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WPROWADZENIE

„Warszawskie Studia Pastoralne” to czasopismo naukowe ( kwartalnik 
8 punktowy, które powstało przed dziesięcioma laty 2005 r. z inspi-
racji ks. dra. hab. prof. UKSW Edmunda Robka SAC, wówczas w  
Sekcji Teologii Pastoralnej) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, spełniało i nadal 
spełniać będzie zadania teologii, która powinna być nachylona pa-
storalnie. „Warszawskie Studia Pastoralne” jak dotychczas stanowią 
rzetelną informację naukową dla osób duchownych i świeckich, są 
pomocne w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej z teologii 
pastoralnej, a także pomagają w prowadzeniu dialogu religijnego 
z innymi wykształconymi ludźmi i wreszcie inspirują spełnienie 
własnego powołania chrześcijańskiego. Artykuły, publikowane na 
łamach „Warszawskich Studiów Pastoralnych”, zapewnią dostęp 
do najnowszych wyników badań pastoralnych i socjologicznych, 
umożliwią zapoznanie się z bieżącymi problemami pastoralnymi 
Kościoła. „Pastoralistów” zachęcamy do czytania i promowania „War-
szawskich Studiów Pastoralnych”, a także do współpracy naukowej 
i redakcyjnej. W tym numerze znajdziemy artykuły o charakterze 
teologicznym, formacyjnym, teksty o roli mediów zwłaszcza internetu, 
w nowej ewangelizacji, o prawach człowieka, zagadnienia homile-
tyczne i sprawozdania z ogólnopolskiej i zagranicznej konferencji 
o sprawach Kościoła dziś. 

Ks . Edmund Robek SAC
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Stanisław Chrobak
UKSW w Warszawie

ODKRYĆ POTENCJAŁ DOBRA I TWÓRCZYCH 
MOŻLIWOŚCI – JAN PAWEŁ II O TWORZENIU 

PROJEKTU ŻYCIA
John Paul II on the creation of the project of life

Młodość zawsze była uważana za okres „burz i niepokojów”. Jest 
zjawiskiem nie tylko biologicznym, ale także społecznym i kulturo-
wym. Młodzi wędrują, patrzą w przyszłość i odznaczają się godną 
podziwu zdolnością dopasowywania się do czegoś nowego. Czas 
młodości budzi wiele emocji zarówno wśród tych, którzy są w jego 
trakcie, jak i tych, którzy mają go już za sobą albo jeszcze go nie zaczęli. 
Nie mniej emocji budzą zachowania osób przeżywających ten etap 
życia. Dążenia młodych ludzi są wyrazem ich kierunku pragnień, 
gotowości do działania, nastawieniem na określone cele. Namysł nad 
młodością i młodzieżą wiąże się z próbą znalezienia odpowiedzi na 
wiele pytań, wśród których na czoło wysuwa się pytanie o to, dlaczego 
młodzież zasługuje na poświęcenie jej szczególnej uwagi. Co takiego 
szczególnego jest w tej grupie wiekowej, że znajduje się ona w polu 
zainteresowania tak wielu ludzi? Jakie zobowiązania i wyzwania stoją 
przed dorosłymi organizatorami życia młodzieżowego? Każda od-
powiedź na tak postawione pytania, poszerza pole badań i spektrum 
hipotez. Poszczególne ilustracje i interpretacje młodzieży i młodości 
składają się bowiem na kalejdoskopowe obrazy, które nie tylko się 
wciąż zmieniają, ale też trudno uchwycić ich strukturę1. „Okres mło-
dości jest bowiem czasem – jak stwierdza Jan Paweł II – szczególnie 

 1 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Stereotypy młodzieży: konieczność i możliwość 
odczarowania młodości, w: Wychowanie . Pojęcia – Pojęcia – Procesy – Konteksty . 

Formacja życia
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intensywnego odkrywania ludzkiego «ja» i związanych z nim właś-
ciwości oraz uzdolnień. Stopniowo i sukcesywnie odsłania się przed 
wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości młodzieńczej 
lub dziewczęcej owa specyficzna, poniekąd jedyna i niepowtarzalna – 
potencjalność konkretnego człowieczeństwa, w którą wpisany jest 
jakby cały projekt przyszłego życia. Życie rysuje się jako realizacja 
owego projektu: jako «samourzeczywistnienie»”2. W perspektywie 
całościowej wizji człowieka jako osoby, młodość ujawnia się jako 
postawa szczególnego samozaangażowania na rzecz budowania fun-
damentów pod dojrzałe życie osobowe.

1. Młodość: „czas dany człowiekowi, a równocześnie zadany 
przez Opatrzność”

Człowiek żyje w ciągłej potrzebie własnego rozwoju. Wraz z powsta-
niem nowoczesnego społeczeństwa i pod wpływem przemian, jakim 
ono uległo, obserwuje się również przemiany w sytuacji młodzieży. 
Przedłużający się okres przygotowania do życia sprawia, że mło-
dzież pojawiła się w nowoczesnych społeczeństwach jako osobna, 
autonomiczna grupa społeczna. Tworząc osobną grupę czy klasę 
społeczną, młodzi tworzą określony obraz swej społeczności. Mówi się 
o pewnych stałych cechach tej grupy społecznej, definiowanej przez 
kontrasty i przeciwieństwa. Być młodym oznacza żyć w pewnym 
stanie, do którego przystępuje się mówiąc „nie” dorosłym i w swoich 
poszukiwaniach odnosząc się do własnego świata młodych. W wa-
runkach szybkich zmian społecznych następują również daleko 
idące przekształcenia w sferze świadomości i zachowań moralnych. 
Kondycję moralną młodzieży, jak i całego społeczeństwa, opisuje się 
w kategoriach kryzysu „starych” wartości i rodzenia się „nowych”, 
w kategoriach tworzenia się nowego ładu społecznego i moralnego. 
Gdy mówimy „młodzież”, myślimy więc o tym etapie życia człowieka, 

Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdań-
skie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2007, s. 173-177.
 2 Jan Paweł II, List apostolski „Parati semper” do młodych całego świata, (Rzym 
31.03.1985), n. 3.
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gdy rozwija się on bardzo wszechstronnie po to, aby kiedyś wejść 
w życie społeczne, przygotować się do pełnienia ról w społeczeństwie, 
rodzinie i Kościele3. „Widać z tego, że istotny problem młodości jest 
bardzo głęboko personalistyczny. To jest właśnie okres dogłębnej 
personalizacji życia ludzkiego”4.

Poświęcenie uwagi światu młodzieży, umiejętność słuchania jej 
i doceniania, jest nie tylko szansą, ale podstawowym obowiązkiem 
całego społeczeństwa, w perspektywie budowania przyszłości opartej 
na sprawiedliwości i pokoju. Budowanie młodości musi być zatem 
przedmiotem autentycznej troski, zaś refleksja nad młodością nie 
tylko służy tym, którzy ją aktualnie osiągają, czy przeżywają, ale 
każdemu, kto chciałby młody duchem pozostać na zawsze. Człowiek 
jest osobą w rozwoju. W perspektywie całościowej wizji człowieka 
jako osoby, młodość ujawnia się jako postawa szczególnego samoza-
angażowania na rzecz budowania fundamentów pod dojrzałe życie 
osobowe5. „Wy, młodzi – stwierdza Jan Paweł II – jesteście właśnie 
tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej 
rodziny i całej ludzkości – również młodością Kościoła. Wszyscy 
patrzymy w waszym kierunku, gdyż wszyscy przez Was stale niejako 
na nowo stajemy się młodzi. Tak więc Wasza młodość nie jest tylko 
Waszą własnością osobistą czy pokoleniową – należy ona do cało-
kształtu tej drogi, jaką przebywa każdy człowiek w swym życiowym 
itinerarium, a zarazem jest jakimś szczególnym dobrem wszystkich. 
Jest dobrem samego człowieczeństwa”6.

Osoba to nie tylko „jednostkowe człowieczeństwo”, ale właściwy 
człowiekowi sposób jednostkowego bytowania i działania kogoś a nie 
czegoś. W każdym człowieku ukryty jest pewien obraz jego istoty 
i każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną. Zaangażowanie człowieka 

 3 Por. J. Bagrowicz, Współczesna młodzież, „Ateneum Kapłańskie” 1997, z. 1(527), 
s. 5-12.
 4 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, s. 102.
 5 Por. B. Czupryn, Specyfika młodości a potrzeba charakteru, „Cywilizacja: o nauce, 
moralności, sztuce i religii” 2008, nr 26, s. 20-23.
 6 Jan Paweł II, List apostolski „Parati semper”…, n. 1.
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zarówno intelektualne, jak i uczuciowe wyostrza spojrzenie, sprawia, 
że dostrzega on w prawie każdym wydarzeniu życia elementy wiążące 
się z przeżywaną przez niego „sprawą”. Istotę tego zaangażowania sta-
nowi przyjęcie jakiegoś zadania, potraktowanego jako jedna z najważ-
niejszych spraw życia, bardzo własna, wewnętrznie wiążąca człowieka. 
Każda podjęta decyzja może stanowić krok naprzód lub w tył w pro-
cesie rozwoju. W rozwoju chodzi także o odwagę przyjęcia i uznania 
za właściwe takiego życia, w którym zachowuje się w świadomości 
swoje powołanie do rozwoju, traktowane jako zadanie stojące ponad 
innymi w życiu, choć jednocześnie nie zwalniające od żadnych innych. 
Aby umiejętnie rozeznać swoje miejsce, poznać prawdę własnego 
życia, trzeba życie przeżywać. Życia nie można się nauczyć z książki. 
Życia uczymy się sami, dorastając do niego7. „Młodość (niezależnie 
od jakichkolwiek dóbr materialnych) – podkreśla Jan Paweł II – jest 
szczególnym bogactwem człowieka. (…) Jest to bogactwo odkrywania 
a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania 
pierwszych własnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości 
w wymiarze ściśle osobowym ludzkiej egzystencji. Równocześnie są 
one społecznie ważne. (…) Chodzi tu o odpowiedź, która dotyczy 
całego życia, która zamyka w sobie całokształt ludzkiej egzystencji”8.

Młodość jest czasem odkrywania świata i siebie. Jest to czas szu-
kania sensu, celu i wartości życia. Odkrywanie swojego „ja” w całej 
jego wielorakiej potencjalności, swojego człowieczeństwa jest jednym 
z najistotniejszych elementów koncepcji życia, szczególnie w okresie 
młodości. Od stopnia poznania i zrozumienia siebie samego: kim 
jestem, jaki jestem, jaki chcę być, co pragnę w życiu osiągnąć? za-
leżą możliwości poprawnego wyznaczania celów samodoskonalenia. 
Każdy, korzystając z tego, co jest mu dane, musi sam nauczyć się 
żyć w wolności i prawdzie. Osoba poznaje, przeżywa, identyfikuje 
się i transcenduje uwarunkowania. Wielokierunkowość odniesień, 
wielowymiarowość bycia, stawania się i spełniania siebie wskazuje 

 7 Por. E. Sujak, Żyć lepiej, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997, s. 13-24; 
T. Gadacz, O umiejętności życia, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 33-35.
 8 Jan Paweł II, List apostolski „Parati semper”…, n. 3.
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na możliwości tych procesów, które w swej podstawowej funkcji są 
rozwojowe, ale mogą również podlegać destrukcji i degradacji. Zatem 

„chodzi tu zarazem o pełną i dogłębną autentyczność człowieczeństwa, 
o takąż autentyczność rozwoju ludzkiej osobowości, kobiecej czy mę-
skiej, z wszystkimi właściwościami, jakie stanowią niepowtarzalny 
rys tej właśnie osobowości, a równocześnie wywołują wieloraki re-
zonans w życiu środowisk i wspólnot, poczynając od samej rodziny. 
Każdy z Was ma w jakiś sposób przyczynić się do bogactwa tych 
wspólnot przede wszystkim przez to, kim jest”9.

Osoba ludzka – jak ją pojmują chrześcijanie – jest jedyna i nie-
zastąpiona, a  także poniekąd nieuchwytna. Za każdym bowiem 
człowiekiem kryje się stwórcza wola Boga. Być zaś obrazem Boga, 
oznacza przede wszystkim to, iż człowiek ma wielką wartość i jest 
bardzo cenny w oczach Boga i to do tego stopnia, że Bóg umieszcza 
w człowieku coś z  siebie samego. W szerokim zaś kręgu naszego 

„bycia obrazem Boga” człowiek jest wezwany do tego, by pozwolił 
się ogarnąć i przeniknąć Bożą miłością oraz urzeczywistnił tą drogą 
głębię swej wolności. Człowiek jako taki ma zdolność realizowa-
nia obrazu Boga w sobie10. „Prawda chrześcijańskiego Objawienia, 
którą znajdujemy w Jezusie z Nazaretu, pozwala każdemu przyjąć 
«tajemnicę» własnego życia. Jako prawda najwyższa, w niczym nie 
naruszając autonomii istoty stworzonej i jej wolności, zobowiązuje tę 
istotę do otwarcia się na transcendencję. (…) prawda, którą pozwala 
nam poznać Objawienie, nie jest dojrzałym owocem ani najwyższym 
osiągnięciem myśli wypracowanej przez rozum. Jawi się raczej jako 
bezinteresowny dar, pobudza do myślenia i domaga się, by przyjąć ją 
jako wyraz miłości”11. Zatem wśród licznych odkryć, jakich dokonuje 
człowiek w okresie młodości, nie może zabraknąć osobistego odkry-
cia Jezusa Chrystusa. Ma to podstawowe znaczenie dla każdej osoby 

 9 Por. Jan Paweł II, List do młodych „Parati semper”…, n. 7.
 10 Szerzej na ten temat zobacz między innymi: W. Granat, Antropologia systema-
tyczna, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, kol. 
698-702.
 11 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, (Rzym, 14.09.1998), n. 15.
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i nadaje sens wszelkim innym odkryciom. Młodzi ludzie czują także 
potrzebę posiadania kogoś, kto utwierdziłby ich w trudzie szukania 
własnej tożsamości. „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca 
nie wedle jakichś doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, 
a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze 
swoim niepokojem, niepewnością (…) ze swoim życiem i śmiercią, 
przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z  sobą 
samym, musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość 
Wcielenia i Okupienia, aby siebie odnaleźć”12.

Wpisanie w ludzki los Losu Boga pozwala człowiekowi nie tylko 
przekraczać naturę (biologię), by tworzyć specyficznie ludzki świat 
kultury (sztukę, naukę, literaturę, moralność, braterską wspólnotę) – 
ale także umożliwia postawienie dalszego kroku. Jest to wejście 
w świat sakralny, w bliskie przymierze z Bogiem. Dzieje się to w oso-
bistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, w przyjęciu Chrystusa do 
swojego życia jako Pana i Zbawiciela. „Ogromnie wiele zależy od 
tego – podkreśla Jan Paweł II – jaką każdy z was przyjmie miarę 
swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne 
miary. Wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których 
kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, 
w różnych kontaktach personalnych itp. (…) Zrozumcie, że człowiek 
stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest równocześ-
nie wezwany w Chrystusie do tego, aby w nim objawiło się to, co 
jest z Boga. Aby w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze Bóg”13. 
Odkrycie Chrystusa nie jest faktem jednorazowym, jest najpięk-
niejszą przygodą życia. Można więc powiedzieć, że odkryte treści 
pozwolą odsłonić młodym najpierw pełną prawdę o nich samych, 
a następnie prawdy o Bogu, która jest jednocześnie pełną prawdą 
o człowieku. „Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to 

 12 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, (Rzym 04.03.1979), n. 10.
 13 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej . Warszawa – przed 
kościołem św . Anny, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005) . Listy, 
orędzia, przemówienia, homilie, red. M. Dąbrowska, Wyd. Pallottinum, Poznań 
2005, s. 384.
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prawda sumienia, odbita w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek 
jest zadany samemu sobie. (…) Ta perspektywa, którą ugruntowują 
w nas słowa Chrystusa, jest dla człowieka od młodości, źródłem 
moralnej mocy. Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się obcować 
z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy swego sumienia są mocni. 
Mogą stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet bardzo trudnym”14.

Młody człowiek, który poszukuje prawdy o sobie i o otaczającej go 
rzeczywistości, usiłuje zdobywaną wiedzę o rzeczywistości powiązać 
w sensowną całość, a także stara się znaleźć swój własny stosunek do 
świata wartości, próbuje dokonać selekcji tych wartości ze swojego 
punktu widzenia. Twórczo wkracza w przyrodę, we wszystko, co 
jest „zastane”, we własne życie wewnętrzne, w życie społeczne, w całą 
żywą i martwą naturę. Wchodzi tu przeto w grę intelektualny rozwój 
człowieka, jego moralny postęp, ale też wiedza o świecie i umiejęt-
ność podporządkowywania go sobie przez człowieka. Różnorodność 
i wielokierunkowość odkryć dokonanych w tym obszarze, jest czasem 
rozpoznawania talentów jak również wchodzenia na wielorakie szlaki, 
po których rozwijała się i nadal rozwija cała ludzka działalność, praca 
i twórczość. „Można by tutaj mówić – podkreśla Jan Paweł II – o po-
wołaniu «życiowym», które poniekąd utożsamia się z owym projektem 
życia, jaki każdy i każda z Was kształtuje w okresie swej młodości. 
(…) W takim odniesieniu «projekt życia» nabiera znaczenia «życio-
wego powołania» jako czegoś, co zostaje człowiekowi zadane przez 
Boga. Młody człowiek, wchodząc w siebie, a zarazem podejmując 
rozmowę z Chrystusem na modlitwie, pragnie jak gdyby odczytać tę 
odwieczną myśl, jaką w stosunku do niego kieruje się Bóg: Stwórca 
i Ojciec. Przekonuje się wówczas, że zadanie, jakie Bóg mu stawia, 
jest całkowicie pozostawione jego wolności, a równocześnie określone 
szeregiem okoliczności natury wewnętrznej i zewnętrznej. Wnikając 
w nie, młody człowiek, chłopiec czy dziewczyna, równocześnie buduje 

 14 Jan Paweł II, Mocą Chrystusa dążcie do świata bardziej ludzkiego . Przemówienie 
do młodzieży na Westerplatte . Gdańsk, 12 czerwca 1987, w: Jan Paweł II, Odwagi! Ja 
jestem, nie bójcie się . III podróż apostolska do Polski (8-14 .VI .1987), Wyd. „W drodze”, 
Poznań 1987, s. 111-112.
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swój projekt życia i rozpoznaje ten projekt jako powołanie, do którego 
wzywa go Bóg”15. W ten sposób kształtowany w młodości projekt 
życia realizowany jest również w obszarze, w którym osobowe „ja” 
otwiera się w stronę życia „z drugimi” i „dla drugich”.

2. Życie dla drugich i z drugimi

Zdarzenia, które stają się udziałem człowieka – niezależnie od wieku, 
wykształcenia, poziomu intelektualnego, zajmowanego stanowiska – 
wpisują się w historię jego życia, wyznaczają ważne obszary jego 
aktywności i zaangażowania. Człowiek nie może być sobą, nie ot-
wierając się na to, co od niego inne, szczególnie na innych ludzi. 
Drugi człowiek prezentuje się nie jako „przedmiot-rzecz”, ale jako 
osobowy podmiot, bliźni. Pojecie „bliźni” jest związane z człowie-
kiem jako takim oraz z samą wartością osoby. Relacja „ja” – „ty” 
jest zwrotna, tzn. kierując się w stronę „ty”, wracam do swego „ja”. 
W zwrotności relacji „ja” – „ty” zawiera się moment specyficznego 
konstytuowania się ludzkiego „ja” poprzez relację do „ty”. „Ty” po-
maga mi więc w uświadomieniu sobie siebie, swego „ja”. Ja afirmuję 
prawdę o osobowej rzeczywistości drugiego oraz jego wartości oso-
bowej (godności) i drugi afirmuje prawdę o mojej podmiotowości 
osobowej oraz mej godności. Dzięki tej relacji ludzie, przeżywając 
swą osobową podmiotowość – a więc faktyczną wielość ludzkich „ja” – 
mają świadomość, że stanowią określone „my”, i przeżywają siebie 
w tym nowym wymiarze. Tak więc poprzez dobro wspólne ludzkie 

„ja” pełniej i gruntowniej odnajduje siebie w ludzkim „my”16. Co 
trzeba zatem czynić, aby uszanować innego, dając mu zarazem udział 

 15 Jan Paweł II, List do młodych „Parati semper”…, n. 9.
„Im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę 
jedyną w swoim rodzaju, a zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie 
o sens rzeczy i jego własnego istnienia. Wszystko co jawi się jako przedmiot naszego 
poznania, staje się tym samym częścią naszego życia”. Jan Paweł II, Encyklika Fides 
et ratio, (Rzym, 14.09.1998), n. 1.
 16 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wyd. Towarzy-
stwa Naukowego KUL, Lublin 1994, s. 121-124; Tenże, Uczestnictwo czy alienacja?, 
w: tenże, Osoba i czyn . . ., dz. cyt., s. 450-459.
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w naszych wolnościach? W spotkaniu z młodzieżą, pod warszawskim 
kościołem akademickim św. Anny, Jan Paweł II mówił: „Jaką miarą 
mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi 
dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu 
kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligen-
cji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy? (…) 
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”17.

Miłość odkrywa wartość istnienia drugiego człowieka i własnego 
istnienia. Jest to istnienie indywidualne i niepowtarzalne. W miłości 
człowiek odkrywa siebie jako osobę i doświadcza smaku swojego 
własnego istnienia. Miłość jest afirmacją istnienia osoby. „Kto kocha – 
stwierdza Jan Paweł II – nie liczy zysków i strat, nie szuka korzyści. 
Działa w ukryciu i bezinteresownie na rzecz braci, uznając, że każdy 
człowiek, kimkolwiek jest, ma nieskończoną wartość. W Chrystu-
sie nie ma ludzi gorszych i lepszych. Są tylko członkowie jednego 
ciała, którzy pragną wzajemnie swojego szczęścia i chcą budować 
świat otwarty na wszystkich. Okazując troskę o innych i uczestni-
cząc aktywnie w życiu społecznym, dajemy świadectwo bliźniemu, 
że chcemy mu pomóc, aby mógł stać się sobą i ofiarować to, co ma 
najlepszego, z korzyścią dla niego samego i dla dobra całej ludzkiej 
wspólnoty”18. Miłość, wychodząc od odkrycia istnienia drugiego: „ty 
jesteś”, zmienia je w życzenie, które jest wyznaniem miłości: „bądź”. 

„Ty” nie jest bowiem przedmiotem, o którym mówimy, lecz kimś, do 
kogo mówimy. Tylko w bezpośredniości mówienia „do” inny może 
być obecny. To właśnie dar obecności, dar istnienia wyraża istotę 
miłości. „Miłość bliźniego wypływa z serca, które kocha i które – 
właśnie dlatego, że kocha – gotowe jest spełniać w życiu najwyższe 
wymagania”19.

 17 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej . Warszawa – przed koś-
ciołem św . Anny, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005)…, s. 382.
 18 Jan Paweł II, Tekst przemówienia papieskiego przekazany młodzieży do refleksji, 
Paryż – Pola Marsowe, 21 sierpnia 1997, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005)…, 
s. 313.
 19 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, (Rzym 06.08.1993), n. 15.
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Miłość nie pozwala na moralne wygodnictwo lub zaniedbywa-
nie w doskonaleniu siebie i wskazywaniu swym przykładem drogi 
innym. To, co się wydarzy w przyszłości, nie jest bez związku z tym, 
co zapoczątkowaliśmy tu i teraz. Będąc sam zaangażowany w miłość, 
pragnę zaangażować w nią innych ludzi. Odczuwam wtedy potrzebę 
mej obecności dla drugiej osoby. „Młodzi – podkreśla Jan Paweł 
II – w gruncie rzeczy szukają zawsze piękna w miłości, chcą, ażeby 
ich miłość była piękna. Jeśli ulegają swoim słabościom, jeżeli idą za 
tym wszystkim, co można by nazwać «zgorszeniem współczesnego 
świata», a jest ono, niestety, bardzo rozpowszechnione, to w głębi 
serca pragną pięknej i czystej miłości. Odnosi się to i do chłopców, 
i do dziewcząt”20. Człowiek troszcząc się o swoje człowieczeństwo, 
wychowanie siebie i innych, angażuje się w aktualne problemy życia 
rodzinnego, obywatelskiego i politycznego, gospodarczego i kul-
turalnego. Tylko ten, kto stale dąży do pełni swego rozwoju, może 
ciągle na nowo wnosić siebie do wspólnoty i sobą prawdziwie uboga-
cać innych. Przekształcając świat, doskonali siebie samego, wzrasta 
w nim świadomość siebie, staje się on bardziej sobą samym. Zatem 

„postulowana tu odnowa kultury wymaga od wszystkich odważ-
nego przyjęcia nowego stylu życia, którego wyrazem jest opieranie 
konkretnych decyzji – na płaszczyźnie osobistej, rodzinnej, społecznej 
i międzynarodowej – na właściwej skali wartości: na prymacie «być» 
nad «mieć» i osoby nad rzeczą. Ten odnowiony styl życia domaga się 
także zmiany postawy – z obojętności na zainteresowanie drugim 
człowiekiem oraz z odrzucenia go na akceptację: inni ludzie nie są 
konkurentami, przed którymi trzeba się bronić, ale braćmi i siostrami, 
zasługującymi na solidarność i na miłość; wzbogacają nas samą swoją 
obecnością”21.

Miłość jest warunkiem nawiązania kontaktu z  innym na płasz-
czyźnie bytu. Człowiek stworzony przez Boga i  na obraz Boży 
stwierdza swoją odrębność, ma zdolność poznania siebie samego, 
doświadcza własnego bytu w  świecie, ma potrzebę wypełnienia 

 20 Jan Paweł II, Przekroczyć próg…, s. 103.
 21 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, (Rzym 25.03.1995), n. 98.
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własnej samotności, jest zależny od Boga w istnieniu. Nie utożsamia 
się z widzialnym światem istot żyjących, jest obdarzony możliwością 
wyboru i samostanowienia, czyli wolnością woli. W tym uwidacz-
nia się specyficzna relacja człowieka do człowieka, stworzenia i do 
Boga-Stwórcy. „Pożyteczne będzie całe to doświadczenie młodości – 
podkreśla Jan Paweł II – gdy wyrobi w każdym i w każdej z Was 
również zmysł krytyczny, a przede wszystkim umiejętność rozróżnia-
nia w zakresie tego wszystkiego, co ludzkie. Błogosławione będzie 
to doświadczenie młodości, jeżeli stopniowo nauczycie się z niego 
owej zasadniczej prawdy o człowieku – o każdym człowieku i o sobie 
samym – prawdy, którą tak syntetyzuje znakomity tekst Konstytucji 
Gaudium et spes: «człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, 
którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni 
inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z  siebie samego»22”. 
Miłość ta może oznaczać trud udźwignięcia ciężaru wielkości dru-
giego człowieka. Drugi więc jest mi tak „bliski” jak ja sam sobie. 
Jest to odkrycie kogoś, komu należna jest taka sama afirmacja, jaka 
należna jest mnie. Stąd prawdę o własnej wielkości udźwignę tylko 
wtedy, gdy noszę w sobie wielkość każdego drugiego „ja”. Zatem „nie 
tylko o prawo tutaj chodzi, ale także i przede wszystkim o miłość: 
tę miłość bliźniego, w której się wyraża i dochodzi do głosu miłość 
Boga; ta miłość, którą ogłosił Chrystus w swoim przykazaniu, jakie 
każdy człowiek ma wypisane w swoim sercu – przykazaniu, które 
sam Bóg Stwórca w tym sercu wyrzeźbił. Przykazanie to konkretyzuje 
się także w poszanowaniu drugiego, poszanowaniu jego osobowości, 
jego sumienia; konkretyzuje się w dialogu z drugim, umiejętności 
poszukiwania i uznania tego, co może być dobre i pozytywne także 
w kimś, kto wyznaje idee różniące się od naszych; a nawet w kimś, 

 22 Jan Paweł II, List do młodych „Parati semper”…, n. 14.
„Osoba istnieje tylko zwracając się ku drugiemu człowiekowi, tylko poprzez drugiego 
człowieka może siebie poznać, tylko w drugim człowieku może siebie odnaleźć. 
Pierwotnym doświadczeniem osoby jest doświadczenie drugiej osoby. (…) można 
by niemal powiedzieć, że istnieję jedynie w takim stopniu, w jakim istnieję dla kogoś 
drugiego, względnie: być – znaczy kochać”. E. Mounier, Wprowadzenie do egzysten-
cjalizmów, przeł. A. Bukowski, Wyd. Znak Biblioteka Więzi, Warszawa 1964, s. 37.
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kto w dobrej wierze – błądzi…”23. Człowiek urzeczywistnia więc 
swój status „bycia na obraz i podobieństwo Boga” poprzez konkretny 
kształt życia, które odzwierciedla w sobie życie samego Boga i które 
w dalszej konsekwencji jest uczestnictwem w Jego życiu, w byciu 

„obrazem i podobieństwem Boga żywego”. Pełne rozumienie życia 
ludzkiego sięga wprost najwyższej jego formy jakościowej, wyraża-
jącej się w tych relacjach, jakie łączą człowieka z Bogiem Osobowym 
i z drugim człowiekiem.

3. Życie pielgrzymką ciągłych odkryć

Wiek młodzieńczy jest zawsze związany z dążeniem do wzniosłych 
ideałów, takich jak prawda, dobro i piękno, sprawiedliwość i solidar-
ność. Dzisiejsza młodzież chce samodzielnie odkrywać, przeżywać 
i aktualizować to, co autentyczne. Dla każdego człowieka ogromne 
znaczenie ma poczucie uczestnictwa, to znaczy udziału w decyzjach 
i wysiłkach, które kształtują losy świata a przede wszystkim własne 
życie. „Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć – stwierdza Jan Paweł 
II: odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają 
kształt waszemu życiu, odkrywania ludów i narodów, z którymi łączy 
was solidarna więź. Ta podróż odkrywcza jest najbardziej widoczna 
w okresie młodości, jednak jest to podróż, która nigdy się nie kończy. 
Przez całe życie wciąż od nowa musicie potwierdzać wartości, które 
nadają kształt wam samym i światu: wartości, które sprzyjają życiu, 
które odzwierciedlają godność i powołanie osoby ludzkiej, które 
budują świat w pokoju i sprawiedliwości”24. Osoba ludzka jest bytem 
dynamicznym (co jednocześnie zakłada jego potencjalność), rozwi-
jającym się i dochodzącym do doskonałości poprzez aktualizację 
swych potencjalności w dziedzinie zarówno życia wegetatywnego, 
jak i sensytywno-zmysłowego, a nade wszystko życia duchowego, 

 23 Jan Paweł II, Człowiek odniósł zwycięstwo przez wiarę i miłość . Homilia w czasie 
Mszy św . w byłym obozie Brzezince Oświęcim, 7 czerwca 1979, w: Jan Paweł II, Musicie 
od siebie wymagać, Wyd. „W drodze”, Poznań 1984, s. 173-174.
 24 Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1985, w: Jan 
Paweł II do młodzieży (1978-2005)…, s. 58-59.



