica de re morałi, canonica, liturgica” 35 
(1946), 380, nr 784.

114 Por. J.S. Quinn, The Extraordinary Minister of Confirmation accord-
ing to the most recent Decrees of the Sacred Congregation, Romae 1951,  
s. 119n.

115 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 218.
116 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 21 (1929), s. 152; „Acta Apostolicae 

Sedis”44 (1952) s. 382.
117 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 40 (1948), s. 287-290.
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bujących wiernych i w każdej sytuacji, jakiej by ci wierni się 
znaleźli. Jednak z tej racji, że szafarze bierzmowania byli 
w powyższym Dekrecie wyliczeni taksatywnie, wynikły trud-
ności z jego zastosowaniem w odniesieniu na przykład do ka-
pelanów w szpitalach dla dzieci, zakładach położniczych, 
w różnych zakładach opiekuńczych, wśród emigrantów, do ka-
pelanów duszpasterstwa morskiego118 i kapelanów wojsko-
wych119. 

Już niedługo po ukazaniu się dekretu „Spiritus Sancti mune-
ra” arcybiskupi i biskupi Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej w 1948 roku zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z proś-
bą o przyznanie uprawnienia do bierzmowania dla kapelanów 
szpitali ginekologicznych, domów dziecka120, przytułków dla 
kobiet ciężarnych oraz szpitali dziecięcych121. 

Święta Kongregacja Sakramentów, po uprzednim porozu-
mieniu się z papieżem Piusem XII, przychylnie odpowiedziała 
na te prośby dnia 18 listopada 1948 roku122 wydając reskrypt, 
w którym określała warunki, pod jakimi mogą udzielać sakra-
mentu bierzmowania wymienieni w prośbie kapelani dzieciom 
znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Udzielając im 
władzy bierzmowania, prawodawca jednocześnie określił wa-
runki, przy spełnieniu których mogli oni korzystać z udzielone-
go im upoważnienia.

W myśl tego rozporządzenia kapelan taki musi być przy-
dzielony na stałe do danej instytucji, a jeśli jest kilku stałych 
kapelanów w jednej instytucji, wtedy uprawnienie to przysłu-
guje pierwszemu z nich, z wykluczeniem pozostałych123. Kape-

118 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 220.
119 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 151.
120 Por. tamże, s. 151n.
121 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 221.
122 Por. tamże, s. 221.
123 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 152.
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lan taki z udzielonej mu władzy może korzystać jedynie osobi-
ście. W wypadku nieobecności uprawnionego kapelana lub 
niemożności udzielenia przez niego bierzmowania osobiście, 
nikt inny nie może ważnie zastąpić go poza miejscowym pro-
boszczem lub jakimkolwiek biskupem posiadającym łączność 
ze Stolicą Apostolską124. Kapelan-szafarz według tego rozpo-
rządzenia godziwie sprawuje bierzmowanie, jeśli nie można 
wezwać miejscowego biskupa albo ma on prawną przeszkodę 
oraz jeśli nie można wezwać żadnego biskupa mającego łącz-
ność z Rzymem, a także, jeżeli miejscowy proboszcz jest nie-
obecny lub ma prawną przeszkodę125. Uprawnieni kapłani 
mogą udzielać bierzmowania jedynie dzieciom znajdującym 
się w niebezpieczeństwie śmierci. To pozwolenie zostało udzie-
lone na rok126. W jubileuszowym 1950 roku zostało ono prze-
dłużone na dalszy rok, a w 1951 roku - na następne trzy lata, 
z zastrzeżeniem jednocześnie, aby ordynariusze starali się 
w stosownym czasie o przedłużenie indultu. 

Podobne uprawnienia otrzymali 12 stycznia 1948 roku ka-
pelani zakładów i klinik położniczych oraz szpitali w diecezji 
Nantes we Francji127. Takie uprawnienie stało się udziałem dnia 
10 stycznia 1950 roku kapelanów wszystkich szpitali, w któ-
rych przebywają dzieci we wszystkich diecezjach Niemiec128.

Po uzyskaniu indultów dla kapelanów szpitali przez bisku-
pów Ameryki Północnej, Niemiec oraz diecezji Nantes we 
Francji, również wojskowy ordynariusz z Hiszpanii zwrócił się 

124 Por. tamże, s. 152.
125 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 222; M. Pastuszko, Prezbiter jako sza-

farz..., dz. cyt., s. 152.
126 Por. R. Dworecki, dz. cyt., s. 221.
127 Por. A. Delchard, De confirmatione iis qui ex gravi morbo in peri-

culo mortis sunt constituti, “Nouvelle Revue Theologique” 70 (1948),  
s. 531-533.

128 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 153.
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do Stolicy Apostolskiej z prośbą o indult upoważniający kape-
lanów wojskowych do udzielania bierzmowania. Prośbę swoją 
uzasadniał tym, że nie do wszystkich miejsc zajętych przez 
wojsko może przychodzić miejscowy biskup lub proboszcz. 

To uzasadnienie Stolica Apostolska uznała za wystarczające 
i dnia 23 czerwca 1952 roku upoważniła kapelanów wojsko-
wych do udzielania bierzmowania poddanym ich trosce dusz-
pasterskiej żołnierzom oraz innym osobom, w czasie sprawo-
wania przez nich urzędu kapelana129 i z zachowaniem przepisów 
zawartych w dekrecie „Spiritus Sancti munera”.

Podobny indult uzyskali dnia 31 sierpnia 1953 roku kapela-
ni i dyrektorzy Dzieła Apostolstwa Morza (Opus Apostolatus 
Maris), którzy przestrzegając warunki określone w dekrecie 
„Spiritus Sancti munera” mogli bierzmować na terenie portu, 
w domu Stella Maris, w szpitalu i w akademii marynarki – za-
grożonych niebezpieczeństwem śmierci, natomiast w czasie 
podróży morskiej – wszystkich znajdujących się na okręcie130.

Dnia 7 października 1953 roku Kongregacja Konsystorialna 
udzieliła uprawnienia do bierzmowania misjonarzom emigran-
tów ustanawianych według Konstytucji Apostolskiej „Exsul 
familia” z 1952 roku131. Misjonarze ci pełnią opiekę duszpa-
sterską nad emigrantami, wychodźcami i uciekinierami, którzy 
z powodu prześladowań lub złej sytuacji ekonomicznej byli 
zmuszeni opuścić rodzinny kraj. Dokument ten uprawniał 
kapelanów-misjo narzy do udzielania sakramentu bierzmowa-
nia wiernym poddanym ich jurysdykcji, według norm zawar-
tych w dekrecie „Spiritus Sancti munera”.

Mimo tak licznych dokumentów Stolicy Apostolskiej, 
posze rzających grono nadzwyczajnych szafarzy sakramentu 

129 Por. tamże.
130 Por. tamże, s. 153n.
131 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 45 (1953), s. 758.
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bierzmowa nia, nie stanowiło to rozwiązania w sposób kom-
pleksowy potrzeb duszpas terskich związanych z udzielaniem 
tego sakramentu. Nadal wysu wano postulaty duszpasterskie 
w tym zakresie. Udzielanie indultów uprawniających do bierz-
mowania nie załatwia tego problemu w skali ogólnej, gdyż 
z uprawnień w nich zawartych mogą korzys tać jedynie ci, któ-
rzy je otrzymali. Udzielano ich tylko tym, którzy o nie prosili, 
a nie wszyscy, którym te uprawnienia były potrzebne, starali 
się o nie. Uciążliwe było również to, że indultów udzielano na 
określony okres, a po jego upływie znów trzeba było zwracać 
się ze stosowną prośbą do Stolicy Apostolskiej. Indultów 
udzielano zwykle na niedługi okres. Było to uciążliwe zarówno 
dla ordynariuszów miejscowych jak i dla prawodawcy.

W związku z tymi problemami zagadnienie sakramentu 
bierzmowania postanowiono wnieść pod obrady Soboru 
Watykańskie go II132. Komisja przygotowawcza do Spraw Sa-
kramentów, przeanalizowawszy postulaty przedpoborowe, spo-
rządziła schemat dekretu o sakramencie bierzmowania (Schema 
Decreti de Sacramento Confirmationis), który ostatecznie zo-
stał przyjęty na sesji generalnej tejże Komisji, odbytej w dniach 
24 lutego – 4 marca 1961 roku133. Jednakże Komisja do Koor-
dynacji Prac Soboru  (Commisio de Coordinandis Concilii La-
boribus), ustanowiona przez Jana XXIII, schemat ten wyelimi-
nowała, a unormowanie kwestii związanych z tym sakramentem 
zaleciła dopiero w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego134.

132 Por. T. Pawluk, Bierzmowanie w świetle postanowień Soboru Waty-
kańskiego II i posoborowego prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 20 
(1977), nr 1-2, s. 180.

133 Por. tamże, s. 181.
134 Por. J. Kowalczyk, De extraordinario confirmationis ministro. Com-

paratio inter disciplinam Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium, 
Romae 1969, s. 57-60.
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Jednak papież Paweł VI, pragnąc zaradzić trudnościom 
w związku z szafowaniem sakramentu bierzmowania, wydał 
dnia 30 listopada 1963 roku motu proprio „Pastorale munus”135. 
W dokumencie tym papież upoważnił biskupów rezydencjal-
nych, wikariuszów i prefektów apostolskich, administratorów 
apostolskich ustanawianych na stałe, opatów i prałatów udziel-
nych136 do delegowania kapelanów jakichkolwiek zakładów 
leczniczych, żłobków137, sierocińców i więzień138, aby mogli 
oni bierzmować wiernych, którym grozi niebezpieczeństwo 
śmierci, przy zachowaniu przepisów zawartych w dekrecie 
„Spiritus Sancti munera”. Wyliczenie instytucji, których kape-
lani mogą otrzymać uprawnienie do bierzmowania, jest taksa-
tywne.