Odkryć potencjał dobra i twórczych możliwości…

| 19 |

osobowego, które ma się rozwinąć ostatecznie w przejściu do wiecz-
ności. Dynamika – potencjalność ludzkiego życia, ogarniająca wszyst-
kie aspekty realne całej ludzkiej bytowości, stanowi istotny wymiar 
tego życia. Czynnikiem nieodzownym dla rozwoju człowieka i jego 
spełniania się jest społeczność (a więc i  inne osoby). Fundamen-
tem niezmiennej wartości człowieka od poczęcia aż po śmierć, jest 
godność osobowa, metafizyczna (ontyczna) wartość człowieka jako 
bytu i stworzenia. Człowiek żyje (w sensie biologicznym) po to, by 
zrealizował swe osobowe powołanie, by osiągnął tę pełnię, która jest 

„wpisana” w jego ludzką naturę i do której jest przez Boga zaproszony 
oraz wezwany25. „W różnych językach istnieją różne słowa na nazwa-
nie tego, czego człowiek nie chciałby absolutnie stracić, co stanowi 
istotę jego oczekiwań, pragnień i nadziei. Jednak w każdym języku 
tylko słowo «życie» w pełni wyraża to, czego najbardziej pragnie 
ludzka istota. «Życie» oznacza sumę wszystkich upragnionych dóbr, 
a zarazem jest tym, co sprawia, że stają się one realne, możliwe do 
zdobycia i trwałe. (…) Wystarczy zastanowić się chwilę nad sobą 
i uświadomić sobie niebezpieczeństwa, na jakie jesteśmy narażeni, 
aby odkryć, że wszystko, co jest w nas, popycha nas ku czemuś, co 
jest poza nami, wszystko zachęca do pokonania pokusy powierzchow-
ności i rozpaczy. To właśnie odkrycie jest wezwaniem, aby człowiek 
stał się uczniem Kogoś Innego, kto nieskończenie go przerasta, aby 
wreszcie zaczął prawdziwie żyć”26.

Jan Paweł II traktował młodość jako czas, w którym młody czło-
wiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbar-
dziej pragnie być wysłuchany i kochany, poszukuje własnej tożsamości 
i swojego miejsca w życiu społecznym. Przestrzegał zatem młodzież 
przed fałszywymi prorokami i pozornymi mistrzami życia. Podkreślał, 

 25 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn…, s. 133-145.
 26 Jan Paweł II, Orędzie na VIII Światowy Dzień Młodzieży, 15 sierpnia 1992, w: 
Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005)…, s. 95-96.

„W Chrystusie i przez Chrystusa człowiek zdobył pełną świadomość swojej godności, 
swojego wyniesienia, transcendentnej wartości samego człowieczeństwa, sensu swo-
jego bytowania”. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, (Rzym 04.03.1979), n. 11.
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jak wielką wagę posiada dla młodych, przeżywających okres szczegól-
nej odpowiedzialności i nadziei, potrzeba kształtowania osobowości, 
precyzowania tego, co najważniejsze, ideałów i projektów życiowych, 
poszukiwania prawdy, a także dążenia do prawdziwego szczęścia oraz 
wnikliwe przyglądanie się prawdzie, prawdzie Boga Stwórcy, który jest 
Gwarantem ludzkiej wolności, dobra i autentyzmu. „Dobrze wiecie 
w głębi waszych serc – mówił do młodzieży – że zadowolenie, jakie 
niesie powierzchowny hedonizm, jest przelotne i pozostawia w du-
szy tylko pustkę; że zamykanie się w twierdzy własnego egoizmu to 
wielka iluzja; że obojętność i sceptycyzm sprzeciwiają się wzniosłym 
dążeniom do bezgranicznej miłości; że pokusy przemocy i ideologie 
negujące Boga prowadzą tylko w ślepe zaułki”27. Przyszłość można 
twórczo kształtować i że kształt ten nie zależy wyłącznie od zewnętrz-
nych, niezależnych od człowieka warunków, ale jest także efektem 
naszych własnych działań. Bóg jest bliski człowiekowi, stojący obok 
niego, towarzyszący jego rozwojowi. Uznanie Boga nie sprzeciwia się 
godności człowieka, skoro godność ta na samym Bogu się zasadza 
i w Nim się doskonali. Jan Paweł II podkreśla, że Ewangelia życia 
głoszona przez Kościół, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każ-
dego człowieka zarówno wierzącego, jak i niewierzącego. „Ewangelia 
nie jest obietnicą łatwych sukcesów. Nie obiecuje też nikomu łatwego 
życia. Stawia wymagania. Równocześnie zaś jest ona Wielką Obietnicą: 
obietnicą życia wiecznego – dla człowieka poddanego prawu śmierci, 
obietnicą zwycięstwa przez wiarę – dla człowieka zagrożonego tylu 
klęskami. (…) Zawsze i wszędzie będzie ona wyzwaniem dla ludzkiej 
słabości. Ale właśnie w tym wyzwaniu leży siła Ewangelii. Człowiek 
może nawet podświadomie oczekuje takiego wyzwania, bowiem jest 
w nim potrzeba przerastania samego siebie. Przerastając samego siebie 
człowiek w pełni jest człowiekiem”28.

 27 Jan Paweł II, Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży, 30 listopada 1986, w: Jan 
Paweł II do młodzieży (1978-2005)…, s. 63.
 28 Jan Paweł II, Przekroczyć próg…, s. 90-91.

„Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez Chrystusa, wzbudza 
żywy i poważny odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, 
ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający 



Odkryć potencjał dobra i twórczych możliwości…

| 21 |

Urzeczywistnianie wartości motywuje i dynamizuje podejmowane 
przez człowieka działania, przyczynia się do jego wszechstronnego 
i pełnego rozwoju w doskonaleniu siebie i wskazywaniu swym przy-
kładem drogi innym. „Drodzy Przyjaciele! Widzę w was «stróżów po-
ranka» – podkreśla Papież. (…) Dziś przybyliście tutaj, potwierdzić, że 
w nowym stuleciu nie dacie się użyć jako narzędzia przemocy i znisz-
czenia; będziecie bronić pokoju, płacąc za to własnym życiem, jeśli 
będzie trzeba. Nie pogodzicie się ze światem, w którym inni ludzie 
umierają z głodu, pozostają analfabetami, nie mają pracy. Będziecie 
bronić życia na każdym etapie jego ziemskiego rozwoju. Będziecie się 
starali ze wszystkich sił czynić tę ziemię coraz bardziej gościnną dla 
wszystkich”29. W swoim nauczaniu wyzwalał młodzieńczy idealizm. 
Nie bał się stawiać celów i formułować wymagań. Poprzez przykład 
świętych, którzy nas wyprzedzili na drodze zrealizowanego w pełni 
życia chrześcijańskiego wskazywał drogę jak być szczęśliwym, jak 
stać się osobami naprawdę ludzkimi. „Musicie od siebie wymagać – 
podkreślał w przemówieniu do młodzieży w Częstochowie – nawet 
gdyby inni od Was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią 
nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzi-
siaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, 
pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek”30.

Teksty, kierowane przez Jana Pawła II do młodzieży pozostawały 
w harmonii ze świadectwami własnego życia, jakie młodzież wcześ-
niej przekazywała. Aby żyć tymi wyzwaniami, trzeba mieć siłę i od-
wagę, być człowiekiem naprawdę wspaniałomyślnym, otwierać się 

sposób współbrzmi z nimi. (…) rozważając wnikliwie tajemnicę Odkupienia, 
uświadamia sobie tę wartość zawsze z tym samym zdumieniem i czuje się powołany, 
by głosić ludziom wszystkich czasów tę «ewangelię» – źródło niezłomnej nadziei 
i prawdziwej radości dla każdej epoki dziejów. Ewangelia miłości Boga do człowieka, 
Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię”. 
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, (Rzym 25.03.1995), n. 2.
 29 Jan Paweł II, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego . Tor Vergata – błonia, 
19 sierpnia 2000, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005)…, s. 353-354.
 30 Jan Paweł II, Apel milenijny jest nadal programem . Częstochowa, 18 czerwca 
1983, w: Jan Paweł II, Musicie od siebie wymagać…, s. 281.
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na rzeczywistość świata nas otaczającego. Zachęcał zatem młodzież, 
aby zdobyli się na odwagę w obliczu życiowych trudności, i poświęcili 
młodzieńczą energię i talent na budowanie chrześcijańskiej cywiliza-
cji miłości. „Ta moc potrzebna jest – mówił, by żyć na co dzień odważ-
nie, także w sytuacji obiektywnie trudnej, aby dochować wierności 
sumieniu w studiach, w pracy zawodowej, by nie ulec modnemu dziś 
konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale 
mieć odwagę wyrażenia słusznego sprzeciwu i podjęcia obrony. Wię-
cej być. Dzisiejsze więcej być młodego człowieka to odwaga trwania 
pełnego inicjatywy – nie możecie z tego zrezygnować, od tego zależy 
przyszłość każdego i wszystkich – trwania pulsującego świadectwa 
wiary i nadziei. Więcej być to na pewno nie ucieczka od trudnej 
sytuacji. (…) Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”31.

Papieskie: „nie lękajcie się”, stało się zawołaniem pokolenia mło-
dych. W swoim nauczaniu wskazywał na ideały i wzbogacał je wciąż 
nowymi treściami. Świadomy młodzieńczych braków, zawirowań, 
trudności, chaosu ukazywał młodym ludziom ich wielką godność. 
Mówiąc o istocie chrześcijańskiego życia, nie ukrywał przed mło-
dymi, że przyjaźń z Jezusem jest wymagająca, trudna, a w niektórych 
przypadkach może budzić lęk. Wymagał od młodzieży, by dążyli do 
moralnej wielkości, poszukiwali Boga, ale również by nie wahali się 
pozostawić wszystko i pójść za Chrystusem. Ewangelizował najpierw 
miłością, a dopiero później nauczał. Podkreślał, że młodzi ludzie 
mają prawo do tego, by ukazywać im zrealizowane w sposób pełny 
ludzkie życie. Przekonywał, że młodzi ludzie potrafią zrealizować 
swoje podstawowe marzenia i aspiracje.

 31 Jan Paweł II, Mocą Chrystusa dążcie do świata bardziej ludzkiego . Przemówienie 
do młodzieży na Westerplatte . Gdańsk, 12 czerwca 1987, w: Jan Paweł II, Odwagi! Ja 
jestem…, s. 114.
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Summary
To uncover the potential for good and creative options – John Paul II 

on the creation of the project of life

Youth has always been considered a period of “storms and unrest”. It is so-
metimes a particularly intense discovery of the human “I” and its associated 
properties and abilities. It is a wealth of discovering, and at the same time 
planning, selecting, predicting, and taking our first decisions for ourselves 
which will be important for the future of in terms of a strictly personal and 
social human existence. The young person caring for their personhood, and 
educating themselves and others, becomes involved in the current problems 
of family, civic and political, economic, and cultural life. Full understanding 
of human life reaches directly to the peak of its qualitative form expressed 
in those relationships which unite someone with a Personal God and with 
another individual. John Paul II treated youth as a time in which the young 
person feels the greatest need for acceptance and support, when they most 
desire to be listened to and loved, seeking their own identity and their 
place in society. Therefore he warned young people against false prophets 
and spurious masters of life. He emphasised how great an importance the 
need to shape personality has for young people, experiencing a period of 
particular responsibility and hope, clarifying what is most important, life 
ideals and projects, the search for truth and the pursuit of true happiness 
and insightful observation of truth, the truth of God the Creator, which is 
the Guarantor of human freedom, goodness, and authenticity.

Keywords: youth, life project, neighbours, truth, freedom, love
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PAPIEŻ FRANCISZEK WZYWA DO DIALOGU 
NAD STANEM ZIEMI

Francis Pope calls for dialogue on the state of the Earth

Papież Franciszek pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę Laudato 
si – „Pochwalony bądź”1 całkowicie poświęcił ochronie naturalnego 
środowiska człowieka. Encyklika jest dość obszerna, składa się z sześ-
ciu rozdziałów. Kończy się modlitwą papieża Franciszka za naszą 
ziemię i chrześcijańską modlitwą wraz ze stworzeniem2. Dokument 
ten jest adresowany do wszystkich ludzi, by nawiązać dialog „w od-
niesieniu do naszego wspólnego domu”. Papież zaapelował w niej 
o podjęcie dialogu nad stanem Ziemi, zerwania z obojętnością oraz 
realizację wypływającej z Ewangelii troski o rzeczywistość stwo-
rzoną zaapelował papież Franciszek Przypomniał, że każdy z nas 
jest częścią przyrody i od niej zależy, zaś aktualne zagrożenia wy-
magają zdecydowanego „nawrócenia ekologicznego”3. W pierwszych 
słowach encykliki papież podkreśla inspirację, jaką jest dla niego 
św. Franciszek z Asyżu, którego Pieśń słoneczna: „Laudato si’, mi’ 
Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek 

 1 Encyklika została napisana przez papieża Franciszka w Rzymie, u Świętego 
Piotra, dnia 24 maja 2015, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w trzecim roku 
jego pontyfikatu.
 2 Rozdz. I – Co dzieje się z naszą ziemią (n. 17-61); rozdz. II – Ewangelia stworzenia 
(n. 62-100); rodz. III Ludzki pierwiastek kryzysu ekologicznego (n. 101-136); rozdz. 
IV – Ekologia integralna (n. 137-162); rozdz. V – Wytyczne i działania (n. 163-201); 
rozdz. VI – Edukacja i duchowość ekologiczna (n. 202- 245).
 3 Niniejsze omówienie w wielkim skrócie treści encykliki znajdujemy w Inter-
netowym Dzienniku Katolickim z dnia 18 czerwca 2015 roku. Zostało ono jednak 
zmodyfikowane i poszerzona.
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z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest 
jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas 
w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę 
ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi 
kwiatami i trawami» (n 1)”4. 

Papież we wstępie odwołuje się do nauczania swoich Poprzedni-
ków: Jana XXIII przywołując jego encyklikę Pacem in terris (n. 3); 
Pawła VI (n. 4)5; Benedykta XVI (n. 6)6 i Jana Pawła II (n. 5)7. Ten 
wkład papieży podsumowuje refleksje niezliczonych naukowców, 
filozofów, teologów i organizacji społecznych, które wzbogaciły 
myśl Kościoła odnośnie do tych kwestii (n. 7). Encyklika wpisuje 
się we wcześniejsze nauczanie Stolicy Apostolskiej, poszczególnych 
episkopatów, innych Kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza Patriar-
chy Ekumenicznego, Bartłomieja I (n. 8-9). Papież przywołuje też 
św. Franciszka8.

 4 Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń: Fonti Francescane (FF) 263; wyd. polskie: 
Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, s. 348.
 5 Por. List apostolski Octogesima adveniens (14 maja 1971), 21: AAS 63 (1971), 
416-417.
 6 Encyklika Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 51: AAS 101 (2009), 687; tenże, 
Przemówienie w Bundestagu, Berlin (22 września 2011), AAS 103 (2011), 664; tenże, 
Przemówienie do duchowieństwa diecezji Bolzano-Bressanone (6 sierpnia 2008): 
AAS 100 (2008), 634.
 7 Por. Encyklika Redemptor hominis (4 marca 1979), 15: AAS 71 (1979), 287; tenże, 
Katecheza (17 stycznia 2001), 4: Insegnamenti 24/1 (2001), 179; L’Osservatore Romano, 
wyd. polskie, n. 4/2001, s. 44; tenże, Encyklika Centesimus annus (1 maja 1991), 38: 
AAS 83 (1991), 841; tenże, Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), 34: 
AAS 80 (1988), 559.
 8 „Nie chcę pisać tej encykliki bez odwołania się do pięknego, motywującego 
nas przykładu. Przyjąłem jego imię jako przewodnika i inspirację w chwili mo-
jego wyboru na Biskupa Rzymu. Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu 
wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej 
z radością i autentycznością. Jest on świętym patronem tych wszystkich, którzy 
prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii, miłowanym również przez 
wielu niechrześcijan. Pokazał szczególną wrażliwość na Boże stworzenie oraz na 
najuboższych i opuszczonych. Kochał i był kochany ze względu na swą radość, 
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Ojciec Święty w encyklice wiele razy podkreśla ścisłą więź między 
ubogimi a kruchością naszej planety, wzajemne powiązanie różnych 
zjawisk, krytykuje paradygmat technokratyczny i wywodzące się 
z niego nowe formy władzy, zachęca do poszukiwania alternatywnych 
dróg ekonomii i postępu. Wskazuje na wartość właściwą każdemu 
stworzeniu, ludzki sens ekologii, potrzebę otwartej i szczerej dyskusji, 
poważną odpowiedzialność polityki międzynarodowej i  lokalnej, 
ale także konsekwencje kultury odrzucenia oraz proponuje nowy, 
bardziej wstrzemięźliwy styl życia. 

Niepokój papieża o stan Ziemi

Franciszek nie ukrywa niepokoju o stan naszej planety. Wska-
zuje na zanieczyszczenia spowodowane stosowanymi technologiami, 
wytwarzanie ogromnych ilości śmieci, zjawisk będących skutkiem 

„kultury odrzucenia”. Papież przypomina, że klimat jest dobrem 
wspólnym i nie kryje obaw związanych z globalnym ociepleniem, 
powodowanym w znacznej mierze działalnością człowieka. Grozi to 
podwyższaniem się poziomu mórz, a także niszczeniem ekosystemów. 
Zauważa, że konsekwencje tych zmian dotkną przede wszystkim 
ludzi najuboższych. Wzywa do zdecydowanego obniżenia emisji 
dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających9.

Kolejnym powodem do troski jest wyczerpywanie zasobów na-
turalnych, zwłaszcza wody. „Zwiększenie niedoborów wody spowo-
duje wzrost kosztów żywności i innych produktów wymagających 
jej użycia” (n. 31). Papież przestrzega, że kontrola wody przez wiel-
kie światowe korporacje, stanie się głównym źródłem konfliktów 
w tym stuleciu. Ojciec Święty zwraca też uwagę na katastrofalne 
skutki zatracenia różnorodności biologicznej i niekontrolowanego 

swoje wielkoduszne poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie” (n. 10; por. 
n. 11-12). 
 9 Papież zauważa, że „Zostały również poczynione inwestycje na rzecz technologii 
produkcji i transportu, zwiększające ich energooszczędność, a także sposobów 
budowania czy restrukturyzacji budynków, które przyczyniają się do zmniejszenia 
zużycia energii oraz surowców. Ale tym dobrym praktykom daleko do powszech-
ności” (n. 26).
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rozrostu miast. Zauważa, że obok osiągnięć technologii dostrzegamy 
także zmniejszenie liczby miejsc pracy, narastanie dysproporcji i po-
działów społecznych, czy zanik relacji międzyosobowych. Zdaniem 
Franciszka proces degradacji środowiska jest związany z degradacją 
relacji międzyludzkich, a jego ofiarami padają najsłabsi mieszkańcy 
planety. Dlatego w dyskusje o środowisku trzeba włączyć kwestię 
sprawiedliwości, aby „usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk 
biednych” (n. 49). 

Papież sprzeciwia się obarczaniu winą za kryzys ekologiczny wzro-
stu demograficznego, zamiast wskazać na skrajny i selektywny kon-
sumpcjonizm (por. n. 50). Dodaje, że w kwestii zmian klimatycznych 
mamy do czynienia ze zróżnicowaną odpowiedzialnością i konieczna 
jest w tej dziedzinie postawa globalnej solidarności. Przestrzega przed 
narodowymi egoizmami, które mogą doprowadzić do wojny, która 
zawsze niszczy środowisko naturalne10. 

Ojciec Święty zaznacza, że w wielu kwestiach szczegółowych 
Kościół nie ma podstaw, by proponować definitywne rozwiązania 
i rozumie, że powinien słuchać i promować uczciwą debatę wśród 
naukowców (n. 61), tym niemniej „jeżeli przyjrzymy się różnym re-
gionom naszej planety, zdamy sobie sprawę, że ludzkość zawiodła 
Boże oczekiwania” (tamże).

 10 Papież uznaje, że rozwinęły się różne wizje i sposoby myślenia o sytuacji i moż-
liwych rozwiązaniach. Na jednym biegunie niektórzy za wszelką cenę podtrzymują 
mit postępu i twierdzą, że problemy środowiskowe rozwiążą się po prostu poprzez 
zastosowanie nowych technik, bez rozważań etycznych ani dogłębnych zmian. Na 
drugim biegunie inni twierdzą, że rodzaj ludzki, ze wszystkimi jego ingerencjami, 
może być jedynie zagrożeniem i zaszkodzić globalnemu ekosystemowi, dlatego trzeba 
ograniczyć jego obecność na planecie i powstrzymać go od ingerencji wszelkiego 
rodzaju. Dyskusja pomiędzy tymi skrajnościami powinna określić możliwe przyszłe 
scenariusze, ponieważ nie ma jedynej drogi rozwiązania problemów. Stworzyłoby 
to przestrzeń dla rozmaitych działań, które mogłyby wejść w dialog prowadzący 
do kompleksowych odpowiedzi (n. 60).
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Ewangelia stworzenia

Obszerny rozdział poświęca Franciszek biblijnej wizji i nauczaniu 
Kościoła o stworzeniu, będąc przekonanym o owocności dialogu 
nauki i religii. Zaznacza, że ludziom wierzącym dodaje ona motywa-
cji, by zatroszczyć się o przyrodę oraz najsłabszych braci i siostry (n. 
64). Przypomina, że w tradycji judeochrześcijańskiej „stworzenie” to 
znacznie więcej niż natura, ponieważ związane jest z Bożym planem 
miłości, jako rzeczywistość wzywająca nas do powszechnej komunii 
(n. 76)11. Wskazuje, że tradycja biblijna odrzuca wizję arbitralnej do-
minacji człowieka nad światem. „My sami nie jesteśmy ostatecznym 
celem wszystkich innych stworzeń. Wszystkie zmierzają wraz z nami 
i przez nas ku ostatecznemu kresowi, jakim jest Bóg w transcen-
dentalnej pełni, gdzie zmartwychwstały Chrystus wszystko ogarnia 
i oświetla” (n. 83). 

Papież przypomina, że każde stworzenie ma określoną funk-
cję i żadne nie jest zbędne, ukazując bogactwo Boga, bo do Niego 
wszystko należy12. Jednocześnie przestrzega, by nie zapominać o wyż-
szości człowieka i nie prowadzić walki o inne gatunki, rezygnując 

 11 „Przez słowo Pana powstały niebiosa” (Ps 33,6). W ten sposób wskazano nam, że 
świat wywodzi się z decyzji, a nie z chaosu czy przypadku, co uwzniośla go jeszcze 
bardziej. W słowie stwórczym wyrażona jest wolna decyzja. Wszechświat nie powstał 
jako wynik arbitralnej wszechmocy, jako manifestacja siły czy woli autoafirmacji. 
Stworzenie należy do porządku miłości. Miłość Boga jest podstawową przyczyną 
całego stworzenia: Tak więc wszelkie stworzenie jest przedmiotem czułości Ojca, 
który wyznacza mu miejsce w świecie. Nawet życie istoty najbardziej efemerycznej, 
najbardziej nieznaczącej, jest przedmiotem Jego miłości, a w tych kilku sekundach 
istnienia otacza je swą miłością (n. 77).
 12 Papież Franciszek stwierdził wprost: „każde stworzenie ma określoną funkcję 
i żadne nie jest zbędne. Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, 
Jego bezgranicznej miłości względem nas. Gleba, woda, góry, wszystko jest wyra-
zem czułości Boga. Historia przyjaźni z Bogiem ma zawsze miejsce w przestrzeni 
geograficznej, która staje się znakiem bardzo osobistym, a każdy z nas zachowuje 
w pamięci miejsca, w których zaznał wiele dobra. Kto dorastał wśród gór lub jako 
dziecko siadał przy strumieniu, by się z niego napić, albo kto się bawił na placu 
w swojej dzielnicy, gdy powraca w te miejsca, czuje się wezwany do odzyskania 
swojej tożsamości” (n. 84).
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z niej, gdy w grę wchodzi obrona równej godności istot ludzkich. 
„Oczywista jest sprzeczność postaw tych, którzy walczą z handlem 
gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem, a pozostają całko-
wicie obojętni na handel ludźmi, los ubogich, czy też chcą znisz-
czyć drugiego, nie lubianego człowieka” (n. 91). Podkreśla zrazem, 
iż „wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia jest 
sprzeczne z godnością człowieka” (n. 92). Dodaje, że ziemia jest za-
sadniczo wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć 
wszystkim (n. 93), a środowisko jest dobrem publicznym, mieniem 
całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni (n. 94). 

Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, zachęcał ich do rozpozna-
nia ojcowskiej relacji Boga ze wszystkimi stworzeniami i przypomniał 
ze wzruszającą czułością, jak każde z nich jest ważne w Jego oczach (n. 
96). Los całego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który 
jest obecny od początku wszystkich rzeczy: „Wszystko przez Niego 
i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1,16). Wreszcie kieruje nas ku spoj-
rzeniu Jezusa, który tajemniczo otacza i ukierunkowuje stworzenia 
ku pełni13. Tak więc stworzenia tego świata ukazują się nam już nie 
jako rzeczywistości czysto naturalne, ponieważ Zmartwych-
wstały tajemniczo je otacza i ukierunkowuje ku pełni. Te same 
dzikie kwiaty i ptaki, które podziwiał swymi ludzkimi oczami, 
są obecnie wypełnione Jego jaśniejącą obecnością.

Odpowiedzialność człowieka za kryzys ekologiczny

Franciszek zauważa, że postęp techniczny dał dziś człowiekowi 
ogromne środki, ale ta wielka moc domaga się samokontroli 
i stwierdza, że istocie ludzkiej „brak dziś odpowiednio solidnej etyki, 
kultury i duchowości, które rzeczywiście by ją ograniczały i utrzy-
mywały w ryzach” (n. 105). W obliczu panowania „paradygmatu 

 13 Pan mógł zachęcać innych do wrażliwości na piękno istniejące w świecie, bo On 
sam był w stałym kontakcie z przyrodą i zwracał na nią szczególną uwagę, pełną 
miłości i zadziwienia. Gdy przemierzał każdy skrawek swej ojczyzny, zatrzymywał 
się, by podziwiać piękno stworzone przez Ojca, zachęcając swoich uczniów do 
rozpoznawania w rzeczach Bożego orędzia (por. n. 97). 
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technokratycznego” papież podkreśla jego ograniczenia i postuluje 
przystąpienie do „śmiałej rewolucji kulturowej (...) spowolnienie 
marszu, aby obserwować rzeczywistość w inny sposób, gromadzić 
osiągnięcia pozytywne i zrównoważone, a jednocześnie przywrócić 
wartości i wielkie cele unicestwione z powodu megalomańskiego 
niepohamowania” (n. 114). Wynika ono z przerostu wypaczonego 
antropocentryzmu, uzurpacji do panowania nad światem, ignorując 
jego prawa. „Jeśli człowiek ogłasza siebie jako niezależnego od rze-
czywistości i staje się władcą absolutnym, kruszy się sama podstawa 
jego istnienia, ponieważ zamiast pełnić rolę współpracownika Boga 
w dziele stworzenia, człowiek zajmuje Jego miejsce i w końcu pro-
wokuje bunt natury” (n. 117). Jednocześnie wskazuje na konieczność 
uzdrowienia relacji międzyludzkich. 

Papież zaznacza, że „nie da się pogodzić obrony przyrody z uspra-
wiedliwianiem aborcji” (n. 120) i postuluje opracowanie nowej syntezy, 
która przezwycięży fałszywe dialektyki minionych wieków14. Prze-
strzega, iż „wraz z wszechobecnością paradygmatu technokratycznego 
i uwielbienia nieograniczonej ludzkiej władzy rozwija się w ludziach 
relatywizm” (n. 122) oraz, że jest to ta sama logika, która generuje 
wiele odpadów jedynie z powodu nieuporządkowanego pragnienia 
konsumowania więcej niż faktycznie potrzeba. Stąd nie wystarczają 
normy prawne i konieczna jest przemiana kulturowa (por. n. 123).

Papież Franciszek postuluje ekologię integralną, która nie może 
pomijać zapewnienia miejsc pracy, gdyż „zaprzestanie inwestowania 
w ludzi, aby uzyskać większy natychmiastowy dochód, jest najgor-
szym interesem dla społeczeństwa” (n. 128). Wskazuje na konieczność 
dywersyfikacji produkcji oraz poparcia przez państwo drobnych 
producentów. 

 14 „Oczekujemy na opracowanie nowej syntezy, która przezwycięży fałszywe 
dialektyki minionych wieków. Chrześcijaństwo, pozostając wierne swojej tożsa-
mości i otrzymanemu od Jezusa Chrystusa skarbowi prawdy, nieustannie na nowo 
formułuje swoją myśl i nieustannie wypowiada się na nowo w dialogu z nowymi 
sytuacjami historycznymi, pozwalając, by na nowo rozkwitała jego odwieczna 
nowość” (n. 121)
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Ojciec Święty odnosi się do innowacji biologicznych wynikających 
z badań naukowych. Zaznacza, że wszelkie eksperymentowanie do-
maga się szacunku dla integralności stworzenia, i dlatego nie wolno 
niepotrzebnie zadawać zwierzętom cierpień czy śmierci (por. n. 130). 
Wskazuje, że uzasadniona ingerencja w przyrodzie to taka, która 
dokonywana jest „by pomóc jej we właściwym rozwoju stwarzania 
chcianym przez Boga” (n. 132). Zachęca do debaty nad stosowaniem 
zbóż transgenicznych, dostrzegając złożoność tej kwestii15. 

Papież krytykuje te ruchy ekologiczne, które walczą o ochronę 
przyrody, nie stosując tych samych zasad do życia ludzkiego. „Kiedy 
dokonuje się eksperymentów na żywych zarodkach ludzkich, to czę-
sto usprawiedliwia się przekroczenie wszelkich granic, zapominając, 
że niezbywalna wartość istoty ludzkiej znacznie wykracza poza sto-
pień jej rozwoju” (n. 136). 

Integralna wizja kwestii ekologicznych, apel o „ekologię 
człowieka”

Papież uwrażliwia na powiązanie różnych zagadnień składających się 
na sytuację świata w którym żyjemy, bowiem „dziś analiza problemów 
środowiskowych jest nierozerwalnie związana z analizą sytuacji czło-
wieka, rodziny, pracy, kontekstu urbanistycznego oraz relacji każdej 
osoby z samą sobą, co rodzi pewien sposób kontaktu z innymi i ze 
środowiskiem” (n. 141). Zaznacza, iż także dziedzictwo historyczne, 
artystyczne i kulturowe jest zagrożone przez ujednolicenia i osła-
bienie wielkiej różnorodności kulturowej. „Narzucenie pewnego 
hegemonicznego stylu życia związanego z określonym sposobem 
produkcji może być równie szkodliwe jak zniszczenie ekosystemu” 
(n. 145). 

Aby można było mówić o  prawdziwym rozwoju  – stwierdza 
papież – trzeba się upewnić, czy dochodzi do integralnej poprawy 

 15 Sprawa GMO – napisał Franciszek – jest złożoną kwestią ekologiczną, która 
wymaga dostrzeżenia wszystkich jej aspektów. Wymagałoby to choćby większego 
wysiłku w celu sfinansowania różnych badań niezależnych i interdyscyplinarnych, 
zdolnych do wniesienia nowego światła (por. n. 135).
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jakości ludzkiego życia, co wiąże się z analizą przestrzeni, na której 
żyją ludzie. Otaczające nas środowisko wpływa na nasz sposób pa-
trzenia na życie, odczuwania i działania. Równocześnie w naszym 
pokoju, domu, w miejscu pracy czy w dzielnicy wykorzystujemy 
środowisko, aby wyrazić swoją tożsamość. Staramy się dostosować 
do otoczenia, a kiedy jest ono nieuporządkowane, chaotyczne lub 
skażone akustycznie czy wizualnie, to nadmiar bodźców wystawia 
na próbę nasze usiłowania, by rozwijać tożsamość zintegrowaną 
i szczęśliwą (n. 147)16.

Papież wskazuje na pozytywne i oparte na czynieniu dobra życie 
społeczne mieszkańców. Staje się ono światłem w środowisku, w któ-
rym na pierwszy rzut oka nie da się żyć. „Niekiedy godna pochwały 
jest ekologia ludzka, jaką udaje się rozwijać ubogim pośród tak wielu 
ograniczeń. Uczuciu duszenia się w aglomeracjach mieszkalnych i na 
obszarach o dużej gęstości zaludnienia można przeciwdziałać przez 
rozwijanie ludzkich relacji nacechowanych bliskością i serdecznoś-
cią, jeśli tworzone są wspólnoty, jeśli ograniczenia środowiskowe są 
równoważone we wnętrzu każdej osoby, która czuje się włączona 
w sieć wspólnoty” (n. 148).

Ojciec Święty postuluje zwrócenie bacznej uwagi na kwestie urba-
nistyczne, aby planowanie przestrzenne czy też architektura auten-
tycznie służyły człowiekowi17. Ponadto, podkreśla papież Franciszek 

 16 Udowodniono także, iż skrajna bieda w niektórych środowiskach, gdzie brakuje 
harmonii, przestrzeni i możliwości integracji, sprzyja pojawianiu się zachowań 
nieludzkich oraz manipulacji ludźmi przez organizacje przestępcze. W przypadku 
mieszkańców bardzo prowizorycznych osiedli na obrzeżach codzienne doświadcze-
nie przechodzenia od przeludnienia do anonimowości społecznej, doświadczanej 
w wielkich miastach, może prowadzić do poczucia wykorzenienia sprzyjającego 
zachowaniom aspołecznym i przemocy 
Chciałbym jednak podkreślić, napisał papież, że miłość jest silniejsza. Wiele osób 
w tych warunkach potrafi nawiązać relacje przynależności i współistnienia, prze-
kształcające przeludnienie w doświadczenie wspólnoty, w którym pękają mury 
własnego „ja” i pokonywane są bariery egoizmu (n. 149).
 17 Dlatego – jak zauważa papież – osoby projektujące budynki, osiedla, przestrzeń 
publiczną i miasta potrzebują wkładu różnych dyscyplin, które pozwalają zrozumieć 
procesy, symbolikę i zachowania ludzi. „Nie wystarczy dążenie do piękna projektu, 
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„W wielu częściach świata istnieje dotkliwy brak mieszkań, zarówno 
na obszarach wiejskich, jak i w wielkich miastach. Dzieje się tak 
między innymi dlatego, że budżety państwowe zazwyczaj pokry-
wają jedynie niewielką część zapotrzebowania. Nie tylko biedni, ale 
duża część społeczeństwa napotyka poważne trudności, gdy chodzi 
o kupno własnego mieszkania. Jego posiadanie ma wielkie znacze-
nie dla godności ludzi i rozwoju rodzin. Jest to zasadnicza kwestia 

„ekologii człowieka” (n. 152)
Papież zwraca również uwagę, że jakość życia w mieście w znacz-

nym stopniu wiąże się ze środkami transportu, które są często dla 
mieszkańców przyczyną wielkich utrudnień. „Po miastach krąży 
wiele samochodów używanych przez jedną lub dwie osoby i dlatego 
ruch uliczny staje się intensywny, wzrasta poziom zanieczyszczeń, 
zużywane są ogromne ilości energii nieodnawialnej i konieczne staje 
się budowanie większej liczby dróg i parkingów, niszczących tkankę 
miejską” (n. 153)18. 

W tej integralnej wizji podkreśla „ekologię ludzką”: „niezbędną 
relację życia człowieka z prawem moralnym, wpisanym w jego na-
turę” (n. 155). Zaznacza, że konieczna jest akceptacja własnego ciała 
i odrzucenie poglądów o „płci kulturowej”. „Uczenie się i przyjęcie 
własnego ciała, aby o nie dbać i szanować jego znaczenie, stanowi 
podstawowy element prawdziwej ekologii człowieka. Także doce-
nienie własnego ciała w jego kobiecości lub męskości jest konieczne, 
aby móc rozpoznać siebie w spotkaniu z innym, różnym od siebie. 
W ten sposób można z radością przyjąć specyficzny dar drugiego czy 

ponieważ jeszcze bardziej cenne jest służenie innym rodzajem piękna: jakości życia 
ludzi, ich harmonii ze środowiskiem, spotkaniu i wzajemnej pomocy. Również 
z tego względu tak bardzo ważne jest, aby punkt widzenia lokalnych mieszkańców 
zawsze wnosił swój wkład do planowania urbanistycznego” (n. 150).
 18 Wielu specjalistów – wspomina Franciszek – zgodnie uważa, że trzeba dać 
pierwszeństwo transportowi publicznemu. Jednak niektóre niezbędne działania nie 
zostaną spokojnie przyjęte przez społeczeństwo, jeśli nie nastąpi znacząca poprawa 
transportu. W wielu bowiem miastach z powodu ścisku, niedogodności, niskiej 
dostępności usług i braku bezpieczeństwa korzystanie z transportu miejskiego 
uwłacza godności osób (n. 153).
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drugiej jako dzieła Boga Stwórcy i wzajemnie się ubogacić. Z tego 
względu nie jest zdrowa postawa usiłująca «zatrzeć różnicę płci, bo 
nie potrafi z nią się konfrontować»” (tamże).

Po raz kolejny Franciszek zwraca uwagę na zasadę dobra wspól-
nego i  poszanowanie sprawiedliwości, zwłaszcza zapewnienia 
bezpiecznego rozwoju rodzinie. Zaznacza, że nie można mówić 
o zrównoważonym rozwoju bez solidarności między pokoleniami, 
bez troski o to jaką ziemię przekażemy tym, którzy przyjdą po nas. 
Przestrzega przed potencjalnymi katastrofami, które już dziś doty-
kają niektórych obszarów, a mogą zagrozić w jeszcze poważniejszej 
skali kolejnym pokoleniom. Jednocześnie wskazuje na konieczność 
zatroszczenia się już dziś o ubogich dnia dzisiejszego i przypomina 
o „opcji preferencyjnej na rzecz ubogich” (n. 158)19.

Papieskie propozycje działań

Ojciec Święty mówiąc o perspektywie międzynarodowej postuluje 
przede wszystkim uwzględnienie globalnego dobra wspólnego, wy-
raźnie potępiając kraje, które stawiają ponad nie własne interesy 
narodowe. Przestrzega przed nakładaniem równych kosztów redukcji 
gazów cieplarnianych na wszystkie kraje, podkreślając szczególną 
odpowiedzialność tych, które w przeszłości osiągnęły rozwój kosztem 
zanieczyszczeń. „Potrzebujemy porozumienia w sprawie globalnych 
systemów zarządzania dla całego zakresu tak zwanych «globalnych 
dóbr wspólnych»” (n. 174). Jednocześnie apeluje o globalne działania 
na rzecz odwrócenia tendencji globalnego ocieplenia oraz likwidacji 
ubóstwa. Istotną rolę powinny w tej dziedzinie odgrywać instytucje 
międzynarodowe wyposażone w możliwość sankcjonowania. Ma to 
być władza polityczna zdolna „aby zarządzać ekonomią światową; 

 19 Opcja ta – kontynuuje papież – domaga się wyciągnięcia konsekwencji z po-
wszechnego przeznaczenia dóbr ziemi, jak starałem się to wyrazić w adhortacji 
Evangelii gaudium 123, wymaga, by nade wszystko mieć przed oczyma ogromną 
godność ubogiego w świetle najgłębszych przekonań wiary. Wystarczy obserwować 
rzeczywistość, aby zrozumieć, że ta opcja jest obecnie podstawowym wymogiem 
etycznym dla skutecznej realizacji dobra wspólnego (n. 158).
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uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec pogłębieniu się 
kryzysu i związanego z nim zachwiania równowagi; przeprowadzić 
właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować bezpieczeństwo ży-
wieniowe i pokój; zapewnić ochronę środowiska i uregulować ruchy 
migracyjne” (n. 175).

Papież zauważa, że w płaszczyźnie polityki ogólnonarodowej czy 
lokalnej istnieje pokusa, by pod presją doraźnych zysków unikać 
inwestycji, których efekty będą miały charakter dalekowzroczny, jak 
inwestycje ekologiczne. Zaznacza, że „wielkość polityczna ukazuje się 
wtedy, gdy w trudnych chwilach działamy w oparciu o wielkie zasady 
i myślimy długofalowo o dobru wspólnym”(n. 178). Jednocześnie 
wskazuje na konieczność podporządkowania się regułom demokracji, 
by obywatele kontrolowali władzę polityczną. Tylko wówczas bowiem 
możliwe jest udaremnienie szkód ekologicznych. 

Ojciec Święty wskazuje na znaczenie dialogu i transparencji w pro-
cesach decyzyjnych i przestrzega przed konsekwencjami korupcji20. 
Apeluje, by polityka i gospodarka służyły życiu, zwłaszcza życiu ludz-
kiemu (n. 189) i zaznacza, że w odniesieniu do środowiska nie można 
odwoływać się do mechanizmów rynkowych, jakoby problemy można 
było rozwiązać jedynie poprzez wzrost zysków firm lub poszczegól-
nych osób (n. 190). Apeluje o politykę szerokiej wizji, w której jest 
miejsce na szczerą troskę o środowisko oraz na integrację słabszych21. 

 20 Przewidywanie wpływu inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości i projektów 
na środowisko wymaga przejrzystych procesów politycznych i dialogu, natomiast 
korupcja, ukrywająca rzeczywisty wpływ danego projektu na środowisko w zamian 
za przysługi, często prowadzi do umów dwuznacznych, unikających obowiązku 
informacji i pogłębionej dyskusji (n. 182).
 21 Potrzebujemy – stwierdza papież – polityki o szerokiej wizji, rozwijającej nowe 
integralne podejście, łącząc w dialogu interdyscyplinarnym różne aspekty kryzysu. 
Często polityka sama się dyskredytuje z powodu korupcji i braku rozsądnych działań 
w kwestiach publicznych. Jeśli państwo nie spełnia swojej roli w danym regionie, 
to niektóre grupy ekonomiczne mogą jawić się jako dobroczyńcy i sprawować 
władzę rzeczywistą. Czują się uprawnione do niespełniania pewnych standardów, 
co prowadzi do powstawania różnych form zorganizowanej przestępczości, handlu 
ludźmi, przemytu narkotyków i przemocy, które bardzo trudno wykorzenić (n. 197). 
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Zaznacza, że jeśli państwo nie spełnia swojej roli, to może dochodzić 
do patologii mafijnych, które bardzo trudno wykorzenić. 

Franciszek zachęca do dialogu religii z nauką, bowiem nauki em-
piryczne nie wyjaśniają całej rzeczywistości. Potrzebujemy pamięci 
o wielkich motywacjach umożliwiających współżycie, poświęcenie, 
życzliwość. „W każdym przypadku trzeba wezwać wierzących, by żyli 
zgodnie ze swoją wiarą i nie zaprzeczali jej swoimi czynami. Trzeba 
nalegać, aby otwierali się na łaskę Bożą i dogłębnie czerpali z tego, co 
w ich najgłębszych przekonaniach dotyczy miłości, sprawiedliwości 
i pokoju” (n. 200). Dodaje, że „powaga kryzysu ekologicznego wymaga 
od nas wszystkich myślenia o dobru wspólnym i podążania drogą dia-
logu, wymagającego cierpliwości, ascezy i wielkoduszności” (n. 201).

Edukacja i duchowość ekologiczna

Ostatni rozdział swej encykliki poświęcił papież kwestiom wychowa-
nia. Zachęca, by postawić na inny styl życia, bo „obsesja na tle kon-
sumpcyjnego stylu życia, zwłaszcza gdy bardzo niewielu jest w stanie 
tak żyć, może sprowokować jedynie przemoc i wzajemne zniszczenie” 
(n. 204). Ojciec Święty zaznacza, że nie ma systemu, który „całkowicie 
zniweczyłyby otwarcie na dobro, prawdę i piękno czy też zdolność 
do reakcji, jaką Bóg nieustannie pobudza w głębi naszych serc” (n. 
205). Ufa, że jeśli przezwyciężymy indywidualizm, to możliwe będzie 
wypracowanie alternatywnego stylu życia, pozwalająca na poważne 
zmiany w społeczeństwie (por. n. 208).

Franciszek wzywa, by wychowywać do przymierza między ludz-
kością a środowiskiem, byśmy wzrastali w solidarności, odpowie-
dzialności i trosce opartej na współczuciu22. Wskazuje na szczególne 
miejsce jakie zajmuje rodzina, stanowiąca ośrodek kultury życia. 

„Rodzina jest miejscem formacji integralnej, w którym rozgrywają 

 22 Edukacja ekologiczna – napisał Franciszek – powinna nas przygotować, by-
śmy dokonali skoku w tę Tajemnicę, która etyce ekologicznej nadaje najgłębszy 
sens. Z drugiej strony istnieją wychowawcy, którzy potrafią przemyśleć programy 
edukacyjne etyki ekologicznej, tak aby skutecznie pomóc wzrastać w solidarności, 
odpowiedzialności i trosce opartej na współczuciu (n. 210).
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się ściśle ze sobą powiązane różne aspekty osobistego dojrzewania. 
W rodzinie uczymy się prosić o pozwolenie, nie popadając w serwi-
lizm, mówić „dziękuję”, dając wyraz szczeremu docenieniu tego, co 
otrzymujemy, opanowania agresji lub chciwości i proszenia o przeba-
czenie, gdy wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty szczerej uprzejmości 
pomagają budować kulturę życia dzielonego z innymi i szacunku dla 
tego, co nas otacza” (n. 213). 

Ojciec Święty nie pomija też roli Kościoła i jego instytucji. W edu-
kacji ważną rolę do odegrania mają wszystkie wspólnoty chrześcijań-
skie. Mam również nadzieję, że w naszych seminariach i zakonnych 
domach formacyjnych będzie miało miejsce wychowanie do odpowie-
dzialnej ascezy, do naznaczonego wdzięcznością podziwiania świata, 
do wrażliwości na kruchość ubogich i środowiska. Biorąc pod uwagę, 
że wiele jest do stracenia oraz że potrzebne są instytucje uprawnione 
do stosowania sankcji wobec ataków na środowisko, potrzebujemy 
również kontrolowania siebie i wychowywania się nawzajem (n. 214).

Papież Franciszek wzywa do „ekologicznego nawrócenia”, czyli 
rozwijania wszystkich konsekwencji „spotkania chrześcijan z Je-
zusem w relacjach z otaczającym ich światem” (n. 217). Podkreśla, 
iż „życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną 
częścią życia uczciwego, nie jest czymś opcjonalnym, nie jest też 
drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego” (tamże). 
Jest ono także doświadczeniem wspólnotowym (por. n. 219). 

Wymieniając różne wymiary „nawrócenia ekologicznego” Franci-
szek wskazuje na: wdzięczność i bezinteresowność, to znaczy uzna-
nie, że świat jest darem otrzymanym z miłości Ojca; gotowość do 
bezinteresownego wyrzeczenia oraz wielkoduszne gesty, nawet jeśli 
ich nikt nie widzi i nie docenia; świadomość, że nie jesteśmy odłą-
czeni od innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata 
wspaniałą powszechną komunię; rozwijanie swojej kreatywności 
i entuzjazmu, by rozwiązać dramaty świata; wypływającą z wiary 
odpowiedzialność za świat (n. 220).  

Różne treści naszej wiary przedstawione na początku tej encykliki – 
napisał papież – pomagają ubogacić sens nawrócenia, na przykład 
świadomość, że każde stworzenie odzwierciedla coś z Boga i zawiera 
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orędzie, które ma nam przekazać, albo pewność, że Chrystus przyjął 
ten świat materialny, a teraz, zmartwychwstały, żyje w głębi każdej 
istoty, otaczając ją swoją miłością i przenikając ją swoim światłem. 
Prowadzą też do uznania, że ponieważ Bóg stworzył świat, wpisując 
weń pewien ład i dynamizm, to człowiek nie ma prawa ich ignorować. 

„Zachęcam wszystkich chrześcijan, aby ukazali jasno ten wymiar 
swojego nawrócenia, pozwalając, by moc i światło otrzymanej łaski 
obejmowały także relacje z innymi istotami i otaczającym światem, 
budząc owo cudowne braterstwo z całym stworzeniem, którym wspa-
niale żył święty Franciszek z Asyżu” (n. 221). 

Papież zaznacza, że duchowość chrześcijańska zachęca, by po-
dejmować styl życia zdolny do głębokiej radości, unikając obsesji 
na tle konsumpcji. „Duchowość chrześcijańska proponuje rozwój 
wstrzemięźliwości i zdolności radowania się, mając niewiele” (n. 
222). Dodaje, że wstrzemięźliwość przeżywana świadomie i w wol-
ności nas wyzwala. Przestrzega przed zanikiem pokory, który może 
prowadzić do wyrządzenia szkody społeczeństwu i środowisku (n. 
224). Wskazuje na powiązanie pokoju wewnętrznego osoby z troską 
o środowisko i dobro wspólne. Przypomina, że wyrazem pokornej 
postawy serca jest modlitwa przed i po posiłku, umacniająca „nasze 
poczucie wdzięczności za dary stworzenia, wyrażając uznanie tym, 
którzy swoją pracą zapewniają te dobra, oraz umacnia solidarność 
z najbardziej potrzebującymi” (n. 227).

Ojciec Święty zaznacza, że troska o przyrodę należy do duchowości 
powszechnego braterstwa, będącej przeciwieństwem świata szalejącej 
konsumpcji, będącego równocześnie światem znęcania się nad życiem 
we wszystkich jego formach (n. 230). Zachęca do małych codziennych 
gestów, które mają także wymiar obywatelski i polityczny, przejawia-
jących się we wszystkich działaniach, które starają się budować lepszy 
świat. Apeluje o kulturę troski, w tym o dziedzictwo historyczne 
i kultywowanie wspólnej tożsamości. 

Franciszek wskazuje, iż w stworzeniu możemy dostrzec działa-
nie Boga. Szczególne znaczenie mają sakramenty, gdzie natura jest 
przyjęta przez Boga i przemieniona w pośrednictwo życia nadprzyro-
dzonego (n. 235). „Chrześcijaństwo nie odrzuca materii; przeciwnie, 
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cielesność zostaje w pełni dowartościowana w akcie liturgicznym, 
gdzie ludzkie ciało ukazuje swą wewnętrzną naturę świątyni Ducha 
i jednoczy się z Panem Jezusem, który również przyjął ciało dla zba-
wienia świata” (tamże). Stąd Eucharystia stanowi centrum wszech-
świata a uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest niezwykle ważne23. 

Papież przypomina, że dla chrześcijan wiara w jedynego Boga, 
który jest komunią trynitarną, prowadzi do przekonania, że cała 
rzeczywistość zawiera w sobie znamię Trójcy Świętej (n. 239). Zachęca, 
by prosić Maryję o pomoc w postrzeganiu tego świata mądrzejszymi 
oczyma, a św. Józefa, aby nauczył nas troski, motywował do wiel-
kodusznej i delikatnej pracy chronienia świata, powierzonego nam 
przez Boga. Na zakończenie swej refleksji Ojciec Święty proponuje 
dwie modlitwy do odmawiania wspólnie ze wszystkimi wierzącymi 
w Boga Stworzyciela i Ojca oraz do odmawiania przez wszystkich 
chrześcijan wraz ze stworzeniem.

Key words: ecology , environment , edncyklika , pope Francis 

Summary
Pope Francis encyclical „Laudato si” – „Praised be” completely devoted 
protection of the natural environment. The encyclical is quite extensive, 
consists of six chapters. Ends with a prayer of Pope Francis for our land 
and Christian prayer along with creation. Indicates the value of the right 
to every creature, the human sense of ecology, the need for open and frank 
discussion, serious responsibility of international politics and local culture 
but also the consequences of rejection and propose a new, more abstemious 
lifestyle. Author of the article discusses in brief the content of the encyclical.
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Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń: Fonti Francescane (FF) 263; wyd. 

polskie: Źródła franciszkańskie, Kraków 2005.

Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek (ur. 1943r.), Pallotyn. Po odbyciu 
studiów w WSD w Ołtarzewie, w 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie, po 
czym podjął studia z teologii dogmatycznej na KUL-u. Stopień doktora 
teologii otrzymał na UKSW w Warszawie w 2003 r. na podstawie rozprawy 

„Duchowość apostolska według św . Wincentego Palloniego” . W 2008 r. uzyskał 
na UKSW stopień doktora habilitowanego z teologii dogmatycznej na pod-
stawie dorobku naukowego oraz dysertacji „Życie konsekrowane w posobo-
rowym nauczaniu Kościoła”(Ząbki 2007). W roku 2014 decyzją Prezydenta 
RP otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. Był prefektem alumnów 
i mistrzem nowicjatu, a od 1981 r. pełnił funkcję wyższego przełożonego 
(prowincjała lub wiceprowincjała). Wiele lat był członkiem Komisji Episkopatu 
ds. Misji, konsultorem Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Ludzi Świeckich 
i wiceprzewodniczącym Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni. 
Przewodniczył Konferencji i Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonów 
Męskich w Polsce, a także Komisji Zakonnej ds. Współpracy z Laikatem i ds. 
Powołań oraz Krajowej Radzie Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego w Polsce. W 1999 r. brał udział w Zgromadzeniu Specjalnym 
Europejskiego Synodu Biskupów. Autor książek, wielu artykułów naukowych 
i popularnonaukowych. Współorganizator licznych sympozjów i kongresów. 
Wygłosił szereg referatów naukowych.
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WPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO I  SZKOLNEGO 
NA FORMACJĘ DUCHOWO-LITURGICZNĄ BŁ. PAWŁA VI

The influence of family and school environment on 
spiritual and liturgical formation of Blessed Pope Paul VI

Formacja duchowa

Bł. Paweł VI, choć nie odbył systematycznej formacji liturgicznej, 
charakteryzował się nieprzeciętną wrażliwością i zainteresowaniem 
w tej dziedzinie. Dlatego powiedziano o nim po latach, iż był „uważ-
nym i precyzyjnym reformatorem, wiernym interpretatorem liturgii 
na Soborze Watykańskim II oraz wykwintnym celebransem, ponie-
waż całkowicie zanurzonym w misterium Boga”.1 Jego duchowości 
liturgicznej nie można jednak zrozumieć bez odniesienia się do jego 
środowiska rodzinnego, zarówno krewnych, jak i przyjaciół oraz 
innych osób, z którymi rodzina Montinich była związana. 

Giuditta Paolina Rosa Alghisi, matka Pawła VI, przyszła na świat 
w 1874 r. w wiosce Verolavecchia, w rodzinie o silnych tradycjach 
patriotycznych i religijnych. Jej ojciec Giovanni Battista Alghisi, z za-
wodu notariusz, był człowiekiem głębokiej wiary i wysokiej kultury, 
o czym świadczyło codzienne uczestnictwo w Eucharystii, udział we 
wszystkich uroczystościach kościelnych, a także umiłowanie modli-
twy różańcowej. Sympatię i szacunek otoczenia zjednał sobie tym, że 
czerpaną z wiary miłość okazywał chętnie ludziom potrzebującym2. 
Zmarł w roku 1876, gdy Giuditta miała szesnaście miesięcy. Trzy lata 

 1 P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico . Cuore del rinnovamento della Chiesa 
nei Discorsi di Paolo VI (1963-1978), Rzym 2014, s. 35
 2 E. Zanotti, Quando Paolo VI era bambino, Cinisello Balsamo 2013 s. 11
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później natomiast zmarła jej matka, Orsola. Wywodziła się ona ze 
szlacheckiego rodu Rovetta, do którego należał m.in. słynny pisarz 
i malarz Girolamo Rovetta3. Wychowania małej sieroty podjęła się 
ciotka-zakonnica, s. Giuditta ze Zgromadzenia Sióstr Dzieciątka 
Maryi (SCCG), następnie dziewczyna została skierowana do jed-
nego z renomowanych mediolańskich kolegiów. W 1893 r., podczas 
pielgrzymki diecezjalnej do Rzymu, Giuditta poznała swego przy-
szłego męża Giorgio Montiniego, z którym dwa lata później zawarła 
sakrament małżeństwa4. 

Giorgio Montini, ur. w 1860 r., był pierwszym z sześciorga dzieci 
Ludwika Montiniego i Franciszki Buffali. Ludwik, z zawodu lekarz, 
zaangażowany w liczne dzieła religijno-społeczne, był m.in. pionie-
rem Akcji Katolickiej w Brescii. Zmarł w 1871, pozostawiając swoim 
dzieciom bogatą spuściznę duchową i przykład głębokiej pobożności 
kształtującej wszystkie wymiary życia. Postawa Ludwika Montiniego 
znajdzie swe odzwierciedlenie w następnym pokoleniu, w relacji Gior-
gia do swego syna. Giorgio podczas szkolnych wakacji, które spędzał 
w Concesio – rodzinnej wiosce matki, poznał ks. Giovanniego Fiorini, 
miejscowego proboszcza, rozmiłowanego w filozofii i teologii, który 
stał się jego pierwszym kierownikiem duchowym. Być może Fiorini 
widział w swym wychowanku godnego następcę, jednak Giorgio po-
święcił się rodzinie oraz karierze adwokata i dziennikarza. Mając 21 lat 
przejął kierownictwo jednego z ważniejszych lokalnych dzienników 
katolickich „Il Cittadino di Brescia”5, współpracował z najbardziej 
znaczącymi katolickimi działaczami społecznymi i politycznymi, 
m.in. z bł. Giuseppe Tovinim6 oraz ks. Angelo Zammarchim, później-
szym kaznodzieją podczas Mszy św. prymicyjnej Giovanni Battisty 
Montiniego7. W ten sposób przyszły Papież poznał kapłanów i świe-
ckich, którzy „wzbudzili w nim, przede wszystkim poprzez przykład, 

 3 Por. E. Zanotti, Quando Paolo VI era bambino, s. 10
 4 Por. J. Guitton, Dialogues avec Paul VI, Paryż 1967, s. 68
 5 Por. A. Wrzeszcz, Paweł VI, Warszawa 1988, s. 33
 6 Por. G. Adornato, Paolo VI, Cinisello Balsamo 2014, s. 16
 7 Por. G. Adornato, Paolo VI, s. 18
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obowiązek realizowania i przekazywania społeczeństwu wartości 
ewangelicznych, by pokazać w ten sposób, iż dzieło apostolstwa Koś-
cioła musi być nierozłącznym odbiciem przeżywanej codzienności”8.

Giovanni Battista przyszedł na świat 26 września 1897 w Conce-
sio, jako drugi z trzech synów. Sakramentu Chrztu św. udzielił mu 
zaprzyjaźniony z rodziną ks. Giovanni Fiorini. Od pierwszych dni 
w wychowaniu dziecka pomagała babcia Francesca Buffali, o której 
mówiono, że była „kobietą odważną i mężną, wielkiej wiary i wy-
trwałości, a ponieważ wcześnie straciła męża, niemal całe swoje 
dorosłe życie poświęciła rodzinie Giorgia i Giuditty”9. U jej boku 
mały Giovanni Battista poznawał pierwsze modlitwy, pod jej opieką 
każdego wieczoru odmawiał różaniec, co było prawdziwą rodzinną 
ceremonią. Rozwojowi pobożności maryjnej sprzyjała także bliskość 
parafialnego kościoła Matki Bożej Łaskawej10, który znajdował się 
zaledwie kilka kroków od rodzinnego domu, codzienna modlitwa 
Anioł Pański oraz pielgrzymowanie do licznych sanktuariów ma-
ryjnych w północnych Włoszech. Zaszczepiony w ten sposób kult 
maryjny, przyszły Papież rozwijał jako uczeń Collegio Cesare Arici, 
a także w późniejszych etapach swojego życia11. Matce Bożej dedyko-
wał swoje zamyślenia, pisma i modlitwy, natomiast podczas Soboru 
Watykańskiego II ogłosił Maryję Matką Kościoła12. Jako papież, już 
na początku pontyfikatu wprowadził regularne odmawianie z wier-
nymi w niedzielne południe modlitwy Anioł Pański. 

Giorgio Montini, zaabsorbowany pracą adwokata i dziennikarza 
oraz licznymi inicjatywami społecznymi, jak np. organizowaniem 
stołówek i noclegowni dla bezdomnych, nie mógł poświęcić zbyt 
wiele czasu wychowaniu synów, jednak w miarę możliwości wspierał 
żonę w procesie formacji edukacyjnej, kulturalnej i religijnej synów. 