Motu proprio „Pastorale munus” nie przyznaje więc upraw-
nień bezpośrednio prezbiterom, lecz biskupom rezydencjal-
nym i innym ordynariuszom miejsca, a ci dopiero mogą udzie-
lać wła dzy bierzmowania kapelanom określonych instytucji. 
Chociaż w motu proprio nie ma mowy o tym, że jeżeli w jednej 
instytuc ji jest kilku kapelanów, to nie wolno upoważniać do 
bierzmowa nia więcej niż jednego z nich, to jednak mając na 
uwadze dekret „Spiritus Sancti munera” i wydane po nim do-
kumenty, należy uważać, że również na mocy tego rozporzą-
dzenia papieskiego może być delegowany do bierzmowania 
tylko jeden kapelan w jednym zakładzie139.

135 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 56 (1964), 5-12.
136 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1964), s. 6; Podmiot uprawnień 

z motu proprio „Pastorale munus” został poszerzony pismem Sekretariatu 
Stanu z dnia 24 listopada 1964 roku, które ogranicza swą moc obowiązują-
cą tylko do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary i podległych jej ordynariu-
szów.

137 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 158.
138 Por. T. Pawluk, dz. cyt., s. 182.
139 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., s. 157.
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Uprawniony do bierzmowania kapelan udziela go niegodzi-
wie, jeżeli:

1) proboszcz jest obecny; 
2) proboszcz jest nieobecny, ale łatwo go powiadomić i chce 

udzielić bierzmowania;
3) proboszcz jest nieobecny, ale łatwo można powiadomić 

bisku pa i chce on udzielić bierzmowania140.
Ponadto udzielając bierzmowania kapelan winien zachować 

końcowe przepisy dekretu „Spiritus Sancti munera”, a więc 
uwzględniać przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego, 
bierzmować według przepisa nego obrzędu i bezinteresownie, a po 
bierzmowaniu winien zadbać o sporządzenie odpowiednich adno-
tacji i o zawiadomienie miejscowego ordynariusza141.

Dzięki motu proprio „Pastorale munus” sprawa nadzwyczaj-
nego szafarza sakramentu bierzmowania posunęła się nieco 
naprzód, gdyż:

1) biskupi rezydencjalni i inni ordynariusze miejsca na stałe 
otrzymali władzę delegowania kapelanów do bierzmowania;

2) nie tylko kapłani posiadający proboszczowską władzę 
tery torialną mogli odtąd bierzmować wiernych znajdujących 
się w niebezpieczeństwie śmierci, ale również kapelani szpitali 
i innych instytucji wymienionych w motu proprio; 

3) nie został podany powód niebezpieczeństwa śmierci, to-
też wymienieni kapelani mogli bierzmować w każdym przy-
padku, ilekroć roztropnie można było sądzić o możliwości na-
dejścia śmierci, podczas gdy dekret „Spiritus Sancti munera” 
upowa żniał kapłanów z terytorialną władzą proboszczowską 
do bierzmowania wiernych, którzy byli w niebezpieczeństwie 
śmier ci z powodu ciężkiej choroby.

140 Por. tamże, s. 160.
141 Por. tamże.
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Jednakże wiele kwestii związanych z udzielaniem bierzmo-
wania przez prezbitera zostało nadal nierozwiązanych, na przy-
kład nie brano do tej pory pod uwagę, że sakramentów świę-
tych znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci chorym 
przeważnie udzie lają wikariusze współpracownicy, a nie pro-
boszczowie.

SUMMARY

Therefore, the “Pastorale munus” motu proprio does not 
grant the faculties directly to presbyters but to residential bish-
ops and other local ordinaries, who can in turn grant the faculty 
to confirm to chaplains of specific institutions. The motu pro-
prio does not state that in case of several chaplains in one insti-
tution, the faculty to confirm should not be granted to more 
than one of them; however, taking into account the decree 
“Spiritus Sancti munera” and the documents issued later, it 
should be assumed that also by virtue of this papal regulation, 
only one chaplain can be delegated to confirm at a single estab-
lishment
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CIAŁO JEZUSA JAKO POKARM W ŚWIETLE  
J 6,55A

The Body of Christ as a food in the light of J 6,55a

Wstęp

Co nowego można napisać w artykule o Eucharystii? Czy 
zdołamy ogarnąć całą „Szerokość, Długość, Wysokość i Głę-
bokość, i poznać miłość Chrystusa”1 (Ef 3,18n), zawartą w tym 
sakramencie? Wchodząc w głąb słów Jezusa: „Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem” (J 6,55a), przedstawiono ich szerszy 
kontekst, również na tle innych wypowiedzi Jezusa. Jedno-
cześnie w przestrzeni starotestamentalnych wydarzeń i symbo-
li szukano zapowiedzi, które miały swoje wypełnienie w No-

1 *Elżbieta Piskorowska – mgr lic.; miejsce pracy: Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 1 w Gdańsku; nauczyciel religii. Wykształcenie: 

2007 / 2008 - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Św. 
Jana Chrzciciela Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego, kurs dokto-
rancki, teologia duchowości Dane kontaktowe:

Adres zamieszkania: ul. Myśliwska 46B/7, 80-283 Gdańsk; mail: elis-
heba.ps@gmail.com; tel. 503 588 195.

1 Cytaty w artykule według przekładu: Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu (Biblia Tysiąclecia), red. Zespół biblistów z inicjatywy Bene-
dyktynów Tynieckich, wyd. V, Poznań 2000 [dalej cyt. BT].
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Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
17/2012



246246

wym Testamencie. Odkrycia i wnioski ujęto w trzech sferach: 
Ciało Jezusa jako pokarm wyzwolenia, jako pożywienie w dro-
dze ku nowej Ziemi Obiecanej i pokarm na życie wieczne.

1. Ciało Jezusa pokarmem wyzwolenia

Ostateczne ocalenie Izraela z rąk faraona przyszło przez 
ofiarę niewinnych (Wj 12,21.29). W ten sposób działa Bóg, 
który patrzy dalej i głębiej oraz widzi to, co duchowe, przyszłe 
i wieczne. Zbawia. Wyzwala nie tylko Izrael, lecz także Egip-
cjan, bo bierze sobie spośród nich ofiary czyste: pierworodne 
dzieci Egipcjan i niewinne zwierzęta (Wj 12,33). Podobnie 
działa w dalszych dziejach narodu wybranego. Zbawia poprzez 
ofiarę z niewinnych. 

Baranek w Izraelu był składany w ofierze zamiast kogoś, za 
grzechy wielu. Przygotowywano go co roku na święto Paschy2. 
Wtedy stawał się tym barankiem, którego krew ocaliła naród 
wybrany z rąk ciemiężycieli. Dla Izraela bowiem upamiętniać, 
wspominać oznacza uobecniać. To coś więcej niż tylko wracać 
pamięcią wstecz do ważnych wydarzeń z przeszłości3. Podob-
nie Chrystus jako „Baranek Boży” (J 1,36) uobecnia dzieło na-
szego wyzwolenia w każdej Eucharystii. Istnieje oczywiście 
zasadnicza różnica pomiędzy starotestamentalnym „uobecnia-
niem”, które było wyjątkową pamiątką dawnych wydarzeń, 
a uobecnieniem zbawczego misterium Chrystusa w sakramen-
cie.

2 B.M. Metzger, M.D. Coogan, Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1997,  
s. 583-584.

3 J.F. Craghan, Księga Wyjścia, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świę-
tego, red. W.R. Farmer, Warszawa 2000 [dalej cyt. MPS], s. 337. Zob. też: T.M. 
Dąbek, Przygotowanie idei Eucharystii jako duchowego pokarmu w Starym Testa-
mencie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 41, (1988) 4, s. 315.
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Przyjmując znaczenie greckiego wyrażenia sarks (użytego 
w J 6,55 na określenie Ciała Jezusa) jako ciało fizyczne i mię-
so4, odnajdujemy nowy sens Ciała Jezusa ofiarowanego i poda-
nego do spożycia. Eucharystia nie jest jakimś wyobrażenio-
wym wspomnieniem lub symbolem, ale staje się prawdziwym 
pokarmem materialnym na wzór baranka paschalnego.

Wydarzenie paschy w czwartej Ewangelii jest na tyle istotne, 
że niektórzy komentatorzy skłaniają się do podziału całej Ewange-
lii na trzy partie odpowiadające trzem świętom paschy5. Hebrajski 
czasownik pasah da się przetłumaczyć jako „być kulawym, 
kuleć”6 i równie dobrze w sensie przenośnym jako „skakać, tań-
czyć, przejść, ocalić, obejść”7. W Księdze Rodzaju Bóg mówi, że 
chociaż wąż ugodzi potomstwo niewiasty w piętę, to sam zostanie 
całkowicie pokonany (Rdz 3,14n). Ugodzenie w piętę i utykanie 
to obraz męki i śmierci potomka niewiasty, Baranka nowej paschy. 
Zmiażdżenie głowy węża, przejście, skakanie, tańczenie z radości 
to obraz zwycięstwa potomka niewiasty nad szatanem i ocalenia 
innych. Te dwa obrazy symbolizują przejście ze śmierci do życia, 
z częściowej porażki do ostatecznego i trwałego zwycięstwa. 

Pascha wyjścia została przyćmiona w historii zbawienia 
przez inne wydarzenia „wyjścia”, np. powrót z niewoli babi-
lońskiej8. Bóg JHWH9 każe zapomnieć o wydarzeniach minio-

4 A. Abramowiczowa, Słownik grecko-polski, t. 4, Warszawa 1965,  
s. 37; zob. też: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testa-
mentu, Warszawa 1995, s. 550-551.

5 S. Gądecki, Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1996, s. 38-43.
6 G. Witaszek, Baranek paschalny wyjścia, w: Biblia o Eucharystii, red. 

S. Szymik, Lublin 1997 [dalej cyt. BE], s. 10-11.
7 H. Langkammer, Eucharystia jako anamneza, w: BE, s. 44.
8 G. Witaszek, Prefiguracja Eucharystii w Starym Testamencie, w: Je-

zus eucharystyczny, red. M. Rusecki, M. Cisło, Lublin 1997, s. 33.
9 Zapis spółgłosek JHWH w miejsce niewymawianego przez Żydów 

świętego imienia Boga - Jahwe.
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nych, a skupić się na wydarzeniach obecnych, bo dokonuje 
rzeczy nowej: „pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie?” 
(Iz 43,16-19). To samo pytanie Bóg Ojciec mógłby postawić 
Żydom, odnosząc je do swego Syna. Nowa pascha zupełnie 
przyćmi dawniejsze paschy, które są ważne o tyle, o ile przygo-
towują nową i są jej typem. 