 8 B. Rosetti, La spiritualità sacerdotale di Paolo VI . Una mistica incarnata nella 
storia, Cinisello Balsamo 2008, s. 32
 9 B. Rosetti, La spiritualità sacerdotale di Paolo VI, s. 35
 10 Por. E. Zanotti, Quando Paolo VI era bambino, s. 17
 11 Por. P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 37
 12 Por. E. Zanotti, Quando Paolo VI era bambino, s. 59
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W 1900 r. w liście do Giuditty napisał: „Błogosławione Twoje usta, 
którymi przybliżasz moim synom imię i życie Zbawiciela”.13 Rze-
czywiście, niedzielnym zwyczajem była domowa katecheza, pod-
czas której matka wyjaśniała dzieciom fragmenty Pisma Świętego, 
zwłaszcza Ewangelii. Oprócz tego, czytała im pisma św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, Gemmy Galgani, Elżbiety Leseur, o. Kolumbana 
Marmion oraz Jacques’a Bossueta14. Szerzyła także nabożeństwo do 
Ducha Świętego, któremu zawierzała każdą ważną decyzję, nazywając 
Go często „Wielkim Zapomnianym”. Babcia Francesca natomiast 
wprowadzała wychowanków w pisma św. Franciszka Salezego, który 
jako patron dziennikarzy, był otaczany szczególną czcią w rodzinie15. 

Po przyjęciu sakramentu bierzmowania w roku 1907, młody Mon-
tini odbył pierwszą pielgrzymkę do Rzymu, gdzie wraz z krewnymi 
został przyjęty na audiencji prywatnej przez Piusa X. 

Pierwsze lata szkolnej edukacji Giovanniego Battisty rodzice po-
wierzyli oo. jezuitom, którzy prowadzili w Brescii słynne Collegio 
Cesare Arici. Jego wyjątkowość polegała na kształceniu w duchu hu-
manizmu chrześcijańskiego, który był obcy szkołom publicznym. Na-
leży wspomnieć nazwiska dwu przyjaciół Montiniego z lat szkolnych, 
którzy przyczynili się do jego rozwoju duchowego. Jednym z nich był 
Lionello Nardini, przyjaciel z liceum, który jako seminarzysta został 
wcielony do armii podczas I wojny światowej. Zginął w ostatnich jej 
dniach. Montini bardzo przeżył śmierć przyjaciela, gdyż to właśnie 
jemu zawdzięczał duchową pomoc w podjęciu decyzji o wstąpieniu 
do seminarium duchownego. Innym był Andrea Trebeschi, poznany 
w szkole podstawowej, z którym Montini przez lata współtworzył 
studenckie pismo „La Fionda”. Przyjaźń ta, poświadczona bogatą 
korespondencją, była głęboka i twórcza. Jednak i tę relację przerwał 

 13 G. Scanzi, Paolo VI . Fedele a Dio, fedele all’uomo, Rzym 2014, s. 21
 14 Por. P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 37
 15 Por. G. Scanzi, Paolo VI, s. 17
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dramat wojny. Andrea zginął w obozie koncentracyjnym podczas II 
wojny światowej16. 

Ks. Giovanni Battista Montini otrzymał święcenia kapłańskie 29 
maja 1920, w Uroczystość Trójcy Świętej, w katedrze w Brescii. Dzień 
później celebrował Mszę św. w kościele parafialnym Matki Bożej Ła-
skawej. Z tej okazji ojciec wydrukował dla niego obrazki prymicyjne, 
na których zawarł fragment modlitwy Piusa X: „Dopomóż mi, Boże, 
zjednoczyć wszystkie umysły w Prawdzie, a serca w Miłości”17.

Natomiast ornat, w którym ks. Montini sprawował mszę prymi-
cyjną, uszyty był z fragmentów sukni ślubnej jego matki. Pragnęła 
ona poprzez to połączenie wskazać na mocne nici rodzinnej miłości 
i wiary, w których dojrzewało powołanie syna18.

O swoim ojcu Paweł VI powiedział po latach, że zawdzięcza mu 
przykład odwagi, nieustępliwości w przeciwstawianiu się złu, że jego 
nauczanie poparte było zawsze świadectwem. Matka natomiast wnio-
sła w jego życie ducha skupienia, koncentracji, życia wewnętrznego, 
medytacji, która była modlitwą i modlitwy, która była medytacją. 
Miłości obojga rodziców, ich wzajemnej jedności Papież zawdzięczał 
miłość do Boga i ludzi19.

Formacja liturgiczna

Jednym z  przyjaciół rodziny Montinich, zwłaszcza Giorgia, był 
o. Giovanni Semeria (1867-1937), barnabita, znany nie tylko z sil-
nego zaangażowania w sprawy społeczne i polityczne, ale także żywo 
zainteresowany tematami liturgicznymi. W swoim dziele La Messa 
nella sua storia e nei suoi simboli (1904), proponował wprowadzenie 
czytelników w znaczenie rytów liturgicznych, poprzez studiowanie 
ich metodą historyczną. Według niego, tylko powrót do pobożności 

 16 Por. A. Rigobello, La formazione culturale e religiosa di Giovanni Battista 
Montini, w: Montini e Maritain tra religione e cultura (red. G. Galeazzi), Rzym 
2000, s. 25
 17 Por. G. Adornato, Paolo VI, s. 21
 18 E. Zanotti, Quando Paolo VI era bambino, s. 100
 19 Por. J. Guitton, Dialogues avec Paul VI, s. 75
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głęboko liturgicznej gwarantuje odnowę, pogłębienie i umocnienie 
życia chrześcijańskiego. Natomiast w książce Dogma, Gerarchia e 
Culto nella Chiesa primitiva z 1902, Autor ukazał współistnienie tych 
trzech rzeczywistości oraz istniejące pomiędzy nimi zależności już 
u początków chrześcijaństwa. Zaznaczył, że prawdziwy i pełny obraz 
Kościoła obecny jest tylko w jedności tych elementów. Ks. Montini 
często cytował tę książkę podczas katechez dla duszpasterstwa aka-
demickiego w Rzymie, zwłaszcza przy omawianiu związku pomiędzy 
dogmatem i kultem (lex credendi – lex orandi). 

W tym duchu realizowana była także formacja w lombardzkich 
seminariach duchownych, do których należało to w Brescii. W pro-
gramie studiów z 1907 r. przewidziano wykłady z liturgiki podczas 
pierwszych trzech lat. Jednak to nauczanie nie miało się ograniczać 
tylko do wyjaśniania sposobu wykonywania gestów i sprawowania 
świętych obrzędów lub do poszukiwania ich znaczenia, ale miało 
przede wszystkim dać studentom tę znajomość historii i doktryny, 
która jest, z jednej strony, konieczna by zrozumieć sens i wartość 
samej liturgii, z drugiej zaś, bardzo użyteczna dla historii teologii20.

Podobne pragnienia co o. Semeria, posiadała także Antonietta 
Giacomelli (1857-1949), tercjarka franciszkańska. W kontekście od-
nowy wiary i włoskich tradycji religijnych oraz w duchu miłości do 
Kościoła, opublikowała dzieła: La Messa . Istruzioni, testo liturgico 
e preghiere oraz Adveniat Regnum tuum w trzech tomach: Letture e 
preghiere cristiane, Rituale del cristiano e L’anno cristiano. Giacomelli 
widziała w dynamice liturgii, zwłaszcza w aktywnym uczestnictwie 
świeckich, wielki potencjał przebudzenia religijnego. Według niej, 
konieczne jest przywrócenie znaczenia liturgii poprzez komentarze 
do poszczególnych obrzędów, z uwzględnieniem wiadomości histo-
rycznych. Jedynie świadomość tego, co się celebruje może prowadzić 
do odnowy ducha chrześcijańskiego. 

„Montini nie tylko oddychał tym świeżym powietrzem nowych 
trendów, ale i wcielał je w swoją posługę pastoralną”21, pełnioną 

 20 Por. P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 40
 21 P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 41
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przede wszystkim wśród rzymskich studentów. W prowadzonych 
przez niego rekolekcjach akademickich, głoszonych kazaniach i pub-
likowanych artykułach widać ewidentnie umiejscowienie na pierw-
szym miejscu liturgii, jako żywej celebracji misterium Chrystusa.

Ks. Montini korzystał w swej pracy duszpasterskiej także z dzieł 
Antonio Rosminiego, wuja Antonietty Giacomelli, przede wszystkim 
z jego Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, w którym autor wska-
zuje na aktualny wówczas problem biernego przeżywania liturgii 
przez osoby świeckie, obwiniając za ten stan duchowieństwo. Wg 
niego należy dążyć do pełnego zapoznania wiernych z bogactwem 
tekstów, obrzędów i symboli liturgicznych, aby mogli sercem i umy-
słem przeżywać to, w czym uczestniczą.22

Takie pojmowanie liturgii korespondowało z formacją, jaką Gio-
vanni Battista otrzymał w liceum. Tradycyjny humanizm klasyczny, 
w duchu którego kształtowano uczniów, rozwijał osobowość har-
monijną, wyważoną, uzdalniającą do wszechstronnego poznawa-
nia różnych dyscyplin, z uwzględnieniem zależności świata od aktu 
stwórczego, który go przewyższa, i wrażliwości człowieka potrzebu-
jącego działania łaski23. 

Nie bez znaczenia dla formacji religijnej Montiniego była jego 
obecność w oratorium Santa Maria della Pace w Brescii, prowadzo-
nym przez oo. filipinów. Chłopcu, który z natury był introwertykiem, 
środowisko to pomogło nabrać pewności siebie, otworzyć się na bu-
dowanie nowych relacji.24 Nieocenioną rolę w tym procesie odegrali 
o. Giulio Bevilacqua i o. Paolo Caresana, którzy towarzyszyli jeszcze 
przez długie lata Pawłowi VI. 

Doświadczenie tych dwu ośrodków wzajemnie się uzupełniało, 
gdyż jezuickie liceum rozwijało na płaszczyźnie edukacji i kultury, 
natomiast filipińskie oratorium pozwalało zdobytą wiedzę wcie-
lić w konkretne doświadczenia młodego człowieka. Analogiczna 
zależność zachodziła w sferze duchowości: ćwiczenia ignacjańskie 

 22 Por. P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 40
 23 A. Rigobello, La formazione culturale e religiosa, s. 21
 24 E. Zanotti, Quando Paolo VI era bambino, s. 133
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uzupełniane były radosnym doświadczeniem wiary we wspólnocie 
oratorianów. Dlatego dobroć i wrażliwość, z której słynął Montini – 
prezbiter, biskup, papież – przypisuje się ojcom filipinom. 

O. Caresana (1882-1973) został skierowany do pracy duszpasterskiej 
w Brescii w czasie, gdy kilkunastoletni Montini zmagał się z prob-
lemem rozeznawania swojej drogi życiowej. Latem 1915 r., dzięki 
namowom zakonnika, Giovanni Battista udał się na tygodniowe 
rekolekcje do klasztoru oo. kamedułów, które okazały się impulsem 
do podjęcia konkretnych decyzji o kapłaństwie. Od tamtego czasu 
o. Caresana stał się powiernikiem najbardziej osobistych pragnień, 
wątpliwości i planów ks. Montiniego. 

O. Giulio Bevilacqua (1881-1965), absolwent nauk społecznych na 
Katolickim Uniwersytecie w Lowanium, człowiek wielkiej kultury 
i wrażliwości, rozbudzał zainteresowanie liturgią i zaznajamiał z co-
raz bardziej wówczas powszechnym ruchem liturgicznym. Dlatego 
dobrze mu znane opactwa benedyktyńskie w Mont César, Maredsous, 
czy Saint André, stały się także dla Montiniego miejscem duchowej 
i liturgicznej fascynacji. Propagowane tam idee o. Bevilacqua prze-
niósł do Brescii25, krzewiąc je poprzez systematyczną pracę duszpa-
sterską, zwłaszcza z młodzieżą, oraz organizując w 1922 r. pierwszy 
w powojennej historii Włoski Tydzień Liturgiczny26. Prześladowany 
przez faszystów musiał jednak opuścić Brescię i w 1928 r. zamiesz-
kał w Rzymie, u swego wychowanka, ks. Montiniego, który godził 
wówczas obowiązki w watykańskim Sekretariacie Stanu z funkcją 
krajowego moderatora Włoskiego Katolickiego Stowarzyszenia Stu-
dentów (Federazione Universitaria Cattolica Italiana). Zwłaszcza na 
płaszczyźnie duszpasterskiej nieoceniona była pomoc o. Giulio, który 
dzielił się z przyszłym Papieżem zdobytą wiedzą i doświadczeniem27. 
Widoczny był także jego wpływ na dwa listy duszpasterskie, które 
Montini, jako arcybiskup Mediolanu, kierował do swoich diecezjan 
na progu Wielkiego Postu: „L’educazione liturgica” z 1958 r. oraz „La 

 25 Por. P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 42
 26 Por. B. Rosetti, La spiritualità sacerdotale di Paolo VI, s. 103
 27 E. Zanotti, Quando Paolo VI era bambino, s. 144
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nostra Pasqua” z 195928. Mówi się, że zarówno Montini, jak i Bevi-
lacqua, opierali swą duchowość na dwu filarach: liturgii i Chrystusie, 
który stanowi jej centrum29. O. Giulio był nie tylko propagatorem 
liturgii chrystocentrycznej, ale przede wszystkim ikoną dążącą do 
stawiania Chrystusa w centrum całej ludzkiej egzystencji30. Tendencje 
te posiadały swe źródło w znanej już wcześniej Montiniemu, dzięki 
jego matce, twórczości benedyktyna Kolumbana Marmion, opata 
Maredsous. 

Podsumowując wpływ o. Giulio na formację duchowo-liturgiczną 
bł. Pawła VI, należy przytoczyć słowa, które wypowiedział jako ar-
cybiskup Mediolanu: „W dużej mierze właśnie jemu zawdzięczam 
moją miłość do liturgii”.31

Nie można nie wspomnieć o  innym opacie benedyktyńskim, 
o. Emanuelu Carontim (1882-1966). Przeszedł on do historii jako autor 
licznych dzieł o tematyce liturgicznej, założyciel pisma naukowego 

„Rivista liturgica”, wydawanego od roku 1914 do chwili obecnej oraz 
jako współorganizator tygodnia liturgicznego w 1922 r. w Brescii32. 
Montini znał dobrze zarówno dzieła jak i samego autora, z którym 
chętnie korespondował. Na formację duchowo-liturgiczną przyszłego 
Papieża Caronti wywarł wpływ poprzez swoją tendencję do syntezy 
i systematyzowania różnych tematów i elementów, obecną m.in. w do-
brze znanej Montiniemu książce La pietà liturgica33. 

Pobyt w Seminarium Lombardzkim w Rzymie i na stołecznych 
uniwersytetach był dla Montiniego okazją do uczestniczenia w re-
kolekcjach w benedyktyńskim klasztorze przy Bazylice św. Pawła 
za Murami, które prowadził o. Ildefons Schuster (1880-1954). Dzięki 
posiadanej wyjątkowej wrażliwości, analizował on i komentował 
teksty liturgiczne ukazując drzemiący w nich impuls do umocnienia 

 28 Por. B. Rosetti, La spiritualità sacerdotale di Paolo VI, s. 109
 29 Tamże, s. 102
 30 Tamże, s. 104
 31 P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 42
 32 Tamże, s. 45
 33 Tamże, s. 47
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więzi między duszą ludzką a Bogiem. Właśnie takie ukierunkowanie 
liturgii, pobudzające życie chrześcijańskie do ciągłego rozwoju, wraz 
z elementami historyczno-dogmatycznymi, stało się bogatą spuścizną 
dla Giovanniego Battisty. Naśladując ten wzorzec, Montini dążył do 
osadzenia każdej duchowej intuicji na bazie historycznej i dogma-
tycznej, by na nowo uczynić liturgię duszą modlitwy34. 

W poczet osobistości, które wywarły wpływ na rozumienie oraz 
przeżywanie duchowości liturgicznej Pawła VI, wpisał się także Ro-
mano Guardini (1885-1968). Montini znał dobrze zarówno autora, 
jak i jego dzieła: Lo spirito della liturgia z wprowadzeniem o. Be-
vilacqua, czy I Santi Segni. Guardini koncentrował się na aspekcie 
antropologicznym, jako punkt wyjścia obierając człowieka z jego 
wymaganiami. W ten sposób podkreślał na nowo ważność wyda-
rzenia symbolicznego i rytualności. Doświadczenie rytualne jest wg 
niego aktem rzeczywistym, w którym doświadczenie Boga nie jest 
owocem odpowiedniego wprowadzenia lub wyjaśnienia rytu, ale 
konkretnej figury samego doświadczenia, gdzie w formie fizycznej 
znajduje się element duchowy. Wpływ tego patrymonium widoczny 
jest u Montiniego w okresie mediolańskim, np. w liście duszpaster-
skim na Wielki Post „L’educazione liturgica”35. Konieczność edukacji 
liturgicznej, zalecanej przez Guardiniego, poprowadziła Pawła VI 
w kierunku tak radykalnego przeprowadzenia reformy liturgii na 
soborze, by stała się ona źródłem duchowości zarówno dla duchow-
nych jak i dla świeckich36. 

Key words: Liturgy, the school, the papacy, education, family, 
formation

Summary
Blessed Pope Paul VI owed his interest in liturgy and spirituality,  so 
much needed in the  times of  conciliar reform, to  home and school 

 34 P. Chiaramello, Il rinnovamento liturgico, s. 48
 35 tamże, s. 49
 36 B. Rosetti, La spiritualità sacerdotale di Paolo VI, s. 155
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formation. Parents, relatives and friends of the family belonged to social and 
Catholic elite of the then Lombardy, therefore their  authentic spirituality 
and involvement in affairs of the Church and society resulted in sending 
young Giovanni Battista Montini to Catholic schools. Values brought from 
home and school environment became a favorable basis for full recogni-
tion of priesthood and future service orientation. The acquaintance of 
such people as  Bevilacqua, Semeria, Guardini, Schuster along with their 
theological works helped priest Montini to promote active and conscious 
participation of the faithful in the liturgy, which center should always 
constitute the Christ. The impact of such liturgical spirituality could have 
been observedduring the pastoral work of priest Montini among students of 
Rome along with the service of the Archbishop of Milan and Pope Paul VI.
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TRYNITARNY WYMIAR KOMUNIJNEJ STRUKTURY 
KOŚCIOŁA W UJĘCIU JOSEPHA RATZINGERA – 

BENEDYKTA XVI
Trinitarian dimension of the communion structure of Church as 

interpreted by Joseph Ratzinger-Benedict XVI

Kościół to rzeczywistość złożona, wspólnota Bosko-ludzka, ale skła-
dająca się również z licznych zewnętrznych, widzialnych struktur. 
Obu tych płaszczyzn nie można od siebie oddzielać i rozgraniczać. 
Również one tworzą jedność katolicką. Jest to wspólnota niepowta-
rzalna, która nie znajduje odpowiednika w innych formach ludzkiego 
organizowania się. Tym, co wyróżnia strukturalną warstwę Kościoła 
jest jej ugruntowanie w sferze relacji trynitarnych, które posiadają 
w złożoności eklezjalnej swoje urzeczywistnienie i stanowią wzór 
jedności w wymiarze nie tylko mistycznym, ale i organizacyjnym. 
Takie rozumienie communio wyznacza horyzont dla kształtowania 
się jedności i wielości w ujmowaniu istoty relacji jednostek organiza-
cyjnych, stanów i posług oraz na drodze realizowania roli Kościoła.

Trynitarne uzasadnienie prymatu Kościoła powszechnego 
nad Kościołami lokalnymi

Joseph Ratzinger wniosek na temat uprzedniości czasowej, jak i on-
tologicznej, Kościoła powszechnego opiera na Łukaszowym opisie 
zesłania Ducha Świętego (por. Dz 2,1-13). Myśl tę zawiera i rozwija 
dokument Kongregacji Nauki Wiary Communionis notio sygno-
wany przez niego jako ówczesnego prefekta tej rzymskiej dykasterii. 
Uważa, że Kościoła Jerozolimskiego nie można uważać jedynie za 
Kościół partykularny, obok którego na przestrzeni czasu powstawały 
inne Kościoły lokalne, tworząc w ten sposób na zasadzie federacji 
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Kościół uniwersalny. Kard. Ratzinger uważa, że jest to sprzeczne 
z podkreślaną już przez Ojców Kościoła myślą o preegzystencji Koś-
cioła. Najpierw w zesłaniu Ducha Świętego ujawnia się Kościół jako 
powszechny, gdyż mówi wszystkimi językami (por. Dz 2,6). Dopiero 
ten Kościół stał się rodzicielką Kościołów partykularnych, na czele 
ze swoimi biskupami, które jednak zawsze uobecniają jeden Kościół 
powszechny, reprezentowany przez papieża. Problem tych relacji 
pojawił się w teologii po Soborze Watykańskim II, a w niedawnym 
czasie miało to miejsce za sprawą sporu między dwoma znaczącymi 
hierarchami Kościoła – kard. Josephem Ratzingerem i kard. Walterem 
Kasperem, ówczesnym przewodniczącym Papieskiej Rady Popierania 
Jedności Chrześcijan1. 

Koncepcja kard. Ratzingera dotycząca uprzedniości Ecclesiae uni-
versalis swoimi podstawami sięga jego koncepcji trynitarnej. Tajem-
nica Trójcy Świętej nieuchronnie związana jest zawsze z misterium 
Kościoła. Rozumienie wzajemnego istnienia obok siebie jedności 
i wielości w Trójcy Świętej rzutuje w analogiczny sposób na pojmo-
wanie tych relacji w Kościele. Teza o Trójcy Świętej jako ikonie Koś-
cioła jest opinią sięgającą czasów św. Cypriana, za którym nauczenie 
Soboru Watykańskiego II powtarza, że Kościół to „lud zjednoczony 
jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego”. To przeświadczenie po-
twierdzają liczne wypowiedzi posoborowego nauczania Magisterium 
Ecclesiae (m.in. Synod Biskupów z 1985r., Jan Paweł II Christifideles 
laici n. 18)2. 

Communionis notio stwierdza, że „według Ojców, Kościół-miste-
rium, Kościół jeden i jedyny, ontologicznie wyprzedza stworzenie, 
i rodzi Kościoły partykularne jako córki, wyraża się w nich; jest matką 

 1 Por. A. Czaja, Credo in Spiritum Vivicantem, Lublin 2003, s. 242; zob. także J. Ma-
jewski, Spór o rozumienie Kościoła . Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy 
wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku, Biblioteka „Więzi”, t. 167, 
Warszawa brw., s. 181; A. Czaja, Teologia–Kościół–Liturgia–Dialog . Idee przewodnie 
wybranych obszarów refleksji Josepha Ratzingera, w: Wybitni teologowie XX wieku . 
Krąg języka niemieckiego, J. Jezierski, K. Parzych (red.), Olsztyn 2006, s. 218-219.
 2 Por. J. Majewski, Spór o rozumienie Kościoła, s. 195.
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Kościołów partykularnych, a nie ich produktem”3. Kard. Ratzinger 
widzi w tym stwierdzeniu Ojców Kościoła niejako kontynuację teo-
logii rabinistycznej. W judaizmie uważa się bowiem, że Tora i Izrael, 
to byty preegzystujące. Samo stworzenie świata jest rozumiane jako 
wykreowanie miejsca, gdzie może się spełniać Boża wola. By ta wola 
mogła się urzeczywistniać na całym obszarze stworzenia potrzebny 
był jej przekaziciel. Stąd obranie przez Boga Izraela jako Narodu 
Wybranego, który ma wypełniać Boża wolę i wskazywać światu drogę 
do Boga. Ojcowie Kościoła w Kościele widzieli nie zaprzeczenie, ale 
kontynuację Izraela. W przejściu między Kościołem, a Izraelem do-
strzegali głęboką teologię stworzenia. W tym rozumieniu Kościół nie 
może być jedynie czymś przypadkowym, ale wspólnotą realizującą 
Bożą wolę. Kontynuacja Starego Testamentu w Nowym ukazuje się 
również w obrazie Oblubieńca – Chrystusa i Oblubienicy – Kościoła, 
gdzie w Pierwszym Przymierzu było to określenie związku Jahwe 
ze swoim narodem. W tej relacji znajduje się potwierdzenie słów 
z Księgi Rodzaju dotyczące jedności mężczyzny i kobiety (por. Rdz 
2,24). Chrystus i Kościół, jako Jego Ciało, „oboje stają się jednym 
ciałem”. Ratzinger podkreśla w tym kontekście, że jeden Kościół 
powszechny i jedno Ciało Chrystusa w kościołach partykularnych 
dostępuje empirycznego ukonkretnienia4, gdyż „Kościół Chrystusa 
(...), to Kościół, który można nazwać powszechną wspólnotą ucz-
niów Pana, uobecniającą się i działającą pośród różnych osób, grup, 
czasów i miejsc. (…) Istnieją rzeczywistości, które są same w sobie 
Kościołami, ponieważ mimo że są partykularne, uobecnia się w nich 
Kościół powszechny z wszystkimi swoimi istotnymi elementami. Są 
one ukształtowane «na obraz Kościoła powszechnego», i każdy z nich 
«stanowi część Ludu Bożego»”5. 

Czasowa uprzedniość Kościoła powszechnego objawia się w wy-
darzeniu Pięćdziesiątnicy we wspólnocie zgromadzonej wokół Maryi 

 3 CN 9.
 4 Por. J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 120-

-121; zob. także A. Napiórkowski, Misterium Communionis, Kraków 2006, s. 212.
 5 CN 7.
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i apostołów. „Z intencją relacji Łukasza rozmijamy się wtedy przede 
wszystkim, kiedy twierdzimy, że Kościół Jerozolimski był zarazem 
Kościołem powszechnym i lokalnym (…). Jemu chodzi o to przede 
wszystkim, że stary Izrael, który jest jeden, w Dwunastu staje się no-
wym, oraz, że – zanim jeszcze doszło do utworzenia jerozolimskiego 
kościoła lokalnego – ten nowy Izrael Boży przez cud języków ukazuje 
się jako jedna rzeczywistość obejmująca wszystkie miejsca i czasy (…). 
Istotne jest to, że Dwunastu już na samym początku rodzi z Ducha 
Kościół przeznaczony dla wszystkich narodów”6. Oni są późniejszymi 
twórcami Kościołów lokalnych. Jednak w chwili Zesłania Ducha Świę-
tego występują jako jeden Kościół mówiący wszystkimi językami7. Ta 
pierwotna wspólnota Kościoła tworzona przez dar Ducha Świętego, 
zdaniem Ratzingera, nie jest Kościołem partykularnym, gdyż już tu 
objawia się powszechna jego misja wobec wszystkich narodów. Mimo, 
że apostołowie byli założycielami lokalnych wspólnot Kościoła, to 
zarówno oni, jak i ich następcy – biskupi, oprócz lokalnego zakorze-
nienia są wpisani w strukturę zadań katolickości Kościoła. Zatem, jeśli 
jakaś wspólnota nie żyje w jedności ze swoim pasterzem, to nie urze-
czywistnia Kościoła powszechnego, a więc pozostaje poza Kościołem 
i zasługuje na miano schizmatyckiej8. Apostołowie są fundamentami 
w budowaniu jedności Kościoła. Ich misja nie jest ograniczona do kon-
kretnej przestrzeni terytorialnej, są posłani do całego świata. Jako tacy 
nie byli biskupami określonej wspólnoty lokalnej, byli nimi dopiero 
ustanawiani przez nich następcy. Treść zadania zleconego im przez 
Chrystusa to budowanie całości Kościoła w jedności9.

Jedność Kościołów partykularnych w jednym Kościele powszech-
nym wyraża się nie tylko przez urząd biskupi, ale przede wszystkim 
w Eucharystii, „ponieważ Ofiara eucharystyczna, chociaż celebruje 

 6 J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 123-124.
 7 Por. CN 9.
 8 Por. A. Czaja, Kościół . . .wspólnotą wspólnot?, w: W trosce o Kościół . Tydzień Ekle-
zjologiczny’ 97 „Kościół tajemniczy — Kościół tajemnic” . Tydzień Eklezjologiczny’ 98 

„Posługiwania w Kościele”, A. Jarząbek (red.), Lublin 2000, s. 71; por. KK 26.
 9 Por. J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, 2005, s. 169.
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się ją zawsze we wspólnocie lokalnej, nigdy nie jest celebracją tej tylko 
wspólnoty; przyjmując eucharystyczną obecność Pana, wspólnota 
przyjmuje bowiem cały dar zbawienia i objawia się w ten sposób – 
mimo swojej trwałej widzialnej lokalności – jako obraz i prawdziwa 
obecność jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła”10. 
Kard. Ratzinger, ostrzega jednak, że nie można podążać w tym kon-
tekście za tendencjami, które bywają dość dalekie od soborowego 
rozumienia Kościoła lokalnego. Przenosi się często akcent z Kościoła 
powszechnego na partykularny uważając za wystarczający czynnik 
istnienia Kościoła sprawowaną Eucharystię, a pomijając przy tym 
inne zasadnicze podstawy jedności misterium Kościoła. Jeśli patrzeć 
na Kościół i jego początki jedynie od strony gromadzenia się w imię 
Pana (por. Mt 18,20), to grozi nam partykularne pojmowanie tajem-
nicy Kościoła11. Powszechność Kościoła jest zawsze wyrazem jego jed-
ności. Ten sens wskazuje „po pierwsze, na jedność na miejscu – tylko 
gmina w łączności z biskupem jest Kościołem powszechnym (…). Po 
drugie, wskazuje na jedność wielu Kościołów lokalnych, którym nie 
wolno zamknąć się w sobie, i tylko dlatego mogą pozostać Kościo-
łami, że są względem siebie otwarte, że przez wspólne świadczenie 
o słowie i przez wspólnotę stołu eucharystycznego, który wszędzie 
i dla wszystkich jest otwarty, stanowią jeden Kościół powszechny”12. 
Oznacza to, że nie wystarcza eucharystyczna celebracja, by we wspól-
nocie mógł wybrzmieć jej eklezjalny charakter. Sprzeczna jest tutaj 
prawosławna myśl jakoby każda wspólnota sprawująca Eucharystię 
jest całym Kościołem. Niezgodna z katolicką jest również wizja prote-
stancka zgodnie, z którą dla urzeczywistnienia się Kościoła wystarcza 
gromadzenie się na słuchaniu Słowa Bożego13. 

 10 CN 11; zob. także P. Jaskóła, Jedność Kościoła i Kościołów według J . Ratzingera – 
Benedykta XVI, w: W kręgu teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, K. Wolsza 
(red.), Opole 2008, s. 43-44.
 11 Por. A. Czaja, Kościół jako eucharystyczna komunia, w: Ineffabile Eucharistiae 
donum, T. Dola (red.), Opole 1997, s. 65, zob. także CN 11.
 12 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1996, s. 341.
 13 Por. A. Czaja, Kościół . . .wspólnotą wspólnot?, s. 70; A. Czaja wymienia i omawia 
cechy eklezjalności w: tenże, Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, E. Adamiak, A. Czaja, 
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„Wszystkie zgromadzenia eucharystyczne stanowią razem jedno 
zgromadzenie, ponieważ Ciało Chrystusa jest tylko jedno i w kon-
sekwencji jeden tylko może istnieć lud Boży”14. Elementem scalają-
cym wspólnotę Kościoła w specyfice Eucharystii jest to, że obok jej 
charakteru lokalnego istnieje uniwersalny. W Eucharystii jest miejsce 
na relację między mnogością a jednością. Eucharystia dokonuje się 
w wielu miejscach, mimo to urzeczywistnia jedność Kościoła, gdyż 
wyklucza możliwość ekskluzywizmu. Kto jednoczy się z Chrystusem, 
komunikuje się również z wszystkimi wiernymi15. Jednak celebru-
jąca wspólnota nie może sama z siebie stać się Kościołem. Wspólnota 
nie może udzielić sobie istnienia jako Kościół, może to istnienie otrzy-
mać będąc związanym z Kościołem powszechnym, gdyż taki sposób 
istnienia jako Kościół wspólnota lokalna może otrzymać jedynie stąd, 
gdzie już jest, to znaczy ze wspólnoty Kościoła powszechnego16. Stąd 
każdy wierny, mimo przyporządkowania do konkretnej społeczności 
Kościoła partykularnego, w każdej innej wspólnocie jest w swojej 
wspólnocie. Każdy wierny jest członkiem każdej wspólnoty ekle-
zjalnej, „należy do wszystkich Kościołów, ponieważ przynależność 
do komunii, podobnie jak przynależność do Kościoła, nigdy nie jest 
lokalna, ale z samej swojej natury jest zawsze powszechna”17.

Kościół w swym doczesnym charakterze „jest nie tylko Ciałem 
wielu członków w jedności z Głową, lecz także Ciałem Kościołów 
(corpus Ecclesiarum), wspólnotą Kościołów (communio Ecclesiarum) 
czy wręcz Kościołem Kościołów”18. Między nimi, Kościołem po-
wszechnym a Kościołami partykularnymi zachodzi związek wzajem-
nego przenikania się, gdyż Kościoły partykularne są częścią jednego 
organizmu, jednego Chrystusowego Kościoła, zatem „w każdym 
Kościele partykularnym «jest prawdziwie obecny i działa Jeden, 

J. Majewski (red.), t. 2, Warszawa 2006, s. 416-417.
 14 J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 95.
 15 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, s.419.
 16 Por. tenże, Kościół . . .wspólnotą wspólnot?, s. 70. 
 17 CN 9.
 18 A. Czaja, Traktat o Kościele, s. 415.
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Święty, Katolicki i Apostolski Kościół Chrystusowy» (…) Rodząc się 
w i z Kościoła powszechnego, w nim i z niego czerpią swoją eklezjal-
ność. Dlatego wyrażenie Soboru Watykańskiego II: Kościół w Koś-
ciołach i z Kościołów (Ecclesia in et ex Ecclesiis), jest nieodłączne od 
drugiego: Kościoły w Kościele i z Kościoła”19. Kard. Ratzinger uważa, 
że perychoreza może być odniesiona do Kościołów żyjących w historii, 
ale już nie jeśli idzie o preegzystencję Kościoła. Ponadto zaznacza, że 
priorytet zawsze należy się jedności nad różnorodnością w Kościele. 
Bóg Ojciec przygotował swojemu Synowi jedną Oblubienicę – Kościół. 
W oblubieńczej relacji stanowią jedno Ciało, nie wiele Ciał, jakoby 
istniało wiele Oblubienic. Wszak Kościół posiada „wzorzystą szatę” 
(Ps 45,15), to jednak różnorodność jest jedynie wtedy bogactwem, 
gdy podlega prymatowi jedności20. Wynika to stąd, że według kard. 
Ratzingera komunia w Trójcy Świętej opiera się na jedności substancji 
i tę jedność w relacji Osób Bożych warunkuje. W Kościele, jako ikonie 
Trójcy Świętej, również zaznacza ten prymat nie odrzucając jednak 
różnorodności. Jedność nie stanowi bariery w istnieniu w Kościele 
wielości charyzmatów, posług, różnych form apostolatu w myśl zasady 

„jedność w wielości”21. 
W sakramencie chrztu ujawnia się, uważa Ratzinger, trynitarny 

charakter czynności Kościoła i jako taka jest czymś więcej niż tylko 
wpisaniem w struktury Kościoła lokalnego, wyrażonego poprzez 
konkretną parafię. Chrzest to brama do jednego Kościoła, dlatego po-
wszechność Kościoła uprzedza jego partykularny charakter. „W Koś-
ciele nie ma obcych. Nikt nie jest gościem, każdy jest wszędzie u siebie. 
Jest to zawsze jeden Kościół – jeden i ten sam (…). [Każdy wierny] jest 
tak samo u siebie w domu, jak w Kościele swego chrztu (…). Istnieje 
tylko jeden Kościół. Chrzest pochodzi od tego Kościoła i dla niego 

 19 Tamże; por. tenże, Communio w eklezjologii Soboru Watykańskiego II i w do-
kumentach posoborowych, w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, 
A. Czaja, M. Marczewski (red.), Lublin 2004, s.129-130; zob. także tenże, Kościół 
jako communio, „Pastores”, 12/2001, s. 18.
 20 Por. J. Majewski, Spór o rozumienie Kościoła, s. 192; zob. także J. Ratzinger, 
Kościół jako komunia, OsRomPol, 10/1992, s. 42.
 21 Por. tamże, s. 198; zob. także J. Majewski, Spór o rozumienie Kościoła, s. 188.
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rodzi nowych członków”22. Jeśliby jednak przyjąć prymat Kościo-
łów lokalnych to z konieczności prowadziłoby to do nadmiernej ich 
suwerenności podważając przy tym Chrystusowy prymat jedności 
Jego Kościoła23. W ten sposób pojmując Kościół widzi się go jedynie 
w wymiarach doczesnych i empirycznych odmawiając mu jego mi-
steryjnej natury i Boskiej, trynitarnej genezy. 

Trynitarne zakorzenienie hierarchicznej struktury Kościoła

Pojęcie communio hierarchica w dokumentach soborowych wskazuje 
na wewnętrzną istotę kapłaństwa, „ponieważ zaś posługa kapłańska 
jest posługą samego Kościoła, nie może być wypełniona inaczej, jak 
tylko we wspólnocie hierarchicznej całego ciała”24. Kard. Ratzinger 
wyjaśnia znaczenie kościelnej hierarchii: „Kościół Chrystusa to nie 
partia, to nie stowarzyszenie ani klub – jego najgłębsza, niezbywalna 
struktura nie jest demokratyczna, ale sakramentalna, zatem hierar-
chiczna; hierarchia kościelna ma początek w sukcesji apostolskiej – 
musi zatem istnieć jako warunek konieczny, byśmy mogli dostępować 
mocy rzeczywistości sakramentalnej. Władza kościelna wspiera się 
nie na głosowaniu większości, ale na władzy samego Chrystusa, który 
zechciał, by w niej uczestniczyli ludzie jako Jego reprezentanci”25. Sa-
kramentalność komunii hierarchicznej wskazuje, że jest to struktura 
służebna dążąca do ukazania rzeczywistości chwalebnej. Znaczy to, 
że jej porządek po wypełnieniu swego zadania zmierza do zaniknię-
cia. W płaszczyźnie Bożego życia nie będzie potrzebna hierarchia 
kościelna, gdyż „Bóg będzie wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). 
Sakramentalny porządek znaku zostanie zastąpiony bezpośrednią 

 22 J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 127; zob. także J. Ma-
jewski, Spór o rozumienie Kościoła, s. 190.
 23 Por. tamże, s. 187.
 24 DK 15; por. J. Duraj, Analiza konektywna pojęcia communio w schematach 
przygotowawczych, w dyskusjach i dokumentach Soboru Watykańskiego II, Kraków 
2002, s. 205-212.
 25 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary. Z Ks . Kardynałem Josephem Ratzingerem 
rozmawia Vittorio Messori, Kraków–Warszawa 1986, s. 42.
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kontemplacją Trójjedynego Boga, który jest źródłem i ożywicielem 
wszelki komunii w Kościele26. 

Kapłaństwo ze swej natury ma zawsze charakter chrystologiczny, 
„zawsze jest także charakterem trynitarnym, ponieważ Syn jest ze 
swej istoty pochodzeniem od Ojca i oddaniem się Jemu. Udziela się 
On w Duchu Świętym, który jest osobową Miłością, a stąd również 
darem”27. Porządek miłości w Kościele to porządek jedności i dzięki 
niemu mogą we wspólnocie kościelnej istnieć apostolskość i katoli-
ckość. Jest to odzwierciedlenie w Kościele trynitarnych relacji, które 
znajdują swoje ukonkretnienie w urzędzie papieża i wzajemnych sto-
sunkach między biskupami. Jeśli się traci ten Boski punkt odniesienia 
w patrzeniu na strukturę Kościoła, to poważnemu nadwątleniu ulega 
jego istota28, albowiem Duch Święty „uposaża go w rozmaite dary 
hierarchiczne oraz charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim kieruje 
oraz owocami swoimi go przyozdabia”29.

Kościół i kapłaństwo to rzeczywistości, które narodziły się rów-
nocześnie, stąd są one również nieodłączne. W tym względzie kard. 
Ratzinger powołuje się na Cyryla Jerozolimskiego. Zauważa on, że 
określenie Kościół pojawia się w Piśmie Świętym w chwili, gdy Aa-
ron obejmuje urząd kapłański30. Każdy urząd kościelny jest zawsze 
widzialnym wyrazicielem Boskiego świata, gdyś Kościół sam w sobie 

„tylko w swoim zewnętrznym wyrazie, tylko fasadowo jest zbudowany 
przez ludzi. Za tą ludzką fasadą znajdują się Boskie, więc nietykalne 
struktury. Misterium rzeczywistości nadprzyrodzonej”31. Dlatego 
w urząd kapłański wpisana jest również relacyjność, czyli odnie-
sienie do drugiego – do Boga i do człowieka, w tym wypadku do 

 26 Por. Chaignon F. de, Kościół a Trójca Święta w doktrynie Soboru Watykańskiego 
II, Kolekcja Communio 13, Poznań 2000, s. 480.
 27 J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 150.
 28 Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, w: Ratio et revelatio, 
J. Cichoń (red.), Opole 1998, s. 363.
 29 KK 4; por. R. Karwacki, Od chrystomonizmu do pneumatologicznej teologii, 
w: Duch, który jednoczy, M. Marczewski (red.), Lublin 1998, s. 153.
 30 Por. J. Ratzinger, Eucharystia . Bóg blisko nas, Kraków 2005, s. 141.
 31 Tenże, Raport o stanie wiary, s. 39-40.
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posiadających również urząd. Wynika to przede wszystkim z słu-
żebnego charakteru misji Chrystusa (por. Flp 2,5-11). Służebność jest 
zawsze względem kogoś. Sługą zatem jest również kapłan. Wyznacza 
to istotę jego urzędu i sięga ontologicznej jego warstwy. Kapłan będąc 
sługą Chrystusa jest nim po to, by w Jego imieniu być sługą w odnie-
sieni do innych, do Jego Ciała-Kościoła. W tym znaku nie daje on 
siebie, ale Tego w imieniu którego przychodzi32. 

Biskup jest szczególnym znakiem służby jedności Kościoła. Wy-
raża się w tym trynitarne znaczenie episkopatu. Biskup prowadzony 
przez Ducha Świętego w wykonywaniu misji Chrystusa jednania Jego 
ludu doprowadza go do jedności, komunii z Ojcem. Urząd biskupi 
nie jest sam dla siebie, ale jest środkiem urzeczywistniania jedności 
Kościołów partykularnych, a przez wspólnotę jedności biskupów 
między sobą i z biskupem Rzymu stanowi znak jedności Kościoła33. 
Każdy biskup jest nie tylko pasterzem konkretnej wspólnoty Kościoła 
lokalnego. Za czasów apostolskich wprawdzie była im przyznawana 
niższa pozycja od autorytetu odpowiedzialności za całość Kościoła 
Apostołów, to jednak w historii zajęli ich miejsce i odtąd ich odpowie-
dzialność wykracza poza wspólnoty partykularne. Biskup utrzymując 
więź z biskupem Rzymu i między sobą stał się elementem jedności 
i katolickości34. Stąd również kościelność danej wspólnoty mierzona 
jest miarą trwania w jedności z prawowitym biskupem, czyli mającym 
jedność z Stolica Apostolską. Wyłaniają się stąd dwie zasady: pomoc-
niczości pomiędzy sąsiednimi biskupstwami i żywej więzi z Rzymem. 
Kard. Ratzinger uzasadniając takie rozumienie komunii powołuje się 
na przykład dotyczący kontrowersyjnego biskupa Antiochii Pawła 
z Samosaty. Okazuje się, że nie wystarczało zatwierdzenie biskupa 
przez Synod sąsiednich biskupstw, ale wymagana była zgoda Rzymu. 
Decyzja rzymskiego biskupa była miarodajna nawet dla pogańskiego 
cesarza Aureliusza. Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że 

 32 Por. tenże, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 147-148.
 33 Por. tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 341-342; zob. także F. de Cha-
ignon, Kościóła Trójca Święta w doktrynie Soboru Watykańskiego II, s. 486.
 34 Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 361.
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obok Kościołów lokalnych istnieje jeden Kościół powszechny, któ-
rego katolickość zapewnia więź między poszczególnymi biskupami. 
Kard. Ratzinger zaznacza tutaj, że nawet gdy nie było jeszcze mowy 
o rzymskim prymacie, biskupi już urzeczywistniali tę formę jedności 
Kościoła. W tym fakcie ukazuje się uprzedniość Kościoła powszech-
nego względem partykularnego. Związanie prawowitości i eklezjal-
ności wspólnoty nie jest więc jedynie zewnętrznym formalizmem, 
ale wewnętrzną koniecznością katolickości Kościoła35. 

„Jedność Episkopatu wymaga istnienia Biskupa – Głowy Ciała, 
czyli Kolegium Biskupów, którym jest Biskup Rzymu. Biskup Rzymu, 
jako następca Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i funda-
mentem jedności, tak Episkopatu jak i całego Kościoła. Ta jedność 
Episkopatu (…) jest podstawą tożsamości Kościoła każdej epoki 
z Kościołem zbudowanym przez Chrystusa na Piotrze i na pozo-
stałych Apostołach”36. Potwierdzają to słowa Konstytucji dogma-
tycznej o Kościele: „Żeby zaś episkopat był jedyny i niepodzielny, 
postawił nad innymi Apostołami świętego Piotra i w nim ustanowił 
trwałą i widzialną zasadę i fundament jedności i komunii”37. Posługa 
Piotra posiada znaczenie perychoretyczne i wyraża przenikanie się 
wspólnoty Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Dlatego 
dla katolickości Kościoła tak wielkie znaczenie ma rola Głowy Ciała. 
Jego urząd nie obejmuje Kościołów lokalnych jedynie z zewnątrz, ale 
jest elementem wewnętrznym stanowiącym ich istotę38. Ratzinger 
odkrywa tu najgłębszy sens i naturę urzędu Piotra: „biskup Rzymu 
jest nie tylko biskupem Kościoła lokalnego, jego urząd ma zawsze 
odniesienie do kościoła powszechnego. Ma więc charakter apostolski 
w sensie specyficznym. Musi podsycać dynamizm misji na zewnątrz 
i wewnątrz”39. Nie można jednak rozumieć urzędu Piotrowego jako 

 35 Por. tenże, Kościół jako eucharystyczna komunia, s. 65-69.
 36 CN 12; por. J. Ratzinger, Kościół jako komunia, s. 43.
 37 KK 18.
 38 Por. A. Czaja, Communio w eklezjologii Soboru Watykańskiego II i w dokumen-
tach posoborowych, s. 130.
 39 J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 176.
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tworu niosącego samotnie odpowiedzialność za powszechny wymiar 
Kościoła. Prymat papieski może istnieć jedynie razem z episkopatem, 
on zaś może istnieć w swym dynamizmie i apostolskości tylko w po-
wiązaniu z prymatem. Gdy któryś z tych elementów słabnie wówczas 
słabnie komunia całego Kościoła40. 

Kolegialność nie obejmuje jedynie wspólnoty biskupów, ale ich 
communio rozszerza się na relacje na poziomie prezbiteratu i diako-
natu41. Wyraża się tutaj dwupoziomowość: w Kościele powszech-
nym jako komunia poszczególnych biskupów z papieżem, zaś na 
płaszczyźnie lokalnej jako komunia biskupa ze swoimi prezbiterami. 
Zawsze chodzi o wspólnotę tych, którzy na mocy sakramentu świę-
ceń i wylania Ducha Świętego otrzymali w Kościele świętą władzę 
do działania in persona Christi. Władza ta w samej swej istocie jest 
kolegialna42. „W dawnym Kościele nie istniała samowystarczalność 
poszczególnych gmin. Albowiem prezbiterzy, którzy im [biskupom] 
służą, stanowią całość; tworzą wspólnie radę biskupa. Zapewniają 
wzajemne związki i spoistość gmin, a poprzez biskupa włączają je 
do szerszej jedności całego Kościoła”43. Jednak czymś podstawo-
wym w rozumieniu communio hierarchica będzie zawsze pojęcie 
collegium w odniesieniu do biskupów. To właśnie w urzędzie biskupa 
ma miejsce przedłużenie collegium apostolorum44. W ten sposób 
ujmuje to też Sobór Watykański II: „Jak z ustanowienia Pańskiego 
święty Piotr i reszta Apostołów stanowią jedno Kolegium apostolskie, 
w podobny sposób Biskup Rzymski, następca Piotra, i biskupi, na-
stępcy Apostołów, pozostają we wzajemnej łączności. (…) Członkiem 
Kolegium biskupiego zostaje się na mocy sakramentalnej konsekracji 
i hierarchicznej wspólnoty z Głową Kolegium oraz jego członkami”45. 

 40 Por. tamże, s. 187.
 41 Por. J. Duraj, Analiza konektywna pojęcia communio w schematach przygoto-
wawczych, w dyskusjach i dokumentach Soboru Watykańskiego II, s. 210-212.
 42 Por. A. Czaja, Kościół jako communio, s. 19.
 43 J. Ratzinger, Kościół-ekumenizm-polityka, Poznań–Warszawa 1990, s. 20.
 44 Por. J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 128.
 45 KK 22; por. J. Majewski, Spór o rozumienie Kościoła, s. 180; S. Nagy, Kościół jako 
Communio, w: Wspólnota, Z. J. Kijas (red.), Kraków 2005, s. 18-19.
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Ordo episcoporum przypomina wspólnotę Dwunastu. Symbolika 
liczy dwanaście była dla każdego Izraelity zrozumiała i w powołaniu 
Apostołów stanowi gest symboliczny. Od dwunastu synów Jakuba 
bierze początek naród izraelski. Czymś zatem jasnym staje się, że 
od Apostołów swój początek ma naród nowego przymierza. Są oni 
jednak tym znakiem wyłącznie wtedy, gdy pozostają we wspólnocie, 
w żywym i rzeczywistym kolegium. Zatem, gdy w ich gronie przez 
zdradę zabraknie Judasza staje przed nimi konieczność uzupełnienia 
tego braku przez wybranie Macieja. Apostołowie, tak jak teraz biskupi, 
byli wyrazicielami katolickości Kościoła. Wszelki partykularyzm stoi 
więc w sprzeczności z ideą kolegialności. To jedno z najważniejszych 
zadań biskupa: wykraczanie poza lokalny charakter Kościoła ku ka-
tolickiej jedności, która jest przekazicielem Tradycji od Apostołowi 
aż do czasu paruzji, gdy Kościół osiągnie ostateczną swą pełnię46.

Urząd biskupi nie jest pełniony w izolacji, ale przyjmując sakrę 
zostaje się wpisanym we wspólnotę biskupów. Znaczenie biskupstwa 
odczytuje się jedynie we wspólnym „my”, w całości komunii hierar-
chicznej, nigdy nie w odosobnieniu. „My” należy zawsze do istoty 
struktury eklezjalnej urzędu. Prawzór takiego kształtu hierarchii 
kard. Ratzinger upatruje w pojęciu Trójcy Świętej. Bóg nie jest bowiem 
monadą, ale nieustannym dynamizmem wspólnoty miłości Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Stąd również urząd kapłański w Kościele 
polega na perychorezie we wspólnym „my” każdorazowego „ja” 47. 
Jedynie w „my” Kościoła możliwe jest przechowywanie dziedzictwa, 
które swe źródło ma w posłudze Apostołów dla całego Kościoła 
powszechnego. 

Trynitarne ugruntowanie posłannictwa Kościoła

Chrystus gromadząc wokół siebie uczniów nie uczynił ich wspólnotą 
dla samych siebie, ale przez nich ukształtował swój Kościół jako wspól-
notę zbawczą. Kościół jest nierozerwalnie złączony z Chrystusem jako 

 46 Por. J. Ratzinger, Kościół–ekumenizm–polityka, s. 21-22.
 47 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, 428-429.
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jego Głową. Tylko dzięki tej tajemnicy Jego obecności może Kościół 
być kontynuatorem Bożego dzieła odkupienia48.

Wymiar sakramentalny 

Przez jedność z Chrystusem Kościół jest zjednoczony z całą Trójcą 
Świętą, wpisuje się w Boską komunię i realizuje communio z wszyst-
kimi, którzy należą do Ciała. Wiara w Trójjedynego Boga jest tym, 
co stanowi istotę eklezjalnej wspólnoty49 i zasadniczy cel istnienia 
Kościoła – „świętość, to znaczy życie odpowiadające zamysłowi Bo-
żemu. Kościół jest po to, by tworzyć w świecie wolną przestrzeń dla 
Boga, tak żeby On mógł w nim zamieszkać (…). Świętość to coś więcej 
niż jakość moralna. Jest ona współistnieniem Boga z ludźmi i ludzi 
z Bogiem”50. Ontyczne fundamenty świętości Kościoła leżą zawsze 
w tym współistnieniu, komunii z Bogiem. W ten sposób wspólnota 
eklezjalna jest nieustannie uświęcana i staje się źródłem uświęcenia 
w świecie. Kościół jest przedmiotem i podmiotem uświęcania, jest 
odbiorcą daru Bożej świętości i jej dawcą, stoi w pozycji biernej, jak 
i czynnej, wobec tego obdarowania. Kościoła nie można zatem wi-
dzieć jedynie w kontekście statycznych struktur, ale trzeba widzieć 
jako aktywną, dynamiczną wspólnotę zbawczą i uświęcającą51.

Sobór Watykański II wyraża wielokrotnie istotę i cel powołania 
Kościoła nauczając, że „Kościół jest w Chrystusie niejako sakra-
mentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”52. Bycie sakramentem 
jest najwyższą racją istnienia Kościoła. Sakramentalność to jądro jego 
egzystencji. W zbawczym planie Boga Kościół realizuje zadanie two-
rzenia komunii, by prowadzić z Nim do wspólnoty. Jest to najgłębsze 
znaczenie życia Kościoła, w którym Bóg sam gromadzi swój lud. Nie 
zbawia On człowieka w pojedynkę, w oderwaniu od reszty ludzkości, 

 48 Por. DI, n. 16.
 49 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, s. 402.
 50 J. Ratzinger, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 134.
 51 Por. A. Napiórkowski, Misterium Communionis, s. 214.
 52 KK 1; por. KK 9, 48; KDK 42, 45; KL 5, 26; DM 1, 5.



Trynitarny wymiar komunijnej struktury Kościoła…

| 71 |

ale wprowadzając każdego do swojego własnego, trynitarnego życia 
komunii, gromadzi wszystkich członków swojego Ciała razem. Ta 
komunia staje się rzeczywista w posłaniu przez Ojca Syna, Głowę 
wspólnoty Kościoła, i w posłaniu Ducha Świętego, który jest zasadą 
jedności. Eklezjalna jedność jest wynikiem trynitarnej jedności i je-
dynie czerpiąc z tego Boskiego źródła Kościół sam może być źródłem 
łask sakramentalnych53. Tę sakramentalną istotę Kościoła tak wyraża 
Ratzinger: „Kościół i sakramenty istnieją i giną razem. Kościół bez 
sakramentów byłby pustą organizacją, a sakramenty bez Kościoła 
byłyby rytami bez znaczenia i bez wewnętrznego powiązania”54.

Sakramenty są pomostem nad przepaścią oddzielającą Chrystusa 
i ludzkość, która wciąż jeszcze dąży do chwały nieba. W ten sposób 
umożliwiają obustronne spotkanie. Sakramenty to znaki, które w swej 
widzialnej strukturze uobecniają to, co się dzieje na płaszczyźnie tego 
spotkania. Kościół w sakramentach wskazuje na komunię z Bogiem. 
W tej communio człowiek tu na ziemi może uczestniczyć przez sakra-
menty55. „I dlatego właśnie jedną z zasadniczych cech sakramentu jest 
to, że się go przyjmuje i że nikt sam go sobie nie może udzielić”56. Ko-
mentując te słowa Ratzinger zwraca uwagę, że nikt nie może sam sobie 
udzielić sakramentu chrztu, rozgrzeszenia czy święceń kapłańskich. 
Zauważa, że jeśli nawet ktoś sam brałby sobie Eucharystię, to nie tylko 
naruszyłby dyscyplinę prawną Kościoła, ale nade wszystko naruszyłby 
najgłębszą istotą sakramentu. Jeśli zaś chodzi o kapłana, który sam 
sobie udziela Eucharystii, to wstępujemy tutaj na poziom mysterium 
tremendum oraz istoty kapłaństwa, które jest zawsze działaniem in per-
sona Christi, czyli kapłan jest zarazem grzesznym człowiekiem, który 
żyje dzięki przyjmowaniu daru Pana, i tym, który Go reprezentuje57. 

 53 Por. F. de Chaignon, Kościół a Trójca Święta w doktrynie Soboru Watykańskiego 
II, s. 478-479.
 54 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 334.
 55 Por. G. Kucza, Ekumeniczny wymiar eklezjologii komunii, „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny”, 1/2004, s. 48.
 56 J. Ratzinger, Kościół–ekumenizm–polityka, s. 19.
 57 Tamże, s.  19; por. P.  Jaskóła, Jedność Kościoła i  Kościołów według 
J . Ratzingera – Benedykta XVI, s. 44.
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Sakramenty Kościoła mają wymiar trynitarny, gdyż są one „mo-
cami, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego Ciała oraz 
działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi w Jego Ciele”58. 
Realtio finalis II Nadzwyczajnego synodu Biskupów wyraża to w sło-
wach: „Zjednoczenie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu 
Świętym dokonuje się w Słowie Bożym i sakramentach”59. Charakter 
trynitarny sakramentów jest zawsze personalny, bo za swe źródło ma 
komunię Boskich Osób, a skierowany jest ku wspólnocie ludzkiej, 
która żyje z Nim w trwałej więzi. Kościół to więc realitas complexa, 
która wyraża się w złożoności tego, co ludzkie i Boskie, ziemskie 
i nadprzyrodzone, historyczne i wieczne. Jednak to, co wydaje się 
najistotniejsze, to fakt, że Kościół nie może istnieć poza osobami, 
gdyż kształtują go w wzajemnym communio Osoby Boskie i ludzie60. 
W tym communio udział człowieka jest możliwy dzięki uczestnictwu 
(participatio) w Boskich darach, które swą intensyfikację zyskują 
silnie w sprawowanych sakramentach61. Tradycja Kościoła idąc za 
nauczaniem św. Augustyna zaznacza pneumatyczny wymiar skutecz-
ności sakramentów, gdyż „odnoszą się do wyznania wiary w potęgę 
działania Ducha Świętego w historii (…), w słowach tych chrzest 
pokuta i Eucharystia są podane jako punkty konstrukcyjne Kościoła, 
jego istotna treść i prawdziwy sposób istnienia”62. 

Warunkiem pełnego udziału w komunii trynitarnej jest włączenie 
do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu63. Jest to brama wej-
ściowa w rzeczywistość Bożej komunii. Obmycie w wodzie chrztu jest 
włączeniem w Chrystusa i poddaniem się działaniu Ducha Świętego, 

 58 KKK 1116; por. J. Szczurek, Trójjedyny, Kraków 2003, s. 360-361.
 59 Relatio finalis II,C,1, cyt. za: A. Czaja, Kościół jako communio, s. 14.
 60 Por. A. Napiórkowski, Misterium Communionis, s. 168-169.
 61 Por. A. Czaja, Communio w eklezjologii Soboru Watykańskiego II i w dokumentach 
posoborowych, s. 113.
 62 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 335; zob. także H. Paprocki, 
Duch Święty w sakramentach Kościoła, w: Duch, który jednoczy, M. Marczewski 
(red.), Lublin 1998, s. 302.
 63 Por. DI, n. 22.
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który jest komunią jedności Bożej troistości64. W tym kontekście 
Ratzinger podkreśla, że „chrzest w swej sakramentalnej istocie nie jest 
przyjęciem do jakiejś określonej wspólnoty lokalnej, ale włączeniem 
w jedno Ciało Chrystusa”65. Wszczepienie w Chrystusa w chrzcie 
świętym jest namaszczeniem Duchem Świętym. Stąd głęboka specy-
fika określenia wyznawców Chrystusa (Namaszczonego) jako chrześ-
cijan, co znaczy „namaszczeni” (por. Dz 11,26)66. Chrzest rodzi do 
życia w trynitarnej oraz eklezjalnej komunii. To samo znaczenie 
konstrukcyjne dla communio posiada sakrament pokuty, który nie 
tyle rodzi, co odradza do udziału w niej67. W pokucie istotne staje się 
nawrócenie, a więc przekroczenie granicy, gdzie chcę polegać jedynie 
na własnych siłach i możliwościach, w stronę misterium sakramentu 
wspólnoty Kościoła. W nim Bóg wchodzi w życie pokutującego i wy-
zwala go z jego indywidualizmu na rzecz życia w komunii68. „Prze-
baczenie udziela nowego istnienia, prowadzi do współbycia z tymi, 
którzy żyją dzięki przebaczeniu; przebaczenie stwarza wspólnotę, 
a wspólnota z Chrystusem w Eucharystii prowadzi z konieczno-
ści do wspólnoty nawróconych, którzy spożywają wszyscy ten sam 
chleb, aby w nim stać się «jednym ciałem» (1 Kor 10,17), a nawet 
«jednym nowym człowiekiem» (por. Ef 2,15)”69. Na innym miejscu 
o tej łączności obu sakramentów Ratzinger pisze: „Eucharystia jest 
sakramentem komunii pomiędzy braćmi i siostrami, którzy godzą się 
na pojednanie z Chrystusem. On to z Żydów i pogan uczynił jeden 
lud, burząc mur nienawiści, jaki ich dzielił (por. Ef 2,14). Tylko ciągłe 
dążenie do pojednania pozwala na godne przyjmowanie Ciała i Krwi 
Pańskiej (por. Mt 5,23-24). Chrystus poprzez pamiątkę swojej ofiary 
wzmacnia komunię wśród braci, a w szczególności przynagla tych, 

 64 Por. J. Losada, Wspólnota w Kościele-komunii, „Communio. Międzynarodowy 
Przegląd Teologiczny”, 3/1989, s. 62.
 65 J. Ratzinger, Kościół jako komunia, s. 42.
 66 Por. A. Czaja, Kościół jako communio, s. 16.
 67 Por. tenże, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 358.
 68 Por. J. Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, by wybrać życie, w: Z Chrystusem w hi-
storii, J. Ratzinger, J. Królikowski, Kraków 1999, s. 17.
 69 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 332.
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którzy są w konflikcie, by przyspieszyli pojednanie, otwierając się 
na dialog oraz budowanie sprawiedliwości”70. Takie communio jest 
możliwe jedynie, jeśli nie będziemy polegali na samych sobie, ale gdy 
wspólnota będzie czerpała ze źródeł sakramentów, czyli gdy będzie 
żyła Bogiem. On stał się naszym chlebem, który się rozdaje każdemu 
taki sam, by tworzyć jedną rodzinę gromadzącą się wokół Pana. Bóg 
żyje dla nas i cały się oddaje swojemu Kościołowi. Dlatego wiara, to 

„żyć Bogiem, który jest Ciałem w Kościele, żyć tym cielesnym Bogiem, 
który spotyka nas we wspólnocie wiary; żyć z tego cielesnego Boga, 
który spotyka nas w sakramentach”71. Komunia w Kościele budowana 
jest na fundamencie sakramentów, ugruntowywana zwłaszcza w Eu-
charystii, która jest nowym przymierzem komunii sakramentalnej 
między wiernymi z Bogiem oraz pomiędzy sobą.