Po cudownym rozmnożeniu chleba, a przed wygłoszeniem 
mowy eucharystycznej Jezus kroczy w ciemnościach po wzbu-
rzonym jeziorze (J 6,16-21). Jest tym samym Bogiem, który 
pokonał żywioł wody, przeprowadzając Izraelitów przez Mo-
rze Czerwone 10. Jezus pokonuje siły zła. Baranek z Apokalipsy 
zwycięża szatana, jest Panem panów i zwycięskim królem. Po-
siada pełnię mocy Bożej (Ap 19,16; 22,13). Wszystkie atrybu-
ty nowego Baranka uobecniają się w Eucharystii.

Głębokie myśli kryją się za stwierdzeniem - bez niewoli nie 
ma paschy. Bez ujrzenia swoich więzów i zniewoleń człowiek 
nie ma potrzeby wyzwolenia i przejścia. „Każdy bowiem, kto 
źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby 
jego uczynki nie zostały ujawnione” (J 3,20). Światłem jest Je-
zus (J 8,12). Kto nie zbliża się do żywego Jezusa, ten nie ma 
szansy przeżyć cudu paschy. Kto natomiast uznaje swoją nie-
wolę i zbliża się do Jezusa, ten może doświadczyć cudu przej-
ścia. Jednak zbliżenie się do Jezusa poprzez spożywanie Jego 
Ciała nie może być czynnością magiczną, ale pełną wiary11. 
Jezus mówi w mowie eucharystycznej: „pośród was są tacy, 
którzy nie wierzą” (J 6,64). Ci, którzy nie wierzą, nie mają 
szans na uwolnienie z niewoli.

10 Wzburzone i ciemne morze jest symbolem zła i królestwa Szatana. 
Zob. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 126-
127.

11 O warunku wiary pisze: A. Paciorek, Ewangelia umiłowanego ucz-
nia, Lublin 2000, s. 318-319.
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Kto nie będzie spożywał Ciała Jezusa, ten nie będzie miał 
życia na wieki (J 6,53). Pożywianie się Jezusowym pokarmem 
jest warunkiem osiągnięcia zbawienia. To spożywanie ma dwa 
wymiary. Wspomniany już wymiar materialny (sarks – mięso, 
ciało fizyczne) oraz wymiar duchowy. Spożywanie w wymia-
rze duchowym polega na uczestnictwie w uobecnianych w Eu-
charystii czynach zbawczych Mesjasza, szczególnie: wciele-
nia, męki, śmierci i zmartwychwstania. W tym kontekście 
będziemy rozpatrywać Ciało Jezusa jako Ciało Boga-Człowie-
ka. Sarks oznacza bowiem również naturę człowieka i wymiar 
ziemski ludzkiej egzystencji12. 

Ten, który „został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony 
dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4,25), uchronił nas przed 
karą, bo „spadła nań chłosta zbawienna dla nas” (Iz 53,5). Je-
zus poprzez ofiarę swego Ciała daje nam uczestnictwo w łasce 
zbawienia, gdyż cała kara za grzech ludzi spoczęła na Nim. 
Dlatego spożywający Ciało Chrystusa są obdarzeni mocą do 
przeciwstawiania się grzechowi13. Z Egiptu14 złych uczynków 
i kar można wyjść. Można być mocną ręką wyprowadzonym 
przez Wszechmocnego. Faraon w nas i na zewnątrz nas może 
być „wyrzucony precz” (J 12,31). Kto karmi się Ciałem Jezusa, 
dostępuje daru zbawienia i uświęcenia. Spożywający otrzymu-

12 Sarks jako natura i wymiar ziemski życia człowieka wymienione w: 
X. Léon-Dufour, Ciało, w: Słownik teologii biblijnej, red. tenże, Poznań 
1981, s. 141; zob. też: R. Popowski, Wielki słownik..., s. 550-551. 

13 Niektóre grzechy wymieniane w Nowym Testamencie to: nieczy-
stość, bałwochwalstwo, nienawiść, gniew, kłótnie, kłamstwo, wynoszenie 
się, pycha, podstęp, chciwość, pogoń za zaszczytami, pijaństwo, niepoha-
mowanie, niestałość (zob. Ga 5,19-21; Rz 1,21nn; 13,13; 2 Kor 12,20; 2 Tm 
3,2-5; Ap 22,15). Ci, którzy dopuszczają się takich występków, nie osiągną 
życia na wieki (por. Ga 5,21).

14 Egipt jest symbolem zła, panowania Szatana - faraona. Por. G. Wita-
szek, Baranek paschalny..., s. 11, 17.
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ją pokarm wyzwolenia, prowadzący z ciemności ku światłu  
(J 8,12). Tym samym są uzdalniani do dobrych postaw, cnót 
i uczynków15.

Biblia hebrajska na określenie ciała używa przede wszyst-
kim słowa basar, które oznacza między innymi: surowe, żywe 
i krwawe mięso człowieka16. Nasuwa się tutaj obraz skropienia 
krwią baranka progów i odrzwi domów Izraelitów oraz w póź-
niejszej historii narodu wybranego - obraz skropionego krwią 
ołtarza17. Łatwo tu również o skojarzenia krwawej ofiary ba-
ranka z żywym i krwawym cierpieniem Chrystusa.

Na krzyżu zostaje złamana niewola grzechu18. Dzieci Boże 
mogą otrzymać wolność. Nasza wolność bierze się z tego, że 
Ciało Boga-Człowieka było posłuszne Duchowi Boga Ojca 
(Flp 2,8-10). Jeśli nasze cielesne odruchy będą poddawane pod 
działanie ducha, będzie łamana niewola ciała i zostanie otwarta 
droga ku wolności. Jezus woła niejako: „Wyjdźcie na wol-
ność!” i obiecuje: „Nie będą już łaknąć ani pragnąć” (Iz 49,9-
10). Wolność łączy się z nie pragnieniem i nie łaknieniem, czy-
li nie pożądaniem już więcej niczego, bo Bóg nasyci człowieka. 
Człowiek Starego Testamentu pożywiał się manną. Człowiek 

15 „Nowy człowiek” posiada swoistą wolność. Por. A.J. Nowak, Logos 
eucharystyczny źródłem żywej wolności, w: Jezus eucharystyczny, red. M. 
Rusecki, M. Cisło, Lublin 1997, s. 96-106. W katalogu nowotestamental-
nych cnót wymienia się m.in.: miłość, wiarę, radość, pokój, powściągli-
wość, cierpliwość, dobroć, wierność, wytrwałość, łagodność, uprzejmość, 
opanowanie, sprawiedliwość, przyjaźń, przebaczanie, pobożność (zob. Ga 
5,22n, 1 Tm 6,11; 2 P 1,5nn, Mt 18,21n).

16 F. Baumgärtel, Fleisch im Alten Testament, w: Theologisches Wörter-
buch zum Neuen Testament, t. 7, red. G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1966, 
s. 105-107.

17 G. Witaszek, Prefiguracja..., s. 34.
18 „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34).
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Nowego Testamentu pożywia się Ciałem, napełniającym po-
trzebnymi łaskami.

2. Ciało Jezusa pokarmem na drogę do nowej Ziemi 
Obiecanej

Manna i przepiórki na pustyni, były pokarmem zesłanym 
Izraelitom przez Boga JHWH w sposób cudowny19. Podobnie 
- rozmnożenie przez Jezusa chleba dla kilku tysięcy osób i cho-
dzenie po jeziorze, następujące po tym fakcie, karzą przypusz-
czać, że cudowny jest też chleb, o którym Jezus naucza zaraz 
po tym (J 6,11-59). 

Manna była Izraelitom nieznana. Głodni pytali: „Co to 
jest?” (Wj 16,15)20 Podobnie Eucharystia, chleb na wzór man-
ny, to nowość dla słuchaczy mowy eucharystycznej wygłoszo-
nej w Kafarnaum (J 6,41n.52). Mesjasz przynosi z sobą zapo-
wiedziany chleb21 i zaskakuje naród wybrany jego tożsamością. 
Ten pokarm przewyższa starotestamentalną mannę, gdyż daje 
życie na wieki. Chlebem życia jest Bóg-Człowiek, cierpiący 
i zwycięski. Ludzie mogą dzięki Niemu żyć w Królestwie Bo-
żym.

Zesłanie manny było odpowiedzią na szemranie Izraelitów. 
Izraelici często w czasie wędrówki przez pustynię nie rozumie-

19 S. Łach, Księga Psalmów, w: Pismo Święte Starego Testamentu, 
VII/2, Poznań 1990, s. 355.

20 A. Jankowski, Manna, w: Podręczna encyklopedia biblijna, t. 2, red. 
E. Dąbrowski, Poznań-Warszawa-Lublin 1960, s. 25.

21 Rabini czasów Starego Testamentu spodziewali się „manny przy-
szłości”, która miała przyjść w czasach mesjańskich; por. A. Jankowski, 
Manna..., s. 26. Zob. też: B. Poniży, Manna w tradycjach biblijnych, „Stu-
dia Theologica Varsaviensia” 26 (1988) 1, s. 105; zob. S. Łach, Księga Wyj-
ścia, w: Pismo Święte Starego Testamentu, I/2, Poznań 1964, s. 171.
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li i nie akceptowali Bożego planu dla ich historii. Cierpienia, 
niebezpieczeństwa i próby wywoływały w nich brak zaufania 
Bogu i niecierpliwość. Wołali niejako: „Dość! Dość tym wa-
runkom! Dość Twego prowadzenia! Dość, bo umrzemy z głodu 
i z braku napoju!” (Wj 16,2n; Lb 11,4-6; Wj 17,2-4). Bóg 
JHWH uczył swój lud tej prawdy, że o nic nie muszą się trosz-
czyć, bo On jest ich matką, karmicielem, zabezpieczeniem22. 

Bóg Ojciec daje chleb, którym jest Syn: „Ojciec mój daje 
wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32), „chleb mocnych”, 
„zboże niebieskie”23 (Ps 78,23-25). Trzeba wielkiego zaufania, 
aby żyć dzięki spożywaniu tego chleba. Trzeba zaufać Bogu, 
zaakceptować swą historię, swój głód i swe pragnienie zosta-
wić w rękach Bożych. Nie lękać się o to, co doczesne (o „man-
nę”, „przepiórki”)24. Wtedy Pan nie będzie karać za niewiarę25. 

Celem wędrówki jest prawdziwe życie. Pokarmem dla pod-
trzymania i rozwoju życia jest Ciało Tego, który sam tą drogę 
przeszedł i który jest drogą (J 14,6). Jezus sam stwierdza w mo-
wie o starotestamentalnej mannie, że jest prawdziwym pokar-
mem z nieba. O Chrystusie jako chlebie mógłby powiedzieć 
Mojżesz: „To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm” (Wj 
16,15). Podobnie jak pokarm, gdy się go spożywa, ulega znisz-
czeniu (choć też staje się w pewnym sensie częścią spożywają-
cego), tak można doszukać się analogii i twierdzić, że Jezus 
zniżając się do człowieka (wcielając się i umierając na krzyżu) 
ulega zniszczeniu po to, abyśmy mieli życie. Ukrzyżowany 

22 G. Witaszek, Prefiguracja..., s. 40.
23 Starotestamentalna manna była chlebem aniołów, chlebem nieziem-

skim, dającym moc narodowi wybranemu. Por. S. Łach, Księga Psalmów..., 
s. 355. Por. także: B. Poniży, Manna..., s. 96-116.

24 „Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swo-
je ciało (...) O to wszystko poganie zabiegają” (Mt 6,25.32).

25 Jak to miało miejsce niejednokrotnie w życiu narodu izraelskiego, 
np. na pustyni (Ps 78,16-36).
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i zmartwychwstały Chrystus staje się zarazem w jakimś sensie 
częścią wierzącego, przeobraża go w siebie.

Jezus jako pokarm zaspokaja wszelkie pragnienia ludzi, 
każdy ich głód26. Odpowiada więc na nasze podstawowe po-
trzeby27 miłości, szczęścia i życia. Ciało Chrystusa jest dla 
wszystkich ludzi, szczególnie dla tych, którzy poszukują mą-
drości, prawdy i prawdziwego chleba (J 6,24; 14,6). Wszyscy 
potrzebują chleba powszedniego do życia doczesnego. Tak 
samo ci, którzy chcą żyć wiecznością, potrzebują Ciała Jezusa.

Nawet poganie spożywali ciało ofiarowywanych bogom 
zwierząt, chcieli w ten sposób zaskarbić sobie dobro, obecność 
bóstw, siłę do życia oraz nawet nieśmiertelność28. Idea spoży-
wania Ciała Boga-Człowieka była przygotowywana stopniowo 
w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie Jezus jako 
Ciało objawia się też w stopniowy sposób - najpierw jako Lo-
gos, które stało się ciałem, potem chleb z nieba, a następnie 
jako Ciało, wydane na krzyżu za życie świata.

Bóg jest Panem życia, życia doczesnego, materialnego, 
wiecznego i duchowego. Bóg JHWH z zadziwiającą precyzją 
określał, czym mają pożywiać się ludzie, a czego nie mają jeść 
(Rdz 1,29n; 9,3n). W Nowym Testamencie również wyraził się 
na ten temat, dając konkretny pokarm. Wszyscy słyszący sło-
wa: „Bierzcie i jedzcie” (Mt 26,26) są zaproszeni do spożywa-
nia Ciała Pana. Nie tylko Izrael jest spadkobiercą zapowiedzi 
Starego Testamentu. Jezus jako starotestamentalny Sługa Pań-
ski zostaje ustanowiony światłością dla pogan (Iz 49,6). Ciało 
Sługi jest prawdziwym pokarmem i bramą zbawienia. Nikt 

26 Manna Starego Testamentu przemieniała się w to, czego kto zaprag-
nął. Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, w: Pismo Święte Starego Testa-
mentu, VIII/3, Poznań-Warszawa 1969, s. 225-226.

27 Współcześnie w psychologii używa się słowa głód na określenie po-
trzeby człowieka.

28 M. Lurker, Słownik..., s. 75.
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z ludzi nie może wejść do wiecznego życia pomijając Jezusa  
(J 10,7-9; 14,6). Pokarm jest dla wszystkich, ale tylko tym daje 
życie, którzy odpowiedzą wiarą na słowa Jezusa. Ci, co nie 
wierzą, odchodzą (J 6,66n).

Dostrzeżony tutaj uniwersalizm ma o wiele głębszy wymiar. 
Ogromna troska Boga o zbawienie każdego człowieka, nawet 
tego, który nie słucha słów Bożych, powoduje, że łaski płynące 
ze spożywania Ciała przez sprawiedliwych rozlewają się na 
tych, którzy Ciała nie spożywają. Wierzący mogą wstawienni-
czo dopełniać „udręk Chrystusa” (Kol 1,24) za ludzi. 

W czwartej Ewangelii rozdziały od 1 do 12 mieszczą w so-
bie objawienie Jezusa światu, a rozdziały od 13 do 20 - obja-
wienie chwały uczniom29. Mowa o chlebie z nieba skierowana 
jest więc do szerokiego grona słuchaczy, właściwie do wszyst-
kich. Może być jednak przyjęta bądź nie.

Manna ze Starego Testamentu i stała opieka Boga JHWH 
nad Izraelem w czasie wędrówki przez pustynię była wyrazem 
miłości Stwórcy. Kosztując manny Izraelici mogli kosztować 
słodyczy, czułości i opieki samego Boga30. 

Ewangelię według św. Jana spisuje „uczeń umiłowany przez 
Jezusa” (J 21,20). Przepełniony tą miłością opowiada o Bogu, 
który jest miłością (1J 4,16). Ojciec ukochał wszystkie swoje 
dzieci do tego stopnia, że Syna posłał na świat, aby dać Go na 
ofiarę za życie dzieci (J 10,17n). Ojciec jest Tym, który stale 
daje. Największym i najkosztowniejszym darem miłującego 
Ojca jest Syn i Duch Święty, dany nam dzięki wypełnieniu mi-
sji przez Syna (J 16,7). 

Jezus mówi z miłością: „Chodźcie, posilcie się!” (J 21,12). 
Mówi niejako: „Mam dla was pokarm, pokarm miłości i jed-

29 T. Okure, Ewangelia według św. Jana, w: MPS, s. 1304.
30 G. Witaszek, Prefiguracja..., s. 39; A. Paciorek, Motyw manny w mo-

wie eucharystycznej Jezusa, w: BE, s. 155.
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ności ze Mną”. Jezus prosi Ojca, aby ojcowska miłość, którą 
został obdarowany, była w spożywających jego Ciało (J 21,12; 
6,56n). „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie 
swoje” (1J 3,16). Oddał za nas swoje Ciało (J 6,51), Ciało Bo-
ga-Człowieka, które dokonało misji przedziwnej i wielkiej - 
odkupiło całą ludzkość, wszystkich ludzi wszystkich czasów. 
Tak oto miłość Boga obejmuje każdego. Dobitnie wyraża się 
w darze Ciała do spożycia, Ciało to uobecnia wszystkie czyny 
miłości, pokory i wydania się Boga (Flp 2,6-8). 

Na zapowiedzianej w Starym Testamencie uczcie mesjań-
skiej miał zawiązać się węzeł wspólnoty między spożywają-
cym a Bogiem31. Człowiek osiągnie szczęście i bliskość z Bo-
giem, będzie spożywał razem z Nim, będzie z Nim twarzą 
w twarz (1 Kor 13,12). W Chrystusie spełnia się zapowiedź 
uczty mesjańskiej. Oczekiwany długo pokarm przyszedł  
(J 6,31n). Ciało Jezusa jest pokarmem ostatecznym, innego już 
nie będzie32. Na wieki wieków w centrum będzie Baranek zabi-
ty i zmartwychwstały (Ap 5,6). Wszyscy „odziani w białe sza-
ty” opłukali się we krwi Baranka. 

Jezus dopiero w przyszłości zaspokoi wszystkie pragnienia 
i każdy głód człowieka33. Nie do końca wszystkie już tu na 
ziemi. Owce będą się pasły jeszcze po przekroczeniu bramy  
(J 10,9). Nie będą już niczego pragnąć, ani nie będą cierpieć, 
bo Baranek będzie troszczyć się o nich. Poprowadzi ich do sa-
mych źródeł życia (Ap 7,13-17).

Na eschatologicznej uczcie będzie spożywane mięso i pite 
wino (Iz 25,6). Niebywale łączy się ta przepowiednia z real-
nym ciałem sarks, mięsem Syna Człowieczego - przeistoczo-

31 L. Stachowiak, Księga Izajasza, w: Pismo Święte Starego Testamen-
tu, IX, Poznań 1996, s. 370-372; zob. też: M. Lurker, Słownik..., s. 75-76.

32 F.J. Moloney, The Gospel of John, w: Sacra Pagina Series, 4, red. 
D.J. Harington, Collegevill 1998 s. 119, 222, 225.

33 Tamże, s. 214.
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nym chlebem. Przemienione wino ze stołu Pańskiego jest na-
pojem duchowym, Krwią zwycięstwa Jezusa (J 6,55b).

W czwartej Ewangelii eschatologia już jest zrealizowana. 
Wybór za lub przeciw słowom Jezusa jest wyborem na wiecz-
ność. Zbawienie i potępienie człowieka dokonuje się tu i te-
raz34. Jeśli ktoś nie przyjmuje słowa o Ciele do spożywania, 
tym samym nie przyjmuje zbawienia (J 6,53-54). Kto Jego nie 
przyjmie, ten nie przyjmie obietnic życia, wyzwolenia i szczęś-
cia.