Wymiar ekumeniczny 

W katolickim rozumieniu komunijnej eklezjologii – podkreśla Rat-
zinger – czymś istotnym jest zdolność Kościoła do autotranscendencji, 
czyli nie jest bytem zamkniętym sam w sobie, lecz rzeczywistością 
otwartą w wymiarze również ekumenicznym72. Takie nauczanie jest 
także obecne w encyklice Jana Pawła II o działalności ekumenicznej 
Kościoła: „Kościół nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie, ale 
ciągle otwartą na rozwój misyjny i ekumeniczny, ponieważ jest po-
słany do świata, aby głosić misterium komunii, które go konstytuuje, 
świadczyć o nim, aktualizować je i szerzyć: by gromadzić wszystkich 
i wszystko w Chrystusie; by być dla wszystkich «nierozłącznym sa-
kramentem jedności»”73. Kategoria jedności i wspólnoty wyróżnia 
od samego początku treść egzystencji Kościoła74, czego dobitnym 

 70 Benedykt XVI, Encyklika Sacramentum caritatis, Poznań 2007, AAS 99(2007), 
n. 89.
 71 J. Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, Poznań 2004, s. 83; zob. także 
J. Losada, Wspólnota w Kościele-komunii, s. 63
 72 Por. J.  Duraj, Analiza konektywna pojęcia communio w  schematach 
przygotowawczych, w dyskusjach i dokumentach Soboru Watykańskiego II, s. 225.
 73 UU, n. 5.
 74 Por. S. Nagy, Kościół jako Communio, s. 7.
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wyrazem są w pierwszym rzędzie słowa Chrystusa: „aby wszyscy 
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni sta-
nowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21). 
Podobny chrystologiczny wydźwięk mają słowa Janowe z jego pierw-
szego listu: „oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy 
mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo 
znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem” (1 J 1,3). 
Po tej samej linii pójdzie również Apostoł Paweł, który wskazuje na 
pierwotne źródło komunii, którym zawsze jest Bóg: „Wierny jest Bóg, 
który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, 
Panem naszym” (1 Kor 1,9). 

„W obecnym okresie historii Kościoła praca na rzecz ekumenizmu 
jest nierozerwalnie związana z rozwojem wiary (…). Kiedy się jest 
na błędnej drodze, to im dłużej się nią zmierza, tym bardziej oddala 
się cel (…). Także w sprawie ekumenizmu niecierpliwość i lekko-
myślność prowadzą do dwuznaczności i oddalają od celu, zamiast 
go przybliżać”75. Joseph Ratzinger na płaszczyźnie ekumenicznej 
ukazuje się jako człowiek dość ostrożny, przewidujący następstwa, ale 
również bardzo otwarty. Podkreśla, że w dialogu nie można stawiać 
rozwiązań zbyt pochopnie. Ostrzega przed takim brakiem rozwagi, 
gdyż z niego płynie wiele nadużyć i błędów76. Istniejące podziały 
wspólnoty Kościoła są sprzeczne z wolą Chrystusa i są zgorszeniem 
dla świata. Mimo to sądzi, że szybkie pojednanie między wyznaniami 
należy do płaszczyzny utopijnych nadziei. Widzimy bowiem obok dą-
żeń jednościowych wciąż postępującą fragmentaryzację i pęknięciach 
we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich. Dzisiaj ekumenizm 
powinien być podporządkowany o wiele istotniejszemu problemowi, 
którym jest wiara w Boga jako takiego. Tutaj konieczne jest wspólne 
świadectwo i stanowisko wszystkich chrześcijańskich wyznań. Za-
kłada on, że działania ekumeniczne muszą zmierzać w dwóch kie-
runkach. Pierwszy idzie w tę stronę, że nie możemy zatrzymywać się 

 75 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 135.
 76 Por. M. Ziemnicki, Jedność jest darem . Dialog religijny w ujęciu Kardynała 
J . Ratzingera, „Biuletyn Ekumeniczny”, 3-4/2003, s. 58.
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jedynie na teologicznych dyskusjach, a przede wszystkim konieczna 
jest modlitwa i pokuta. Drugi polega na tym, że nie znamy chwili 
ani sposobu w jaki dokona się zjednoczenie. W tym kontekście staje 
się zrozumiałe, że po ludzku nie osiągniemy jedności, jednak nie 
wolno nam siedzieć bezczynnie. Najpierw trzeba umieć dostrze-
gać pomiędzy Kościołami i wspólnotami kościelnymi płaszczyzny 
jedności: wspólne czytanie Słowa Bożego, wyznanie wiary w Boga 
w Trójcy jedynego, zasadniczo ten sam wizerunek Boga i człowieka, 
etyczne wskazania Dekalogu widziane na tle Nowego Testamentu. 
Tym zasadniczym elementom jedności musi jednak jeszcze towarzy-
szyć wspólne działanie77. Należy mieć na uwadze, że w dialogu nie 
idzie jedynie o dbanie o tę jedność w działaniu, lecz że jest to nade 
wszystko nieustanna troska o jedność wiary. Stąd też Ratzinger za-
znacza mocno, że wspólnota w wierze stanowi ostateczny cel dążeń 
ekumenicznych. Wiara nigdy nie jest wynikiem autonomicznego 
ludzkiego postanowienia, ale jest Bożym darem78, „ponieważ Koś-
ciół jest Jego, a nie nasz. Jedność zbudowana całkowicie przez nas, 
w sposób polityczny i intelektualny, mogłaby tylko stworzyć naszą 
jedność i nasz Kościół, a zatem nie byłaby to jedność Kościoła Bożego, 
do której dążymy”79. Kościół w sposób radykalny zależny jest od 
Boga, który jest pierwszym działającym w Kościele i tylko On może 
stworzyć ostateczną eklezjalną jedność. Żadne działanie podejmo-
wane tylko przez człowieka nigdy nie doprowadzi do porozumienia 
na płaszczyźnie sakramentalnej czy doktrynalnej. W ekumenizmie 

 77 Por. P. Jaskóła, Jedność Kościoła i Kościołów według J . Ratzingera – Benedykta 
XVI, s. 46-50.
 78 Por. A. Czaja, Teologia–Kościół–Liturgia–Dialog . Idee przewodnie wybranych 
obszarów refleksji Josepha Ratzingera, s. 224.
 79 B. Corsani, O powrót do tego, co istotne . Dysputa teologiczna między kard . Josep-
hem Ratzingerema prof . Paolo Ricca o ekumenizmie, „W drodze”, 8/1993, s. 26; zob. 
także J. Ratzinger, Bóg i świat . Wiara i życie w dzisiejszych czasach . Z kardynałem 
Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 417; J. Ratzinger, 
Sól ziemi . Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci . Z kardynałem 
rozmawia Peter Seewald, Kraków 1998, s. 204; J. Ratzinger, Granice dialogu, Kraków 
1999, s. 101-103.
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prymat musi należeć do Boga80. Kard. Ratzinger jednak nie wierzy, 
by pełna jedność była możliwa na ziemi81. 

Jeśli Bóg jest pierwszy w podejmowaniu trudów ekumenicznych, to 
wspólne zbliżanie się do Boga jest podstawą w wzajemnym zbliżaniu 
się Kościołów. Ekumenizm nie jest jakimś szczególnym sektorem ży-
cia Kościoła, ale sposobem najgłębiej przeżywanego chrześcijaństwa. 
Jedność należy bowiem do aktu wiary. Ziemska misja Chrystusa po-
legała na tym, by na nowo doprowadzić całe stworzenie rozproszone 
na skutek grzechu do jedności z Ojcem (por. J 11,52)82. „Reguła prak-
tyczna mówi tu, by robić to wszystko, co z naszej strony możemy robić 
dla jedności i pozwolić Panu czynić to, co może uczynić tylko On”83. 

„W Kościołach i niekatolickich Wspólnotach chrześcijańskich ist-
nieją rzeczywiście liczne elementy Kościoła Chrystusowego, które 
pozwalają nam z radością i nadzieją dostrzec pewną komunię, cho-
ciaż niedoskonałą”84. Kościół w swym historycznym wymiarze nie 
jest już gotową wspólnotą. Ma się on stawać w swym rozwoju coraz 
doskonalszą communio wspólnot chrześcijańskich dążąc z rozbicia 
ku pełnej komunii Kościoła rozumianego jako wspólnoty wspól-
not85. W takiej wizji Chrystusowego Kościoła można powiedzieć, że 

„w dialogu ekumenicznym communio staje się dominującym modelem 
jedności Kościołów”86. To pojęcie łączy w pewien sposób wszystkie 
tradycje chrześcijańskie. Komunia to w pierwszej linii odniesienie 
człowieka do Boga, a dalej zakłada wszelkie relacje międzyludzkie. 
U podstaw pojmowanie w ten sposób Kościoła leży komunia tryni-
tarna, bo mimo różnić wszyscy chrześcijanie są kimś jednym przez 
Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym. Taka jednak wewnętrzna 

 80 Por. M. Ziemnicki, Jedność jest darem . Dialog religijny w ujęciu Kardynała 
J . Ratzingera, s. 56. 
 81 Por. tamże, s. 60.
 82 Por. B. Corsani, O powrót do tego, co istotne . Dysputa teologiczna między kard . 
Josephem Ratzingerem a prof . Paolo Ricca o ekumenizmie, s. 27.
 83 Tamże.
 84 CN 17.
 85 Por. A. Czaja, Kościół . . .wspólnotą wspólnot?, s. 64.
 86 Tenże, Kościół jako communio, s. 12.
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jedność domaga się zewnętrznego wymiaru, aby w pełni Kościół 
mógł wypełniać swe właściwe zadanie jednoczenia i uświęcania87. 
Taka jedność jednak „nie zakłada (…) «jednakowości», lecz jedność 
w różnorodności. Przykładem takiej jedności jest model Kościoła 
pierwotnego, który jednoczy trzy elementy: Pismo Święte, regula fidei 
i struktura sakramentalna, a poza tym był bardzo zróżnicowany”88. 
Kościół musi być zjednoczony na płaszczyźnie tego, co istotne, lecz 
w sprzeczności temu nie stoi różnorodność. Trzeba się w tej prze-
strzeni wzorować na Kościele pierwotnym ucząc się jak połączyć 
jedność i różnorodność. Taką formę jedności, zdaniem Ratzingera, 
można wyrazić w modelu „jedności pojednanej” sformułowanym 
przez Oscara Cullmanna89. 

Relacje w komunii trynitarnej winny być dla dialogu ekumenicz-
nego wzorcowym przykładem jedności w różnorodności. „Należycie 
pojęta nauka o Trójcy Świętej może się stać dla teologii (…) punktem 
konstrukcyjnym, z którego wyjdą wszystkie dalsze linie”90, również 
ta prowadząca do ostatecznego pojednania pomiędzy wyznaniami 
chrześcijańskimi. Podobnie jak w Trójcy Duch Święty, tak również we 
wspólnocie Kościoła, jest sprawcą jedności. Jego działanie obejmuje 
również braci nie będących jeszcze w pełnej jedności z Kościołem, 
gdyż „dla tych, którzy nie są w sposób formalny i widzialny członkami 
Kościoła, «Chrystusowe zbawienie dostępne jest mocą łaski, która, 
choć ma tajemniczy związek z Kościołem, nie wprowadza ich do 
niego formalnie, ale oświeca ich w sposób odpowiedni do ich sytuacji 
wewnętrznej i środowiskowej. Łaska ta pochodzi od Chrystusa, jest 
owocem Jego ofiary i zostaje udzielana przez Ducha Świętego». Ma 
ona związek z Kościołem, który «swój początek bierze wedle planu 
Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego»”91. 

 87 Por. G. Kucza, Ekumeniczny wymiar eklezjologii komunii, s. 58-59.
 88 M. Ziemnicki, Jedność jest darem . Dialog religijny w ujęciu Kardynała J . Ratzingera, 
s. 54.
 89 Por. B. Corsani, O powrót do tego, co istotne . Dysputa teologiczna między kard . 
Josephem Ratzingerem a prof . Paolo Ricca o ekumenizmie, s. 26.
 90 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 177.
 91 DI, n. 20.
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W posłaniu Ducha wyraża się plan Ojca w zgromadzeniu wszystkich 
w jedności. Jego moc przenika poza widzialne granice Kościoła i pro-
wadzi do wspólnego wyznania Boga jako naszego wspólnego Ojca 
tworząc z nas jedność i włączając w tę Boża jedność92. Budowanie 
komunii Kościoła nie jest aktem skierowanym jedynie ad intra wspól-
noty, ale jest zawsze „posłannictwem, reprezentowaniem, zwróceniem 
się do innych, do tych, którzy są jeszcze «na zewnątrz»”93.

Jedność Kościoła posiada swój ściśle chrystologiczny wymiar, który 
wyraża się w sprawowaniu Eucharystii. „Eucharystia nigdy nie jest 
środkiem, który możemy zastosować – ona stanowi dar Pana (…), 
którym my nie dysponujemy. [Idzie] o nasze pokorne czekanie na to, 
by Bóg sam zechciał nam ten dar ofiarować. Zamiast eksperymen-
tować i pozbawiać tajemnicy jej godności przez sprowadzenie jej do 
narzędzia w naszych rękach, powinniśmy się uczyć celebrowania 
Eucharystii tęsknoty, a we wspólnej modlitwie i oczekiwaniu na 
nowy sposób jedności pójść na spotkanie z Panem”94. Dziś w sensie 
ogólnochrześcijańskim nie jest możliwa komunia wierzących różnych 
wyznań wokół jednego stołu Pana. Nie można zatem traktować jej 
jako środka w drodze do celu, lecz tym celem jest jej wspólna celebra-
cja. Wyraża ona nie tylko osobistą relację z Chrystusem, ale również 
pełną komunię z Jego Kościołem95. Chrystus jest tylko jeden, dla-
tego możemy Go mieć jedynie we wspólnocie z innymi, w jedności, 
nigdy w oddzieleniu. Tam gdzie nie ma jedności lub napotyka się 
na sprzeciw wobec niej, tam nie ma Chrystusa. Każda Eucharystia 
ma strukturę komunii, ale nie tylko z Panem, ale i z ludźmi, dlatego 
naszym obowiązkiem jest z wszystkich sił dążyć, by zbliżyć się do 
siebie patrząc w perspektywie ostatecznej jedności stołu. Eucharystia 
zakłada bowiem wejście nie tylko w duchową, ale również w widzialną 
jedność96. „Podkreślenie tych eucharystycznych korzeni komunii 

 92 Por. J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, Kraków 1995, s. 41.
 93 Tenże, Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 58.
 94 Tenże, Eucharystia . Bóg blisko nas, s. 59-60
 95 Benedykt XVI, Encyklika Sacramentum caritatis, n. 56.
 96 J. Ratzinger, Eucharystia . Bóg blisko nas, s. 57.
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kościelnej może także skutecznie przyczynić się do dialogu eku-
menicznego z Kościołami i wspólnotami kościelnymi, które nie są 
w pełnej komunii ze Stolicą Piotrową. Eucharystia bowiem ustanawia 
obiektywnie mocną więź jedności pomiędzy Kościołem katolickim 
a Kościołami prawosławnymi, które zachowały autentyczną i pełną 
naturę tajemnicy Eucharystii. Równocześnie doniosłość przyznana 
kościelnemu charakterowi Eucharystii może stać się elementem 
uprzywilejowanym także w dialogu ze Wspólnotami zrodzonymi 
z  Reformacji”97. Wspólnotę ściśle pojętego, bezpośredniego bra-
terstwa tworzą wszyscy ci, którzy razem przyjmują komunię świętą, 
dlatego nie należą do niej wszyscy oddzieleni od pełni communio. 
Istotą rozłamów w Kościele jest to, że jedna część nie jest we wspól-
nocie komunii z drugą. Nie wolno nam zapominać o tym podziale, 
gdyż pominięcie tego momentu znaczyłoby, że się z nim pogodziliśmy. 
Jednak wszystkie wspólnoty chrześcijańskie winny widzieć siebie 
nawzajem jako siostry i bracia w Panu98. 

Kościół oprócz tego, że jest Mistycznym Ciałem, jest również wi-
dzialną wspólnotą, która wymaga ciągłego trudu dążenia do jedności. 
Jedność to nie tylko istota Kościoła, ale również poważny znak, który 
Kościół winien wznosić wobec świata. Tylko Kościół mimo wielości 
i różnorodności stanowiący jedno odpowiada wymaganiom wyzna-
nia wiary w powszechność Kościoła99. Musi być wspólnotą przekra-
czającą granice podziałów w taki sposób, jak ją prowadzi Chrystus 
przez Ducha Świętego.

* * *

Trynitarny wzór wspólnoty kościelnej obejmuje nie tylko to, co leży 
w płaszczyźnie misterium Kościoła, ale również wymiar czysto ze-
wnętrzny, organizacyjny. Również jego strukturalnej formie kard. 
Ratzinger przypisuje kategorię jedności, która gwarantuje powszechny 
charakter Kościoła, który uprzedza czasowo i ontologicznie Kościoły 

 97 Benedykt XVI, Encyklika Sacramentum caritatis, n. 56
 98 Por. J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, Kraków 2007, s. 92-93.
 99 Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 342-343.



Trynitarny wymiar komunijnej struktury Kościoła…

| 81 |

lokalne. Tak jak wierzymy w jednego, mimo, że trynitarnego Boga, 
tak wierzymy w jeden Kościół, który jest Jego ikoną. Taka jedność, 
to niejednorodność, ale pojednana różnorodność Kościołów party-
kularnych. Ta jedność opiera się również na urzędzie apostolskim 
wyrażanym we wspólnocie biskupa z jego prezbiterami i diakonami 
oraz w komunii biskupów pod prymatem Piotra. Świadectwem ko-
munijnego charakteru Kościoła są również sakramenty jako dary 
budujące i ożywiające Kościół. To budowanie jest jeszcze nieukoń-
czone, gdyż jeszcze nie wszystkich ożywia jeden Duch i jedno serce 
(por. Dz 4,32). Bóg w swoim trynitarnym dialogu staje się dla nas 
wzorem dochodzenia do jedności w dialogu miłości z braćmi nie 
mającymi jeszcze pełnej jedności z Kościołem.

Key words: Benedict XVI, communion, hierarchy, the Church, the 
local Church, the universal Church mission, Ratzinger, trinitarian 
relationships, the Holy Trinity.

Summary
The Church is a community that has its origin in God. He himself, being 
the relationship of Three Persons since the beginning of the world calls 
people to a relationship with him. This community has its fulfillment in the 
community initiated by the apostles, who following in the mission of Christ 
are preaching salvation in the name of the Father, the Son and the Holy 
Spirit. The church, besides its spiritual, divine origin also has a temporal 
dimension expressed in its structure of the local Churches, hierarchy or the 
implemented mission. Even what in Church is most external and human 
has its trinitarian representation. The whole Church with all its elements is 
immersed in the trinitarian relationship. In the theological works of Joseph 
Ratzinger-Benedict XVI there are many impulses to such considerations of 
trinitarly established ecclesial structure.
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WYMIAR TEOLOGICZNY TOŻSAMOŚCI 
DIAKONÓW STAŁYCH

The theological dimension of the permanent diaconate

Wprowadzenie

Zagadnienie diakonatu jako jednego ze stopni ordo, ale ustanowio-
nego „nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi”1, jest bardzo skompli-
kowane i jednocześnie aktualne. Problem skupia się wokół pytania: 
dlaczego diakon, który należy do ordo, nie jest sacerdos? I choć ta 
posługa nie jest ściśle kapłańska, to jednak uczestniczy ona w sposób 
specyficzny w kapłańskim urzędzie Jezusa Chrystusa2, który różni 
się istotowo od kapłaństwa wspólnego. Nie można więc przyjąć, że 
diakonat uczestniczy tylko w kapłaństwie wspólnym, otrzymywanym 
na mocy chrztu i bierzmowania, a przy tym nie mającym żadnego 
związku z kapłaństwem hierarchicznym. Takie stwierdzenie nie 
występuje ani w Biblii, ani w Tradycji, ani w Nauczaniu Kościoła. 
K. Rahner zauważa, iż w diakonacie jest najbardziej widoczny cha-
rakter służebny ordo3.

 1 Kongregacja Edukacji Katolickiej, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych, 
22.02.1998, Watykan 1998 (dalej: WDFDS), n. 3; por. G. P. Cigarini, La formazione 
dei diaconi permanenti per una prassi ecclesiale di rinnovamento, Il diaconato in 
Italia 110 (1998), s. 37.
 2 Sobór Watykański II, Lumen gentium. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 
21.11.1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002 
(dalej: KK), n. 29.
 3 Por. K. Rahner, Die Theologie der Erneuerung des Diakonates, Schriften zur 
Theologie 5 (1965), s. 304.
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Dla ukazania wymiaru teologicznego tożsamości diakonatu należy 
przede wszystkim przeanalizować naukę Soboru Watykańskiego II 
i posoborowego Magisterium Kościoła oraz jej interpretację przez 
teologów.

1. Teksty Soboru Watykańskiego II i Nauczania posoborowego

Temat diakonatu wpisany jest w kontekst eklezjologii nakreślonej 
przez Sobór Watykański II. Do diakonatu nawiązuje głównie Konsty-
tucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium4. Inne, mniej znaczące 
wzmianki na jego temat, można znaleźć w Dekrecie o misyjnej dzia-
łalności Kościoła Ad gentes5, Konstytucji dogmatycznej o Objawie-
niu Bożym Dei verbum6, Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum 
Concilium7, Dekrecie o katolickich Kościołach Wschodnich Orien-
talium Ecclesiarum8 i Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów 
w Kościele Christus Dominus9. Znamiennym jest fakt, że podczas 
obrad Soboru Watykańskiego II nie uchwalono żadnego dekretu 
poświęconego wyłącznie posłudze i życiu diakonów. Zagadnienie 
stałej oraz odnowionej formy posługi diakona powierzone zostało 
najwyższemu Prawodawcy oraz Konferencjom Biskupów.

 4 Por. A. Miralles, „Lo Status Quaestionis” della teologia del diaconato permanente, 
Seminarium 37 (1997) 4, s. 721.
 5 Por. Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus. Dekret o misyjnej działalności 
Kościoła, 7.12. 1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Po-
znań 2002 (dalej: DM), n. 15 i 16.
 6 Por. Sobór Watykański II, Dei verbum. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu 
Bożym, 18.11.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 
2002 (dalej: KO), n. 25.
 7 Por. Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium. Konstytucja o liturgii świętej, 
4.12.1963, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002 
(dalej: KL), n. 35.
 8 Por. Sobór Watykański II, Orientalium Ecclesiarum. Dekret o katolickich 
Kościołach Wschodnich, 21.11.1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, 
Deklaracje, Poznań 2002 (dalej: DKW), n. 17
 9 Por. Sobór Watykański II, Christus Dominus. Dekret o pasterskich zadaniach 
biskupów w Kościele, 28.10.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, 
Deklaracje, Poznań 2002 (dalej: DB), n. 15.
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Sobór ukazuje Kościół jako wspólnotę braci w Chrystusie, złą-
czonych ze sobą żywotną relacją, uczestniczących w tych samych 
dobrach nadprzyrodzonych i mających tę samą godność10. Jedno-
cześnie stwierdza, iż: „Celem pasterzowania Ludowi Bożemu i Jego 
nieustannego pomnażania Chrystus Pan ustanowił w swoim Kościele 
rozmaite posługi, które nakierowane są na dobro całego Ciała. Wy-
posażeni bowiem w świętą władzę szafarze służą swoim braciom, aby 
wszyscy, którzy należą do Ludu Bożego i dlatego cieszą się prawdziwie 
chrześcijańską godnością, w sposób wolny i uporządkowany dążąc 
do tego samego celu, doszli do zbawienia”11. 

W Kościele, który ma charakter służebny, szczególne miejsce 
zajmuje sakrament święceń, obejmujący trzy stopnie, tj. episkopat, 
prezbiterat i diakonat12.

Na temat urzędu diakonów Sobór wypowiada się przede wszystkim 
w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. Stwierdza 
on w niej: „Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których 
nakłada się ręce «nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi». Umocnieni 
bowiem łaską sakramentalną służą Ludowi Bożemu w posłudze li-
turgii, słowa i miłości, w łączności z biskupem i jego prezbiterami 
[...] będzie można w przyszłości przywrócić diakonat jako właściwy 
i trwały stopień hierarchiczny. Do kompetencji rozmaitego rodzaju 
terytorialnych konferencji biskupów, za aprobatą samego papieża, 
należy rozstrzyganie, czy i gdzie jest potrzebne ustanowienie tego 
rodzaju diakonów celem sprawowania opieki duszpasterskiej”13.

W cytowanym fragmencie Konstytucji, nauczanie soborowe re-
prezentuje ostatni etap Tradycji i nauczania Kościoła odnośnie dia-
konatu stałego. Jednocześnie przywraca właściwe jego znaczenie we 
wspólnocie kościelnej.

Sobór przypomina, że diakonat stanowi część integralną trój-
stopniowego sakramentu święceń. Jest on stopniem stałym 

 10 Por. KK, n. 2-3 i 32.
 11 Tamże, n. 18a.
 12 Por. tamże, n. 28a.
 13 Tamże, n. 29a.
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i sakramentalnym hierarchii, niższym od episkopatu i prezbiteratu. 
Diakonat nie jest więc tylko stopniem do kapłaństwa, co było domeną 
Kościoła zachodniego od średniowiecza. Oznacza to, że diakonat 
jest własną i treściowo różną funkcją od urzędu prezbitera, a mimo 
to stanowi stopień hierarchiczny. Diakonat zatem nie jest stanem 
świeckim, lecz należy do trzech urzędów i stopni hierarchii. Tym 
samym diakonat należy do instytucjonalnego i świętego urzędu, 
który ustanowił Swojemu Kościołowi sam Chrystus14.

Diakonat zostaje udzielony przez wyświęcenie. Stanowi ono spe-
cjalne wylanie Ducha Świętego, które upodabnia przyjmującego te 
święcenia do Chrystusa Pana i Sługi wszystkich. Sobór precyzuje, 
przywołując tekst Constitutiones Ecclesiae Aegipticae, iż nałożenie rąk 
na kandydata do diakonatu nie jest ad sacerdotium sed ad ministerium, 
tj. nie do sprawowania Eucharystii, lecz do posługi. To stwierdzenie, 
wraz z upomnieniem św. Polikarpa, przytoczone również przez Lu-
men gentium w cytowanym n. 2915, wskazuje na właściwą tożsamość 
teologiczną diakonatu16.

Materią święceń diakońskich jest nałożenie rąk przez biskupa, 
formą zaś są słowa modlitwy konsekracyjnej17.

Według nauczania soborowego, wszystkie trzy stopnie sakramentu 
święceń, choć reprezentują różne stopnie hierarchii, to zasługują 
na miano posługi zbawienia18, albowiem we wspólnocie hierar-
chicznej realizują jedyną posługę kościelną. Diakoni uczestniczą 

 14 Por. tamże; T. Civettini, Il diaconato, ministero „eccentrico”, La Rivista del Clero 
Italiano 85 (2004), s. 451; E. Petrolino, Sacramentalità del diaconato, Il diaconato 
in Italia 128 (2004), s. 23-25.
 15 Polikarp ze Smyrny, Epistula ad Philippenses, V, 1-2, PA I, 300-302: tłum. pol. 
A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie . Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, w: 
Ojcowie żywi, t. 8, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1988, s. 194: „Pełni współczucia, 
gorliwi, żyjący według prawdy naszego Pana, który stał się sługą wszystkich”.
 16 Por. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Wytyczne dotyczące formacji diakonów 
stałych, 22.02.1998, Watykan 1998 (dalej: WDFDS), n. 5. 
 17 Por. R. Selejdak, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, 
posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis 
diaconorum permanentium», Warszawa 2010, s.  83.
 18 Por. DM, n. 16a. 
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w posłannictwie Chrystusa, lecz w nie w sposób jaki to czynią biskupi 
czy też kapłani. Sposoby konkretnej realizacji wspomnianego uczest-
nictwa są zależne od wymagań wewnątrz wspólnoty hierarchicznej19.

Sobór podkreśla, iż diakoni, będąc uczestnikami posłannictwa 
Chrystusa, Najwyższego Kapłana i spełniając posługi na niższym 
stopniu święceń, wzrastają w świętości poprzez wierne wypełnianie 
właściwej sobie posługi: „Uczestnikami posłannictwa i łaski Naj-
wyższego Kapłana są też w szczególny sposób spełniający posługi na 
niższym stopniu święceń, przede wszystkim diakoni, którzy służąc 
misterium Chrystusa i Kościoła, powinni zachować siebie czystymi 
od wszelkiego grzechu i podobać się Bogu oraz starać się o wszelkie 
dobro wobec ludzi (por. 1 Tm 3,8-10.12n)”20.

Diakonat stały może być przywrócony jako właściwy i trwały 
stopień hierarchiczny, jeśli kompetentne władze kościelne uznają za 
słuszne wybranie diakonów, również spośród mężczyzn żonatych, 
dla zapewnienia wiernym należytej opieki duszpasterskiej. Wszyst-
kie zadania powierzone diakonom mają służyć budowaniu Kościoła 
i posłudze duszpasterskiej wiernym.

Konstytucja Lumen gentium zadanie to ukazuje w perspektywie 
potrójnej posługi: liturgii, słowa i miłości. Posługa liturgii, inaczej 
uświęcania, obejmuje uroczyste udzielanie chrztu świętego, prze-
chowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie 
w imieniu Kościoła związków małżeńskich, zanoszenie Wiatyku 
umierającym, udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzę-
dom żałobnym i pogrzebowym21. Posługa słowu sprowadza się do 
czytania wiernym Pisma Świętego, pouczania ich i zachęcania22.

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum23 
oraz Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium24 zali-

 19 Por. Commissione Teologica Internazionale, Il Diaconato: evoluzione e prospettive, 
Città del Vaticano 2003, s. 86.
 20 KK, n. 41d.
 21 Por. KK, n. 29a; por. także, KL, n. 68.
 22 Por. KK, n. 29a.
 23 Por. KO, n. 25a.
 24 Por. KL, n. 35.
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czają diakonów do tych, którzy oficjalnie są zaangażowani w posługę 
słowa.

Zadania związane z munus regendi nie są sprecyzowane przez do-
kumenty soborowe jako takie, ale określane są ogólnie jako posługa 
dziełom miłosierdzia25.

Z analizy Lumen gentium wynika jasno, iż funkcje diakona mają 
przede wszystkim charakter liturgiczny i sakramentalny. W tym 
kontekście powstaje pytanie czym są w istocie święcenia diakońskie 
określane wyrażeniem „non ad sacerdotium, sed ad ministerium”? 
Forma posługi diakońskiej ukazana przez Lumen gentium zachęca 
z pewnością do głębszego zastanowienia się nad znaczeniem nało-
żenia rąk na diakona „nie do kapłaństwa”, lecz „dla posługiwania”.

Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus uka-
zuje odmienną konfigurację diakonatu stałego. Widać to na podstawie 
funkcji przypisywanych diakonom, które mają być dostosowane do 
potrzeb duszpasterskich terytoriów misyjnych. Dekret ten, przede 
wszystkim, mało mówi o posłudze liturgicznej diakonów. Przepo-
wiadanie Słowa Bożego sprowadza się do katechizacji. W sposób 
bardziej obszerny natomiast wzmiankuje na temat munus regendi. 
Diakoni kierują w imieniu proboszcza lub biskupa odległymi wspól-
notami wiernych oraz praktykują miłość w działalności społecznej 
i charytatywnej26.

Na podstawie analizy dokumentów soborowych można więc za-
uważyć, iż Sobór Watykański II w opisie przywracanego diakonatu 
stałego ukazuje pewne niezdecydowanie. W perspektywie bardziej 
doktrynalnej Lumen gentium usiłuje prawie przesadnie podkreślać 
figurę liturgiczną diakona i jego posługę uświęcania. W perspektywie 
misyjnej prezentowanej w Dekrecie Ad gentes, Sobór przesuwa akcent 
na aspekt administracyjny i charytatywny figury diakona oraz jego 
posługę zarządzania. Warto przy tym zauważyć, że Sobór w żad-
nym z dokumentów nie sugeruje, iż forma diakonatu stałego przez 
niego zaproponowana będzie stanowić odnowienie jego starożytnej 

 25 Por. KK, n. 29a; DM, n. 16f.
 26 Por. DM, n. 16f.
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formy. To wyjaśnia unikanie przez niektórych teologów używania 
w stosunku di diakonatu wyrażenia „odnowienie”. Istotnie, takie 
wyrażenie mogłoby sugerować fakt przywrócenia rzeczywistości taką, 
jaką była ona na początku. Sobór Watykański II nigdy zaś do tego nie 
dąży. Przywraca natomiast zasadę realizacji diakonatu w sposób stały, 
a nie jego formę szczególną z przeszłości27. Ustanawiając możliwość 
przywrócenia diakonatu stałego, Sobór wydaje się być otwartym 
na różne formy, które może on w przyszłości przyjąć, w zależności 
od potrzeb duszpasterskich i praktyki kościelnej, zawsze jednakże 
w wierności Tradycji. Sobór pozostawia więc inicjatywę przywrócenia 
diakonatu stałego Konferencjom Biskupów, a nie samemu papieżowi. 
Nie wyraża to konieczności przywrócenia diakonatu stałego w ca-
łym Kościele, lecz jedynie tam, gdzie jest on rzeczywiście niezbędny. 
Teksty soborowe nic nie wspominają o formacji kandydatów do diako-
natu. Od Soboru nie można było zresztą oczekiwać ukazania w pełni 
zdefiniowanej figury diakona stałego, ponieważ w przeciwieństwie 
do episkopatu i prezbiteratu, był on zupełnie nieobecny przez bardzo 
długi okres czasu w życiu Kościoła. Sobór mógł dać najwyżej możli-
wość przywrócenia diakonatu jako stopnia właściwego i permanen-
tnego w hierarchii oraz realizowania tego święcenia na sposób stały. 
Mógł też wskazać na jego ogólne podstawy teologiczne i określić 
niektóre normy praktyczne. Poza tym, pozostało mu jedynie czekać 
na ewolucję formy współczesnej diakonatu stałego. To pozorne nie-
zdecydowanie i wahanie się Soboru w stosunku do diakonatu stałego 
można interpretować jako zaproszenie Kościoła do kontynuowania 
rozeznawania właściwego rodzaju posług diakońskich poprzez prak-
tykę kościelną, prawodawstwo kanoniczne i refleksję teologiczną28.

Po Soborze Watykańskim II temat diakonatu stałego był podej-
mowany przez niektóre dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Koś-
cioła. Należy do nich zaliczyć: Motu propria Sacrum diaconatus 

 27 Por. T. Civettini, Il diaconato, ministero „eccentrico”, art. cyt., s. 456.
 28 Por. A. Kerkvoorde, Esquisse d’une théologie du diaconat, w: Le diacre dans 
l’Église et le monde d’aujourd’hui, red. P. Winninger-Y. Congar, Paris 1966, s. 155.



ks. Ryszard Selejdak

| 92 |

ordinem29, Ministeria quaedam30 i Ad pascendum31, Konstytucję 
apostolską Pontificalis Romani recognitio32, nowy Kodeks Prawa Ka-
nonicznego33 Katechizm Kościoła Katolickiego34, List okólny Come 
è a conoscenza35, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych36 
oraz Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych37. Dokumenty 
te nawiązują do idei fundamentalnych dotyczących diakonatu stałego 
przedstawionych przez Sobór Watykański II i czasem dodają niektóre 
sprecyzowania teologiczne, eklezjologiczne i duszpasterskie. Nie-
mniej nie wszystkie one wypowiadają się w tej samej perspektywie 
i prezentują ten sam poziom doktrynalny38.

 29 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, 18.06.1967, AAS 59 
(1967) 697-704.
 30 Por. tenże, Motu proprio Ministeria quaedam, 15.08.1972, AAS 64 (1972) 529-534.
 31 Por. tenże, Motu proprio Ad pascendum, 15.08.1972, AAS 64 (1972) 534-540.
 32 Por. tenże, Konstytucja apostolska Pontificalis Romani recognitio, 18.06.1968, 
AAS 60 (1968) 367-373.
 33 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984 (dalej: KPK): kan. 236 (kształ-
cenie duchowieństwa); kan. 265-272 (inkardynacja duchownych); kan. 273-289 
(obowiązki i prawa duchownych); kan. 290-293 (utrata stanu duchownego); kan. 
517 § 2, 757, 764 (przepowiadanie słowa Bożego); kan. 833 n. 6 (wyznanie wiary); 
kan. 835 § 3, 861 § 1 (szafarz chrztu); kan. 910 § 1, 911 § 2 (szafarz Komunii świętej); 
kan. 1008-1009 (święcenia); kan. 1031 § 2-3, 1032 § 3 (wymogi stawiane kandydatom 
do święceń); kan. 1035 § 1, 1037 (wstępne wymagania do święceń); kan. 1042 § 1 
(nieprawidłowości oraz inne przeszkody); kan. 1050 § 3 (wymagane dokumenty 
i badania); kan. 1079-1081, 1111, 1116 § 2 (asystowanie przy zawieraniu sakramentu 
małżeństwa); kan. 1169 § 3 (sakramentalia).
 34 Por. Catechismus Catholicae Ecclesiae, Città del Vaticano 1997 (Latina tipica 
editio): n. 896, 1142 (celebracja liturgii sakramentów); n. 1256, 1345, 1354, 1369, 1538, 
1572-1574, 1579, 1588, 1593, 1596, 1630 (sakrament święceń); n. 1543, 1554, 1569-1571 
(święcenia diakonów „dla posługi”).
 35 Por. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Lestera circolare ai Rev.mi Rappresen-
tanti Pontifici Come è a conoscenza sulla formazione dei candidati al diaconato 
permanente, Prot. N. 137/69, 16.07.1969, EV 3 (1968-1970) 834-837. 
 36 Por. WDFDS, dok. cyt.
 37 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów 
stałych, 22.02.1998, Watykan 1998 (dalej: DPŻDS).
 38 Jest to przypadek dwóch ostatnich dokumentów wydanych przez dwie Dykasterie 
watykańskie. Według Kardynała Pio Lagi Wytyczne dotyczące formacji diakonów 
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2. Sakramentalność diakonatu i wynikające z niego implikacje 
teologiczne

Nie ulega wątpliwości, iż uznanie diakonatu za rzeczywistość sakra-
mentalną pociąga za sobą różne implikacje teologiczne39.

Gdyby zanegować sakramentalność diakonatu, to stanowiłby on 
formę posługi, wynikającej jedynie z przyjętego chrztu i reprezen-
towałby charakter funkcjonalny. Kościół zaś cieszyłby się ogromną 
zdolnością decydowania odnośnie do konkretnego kształtu diako-
natu oraz jego odnowy czy też zniesienia40. Poprzez negowanie sa-
kramentalności diakonatu doprowadziłoby się też do zaniknięcia 
podstawowych racji, które czynią diakonat przedmiotem teologicznej 
dyskusji.

Sakramentalność diakonatu jest tematem podjętym przez różnych 
Ojców Soboru Watykańskiego II w drugiej fazie jego trwania. Zde-
cydowana większość Ojców popierających przywrócenie diakonatu 
stałego wskazywała jednocześnie na jego sakramentalność41. Przeciw-
nicy przywrócenia diakonatu wyrażali, między innymi, wątpliwości 
odnośnie do jego charakteru sakramentalnego42.

W relatio Komisji doktrynalnej podkreśla się, iż fragment Dz 6, 1-6, 
nie mówi w sposób wyraźny o ustanowieniu diakonów43. Ponadto, 
wyjaśnia się, iż bardzo ostrożny sposób uznania sakramentalności 
diakonatu ma zapobiec stworzeniu wrażenia potępienia tych, którzy 
mają w tym względzie wątpliwości44.

stałych mają „charakter pedagogiczny a nie doktrynalny”. Zdaniem zaś Kardynała 
Dario Castrillón, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych „pragnie ukazać 
wskazania praktyczne” (zob. Osservatore Romano, 11.03.1998 [dalej: OR], s. 6-7). 
 39 Por. Il Diaconato: evoluzione e prospettive, dok. cyt., s. 105-118.
 40 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 (dalej: KKK), n. 1084.
 41 Por. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani, Typis Polyglottis 
Vaticanis 1972 (dalej: AS), II/II, 227 n; 314 n; 359; 580.
 42 Por. tamże, II/II, 378; 406; 447 n.
 43 Por. AS III/1, 260.
 44 Por. tamże ; por. także, T. Citrini, La teologia del diaconato, w: Il diaconato . 
Percorsi teologici, red. G. Bellia, Reggio Emilia 2001, s. 19; G. Philips, L’Église et son 
mystère au IIe Concile du Vatican, Paris 1967, s. 379 ; J. Galot, Teologia del sacerdozio, 
Firenze 1981, s. 204.
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W dokumentach soborowych sakramentalność diakonatu naj-
wyraźniej podkreślona jest w Konstytucji Lumen gentium, która 
stwierdza iż diakoni: „Umocnieni […] łaską sakramentalną służą 
Ludowi Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości, w łączności z bi-
skupem i jego prezbiterami”45 oraz w Dekrecie Ad gentes divinitus, 

 45 KK, n. 29; por. także, S. Zardoni, La identità del diaconato permanente, Il dia-
conato in Italia 58 (1985), s. 33-34; G. P. Cigarini, Servire l’eucaristia, Il diaconato 
in Italia 91-92 (1993), s. 124; M. Marczewski, Diakonat stały w dokumentach Soboru 
Watykańskiego II i posoborowego prawodawstwa Kościoła Powszechnego, RT 40 
(1993) 6, s. 139-141; G. Bellia, Una lettura teologica della diaconia ordinata, w: Il 
diaconato . Percorsi teologici, red. G. Bellia, Reggio Emilia 2001, s. 42-43; D. Dianich, 
Per un’identità teologica del diacono: documenti del magistero, problemi e prospet-
tive, w: Il diaconato . Percorsi teologici, red. G. Bellia, Reggio Emilia 2001, s. 66-69; 
C. Rocchetta, L’identità teologica del diacono nella preghiera di ordinazione, w: Il 
diaconato permanente, Napoli 1983, s. 75-77; J. Galot, Teologia del sacerdozio, art. 
cyt., s. 204; L. Scheffczyk, Die Verschiedenheit der Dienste: Laien-Diakone-Priester, 
Communio 6 (1996), s. 506; C. Porro, Quale visione di Chiesa per il diaconato?, La 
Rivista del Clero Italiano 78 (1997), s. 367; T. Civettini, Il diaconato, ministero „ec-
centrico”, art. cyt., s. 542; A. Kerkvoorde, Per una teologia del diaconato, Il diaconato 
in Italia 88 (1992), s. 27-30; O. F. Pecci, Il nuovo documento della CEI, Il diaconato 
in Italia 91-92 (1993), s. 7; T. Citrini, Mistero e ministero del diaconato, Il diaconato 
in Italia 91-92 (1993), s. 90-91; S. Paluzzi, La „diaconia” di Cristo . Diaconi e Laici 
per la Nuova Evangelizzazione, w: Discernimento… per „dire Dio” oggi . Corsi di 
formazione permanente per Presbiteri e Diaconi, red. M. Russotto, t. II, Palermo 
2001, s. 24-25; A. Miralles, «Pascete il gregge di Dio». Studi sul ministero ordinato, 
Roma 2002, s. 226-227; tenże, Lo „Status Quaestionis” della teologia del diaconato 
permanentne, art. cyt., s. 729-732; G. Magrin, Il tempo della diaconia . Fondamenti 
biblici, patristici, teologici, w: Ripartire da Cristo… per dare voce al Vangelo . Corsi 
di formazione permanente per Presbiteri e Diaconi, red. M. Russotto, t. III, Palermo 
2002, s. 26; G. L. Müller, Können Frauen die sakramentale Diakonenweihe gültig 
empfangen?, w: Diakonat und Diakonissen, red. L. Scheffczyk, St. Ottilien 2002, 
s. 87-91; E. Petrolino, Sacramentalità del diaconato, art. cyt., s. 20-23; tenże, Dia-
conato . Servizio-missione dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II, Città del 
Vaticano 2006, s. 107; A. Borras, Jalous pour une théologie du diaconat, Esprit et Vie 
112 (2004) 2, s. 5-7; G. Villata, Intercettare le «nuove frontiere» della carità . Ricerca 
del COP sul diaconato permanente in Italia, Orientamenti Pastorali 7 (2005), s. 14; 
A. Borras – B. Pottier, La grazia del diaconato, Assisi 2005, s. 28-29; S. Sander, Das 
Amt des Diakons . Eine Handreichung, Freiburg im Breisgau 2008, s. 106; T. Rincón-

-Pérez, El orden de los clérigos o ministros sagrados, Navarra 2009, s. 339. 
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który mówi, iż diakoni skuteczniej wypełniają swoją posługę dzięki 
sakramentalnej łasce diakonatu46.

Po Soborze Watykańskim II, Paweł VI w Motu proprio Sacrum 
diaconatus ordinem, przedstawiając naturę teologiczną diakonatu, 
potwierdza nauczanie soborowe dotyczące łaski diakonatu, dodaje 
wzmiankę o jego niezmazalnym „charakterze” (czego nie czynią 
dokumenty soborowe) i uznaje diakonat za posługę „stałą”47.

W drugim zaś swoim Motu proprio Ad pascendum, wychodząc 
naprzeciw życzeniu Soboru, opowiada się za przywróceniem dia-
konatu stałego jako święcenia pośredniego (ordo medius) pomiędzy 
wyższymi stopniami a pozostałym Ludem Bożym (nie wyklucza 
przy tym diakonatu jako etapu pośredniego do kapłaństwa). Według 
Papieża diakonat jest też znakiem lub sakramentem samego Jezusa 
Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć48. 
Ponadto Paweł VI używa w stosunku do diakonatu znane już okre-
ślenia sacra ordinatio i sacro ordo49 . 

Jan Paweł II, kontynuując naukę Soboru Watykańskiego II i swojego 
poprzednika Pawła VI, naucza, iż diakoni stali wsparci łaską sakra-
mentalną służą Ludowi Bożemu, we wspólnocie z biskupem i jego prez-
biterium, sprawując posługę liturgii, przepowiadania i miłosierdzia50.

 46 Por. DM, n. 16: por. także, G. Bellia, Una lettura teologica della diaconia ordinata, 
art. cyt., s. 43; A. Kerkvoorde, Per una teologia del diaconato, art. cyt., s. 27-28; 
Villata, Intercettare le «nuove frontiere» della carità . Ricerca del COP sul diaconato 
permanente in Italia, art. cyt., s. 14-15; G. Bonicelli, Il diaconato permanente nella 
vita pastorale del nostro tempo, Orientamenti Pastorali 7 (2005), s. 76; E. Petrolino, 
Sacramentalità del diaconato, art. cyt., s. 20; tenże, Diaconato . Servizio-missione 
dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II, dz. cyt., s. 108; T. Rincón-Pérez, El 
orden de los clérigos o ministros sagrados, dz. cyt., s. 339-340.
 47 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, AAS 59 (1967) 698; por. 
także, S. Zardoni, Il diaconato permanente nel Concilio Vaticano II e nel magistero 
seguente, Rivista di Scienze Religiose 6 (1992) 1, s. 155.
 48 Por. Paweł VI, Motu proprio Ad pascendum, AAS 64 (1972) 535; por. także, 
G. Bellia, Una lettura teologica della diaconia ordinata, art. cyt., s. 44.
 49 Por. Paweł VI, Motu proprio Ad pascendum, AAS 64 (1972) 534, 536 i 537.
 50 Por. Jan Paweł II, Discorso ai diaconi permanenti in Italia, 16.03.1985, n. 1, w: 
Insegnamenti 8 (1985) 1, s. 648; tenże, Discorso ai diaconi permanenti di Detroit, 
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Do sakramentalności diakonatu nawiązuje także Kodeks Prawa 
Kanonicznego w kanonach 1008-1009. Ukazuje on diakonat jako je-
den z trzech stopni święceń oraz jako rzeczywistość sakramentalną, 
ustanowioną przez Boga, czyniącą z diakonów świętych szafarzy. 

Katechizm Kościoła Katolickiego odnosi się do sakramentalności 
diakonatu gdy, ukazując sakrament święceń, interpretuje święce-
nia jako akt sakramentalny, pozwalający wykonywać świętą władzę, 
pochodzącą wyłącznie od Jezusa Chrystusa51. Sakramentalność 
diakonatu zostaje wzmocniona gdy Katechizm stwierdza, iż sakra-
ment święceń naznacza diakonów pieczęcią („charakterem”), której 
nikt nie może usunąć i która upodabnia ich do Chrystusa, diakona 
i sługi wszystkich52.

Ponadto sakramentalność diakonatu potwierdzają w sposób bar-
dzo wyraźny Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych. Czynią 
to w perspektywie teologii wspólnej sakramentowi święceń i mając 
na uwadze znamię (charakter), którym on naznacza diakonów53.

Wreszcie, zdaniem wielu współczesnych teologów, sakramental-
ność diakonatu wynika z rytu święceń. Istotnie, wskazuje on na 
władzę wypływającą z udzielonych święceń i na udzielenie łaski po-
trzebnej do jej wykonywania54.

19.09.1987, n. 1-2, w: Insegnamenti 10 (1987) 3, s. 656-657; tenże, Funkcje diakona 
w posłudze duszpasterskiej . Katecheza podczas Audiencji Generalnej, 13.10.1993, n. 
1, OR, wyd. pol. 1 (1994), s. 39; tenże, Discorso all’Assemblea Plenaria della Congre-
gazione per il Clero, 30.11.1995, n. 3, w: Insegnamenti 18 (1995) 2, s. 1286.
 51 Por. KKK, n. 1588; por. także, Ph. Goyret, Chiamati, consacrati, inviati . Il sac-
ramento dell’Ordine, Città del Vaticano 2003, s. 158-159; D. Monget, Le diaconat: 
évolution et perspectives, Prêtres diocésain 14 (2004), s. 226.
 52 Por. KKK, n. 1570.
 53 WDFDS, n. 7: „Diakonat, jako stopień święceń wyciska na tych, którzy go 
przyjmują znamię i udziela specjalnej łaski sakramentalnej. Znamię diakonatu 
jest znakiem upodabniająco wyróżniającym, wyciśniętym w sposób niezatarty na 
duszy wyświęconego, który upodabnia go do Chrystusa-diakona, sługi wszystkich”.
 54 Por. K. Staniecki, Diakonat w głównych tekstach święceń, RT 48 (2001) 2, s. 53; 
C. Rocchetta, L’identità teologica del diacono nella preghiera di ordinazione, art. cyt., 
s. 63-84; L. Manganini, Il diaconato permanentne nelle Chiese italiane, La Rivista del 
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2.1. Ścisła więź diakonatu z Chrystusem

Z racji, iż diakonat jest rzeczywistością sakramentalną, musi on po-
chodzić od Chrystusa55. Kościół sam ze siebie nie ma bowiem mocy 
ustanawiania sakramentów ani też udzielania im zbawczej skutecz-
ności56. Chrystologiczne pochodzenie diakonatu stanowi prawdę 
teologicznie niezbędną dla uznania jego sakramentalności. Ponadto, 
pozwala to zrozumieć różne próby teologiczne, usiłujące ukazać 
bezpośredni związek diakonatu z samym Chrystusem, zarówno na 
podstawie relacji z misją Apostołów57 jak i relacji z faktem umycia 
nóg Apostołom w czasie Ostatniej Wieczerzy58. To jednak nie po-
zwala twierdzić, iż Chrystus bezpośrednio „ustanowił” diakonat jako 
stopień sakramentu święceń. 

W historycznym ukształtowaniu się diakonatu decydującą rolę 
odegrał Kościół. Tezę tę potwierdziła opinia, dzisiaj pozostająca 

Clero Italiano 69 (1988), s. 100-102; J. Lécuyer, La grazia dell’ordinazione diaconale, 
w: Il diaconato permanente, Napoli 1983, s. 92.
 55 Por. E. Malnati, I ministeri nella Chiesa, Milano 2008, s. 207.
 56 KKK, n. 1127-1128: „Sakramenty godnie celebrowane w wierze udzielają łaski, 
którą oznaczają. Są one skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus: to On 
chrzci, to On działa w sakramentach, aby udzielać łaski, jaką oznacza sakrament. 
[…] Taki jest sens stwierdzenia Kościoła, że sakramenty działają ex opere operato 
(dosłownie: «przez sam fakt spełnienia czynności»), czyli mocą zbawczego dzieła 
Chrystusa, dokonanego raz na zawsze”.
 57 Tamże, n. 1536: „Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posła-
nie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż 
do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy 
stopnie: episkopat, prezbitera i diakonat”.
 58 Odnośnie aplikacji do diakonów fragmentu biblijnego mówiącego o umywaniu 
Apostołom nóg przez Chrystusa, por. Didascalia Apostolorum, III, 13, DCA I, 214; 
H. Wasserschleben, Die irische Canonensammlung, Leipzig 1885, s. 26: “Diaconus 
[fuit] Christus, quando lavit pedes discipulorum”; K. Rahner–R. Vorgrimler, Diaconia 
in Christo . Über die Erneuerung des Diakonates, Freiburg-Basel-Wien 1962, s. 104. 
W ostatnim czasie W. Kasper dostrzega w umywaniu nóg i w słowach Jezusa: „Dałem 
wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15) 

„die Stiftung des Diakonats” (Der Diakon in ekklesiologischer Sicht angesichts der 
gegenwärtigen Herausforderungen in Kirche und Geselschaft, Diaconia XP 32 [1997] 
3-4, s. 22).
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w mniejszości, utożsamiająca ustanowienie „siedmiu” (por. Dz 6,1-6) 
z powołaniem pierwszych diakonów59, a także studia egzegetyczne 
i teologiczne poświęcone złożonemu rozwojowi historycznemu posług 
i charyzmatów, aż do ukształtowania się struktury trzystopniowej sa-
kramentu święceń: episkopatu, prezbiteratu i diakonatu60. Ostrożne 
wypowiedzi Soboru Trydenckiego („divina ordinatione”) i Soboru 
Watykańskiego II („divinitus institutum […] iam ab antiquo”)61 

 59 Interpretacja egzegetyczna upatrująca we fragmencie Dz 6, 1-6 początki diakonatu 
pojawia się w tekstach patrystycznych. Ireneusz, jako pierwszy, widzi w wyświęceniu 

„siedmiu” początek diakonatu (por. Adversus haereses, I, 26, 3; III, 10).
 60 Rozróżnienie trzech stopni sakramentu święceń pojawia się wyraźnie w epoce 
poapostolskiej. Po raz pierwszy występuje ono u Ignacego Antiocheńskiego (Epistula 
ad Philadelphenses, Wstęp, PA I, 265: tłum. pol. A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie . 
Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, dz. cyt., s. 163: „Jesteście radością moją 
wieczną i trwałą, zwłaszcza jeśli wszyscy pozostajecie w jedności z biskupem, jego 
kapłanami i diakonami, wyznaczonymi po myśli Jezusa Chrystusa, których On 
według własnej woli umocnił i utwierdził swoim Duchem Świętym”; Epistula ad 
Magnesios, VI, 1, PA I, 235: tłum. pol. A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie, dz. cyt., 
s. 145: „Starajcie się wszystko czynić w zgodzie Bożej pod kierunkiem biskupa, który 
zastępuje wam Boga, kapłanów zastępujących radę Apostołów i moich najdroższych 
diakonów, mających udział w posłudze Jezusa Chrystusa”; tamże, XIII, 1-2, PA I, 
241: tłum. pol. A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie, dz. cyt., s. 148-149: „razem 
z waszym wielce godnym biskupem, drogocennym wieńcem duchowym waszych 
kapłanów i waszymi miłymi Bogu diakonami. Bądźcie poddani biskupowi i sobie 
wzajemnie, jak Jezus Chrystus według ciała był poddany Ojcu, Apostołowie zaś 
Chrystusowi, Ojcu i Duchowi, aby jedność była zarazem cielesna i duchowa”; 
Epistula ad Trallianos, VII, 2, PA I, 247-249: tłum. pol. A. Świderkówna, Pierwsi 
świadkowie, dz. cyt., s. 153: „Kto czyni coś bez biskupa, kapłanów i diakonów, ten 
nie ma czystego sumienia”; Epistula ad Polycarpum, VI, 1, PA I, 293: tłum. pol. 
A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie, dz. cyt., s. 179: „Ofiaruję moje życie za tych, 
którzy są poddani biskupowi, kapłanom i diakonom – i obym mógł dostąpić z nimi 
uczestnictwa w Bogu!”. Odnośnie tej problematyki por. E. Dassmann, Ämter und 
Dienste in der frühchristlichen Gemeinden, Bonn 1994; E. Cattaneo, I ministeri 
della Chiesa antica . Testi patristici dei primi tre secoli, Milano 1977.
 61 Por. Stwierdzenie KK, n. 28a: „Tak oto kościelne posługiwanie, ustanowione 
przez Boga, jest sprawowane na różnych stopniach święceń przez tych, którzy już 
od starożytności noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów”, nawiązując 
do nauczania Soboru Trydenckiego Doctrina de sacramento ordinis, rozdz. 2 
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wskazują na trudności w pełnym utożsamieniu działania Chrystusa 
i Kościoła odnośnie sakramentów jak również sygnalizują ogromną 
złożoność faktów historycznych.

2.2. „Charakter” („znamię” lub „pieczęć”) sakramentalny 
diakonatu i „upodobnienie” do Chrystusa

Sobór Watykański II nie wypowiada się w sposób wyraźny na temat 
„charakteru” sakramentalnego diakonatu. Czynią to natomiast doku-
menty posoborowe. Istotnie mówią one o „niezmazalnym charakte-
rze” związanym z formą posługi stałej wykonywanej przez diakona62, 
o  „pieczęci”, której nikt nie może usunąć i upodabniającej diakona 
do Chrystusa „diakona”63 oraz o „znamieniu upodabniająco wyróż-
niającym, wyciśniętym w sposób niezatarty na duszy wyświęconego, 
który upodabnia go do Chrystusa-diakona, sługi wszystkich”64. Na-
uczanie o „charakterze” diakonatu odpowiada w pełni nauczaniu 
o jego sakramentalności i stanowi wyraźne zastosowanie do niego 
nauki Soboru Trydenckiego odnośnie sakramentu święceń65. To 
nauczanie opiera się na świadectwie tradycji teologicznej66, potwier-
dza wierność Boga w stosunku do udzielonych darów, przywołuje 

(H. Denzinger, DS., n. 1765: „in Ecclesiae ordinatissima dispositione plures et 
diversi essent ministrorum ordines […] ab ipso Ecclesiae initio”; tamże, n. 1776: 

„hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris 
et ministris”).
 62 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, AAS 59 (1967) 698; 
por. także, Jan Paweł II, Discorso all’Assemblea Plenaria della Congregazione per il 
Clero, n. 3, w: Insegnamenti 18 (1995)2, s. 1286.
 63 Por. KKK, n. 1570; por także, Jan Paweł II, Discorso all’Assemblea Plenaria della 
Congregazione per il Clero, n. 3, w: Insegnamenti 18 (1995)2, s. 1286.
 64 WDFDS, n. 7.
 65 DS., n. 1767: „Quoniam vero in sacramento ordinis, sicut et in baptismo et 
confirmatione, character imprimitur [can. 4], qui nec deleri nec auferri potest: 
merito sancta Synodus damnat eorum sententiam, qui asserunt, Novi Testamenti 
sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere, et semel rite ordinatos 
iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exerceant [can. 1]”.
 66 Por. Tomasz z Akwinu, In IV Sent., d. 7, q. 2 ad 1; Summa theologiae, III, q. 63, 
a. 3.



ks. Ryszard Selejdak

| 100 |

niepowtarzalność sakramentu i stałość posługi kościelnej67. Ponadto 
przyznaje diakonatowi ważne znaczenie teologiczne, które uniemoż-
liwia zredukowanie go do rzeczywistości czysto funkcjonalnej.