3. Ciało Jezusa pokarmem na życie wieczne

Życie wieczne wierzących jest możliwe dzięki ziemskiemu 
życiu i dokonywanym dziełom zbawczym Jezusa. Ciało Chry-
stusa to pokarm duchowy, jednoczący z Bogiem tych, którzy 
go spożywają.

Słowa Jezusa, Jego nauka są pokarmem duchowym na wzór 
pokarmu dla ducha Starego Testamentu, jakim była Tora35. Sło-
wa Chrystusa dają życie (J 6,63). Kto ich słucha, ten jest szczęś-
liwy i święty. Bóg Ojciec wskazuje na Jezusa: „To Syn mój 
wybrany, Jego słuchajcie!” (Łk 9,35). Każdy, kto uwierzy Je-
zusowi, że to On jest drogą, prawdą i życiem, ma obiecane ży-
cie wieczne (por. J 3,15; 14,6). 

Dla Jezusa pokarmem jest wola Ojca (J 4,34; 5,30; 6,38). 
Jezus jest Słowem (Logos) Ojca. Mówi posłusznie wszystko, 

34 T. Penar, Wstęp szczegółowy do ksiąg Nowego Testamentu, Pelplin 
1982, s. 34; zob. także: S. Gądecki, Wstęp..., s. 66-67.

35 Tora (hebr.) czyli Pięcioksiąg utożsamia się ze Słowem Boga i Jego 
wyrokami, które są prawdą i dają szczęście. Por. S. Łach, Księga Psal-
mów..., s. 164-165.
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co przekazał Mu Ojciec (J 14,24)36. Owce natomiast słuchają 
głosu Pasterza i otrzymują życie wieczne (J 10,27n). Słowo Je-
zusa ma moc tu i teraz: „Kto słucha słowa mego (...) ze śmierci 
przeszedł do życia” (J 5,24). Słowo jest granicą i źródłem ży-
cia37. Jezus objawia: „Słowa, które Ja wam powiedziałem są 
duchem i są życiem” (J 6,63). Słowa z mowy eucharystycznej 
też, jak najbardziej, są słowami życia i ducha. Jezus dając na 
pokarm całą swoją osobę, ofiarowuje tym samym swoją Boską 
naturę.

Izraelici fascynowali się manną i uważali ją za cudowną, ale 
manna nie dawała życia ponad to na ziemi (J 6,49). Jezus wy-
jaśnia: „To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda” (J 6,63). 
Chodzi o życie nie materialne, ale duchowe - życie ducha i du-
szy wierzących. Jezus zapewnia wprost: „Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10,28). 
Duszy bowiem nie wprowadza w stan śmierci ktoś z zewnątrz, 
ale sam człowiek może od wewnątrz wprowadzić duszę 
w śmierć (w grzech) (Mk 7,21; Rz 6,21-23). Możliwa jest 
śmierć duchowa. Bóg mówi do nas: „Kładę przed wami życie 
i śmierć (...) Wybierajcie więc życie, abyście żyli (...), miłując 
Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego” (Pwt 
30,19n). Tylko wiara w Jezusa jako Boga, który mówi: „Ja je-
stem chlebem życia” (J 6,48), „kto go je, nie umrze” (J 6,50), 
daje nadzieję na prawdziwe życie. Jezus wyjaśnia dalej: „Jeże-
li bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grze-
chach swoich” (J 8,24). 

36 „Nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca”.

37 W usta Jezusa można by włożyć słowa: „Słuchajcie Mnie, a jeść bę-
dziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie 
uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie” 
(Iz 55,2n).
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Celem życia osoby sarks nie jest śmierć cielesna. Prawdzi-
wym życiem jest życie duchowe, które Jezus stara się przedsta-
wić w swoich słowach, znakach i czynach, używając terminów 
i zależności ze świata widzialnego. Wyjątkowo w rozmowie 
z Samarytanką wprost mówi o tym, co duchowe: „Bóg jest du-
chem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Du-
chu i prawdzie” (J 4,24). 

Śmierć duchowa jest przeciwstawiona narodzinom ducho-
wym (J 1,13; 3,5-8). Człowiek rodzi się nie z żądzy ciała, ani 
z krwi, ale z Boga. Z ciała rodzi się ciało, a z ducha duch. Z Bo-
żego ducha ludzie otrzymują swojego ducha. Jeśli utracą życie 
duchowe, mają szansę narodzić się duchowo na nowo (J 3,7).

Istnieje związek pomiędzy duchem człowieka a Duchem 
Boga. Ten związek jest możliwy dzięki Ciału Syna Człowie-
czego, który mówi: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Użyty tutaj grecki 
termin menein nie oznacza tylko trwania, ale wyraża również 
wzajemne bycie w sobie38. To spożywanie nie jest i nie może 
być jedynie duchowym asymilowaniem39, ale odpowiedzią ca-
łego człowieka (jego życia, myśli, czynów). Duchowa wspól-
nota z Bogiem jest wyobrażona i przedstawiona w ostatniej 
wieczerzy (J 13-17).

Bóg odpowiada na tęsknoty i pragnienia ludzi Starego Te-
stamentu: „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie 
moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, 

38 P. Perkins, Ewangelia według świętego Jana, w: Katolicki Komen-
tarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001 
s. 1140. Zob. też: J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002,  
s. 416.

39 S. Schulz, Das Evangelium nach Johannes, w: Das Neue Testament 
Deutsch, 4, Göttingen 1975, s. 107-108; por. także: A. Wikenhauser, Das 
Evangelium nach Johannes, w: Regensburger Neues Testament, 4, Regens-
burg 1961, s. 130.
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spragniona, bez wody” (Ps 63,2). Pokarm dla duchowego wy-
miaru człowieka będzie sycił, „niby sadłem i tłustością”40 (Ps 
63,6).Termin basar wyraża między innymi wewnętrzną posta-
wę całego człowieka, który tęskni za tym, co duchowe, gdyż 
odczuwa głód wydobywający się z jego wnętrza41. Jezus wspa-
niale odpowiada na te tęsknoty - daje swe Ciało za życie du-
chowe umiłowanych.

Poprzez pożywianie się Ciałem Chrystusa człowiek jedno-
czy się z Bogiem miłości. Ma szansę zmienić się. Z tego zjed-
noczenia wypływa kolejny dar - życie wieczne wespół z Bo-
giem-Człowiekiem i Bogiem Ojcem (J 6,54-57). To 
zjednoczenie nie dokonuje się bez wiary - „błogosławieni, któ-
rzy (...) uwierzyli” (J 20,29). Błogosławieni czyli szczęśliwi, 
bo przebywają z Bogiem, źródłem i szczytem szczęścia. Owo-
ce Eucharystii trwają na wieki.

W raju pierwsi ludzie utracili komunię z Bogiem poprzez 
nasycenie swego pożądania i spożycie zakazanego pokarmu42. 
Eucharystia przywraca na nowo dar komunii z Bogiem. Czyni 
to również poprzez pokarm. Żywy pokarm, Ciało Syna Czło-
wieczego łączy człowieka z Synem i z Ojcem (J 6,56n). Syn 
Boży jest obrazem Ojca. Ukazuje tożsamość Ojca (J 14,8n). 
Ojciec daje nam chleb - Jezusa i daje Ducha Świętego (J 15,26). 
Żywa komunia z osobami Ojca i Syna wyraża się w obietnicy 
Jezusa: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją na-
ukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i miesz-
kanie u niego uczynimy” (J 14,23). W pełny sposób obietnica 
realizowana jest w pożywianiu się Eucharystią - żywym Jezu-

40 Tłuszcz jest symbolem obfitości. Zob. wyjaśnienie w przypisie do Ps 
63,6 w BT.

41 F. Baumgärtel, Fleisch…, s. 106-107. 
42 M. Lurker, Słownik..., s. 77.
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sem, który jest jedno z Ojcem (J 10,30). Punktem jednoczącym 
jest miłość (J 17,26).

Chrystus nakazuje: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę 
trwać]” (J 15,4). To od Boga wychodzi inicjatywa i pragnienie, 
by człowiek w Nim trwał. Jezus mimo że jest równy Ojcu, jed-
nocześnie żyje przez Ojca i życie płynące od Ojca przekazuje 
wiernym: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, 
tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). 
Trwanie w Chrystusie daje spożywanie Jego Ciała (J 6,56). 
W sensie pełniejszym chodzi o wspólnotę z całym Chrystusem 
– sarks, o karmienie się Jego nauką, słowami, czynami, aż po 
zaczerpnięcie łask płynących z krzyża. Jezus skierował całą 
swoją ziemską historię na Ojca. Był z Nim całkowicie i zawsze 
zjednoczony. Do tego zjednoczenia zaprasza każdego człowie-
ka.

Owocem komunii z Bogiem jest przede wszystkim zmar-
twychwstanie w dniu ostatecznym, co Jezus powtarza paro-
krotnie w mowie eucharystycznej. Nie tylko dusza kosztować 
będzie szczęścia z obcowania z Bogiem na wieki, ale również 
ciało ludzi powstanie ze śmierci ku życiu wiecznemu.

Człowiek jest niepodzielną jednością: ciała, duszy i ducha 
(1 Tes 5,23). Sarks to ciało, które ulega zanikowi przed zmar-
twychwstaniem, bo odnosi się tylko do doczesności. Soma ist-
nieje dalej, również po zmartwychwstaniu43. Zapowiedziane 
zmartwychwstanie ciał nie stoi w sprzeczności z dotychczaso-
wą nauką o wyższości życia duchowego nad cielesnym, mate-
rialnym. „Duch daje życie” (J 6,63) zarówno duchowym wy-
miarom człowieka, jak i fizycznym. Duch, który jest obecny 
w Jezusie, wskrzesił Łazarza (J 11,1-44). W dniu ostatecznym 
Jezus wskrzesi też ciała spożywających Eucharystię – „Ja go 

43 J. Gnilka, Teologia..., s. 49-55. Sarks i soma to terminy użyte w No-
wym Testamencie na określenie ciała.
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wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Życie wieczne jest 
ściśle związane z owym wskrzeszeniem. Jeśli rzeczy ostatecz-
ne (zmartwychwstanie ciał i życie na wieki) pojmować w per-
spektywie Janowej eschatologii zrealizowanej, to obietnice 
wskrzeszenia rozumie się teraźniejszościowo. Stąd prosta do 
zrozumienia wydaje się teza o nie umieraniu człowieka żyjące-
go dzięki Eucharystii oraz nazywanie śmierci fizycznej snem44. 
Jezus idzie do zmarłego Łazarza, by go „obudzić”. Jezus nieja-
ko idzie już do tych, którzy posilają się Jego Ciałem, aby „obu-
dzić” ich w dniu ostatnim. 

 Sarks to osoba, ludzka natura, ciało fizyczne, wymiar ziem-
ski ludzkiej egzystencji45, człowieczeństwo46. Ludzka egzy-
stencja Chrystusa szczególnie: wcielenie, życie ukryte, działal-
ność publiczna, wszystkie słowa, czyny, uzdrowienia, męka, 
śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie są więc wydarzenia-
mi i czynami zbawczymi, którymi wierzący karmią się w cza-
sie Eucharystii. Oczywiście także obecnie odczytujemy słowa 
Jezusa: „Ja jestem chlebem żywym” (J6,51) jako obecność ży-
wego Boga-Człowieka w chlebie eucharystycznym.

Słowo odwieczne – Logos stało się Ciałem - sarks i zjedno-
czyło się z rodzajem ludzkim. Jezus okazał solidarność z ludź-
mi – „On to, istniejąc w postaci Bożej, (...) ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, (...) w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka” (Flp 2,6n). Stał się uniżonym i pokor-
nym człowiekiem, by móc karmić swym Ciałem tych, dla któ-

44 Zob. np. wypowiedź Jezusa: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz 
idę go obudzić” (J 11,11) lub „Dziewczynka nie umarła, tylko śpi” (Mt 
9,24). 

45 X. Léon-Dufour, Ciało..., s. 141.
46 Greckie sarks wykracza poza greckie kreas (mięso) i może nawet 

służyć jako określenie człowieczeństwa. Por. H. Seebaß, Fleisch, w: Theo-
logisches Begriffs - Lexikon zum Neuen Testament, t. 1, red. L. Coenen, 
Wuppertal 1971, s. 342.

ciało Jezusa JaKo PoKarm w świetle  J 6,55a



262262

rych przyszedł w Ciele. Logos przywdział ludzką słabość, nie-
moc, śmiertelność, zmysłowość, dostępność i widzialność. 
Tym samym przyjął ludzkie narodzenie, wzrastanie, dojrzewa-
nie i śmierć. Na stałe został wprzęgnięty w dzieje ludzkości 
i w jakiś tajemniczy sposób zjednoczył się z każdym człowie-
kiem47.

Bóg „zszedł na dół”, aby człowiek mógł „wejść do góry”. 
Zejście Syna Bożego na ziemię, spowodowało możliwość wej-
ścia człowieka do nieba, możliwość komunii z Bogiem. Owo 
„wejście do góry” może uobecniać się już w doczesności, w re-
lacji z Bogiem. 

W czwartej Ewangelii Jezus na górze rozdaje ludziom cu-
downie rozmnożony chleb (J 6,1-14). Góra jest strefą spotyka-
nia się z Bogiem, miejscem otrzymywania darów i komunii 
z Bogiem48. Każda Eucharystia jest taką górą. Na niej Bóg po-
sila swoje dzieci.

Jezus przed śmiercią tłumaczy: „Jeśli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Mówił o swej śmier-
ci za wielu, która przynosi „obfity plon”, pełnię obfitości. Plo-
nami są w życiu codziennym pokarmy, np. zboże, owoce. Z ob-
fitym stołem spotykamy się już w zapowiedziach Eucharystii 
w Starym Testamencie. Krzyż jest więc źródłem darów zba-
wienia i pokarmem na życie w obfitości49.

Symbolika wydarzeń wyjścia z niewoli egipskiej mogła być 
zrozumiana dopiero po nocy paschalnej50, podobnie tajemnica 

47 S. Mędala, Kontemplacja Boga w Jezusie według Czwartej Ewange-
lii, Collectanea Theologica  70,4(2000), s. 47-48.

48 O symbolu góry w Starym Testamencie pisze: R. Kereszty, Euchary-
stia w Nowym Testamencie, w: MPS, s. 201.

49 Pasterz owiec przynosi „życie w obfitości” (J 10,10).
50 S. Potocki, Misterium paschy Starego Testamentu, Ruch Biblijny 

i Liturgiczny 41,4(1988), s. 279.
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krzyża i mowa eucharystyczna daje się zrozumieć dopiero po 
wydarzeniach czwartku, piątku i nocy zmartwychwstania.

Eucharystia upamiętnia ofiarę Kalwarii aż do powtórnego 
przyjścia Pana (1Kor 11,26; Łk 22,16). Jezus mówi: „Jestem 
chlebem żywym (...) Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za 
życie świata” (J 6,51). Stąd spożywanie Eucharystii utrwala 
moment krzyża. Krzyż nie jest bezsensownym i smutnym wy-
darzeniem w życiu Jezusa. Tutaj są pokonywane i sądzone siły 
zła. Jest to ostateczne zwycięstwo i chwała Syna Bożego. JA 
JESTEM mimo że oddaje się w ręce zabójców (J 18,5n), nie 
przestaje być Wszechmogącym. Ta wszechmoc nie objawia się 
w cudownym zejściu z krzyża (Mt 27,39-44), ale w objęciu 
ramionami całego świata. Poprzez krzyż Jezus dokonuje rze-
czy nowej (Iz 43,19-21), otwiera nam bramę do prawdziwego 
raju (J 10,9).

Jezus poprzez śmierć na krzyżu toruje drogę Duchowi Świę-
temu – „Duch bowiem jeszcze nie był <dany>, ponieważ Jezus 
nie został jeszcze uwielbiony” (J 7 37-39). Po wydarzeniu 
krzyża nastąpi przyjście Parakleta, Ducha, który poprowadzi 
nas do całej prawdy (J 15,26; 16,13-15).

Zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, będące 
w bezpośredniej zależności od innych czynów zbawczych Je-
zusa, są obecne jako pokarm w czasie uczty eucharystycznej. 
Trzeba bowiem w pokarmie Boga-Człowieka szukać całego 
dorobku ziemskiej i chwalebnej działalności Jezusa Chrystusa, 
gdyż Jego natury Boskiej i ludzkiej nie można od siebie od-
dzielić.

Woda wytryskująca z serca ukrzyżowanego Chrystusa ozna-
cza dar Ducha Świętego. Spożywanie Ciała Syna Człowiecze-
go daje obecność Syna, Ojca, ale także Ducha. Osoba Ducha 
Świętego ukierunkowuje na życie miłością, jakiej wzór otrzy-
maliśmy od Jezusa. Jest to miłość Jezusa, przyjmująca na sie-
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bie grzech świata, przebaczająca. Dzięki Duchowi my też mo-
żemy być w pewnym sensie pokarmem dla innych. Jeśli 
podejmujemy drogę krzyża tak jak Jezus, nasza ofiara stanie 
się środkiem ku zbawieniu innych ludzi, o których zatroskany 
jest Ojciec, Syn i Duch. 

Zakończenie

Orędzie o Ciele Jezusa jest skierowane do wszystkich ludzi 
wszystkich czasów. Bóg z troską drży o zbawienie każdego 
swojego dziecka, nawet tego, które nie przyjmuje Ciała.

Eucharystia jako jedyny i prawdziwy pokarm zawiera w so-
bie całą przestrzeń rzeczywistości zbawczej. Ciało Jezusa staje 
się pokarmem wyzwolenia, wyjścia z ciemności do światła. 
Żywy Jezus posila Sobą wierzących, by wytrwali w świętości. 
Ponadto zaspokaja wszelkie nasze pragnienia i potrzeby. Po-
zwala karmić się samym Bogiem. Prawdziwe spożywanie Cia-
ła Jezusa w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia celu - nie-
ustannej komunii z Jezusem, Duchem i Ojcem. Każdy 
spożywający ten pokarm nie umiera, tylko zasypia, a Chrystus 
już się zbliża, by go zbudzić, czyli wskrzesić na wieki. Każda 
Eucharystia jest po prostu wielkim cudem. Świadczy o miłują-
cej i ofiarnej postawie Boga względem nas.

Tytuł: Ciało Jezusa jako pokarm w świetle J 6,55a
The Body of Christ as a food in the light of J 6,55a
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Streszczenie

Eucharystia uobecnia ofiarę niewinnego baranka – Mesja-
sza, który z miłości do wszystkich ludzi zostawił Siebie do spo-
żywania. Ciało Jezusa to prawdziwy, uniwersalny pokarm. Nie 
jest pokarmem symbolicznym, ale żywym i namacalnym, jak 
namacalne jest krwawe mięso oraz jak żywe jest cierpienie Je-
zusa na krzyżu. Uniwersalizm tego pokarmu polega na jego 
skuteczności w różnych etapach i wymiarach życia wierzą-
cych. Na wyjście – jawi się jako pokarm wyzwolenia z niewoli 
grzechu. Na drogę – staje się pokarmem dającym łaskę i siłę, 
aby wierzący zmierzali ku nowej Ziemi Obiecanej. By osiąg-
nąć cel – jest pokarmem na życie wieczne; jednoczy z Bogiem 
poprzez uczestnictwo w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Je-
zusa. Komunia z Bogiem wyraża się tutaj poprzez więź z Jezu-
sem, Ojcem i Duchem. Spożywanie Ciała Syna Człowieczego 
jest wielkim darem. Człowiek może wejść w misterium Boga. 
Ma szansę przemienić swoje życie, uczestnicząc w tym co-
dziennym cudzie. Poza tym dostaje obietnicę zmartwychw-Poza tym dostaje obietnicę zmartwychw-
stania ciała na życie wieczne.

Summary

Eucharist makes present the sacrifice of an innocent lamb – 
Messiah, who left Himself to eat for the love of all people. The 
Body of Christ is a true and universal food. It is not only sym-
bolic one. It is palpable like a bloody flesh and alive like Jesus 
suffering on the cross. Universality of this food lies in its ef-
fectiveness in different stages and dimensions of the lives of 
believers. On the departure – the food is seen as liberation from 
the bondage of sin. On the way – it becomes food that gives 
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grace and strength, for the believers who are heading towards 
a new Promised Land. To achieve the goal – is the food of eter-
nal life; unites with God through participation in the life, death 
and resurrection of Jesus. Communion with God is expressed 
here by the personal relationship with Jesus, the Father and the 
Spirit. Eating Body of the Son of Man is a great gift. Through 
it man can enter into the mystery of God. He has a chance to 
transform his life by participating in this daily miracle. Besides 
that, he receives the promise of resurrection of the body for 
everlasting life.

Translated by Andrzej Niemcewicz

elżbieta PisKorowsKa



267267

Monika Zaviš, Starożytny świat zdrowia i choroby. Braty-
sława: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 2012. 206  
s. ISBN 978-80-223-3125-8.

Autorka, która pracuje w Instytucie Kontekstualnej Teologii 
na Ewangelickim Wydziale Teologicznym w Bratysławie, pre-
zentuje publikację, która jest adresowana do środowisk nauko-
wych zajmujących się dziedziną religioznawstwa, historii staro-
żytnej i medycyny społecznej. Umiejętnie łączy dwa najstarsze 
zjawiska ludzkiego społeczeństwa: medycynę i religię. Oferuje 
równocześnie czytelnikom przestrzeń dla kształtowania, wobec 
nich, własnych postaw.

Autorka w pięciu rozdziałach zawarła zagadnienie relacji 
medycyny i religii.

W pierwszym definiuje podstawowe pojęcia z zakresu me-
dycyny i religii, gdzie przedstawia szeroki przegląd definicji 
religii (strony 7-13).

W drugiej części książki (strony 14-42), autorka proponuje 
historyczny przewodnik oraz otwiera zrozumienie wzajemnej 
korelacji religii i medycyny w starożytnym Egipcie. Połączenie 
tych sfer tworzy specjalną grupę społeczną ludzi, „wybranych 
bóstw” tych, którzy mają związek z bóstwem. Ich absolutna 
akceptacja prowadzi do czci, której echo jest słyszalne jeszcze 
dziś.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
17/2012
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W trzeciej części książki jest przedstawiona grecka kultura, 
która w porównaniu do egipskiej, swoim racjonalnym podej-
ściem i otwartym stosunkiem do natury, pomaga w kształtowa-
niu świata religii i świata medycyny jako dwóch odrębnych 
dziedzin. W medycynie są sformułowane podstawowe zasady 
etyczne, które do dziś opierają się na obowiązujących rela-
cjach: pacjent – lekarz (strony 43-79). Chociaż medycyna 
w starożytnym Rzymie opierała się, w swych założeniach 
i podstawach na wiedzy i doświadczeniu lekarzy greckich, to 
jednak w Grecji jak i w kulturze romańskiej, medycyna ludowa 
mocno zakorzeniona w starożytnej tradycji rzymskiej, nie jest 
pozbawiona magicznej mocy. Niepowtarzalny charakter rzym-
skich uzdrowisk i ośrodków rehabilitacji jest czymś wyjątko-
wym i inspirującym do dziś. Nacisk na botanikę otwiera rozwój 
farmakologii, która umożliwia wyzwalanie się od tradycyjnego 
rozumienia magii.

W czwartej części książki (strony 80-116), ze względu na 
zmianę greckiego wizerunku, można już lepiej rozumieć reli-
gię i medycynę rzymską z ich zaletami i wadami.

Ostatni rozdział pokazuje niepowtarzalny świat Palestyny, 
który znajduje swoje odzwierciedlenie w księgach Starego 
i Nowego Testamentu. Dostarcza on wiele szczegółowych in-
formacji dotyczących zakresu rozpoznawania relacji między 
chorobą a zdrowiem. Religia przekracza rytualne ograniczenia, 
a przejawia się w wymogach moralnych. Monoteizm religijny, 
właściwie rozumiany, który przenika do różnych dziedzin me-
dycyny, jest wiarą w jedynego Boga. On jest źródłem zdrowia 
i choroby; ta zaś jest karą lub wezwaniem do poprawy.

Lekarze, kapłani i prorocy są postrzegani jako instrumenty 
Boga, w których odzwierciedla się Jego mądrość i dobroć. Idea 
doskonałego lekarza uwidacznia się w Jezusie Chrystusie, któ-
ry byt ludzki traktuje kompleksowo, uzdrawiając ciało i duszę 
człowieka. Cierpienie, którego pod koniec życia sam doświad-
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czył tworzy rzeczywistość empatii i staje się wyzwaniem do 
wiary (strony 117-170).

Monografia spełnia warunki danego rodzaju pracy. Strona 
merytoryczna publikacji spełnia jej wymogi: właściwie po-
dzielony tekst z przejrzystymi tabelami; streszczenia poszcze-
gólnych rozdziałów (czytelnicy zapewne to docenią), oraz spis 
rzeczowy i pojęciowy. Na szczególną uwagę załuguje tu boga-
ta specjalistyczna literatura. To wszystko świadczy o tym, że 
Autorka podeszła do opracowywania tematu bardzo solidnie, 
wnikliwie i z ogromnym osobitym zaangażowaniem.

Dzięki tej książce możemy inaczej spojrzeć na problematy-
kę religii i medycyny w wielkich kulturach, które wywarły 
duży wpływ na ukształtowanie myślenia człowieka Zachodu. 
Wrażliwe połączenie wiadomości z religii i medycyny, wska-
zanie na powrót do natury i harmonię z nią, ukazują aktualność 
problematyki i korzyści publikacji szczególnie w dzisiejszym 
zglobalizowanym świecie.

ThDr. Daniela Iskrová, PhD
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Ks. aleKsandeR pieTRzyK sac
suPerior Księży Pallotynów we francJi

WIARA, MIŁOSIERDZIE, TWÓRCZOŚĆ 
ARTYSTYCZNA – REFLEKSJE Z KONGRESU 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2013.

Sprawozdanie

XV Kongres Miłosierdzia Bożego w Paryżu miał miejsce od 
15 - 17 lutego 2013. Rozpoczął się wspomnieniem liturgicz-
nym błogosławionego Michała SOPOĆKI. Temat Kongresu: „ 
Chrystus zaprasza nas do zaufania Mu w akcie wiary” oparty 
został na sformułowaniu Benedykta XVI.  Całość tematyczna 
miała za zadanie ukazać, że postawa ufności zakorzeniona 
w  Słowie Bożym, wyraża się przede wszystkim w wierze 
przeżywanej codziennie w naszym świecie a jej głębia i drama-
tyzm  są takze przkazywane poprzez dzieła sztuki.

Zaprasza nas Chrystus do bycia razem z Nim, oczekuje nas 
w Ogrodzie Oliwnym, a może będzie chciał byśmy byli razem 
z nim  w cierpieniu na krzyżu. Być razem z Nim to słuchać 
Jego głosu, stawać się pokornym, stawać się ufnym. Święci 
odznaczali się ta właśnie cecha ufności: orazione e fiducia tak 
mówiono o dewizie życiowej Vincentego Pallottiego: modli-
twa i zaufanie. Swięta Teresa od Dzieciątka Jezus tez miała 
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serce pełne ufności! Cóż powiedzieć o Faustynie i napisie na 
obrazie; „Jezu, ufam Tobie” czy o księdzu Sopoćko, który wy-
konał życzenie Pana Jezusa skierowane do Faustyny: wymaluj 
obraz z tym napisem… Wiemy, że brak zaufania jest grzechem, 
tak uczy nas Katechizm Kościoła, dlatego celem Kongresu, 
było rozbudzenie wiary ufnej, poprzez wykłady, modlitwę 
i świadectwa!

W bloku wykładów wydarzeniem niezmiernie ważnym sta-
ło się  wystąpienie Pani Marie – Noël THABUT na temat:  
„Wiara w Biblii”. Jest to biblistka  bardzo znana we Francji ze 
swych audycji w radio Notre-Dame a także z publikacji książ-
kowych. Biblia jest słowem wierzących, którzy zaufali Bogu, 
potrafili zrozumieć Bożą pedagogią. Odczytywać  ją trzeba 
w obrazach a  mniej w czysto naukowym aparacie języka, w ja-
kim została napisana, na planie archeologii czy  historii. Uka-
zując wiarę na przykładzie wielkich figur biblijnych, jak Abra-
ham, autorka pozwoliła zrozumieć rozwój osobisty wiary 
zaczynajacy się od śmiałości stawiania pytań Bogu, czego wy-
nikiem jest akt zaufania i wiary, który  nastepnie jawi się tu 
jako zaangażowanie. Dziś wśród żądań najbardziej istotnych 
stoi przed nami konieczność głoszenia słowa Bożego. Bóg 
przyjdzie z pomocą naszej słabości, pragnie nam udzielić daru 
mocy. Świadomość Bożego daru jest podstawą naszego zaufa-
nia. I wtedy staniemy się ludźmi pełnymi miłosierdzia.

Temat drugiego dnia Kongresu  poświęcony był „Rożnym 
artystycznym wyrażeniom Miłosierdzia”, inaczej mówiąc róż-
norodnej ekspresji miłosierdzia przekazanej przez sztukę. Bo-
gato ilustrowany reprodukcjami obrazów, poezji i muzyki wy-
kład prowadził ks. Denis HETIER , profesor teologii sztuki 
z Katedry Teologii Sztuki z Instytutu Katolickiego w Paryżu. 
Nie szło tutaj o analizę ikonograficznej treści religijnej dzieł 
sztuki plastycznej, abstrakcyjnej, muzyki i literatury. Gdyż nie 
to stanowi najbardziej ważną artystycznie cześć obrazu – ale to 

Ks. dR aleKsandeR pieTRzyK



273273

, co jest własnym wkładem artysty: odmienną atmosferą arty-
styczną, pełną indywidualnego życia. Nie idzie o dekoracje, 
ani o efekty uzyskane przez nieprzygłuszone tony barw, czy 
zmienność form. Nie szło o motywy sakralne! Celem było 
wzbudzenie nostalgii za Bogiem, aby przemienić nasza egzy-
stencję i nadać jej sens wieczności.

Rozpoczynając od Rembrandta, poprzez wiersze Claudel’a, 
muzykę Chopin’a, aż do współczesnych autorów George 
Brassens’a i kanadyjskiej piosenkarki Lynda Lemey, Denis 
HETIER ukazał jak Chrystus stał się dla nas „synem marno-
trawnym” biorąc wszystkie grzechy świata na siebie. Bóg jest 
tam wszędzie, gdzie jest miłość. Miłosierdzie Boże to miłość, 
która zniża się do najsłabszych. To, co kiedyś mówił i czynił 
Pan Jezus nie było tylko poezją o ptakach niebieskich. Wszyst-
ko okazało się prawdą. Tę prawdę chcieli na swój sposób wy-
razić przedstawiani artyści. Bóg opiekował się nimi, choć cza-
sem uważamy artystów za słabych ludzi w wierze – nie do nas 
należy osąd – i ten niepokój twórczy, udzielił się nam w czasie 
wykładu: świadomość obecności Boga w każdej ludzkiej sytu-
acji i dużo pokory!

Tematem trzeciego dnia było: „Wyzwania w przekazywaniu 
wiary”. Mówcą był pan Denis VILLEPELET, profesor z Insty-
tutu Katolickiego, ojciec rodziny i autor wielu książek z zakre-
su przekazu wiary, szczególnie w katechetyce! Rysem charak-
terystycznym jego wystapienia było podkreślenie, że dzisiejszy 
świat jest kochany przez Boga! Drugim, że „Ewangelia posia-
da w sobie ożywiająca energię”, płynącą z zapewnienia, że 
Chrystus jest z nami do skończenia świata! Przypomniał zdanie 
Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie w 1979 roku: 
”Kościół wciąż na nowo odczytuje swoje posłannictwo w od-
niesieniu do (..) dziedzin życia i działalności człowieka»; ina-
czej mówiąc, w zmieniającym się kontekście  społecznym, 
ekonomicznym, politycznym i kulturalnym  trzeba poszukiwać 
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nowych form wyrazu wiary i jej przekazu. Dzisiaj zmienia się 
nasza Europa i zanikają takie wartości, jak „przebaczenie” 
i „miłość”, „wolność wyznania”, a wzrasta indywidualizm i zo-
bojetnienie. Tymczasem Bóg nie przestał się interesować na-
szym pokoleniem. Kiedyś Kościół znajdował odpowiedź na 
problemy społeczne, rodzinę i dziś musi im stawić czoła w za-
kresie przekazu wiary, nauczenia przebaczenia i miłosierdzia 
i solidarnego życia ludzi tak w sferze socjalnej jak i rodzinnej. 
Wiara to zaufanie Bogu, który się objawia. Jej treść i sposób 
przezywania to synteza pełni życia chrześcijańskiego. Kościół, 
który ją głosi, wyznaje i celebruje zaprasza nas do włączenia 
się w dialog ze społeczeństwem bez barier uprzedzeń i strachu. 
W tym sensie nasz wkład jest istotny w przekazaniu nadziei 
nowemu pokoleniu.

Pion liturgiczny Kongresu obejmował Celebracje Euchary-
styczne każdego dnia. W pierwszym dniu Kongresu liturgii 
przewodniczył ks. Patrice CHOCHOLSKI, sekretarz świato-
wych Kongresów Miłosierdzia Bożego. W swej homilii pod-
kreślił oryginalność przesłania siostry Faustyny i jej spowied-
nika, którego liturgiczne wspomnienie przypadło na dzień  
15 lutego. W drugim dniu ks. biskup pomocniczy Paryża, Re-Re-
nauld  de DINECHIN wspomniał o sw.Teresce od Dzieciątka 
Jezus, która swym życiem głosiła Miłosierdzie Boże. Uwypu-
klił także zbieżność tekstów liturgicznych niedzieli Miłosier-
dzia Bożego z przesłaniem św.Faustyny. Tak, jak św.Tomasz 
jest zaproszony, by włożył ręce w rany i przebity bok Chrystu-
sa, tak każdy z nas patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, Jego 
rany i przebite serce za nasze grzechy,  jest zaproszony do wia-
ry w Chrystusa Zmartwychwstałego. W niedzielę, ks. Alexan-
dre PIETRZYK nawiązując do Ewangelii z dnia przypomniał, 
że podobnie jak diabeł kusił Pana Jezusa na pustyni tak i w na-
szym życiu my też musimy się liczyć z rożnego rodzaju form-
ami kuszenia. Podobnie jak udalo sie kusicielowi doprowadzić 
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do grzechu pierwszych rodziców, aby osłabić zaufanie Bogu, 
podobnie i w naszym życiu nasz wróg robi wszystko by dopro-
wadzić do osłabienia zaufania do Boga. Rok wiary jest dla nas 
czasem jej odrodzenia, niosąc pełne zaufanie Bogu w Kościele, 
który jest pełen Miłosierdzia, jak uczy Benedykt XVI w Porta 
Fidei,15. 

Godzina Miłosierdzia to wielki czas na adorację, zadość-
uczynienie i otrzymywanie łask dla nas i dla świata całego. 
Każdego dnia prowadziły inne grupy: Pierwszy dzień animo-
wała pani Hélène DUMONT z grupy Serviteurs de la Miséri-
corde Divine, autorka wielu książek poświęconych Miłosier-
dziu Bożemu. Drugi dzień animacją zajęły się Siostry Jezusa 
Miłosiernego z Domu w La Ferté Imbault, ze zgromadzenia 
założonego przez błogosławionego księdza Michała SOPOĆ-
KO, według życzenia Pana Jezusa wyrażonego  w objawie-
niach siostry Faustyny. Obecność siostr była mile zauważona 
nie tylko podczas tej modlitwy. W innym czasie siostry miały 
okazje do przedstawienia życia ich Założyciela. W trzecim 
dniu animowała Godzinę Miłosierdzia pani Elzbieta Amsler 
z członkami Apostolatu Miłosierdzia Bożego u księży Palloty-
nów w Paryżu. Modlitwa śpiewana w języku hebrajskim przy-
bliżyła nam atmosferę serca Chrystusa. Mimo wielkich zasług 
osób i grup adoracji, czuło się, że sam Bóg nas rozbudzał, po-
rywał i chciał nas czegoś nauczyć! To była okazja pochwycić 
interwencję Boga w tym momencie Godziny Miłosierdzia!

Świadectwa są częścią integralna naszych Kongresów. Wy-
mienimy dwa, które wzbudziły pełne zainteresowanie ze stro-
ny kongresistów. Świadectwo pana Laurent GAY, który z nar-
komanii, AIDS, i więzienia, dzięki łasce Boga powrócił do 
normalnego życia. Dziś głosi nie tylko łaskę nawrócenia i po-
wrotu do normalności, ale dzięki książkom, CD i konferencjom 
świadczy o Bogu, który jest żywy, który Go wyrwał ze zgnili-
zny moralnej i biologicznej, powstrzymał od samobójstwa 
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i podniósł do życia w łasce Bożej i radości płynącej z doświad-
czenie obecności Boga w jego życiu. „Jestem przekonany, że 
mam zaufanie do Boga i pragnę żyć w jedności z Chrystu-
sem”. 

Drugie świadectwo było zupełnie odmienne. Pani Catherine 
PHILIPPE, dzieliła się swym spostrzeżeniem, jak wiara poma-
ga żyć w chwilach, kiedy człowiek dowie się o zbliżających się 
komplikacjach zdrowotnych. Lekarze zakomunikowali jej, 
mającej pracę, rodzinę, dzieci i męża, że za kilka lat odejdzie 
z tego świata. Stanęła wobec kwestii wyznania rodzinie tej 
wiadomości i pogodzenia się z konsekwencjami, tak osobisty-
mi jak i rodzinnymi. Tylko Bóg, który mnie kocha potrafi dać 
mi siły, by pokonać te kłopoty. Pełna radości w Duchu Świet-
nym dziękuje Bogu za wszystko i niesie radość innym!

Jak zwykle Kongres odbył się u Ojcow Lazarystów, dlatego 
poproszono, by ksiądz Bernard KOCH ze Zgromadzenia opo-
wiedział o charyzmacie założyciela, św. Wincentego à Paulo. 
Prelegent w pięknych słowach ukazał sylwetkę sw. Wicentego 
kładąc nacisk szczególnie na słownictwo związane z Miłosier-
dziem Bożym.

W XV Kongresie wzięli udział ks. Eugeniusz MALA-
CHWIEJCZYK , założyciel kongresów i ks. Marcin GRZYB, 
który swymi repertuarem muzycznym pomagał modlącym się 
ludziom, a także  pokazał nam swe umiejętności intelektualne 
przy wprowadzeniu wykładu swego profesora Denis VILLE-
PELET do tematyki dnia. Ksiądz biskup Renauld DE DINE-Renauld DE DINE- DE DINE-
CHIN skierował wyrazy podziękowania, szczególnie za współ-
pracę Pallotynów i ich obecność nie tylko na kongresie ale 
i w diecezji paryskie,j z uwzględnieniem ks. Marcina i ks. Ju-
wenal.

Szczególne brawa należą się księdzu Adamowi GALAZCE, 
odpowiedzialnemu za Apostolat Miłosierdzia Bożego (AMD) 
i jego ekipie za całą oprawę Kongresu: tematyczną, meryto-
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ryczną, liturgiczną oraz za przyjazną współpracą ze wszystki-
mi. Gratulujemy mu też sukcesu, że z okazji kongresu pojawiła 
się książka- akta z XIV Kongresu Miłosierdzia 2012 pt. „Miło-
sierdzie Boże w różnych religiach”. Za te chwile trudu i odda-
nia niech Miłosierny Bóg im wszystkim błogosławi.
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