Wspomniane nauczanie wymaga jednak dalszych wyjaśnień teo-
logicznych, które odpowiedziałyby na niektóre istotne pytania. Jak 
rozumieć zastosowanie do diakonatu rozróżnienia „istotą, a nie tylko 
stopniem”, które Lumen gentium, w numerze 10, stanowi pomiędzy 
kapłaństwem wspólnym wiernych i kapłaństwem służebnym, czyli 
hierarchicznym? Jak dokładnie określić, przy zachowaniu jedności 
sakramentu, szczególny charakter diakonatu w stosunku do cha-
rakteru właściwego kapłaństwu i episkopatowi? Jakich należy użyć 
środków, aby odróżnić symbolicznie upodobnienie specyficzne dia-
konatu, prezbiteratu i episkopatu do Chrystusa?

Sobór Watykański II nie używa słownictwa określającego upodob-
nienie diakona do Chrystusa, ale stosuje wyrażenia, które wskazują na 
sakramentalność diakonatu68. Ponadto mówi o specjalnym uczest-
nictwie diakonów w posłannictwie i łasce Najwyższego Kapłana69.

Paweł VI w Motu proprio Ad pascendum uważa diakonat stały za 
znak i sakrament samego Chrystusa70.

Katechizm Kościoła Katolickiego odwołuje się z kolei do termi-
nologii określającej upodobnienie diakona do Chrystusa i łączy je 
z nauczaniem o charakterze sakramentalnym diakonatu71.

 67 DPŻDS choć nie czyni wyraźnej aluzji do nauczania o „charakterze”, to odnoś-
nie diakonatu stwierdza w n. 21: „Święcenia raz ważnie przyjęte, nigdy nie tracą 
ważności. Jednakże utrata stanu diakońskiego może mieć miejsce zgodnie z tym, 
co zawarte jest w przepisach prawa kanonicznego”.
 68 KK, n. 29a: „Umocnieni bowiem łaską sakramentalną”; DM, n. 16f: „aby sku-
teczniej wypełniali oni swoją posługę dzięki sakramentalnej łasce diakonatu”.
 69 KK, n. 41d: „Uczestnikami posłannictwa i łaski Najwyższego Kapłana są też 
w szczególny sposób spełniający posługi na niższym stopniu święceń, przede 
wszystkim diakoni, którzy służąc misterium Chrystusa i Kościoła, powinni za-
chować siebie czystymi od wszelkiego grzechu i podobać się Bogu oraz starać się 
o wszelkie dobro wobec ludzi (por. 1 Tm 3, 8-10. 12n)”.
 70 Por. Paweł VI, Motu proprio Ad pascendum, AAS 54 (1972) 516.
 71 KKK, nawiązując do KK, n. 41 i DM, n 16, w n. 1570 naucza: „Diakoni uczestni-
czą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza 
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Wreszcie Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych mówią 
o upodobnieniu do Chrystusa-Sługi i łączą go z wylaniem Ducha 
Świętego72.

2.3. Działanie diakona „in persona Christi Capitis”?

W dokumentach Soboru Watykańskiego II wyrażenie „in persona 
Christi Capitis” ma różne zastosowanie. 

Jest używane w odniesieniu do całej posługi biskupa lub też do 
jednej z jej właściwych funkcji73.

Szczególnie znaczące jest zastosowanie wspomnianego wyrażenia 
do najważniejszej z posług prezbitera, tj. posługi eucharystycznej74. 
Przewodniczenie Eucharystii i konsekracja eucharystyczna stanowią 
bowiem jego wyłączną kompetencję75. Wyrażenie „in persona Christi 
Capitis” może dotyczyć całego posługiwania prezbitera, który jest 
uosobieniem Chrystusa Głowy lub może odnosić się do konkretnych 
jego funkcji76.

Żaden natomiast dokument soborowy nie stosuje wyrażenia „in 
persona Christi Capitis” w sposób wyraźny do funkcji diakońskich.

ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodobnia ich ona do 
Chrystusa, który stał się «diakonem», to znaczy sługą wszystkich”.
 72 WDFDS, n. 5: „Diakonat zostaje udzielony przez specjalne wylanie Ducha 
Świętego (wyświęcenie), które upodabnia przyjmującego te święcenia do Chrystusa, 
Pana i Sługi wszystkich […]. Diakon jako uczestnik jedynej posługi kościelnej 
jest w Kościele specjalnym znakiem sakramentalnym Chrystusa-Sługi”; tamże, n. 
7: „Znamię diakonatu jest znakiem upodabniająco wyróżniającym, wyciśniętym 
w sposób niezatarty na duszy wyświęconego, który upodabnia go do Chrystusa-

-diakona, sługi wszystkich”.
 73 Por. KK, n. 21b, 25a, 27a. 
 74 Por. tamże, n. 10b.
 75 Por. F. G. Brambilla, Per una teologia del ministero ordinato, w: Episcopato, 
presbiterato, diaconato . Teologia e diritto canonico, red. E. Cappellini, Milano 1988, 
s. 17-18.
 76 Por. Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis. Dekret o posłudze i życiu 
prezbiterów, 7.12.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 
Poznań 2002 (dalej: DP), n. 2c, 12a; DM, n. 39a; KL, n. 33a, Jan Paweł II, Pastores 
dabo vobis. Adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie, 
25.03.1992 (dalej: PDV), n. 20, 21, 22.
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Taką aplikację wspomnianego wyrażenia dopuszcza Kodeks Prawa 
Kanonicznego. Kanon 1008 stwierdza: „Na mocy ustanowienia Bożego, 
przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni 
w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; 
są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpo-
wiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy 
zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu 
Bożego”. Na podstawie tak sformułowanego kanonu wnioskowano, 
iż jeśli wyrażenie takie stosuje się do całego sakramentu święceń, da-
jącego uczestnictwo w potrójnej posłudze Chrystusa i obejmującego 
trzy stopnie, to można powiedzieć, iż także diakon działa „in persona 
Christi Capitis”. W tym samym duchu nauczał Katechizm Kościoła 
Katolickiego77. Tego zdania są też niektórzy współcześni teologowie78. 

Benedykt XVI, mocą Motu proprio Omnium in mentem, z dnia 26 
października 2009 roku, dokonał między innymi modyfikacji kano-
nów 1008 i 1009 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczących świętych 
szafarzy, aby dostosować je do zmienionej treści numeru 1581 Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego. Istotnie, jak zauważa F. Coccopalmerio, 
aby uniknąć przypisania diakonom zdolności działania „in persona 
Christi Capitis”, zarezerwowanej wyłącznie biskupom i prezbiterom, 

 77 KKK, n. 1581: „Sakrament święceń przyjmującego go upodabnia do Chrystusa 
dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego 
Kościoła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, 
Głowy Kościoła, w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla”.
 78 Por. G. König, Diakonat, ein ungeklärtes Amt?, Diaconia XP 30 (1995) 3-4, s. 47-
54; J. Niewiadomski, Notwendige, weil Not-wendende Diakoninnenweihe, ThPQ 144 
(1966) 4, s. 339-348; W. Kasper, Der Diakon in ekklesiologischer Sicht angesichts der 
gegenwärtigen Herausforderungen in Kirche und Geselschaft, art. cyt., s. 13-33; N. Lash, 
Im Dienste der Heimkehr: Überlegungen zur Teologie des Diakonats, Diaconia XP 33 
(1998) 3-4, s. 133-154; S. Zardoni, La identità del diacono permanente, Il diaconato in 
Italia 58 (1985), s.  32-34; tenże, I diaconi nella Chiesa . Ricerca storica e teologica sul 
diaconato, Bologna 19912, s. 117; A. Grau, Diaconie du Christ . De l’analogie pratique 
à la catègorie théologique, Communio 26 (2001) 2, s. 29-51; G. Bellia, Una lettura 
teologica della diaconia ordinata, art. cyt., s. 51-55; P. Goyret, L’identità teologica 
del diaconato (I parte), Sacrum Ministerium 2 (2001), s. 86-88; tenże, L’identità 
teologica del diaconato (I parte), Sacrum Ministerium 1 (2002), s. 29-30.
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Kongregacja Nauki Wiary uznała za konieczne wprowadzenie zmiany 
treści n. 1581 Katechizmu Kościoła Katolickiego w jego wydaniu ty-
picznym. W konsekwencji numer ten stwierdza: „Ab eo (= Christo) 
Episcopi et presbiteri missionem et facultatem agendi in persona 
Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi 
in «diaconia» liturgiae, verbi et caritatis”. Dnia 9 października 1998 
roku Jan Paweł II zaaprobował wspomnianą zmianę i zarządził, aby 
zostały do niej dostosowane także odpowiednie kanony Kodeksu 
Prawa Kanonicznego79. 

Tak więc zmodyfikowany przez Motu proprio Omnium in mentem 
kan. 1008 brzmi obecnie: „Na mocy ustanowienia Bożego, przez sa-
krament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim 
niezatartym charakterem są ustanawiani świętymi szafarzami; są 
oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni, ażeby odpowiednio 
do swojego stopnia służyć ludowi Bożemu, z nowego i szczególnego 
tytułu”80. Kanon ten, nawiązując do trzech stopni sakramentu świę-
ceń, nie stwierdza już, że wspomniany sakrament daje przyjmującemu 
go władzę działania w osobie Chrystusa Głowy, lecz ogranicza się do 
stwierdzenia, w formie ogólnej, iż wyświęcony jest przeznaczony do 
służenia Ludowi Bożemu na mocy nowego i specyficznego tytułu.

W wyniku powyższej modyfikacji, kan. 1009 został rozszerzony 
o nowy, trzeci paragraf. Mówi on: „Ci, którzy zostali ustanowieni 
biskupami lub prezbiterami, otrzymują misję i władzę działania 
w osobie Chrystusa-Głowy, natomiast diakoni zostają ustanowieni 
po to, by służyli ludowi Bożemu poprzez diakonię liturgii, słowa 
i miłości”81. Paragraf ten, wskazując na różnicę między stopniami 
sakramentu święceń, stwierdza wyraźnie, iż na mocy przyjętych 
święceń jedynie biskupi i prezbiterzy otrzymują misję i uprawnienie 
działania w osobie Chrystusa Głowy, podczas gdy diakoni otrzymują 
moc służenia Ludowi Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości.

 79 Por. F. Coccopalmerio, Le ragioni di due interventi, OR, 16.12.2009, s. 7.
 80 Benedykt XVI, Motu proprio Omnium in mentem, art. 1, OR, wyd. pol. 5 (2010), 
s. 14.
 81 Tamże, art. 3, OR, wyd. pol. 5 (2010), s. 14.
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Zmodyfikowaną przez Katechizm Kościoła Katolickiego i Kodeks 
Prawa Kanonicznego interpretację wyrażenia „in persona Christi Ca-
pitis” odnoszącego się do świętych szafarzy, reprezentują ci wszyscy 
teologowie, którzy ograniczają jego stosowanie wyłącznie do funkcji 

„kapłańskich”, w szczególności do przewodniczenia i konsekracji 
Eucharystii82.

2.4. Działanie diakona „in persona Christi Servi” jako specyfika 
diakonatu

Działanie diakona „in persona Christi Servi” wskazuje na aspekt 
„służebny” posługi diakońskiej. W Chrystusie „Słudze” znajduje ona 
swoją właściwą charakterystykę czy też szczególny element odróż-
niający od innych posług. Tego typu interpretacja posługi diakonów 
pojawia się w najnowszych dokumentach kościelnych83 i w niektórych 
rozprawach teologicznych84. W jej akceptacji pojawiają się jednak 

 82 Por. A. Miralles, «Pascete il gregge». Studi sul ministero ordinato, dz. cyt., 
s. 230-231; tenże, „Lo Status Quaestionis” della teologia del diaconato permanente, 
art. cyt., 719-724; A. Borras, Jalous pour une théologie du diaconat, art. cyt., s. 7-10; 
M. Cancouét–B. Violle, I diaconi . Vocazione e missione, Bologna 1992, s. 68.
 83 Przykładowo WDFDS podkreślają równoczesne upodobnienie diakona do 

„Chrystusa, Pana i Sługi wszystkich” i uważają je za „specjalny znak sakramentalny 
Chrystusa-Sługi” (n. 5). Z kolei Jana Paweł II stwierdza, iż diakon w swoim stopniu 
uosabia Chrystusa sługę Ojca, uczestnicząc w potrójnej funkcji sakramentu święceń 
(por. Jan Paweł II, Discorso ai diaconi permanenti in Italia, n. 2, w: Insegnamenti, 8 
[1985] 1, s. 649); Il Diaconato: evoluzione e prospettive, dok. cyt., s. 7-8.
 84 Por. A. Miralles, «Pascete il gregge di Dio». Studi sul ministero ordinato, dz. cyt., 
s. 231-232; Y. M. Congar, Les ministères dans l’Église, Cahiers Saint Dominique 128 
(1972), s. 436; P. Hünermann, Diakonat – Ein Beitrag zur Erneuerung des kirchlichen 
Amtes, Diaconia XP 9 (1974) 1, s. 3-52; E. Costa, O przywrócenie stałego urzędu dia-
kona, Novum 4-5 (1979), s. 162-165; S. Zardoni, La identità del diacono permanente, 
art. cyt., s. 34, 37-38; C. Rocchetta, L’identità teologica del diacono nella preghiera di 
ordinazione, art. cyt., s. 80-82; E. Pertrolino, Sacramentalità del diaconato, art. cyt., 
s. 23; R. Buccolini, I diaconi: icone viventi dell’amore di Dio per i poveri, Il diaconato 
in Italia 110 (1998), s. 10-11; J. Ph. Huet, Le «Ministére Ordonné» chez Yves Marie-

-Joseph Congar, Roma 2003; P. Goyret, L’identità teologica del diaconato (II parte), 
art. cyt., s. 39; M. Hauke, Die Diskussion um den Diakonat der Frau . Eine kritische 
Bilanz, w: Diakonat und Diakonissen, red. L. Scheffczyk, St. Ottilien 2002, s. 37-40 ; 
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pewne trudności. Nie wynikają one z przypisywania fundamental-
nego znaczenia charakteru służebnego każdemu stopniowi święceń, 
lecz z czynienia z tego charakteru kryterium specyficznego posługi 
diakońskiej. Powstaje pytanie, czy można rozdzielić „bycie głową” 
i jednocześnie „służbę” w reprezentowaniu Chrystusa, aby uczynić 
z każdej z tych kategorii zasadę specyficznej odmienności? Chrystus 
Pan jest zarówno najwyższym Sługą jak i sługą wszystkich85.

W tym kontekście należy zauważyć, iż funkcje biskupa86 i prezbi-
tera, mające charakter przewodnictwa oraz reprezentujące Chrystusa 
Głowę, Pasterza i Oblubieńca Kościoła ukazują w sposób widzialny 
również Chrystusa-Sługę87 i wymagają, aby były pełnione służeb-
nie. Dlatego wydaje się problematyczne oddzielanie funkcji o cha-
rakterze przewodnictwa od służebnych, i przyjęcie jako kryterium 
odróżniającego diakona, reprezentowanie przez niego wyłącznie 
Chrystusa Sługę. Ponieważ służba stanowi charakterystykę wspólną 
każdego stopnia święceń88, należałoby sądzić, iż w diakonacie ma ona 
znaczenie dominujące89. W tym kontekście, aby uniknąć skrajnych 

G. P. Cigarini, Il diaconato . Prospettiva teologica e pastorale, Reggio Emilia 2002, 
s. 65-66; G. Gonneaud, Le sacramentalité du ministre diaconal, RTL 36 (2005), s. 9.
 85 KK, n. 29a i WDFDS, n. 5 odnoszą do diakonów słowa św. Polikarpa, w których 
biskup Smyrny określa Chrystusa jako Pana i Sługę: „Powinni być [diakoni] tole-
rancyjni w każdej sprawie, miłosierni, gorliwi. Niech postępują w prawdzie Pana, 
który stał się sługą (diákonos) wszystkich” (Epistula ad Philippenses, V, 2, PA I, 
302-303).
 86 Odnośnie posługi biskupów KK w n. 24a stwierdza: „Ta zaś misja, którą Pan 
powierzył pasterzom swego ludu, jest prawdziwą służbą, wymownie nazwaną 
w Piśmie świętym „diakonią”, czyli posługiwaniem (por. Dz 1, 17.25; 21, 19; Rz 11, 
13; 1 Tm 1, 12).
 87 Por. PDV, n. 21.
 88 KKK, n. 876: „Z naturą sakramentalną posługi kościelnej jest wewnętrznie 
związany jej charakter służebny. Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który 
posyła i wyposaża we władzę, pełniący posługę są rzeczywiście «sługami Chrystusa» 
(Rz 1, 1), na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął «postać sługi» (Flp 2, 7). 
Ponieważ słowo i łaska, których są szafarzami (ministri), nie należą do nich, ale są 
słowem i łaską Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się oni dobrowolnie 
sługami wszystkich”.
 89 Por. S. Sander, Das Amt des Diakons . Eine Handreichung, dz. cyt., s. 21.
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interpretacji teologicznych, należy mieć na uwadze jedność osoby 
Chrystusa, jedność sakramentu święceń i charakter symboliczny 
charakterystycznych słów: „głowa”, „sługa”, „pasterz” i „oblubieniec”.

2.5. Diakonat w perspektywie episkopatu rozumianego jako 
„plenitudo sacramenti ordinis” 

Sobór Watykański II stwierdził w sposób autentyczny i  jasny sa-
kramentalność biskupstwa oraz uznał go „za pełnię sakramentu 
święceń90. Prezbiterzy, choć nie posiadają takiej „pełni”, to jednak 
uczestniczą w jedynym kapłaństwie Chrystusa oraz w Jego zbawczej 
misji. Współpracują oni z biskupami i zależą od nich w wypełnianiu 
duszpasterskiej posługi91. Powstaje pytanie: jakie znaczenie teolo-
giczne należy przypisać diakonatowi we wspomnianej perspektywie?

2.5.1. Jedność sakramentu święceń

Stwierdzenie jedności sakramentu święceń można uznać za przynale-
żące do wspólnego dziedzictwa teologicznego, począwszy od XII wieku, 
kiedy to powstał problem sakramentalności różnych stopni święceń92.

Jedność ta została podtrzymana przez Sobór Watykański II w na-
uczaniu dotyczącym różnych stopni święceń, poprzez które reali-
zowane jest posługiwanie kościelne. Wśród nich Sobór wymienia 
również diakonat93.

Dokumenty posoborowe kontynuują nauczanie soborowe. Trud-
ności pojawiają się nie tyle w stosunku do samego stwierdzenia jed-
ności sakramentu święceń, ile raczej odnośnie teologicznego sposobu 
jej uzasadnienia.

Tradycyjnie, jedność sakramentu święceń wyjaśnia się relacją, 
właściwą każdemu jego stopniowi, do sakramentu Eucharystii94.

 90 KK, n. 21b.
 91 Por. tamże, n. 28.
 92 Sobór Trydencki mówi o sakramencie święceń, zakładając jego jedność, podobnie 
jak w przypadku chrztu i bierzmowania (por. DS., n. 1767).
 93 Por. KK, n. 28a.
 94 Por. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, Suppl., q. 37, a 2 resp.
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Po Soborze Watykańskim II wydaje się, iż w uzasadnianiu jed-
ności sakramentu święceń należy pójść inną drogą. Trzeba wyjść od 
refleksji dostrzegającej w biskupstwie „pełnię” sakramentu święceń 
i fundament jego jedności95.

2.5.2. „Profil” i „konsystencja” diakonatu

Sobór Watykański II oraz dokumenty posoborowe nauczają, iż 
kapłaństwo służebne jest hierarchiczne96, a  sakrament święceń 
obejmuje różne „stopnie”. Diakoni w skali hierarchicznej stanowią 
stopień „niższy” w stosunku do biskupów i prezbiterów97. Jedność 
wewnętrzna sakramentu święceń powoduje, iż każdy stopień „na swój 
sposób” uczestniczy w potrójnych „zadaniach” wynikających z tego 
sakramentu, zgodnie ze schematem gradacji zstępującej, w której 
stopień wyższy zawiera i przewyższa całą rzeczywistość i funkcje 
stopnia niższego. „Uczestnictwo” hierarchiczne i stopniowe w tym 
samym sakramencie kwalifikuje diakona jako tego, który w swojej 
posłudze zależy od biskupa i prezbitera. 

Trudność przyznania diakonatowi stałemu właściwego profilu 
i konsystencji we wspomnianym schemacie hierarchicznym wpłynęła 
na zaproponowanie innych modeli interpretacyjnych.

Oczywiście, wydaje się nie do pogodzenia z nauczaniem soboro-
wym rozpatrywanie biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu jako trzech 
rzeczywistości sakramentalnych całkowicie autonomicznych, istnieją-
cych obok siebie i równych sobie. Jedność sakramentu święceń byłaby 

 95 Por. Il Diaconato: evoluzione e prospettive, dok. cyt., s. 120.
 96 Por. KK, n. 10b.
 97 Por. tamże, n. 29a; por. także, Jan Paweł II, Discorso ai diaconi in Italia, 16.03.1985, 
n. 1, w: Insegnamenti 8 (1985) 1, s. 648; tenże, Funkcje diakona w posłudze duszpa-
sterskiej . Katecheza podczas Audiencji Generalnej, 13.10.1993, n. 1, OR, wyd. pol. 
1 (1994), s. 39; tenże, Discorso all’Assemblea Plenaria della Congregazione per il 
Clero, 30.11.1995, n. 3, w: Insegnamenti 18 (1995) 2, s. 1286; S. Sander, Das Amt des 
Diakons . Eine Handreichung, dz. cyt., s. 21; J. Ph. Huet, Le «Ministére Ordonné» chez 
Yves Marie-Joseph Congar, dz. cyt., s. 125-127 ; C. Delpero, La Chiesa del Concilio . 
L’ecclesiologia nei documenti del Vaticano II, Firenze 1986, s. 84-86; G. Ferraro, 
Ministri di salvezza, dz. cyt., s. 228-229.
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wtedy poważnie naruszona, a to z kolei uniemożliwiłoby określenie 
biskupstwa jako „pełni” sakramentu. Stąd, niektóre współczesne 
studia teologiczne przypisują duże znaczenie starożytnym źródłom 
i rytom święceń, ukazującym diakonat jako „posługę biskupowi”. 
Relacja bezpośrednia diakonatu do posługi biskupiej uczyniłaby 
z diakonów naturalnych współpracowników biskupa98. To z kolei 
dałoby im większą możliwość wykonywania zadań o charakterze 
ponadparafialnym i diecezjalnym.

W takiej perspektywie, nowego spojrzenia wymagałaby relacja 
diakonatu stałego do prezbiteratu. Według niektórych, zarówno prez-
biterzy jak i diakoni znajdowaliby się na poziomie symetrycznym 
w stosunku do „pełni” sakramentu stanowionej przez posługę bisku-
pią. Taka koncepcja byłaby potwierdzona przez starożytną praktykę 
święceń. Według niej, diakon mógł być wyświęcony na biskupa, bez 
konieczności przyjęcia wcześniej święceń kapłańskich oraz świecki 
mógł zostać kapłanem bez wyświęcenia wcześniejszego na diakona99. 
Chodzi o fakty historyczne, które należy uwzględnić w dzisiejszych 
czasach przy opracowywaniu profilu eklezjologicznego diakonatu. 
Nie wydaje się jadnak teologicznie uzasadnionym wykluczenie diako-
nów z udzielenia pomocy prezbiterom100 oraz ze współpracy z nimi101. 

 98 W DPŻDS mówi się wyraźnie o „uczestnictwie” diakona w posłudze biskupiej: 
„Podstawa tego obowiązku opiera się na wspólnym uczestnictwie w posłudze bisku-
piej, które zostaje udzielone przez przyjęcie sakramentu święceń i misję kanoniczną” 
(n. 8). Następnie przestrzega się przed możliwością pozbawienia diakona relacji 
pośrednich lub bezpośrednich ze swoim biskupem (zob. tamże, n. 11).
 99 Por. M. Andrieu, La carrière ecclésiastique des papes et les documents liturgiques 
du Moyen-Áge, RevSR 21 (1947), s. 90-120.

 100 WDFDS określają relację diakonów do biskupów jako relację „zależności”. Relację 
zaś diakonów do prezbiterów określają jako „specjalną”: „Diakoni w sprawowaniu 
właściwej im władzy i uczestnicząc w stopniu niższym w posłudze kościelnej zależą 
przede wszystkim od biskupów, którzy mają pełnię sakramentu święceń. Pozostają 
oni ponadto w specjalnej relacji do prezbiterów, z którymi wspólnie są wezwani do 
służby Ludowi Bożemu” (n. 8).

 101 KK, n. 29a: „[Diakoni] Umocnieni bowierm łaską sakramentalną służą Ludowi 
Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości, w łączności z biskupem i jego prezbi-
terami”. Motu proprio Pawła VI Sacrum diaconatus ordinem, stanowiące aplikację 
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W związku z tym hipoteza „kolegium diakońskiego” zgromadzonego 
wokół biskupa i reprezentującego „święcenia diakońskie” oraz przy-
pominającego „prezbiterium”102 i będącego we wspólnocie z nim, wy-
maga pogłębionych studiów teologicznych. Istotnie, teksty soborowe 
i posoborowe praktycznie nic nie wspominają o takiej możliwości103. 
Taka natomiast koncepcja kolegium diakońskiego mogłaby wzmocnić 
profil kościelny diakonatu stałego, jako urzędu kościelnego, chcącego 
mieć charakter permanentny104.

2.5.3. Nałożenie rąk „non ad sacerdotium, sed ad ministerium”

Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen 
gentium naucza, iż na diakonów nakłada się ręce „non ad sacerdotium, 
sed ad ministerium”105. To nauczanie opiera on, między innymi, na 
Statuta Ecclesiae Antiquae106 . Z nich właśnie pochodzi wspomniana 

decyzji soborowych, podkreśla podporządkowanie diakonów autorytetowi biskupa 
i prezbitera: „Wszystkie te funkcje winny być wykonywane w doskonałej łączności 
z biskupem i jego prezbiterium czyli pod władzą biskupa i kapłana, którzy w danym 
miejscu prowadzą duszpasterstwo” (n. 23).

 102 Diakoni nie mogą być członkami Rady Kapłańskiej (por. KK, n. 28; DB, n. 27; DP, 
n. 7; KPK, kan. 495 § 1). Potwierdza to DPŻDS: „Nie mogą jednak być członkami 
rady kapłańskiej, ponieważ reprezentuje ona wyłącznie kapłanów” (n. 42).

 103 DPŻDS w n. 6 mówi o „wspólnocie sakramentalnej”, która jednoczy diakonów 
między sobą. Ponadto podkreśla duże znaczenie więzów miłości, modlitwy, jed-
ności, współpracy, wspólnych okresowych spotkań. Nic nie wspomina jednakże 
o możliwym kolegialnym „ordo diaconorum” i przestrzega przed tworzeniem się 

„korporacjonizmu”: „Diakoni, na mocy otrzymanych święceń, są zjednoczeni między 
sobą we wspólnocie sakramentalnej. […] Byłoby dobrze gdyby diakoni, za zgodą 
biskupa i w obecności samego biskupa czy jego delegata, gromadzili się okresowo 
w celu weryfikacji sprawowania własnej posługi, wymiany doświadczeń, kontynuo-
wania dalszej formacji oraz wzajemnie zachęcali się do zachowania wierności. […] 
Do biskupa miejsca należy animowanie diakonów działających w diecezji «duchem 
wspólnoty», unikając tworzenia się «korporacjonizmu», który w ubiegłych wiekach 
przyczynił się do zaniknięcia diakonatu stalego”.

 104 Por. tamże, n. 5.
 105 KK, n. 29a.
 106 KK, n. 29a odsyła do Constitutiones Ecclesiae Aegypticae, III, 2 (wyd. Didasca-
lia Apostolorum, II, DCA I, 103); Statuta Ecclesiae Antiquae 37-41 (Mansi III, 954). 
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formuła, pozostająca do dzisiaj w Pontyfikale Rzymskim107 . Jednak 
pełna formuła pojawiła się w Traditio apostolica, wraz ze specyfikacją, 

„in ministerio episcopi”, która nie występuje w tekstach soborowych108.
Oprócz tego należy zauważyć, iż w aktualnej teologii diakonatu 

nie ma zgodności w precyzyjnym interpretowaniu tej rozbieżności.
Diakonat jest udzielany nie dla kapłaństwa („non ad sacerdotium”). 

Powstaje zatem pytanie: jak rozumieć takie oddzielenie diakonatu 
od kapłaństwa? W sensie najbardziej ścisłym, „kapłaństwo” służebne 
zostało tradycyjnie złączone z władzą „conficiendi eucharistiam”109, 

„offerendi sacrificium in Ecclesia”110, „consecrandi verum corpus et 
sanguinem Domini”111. Na przestrzeni wieków ten ścisły związek 
kapłana i Eucharystii stał się podstawą do ukształtowania równości 
sakramentalnej biskupów i prezbiterów jako tych, którzy reprezentują 

„kapłaństwo”112, oraz do powstania przekonania, iż między nimi 
istnieje jedynie różnica jurysdykcyjna113. Stąd, diakoni nie mogą 
być wyświęcani „ad sacerdotium” ze względu na brak władzy prze-
wodniczenia i ważnego konsekrowania Eucharystii, zarezerwowanej 
wyłącznie „kapłanom”. Takie ograniczenie może też tłumaczyć od-
dzielenie diakonatu od „kapłaństwa” rozumianego w sensie mniej 
ścisłym. Istotnie, Sobór Watykański II ukazał relację pomiędzy ka-
płaństwem służebnym a Eucharystią w kontekście szerszym, a mia-
nowicie w ramach eklezjologii, której centrum stanowi Eucharystia, 

W rzeczywistości chodzi jednak o Statuta Ecclesiae Antiquae 4 (Mansi III, 951). 
Statuta 92 (4) [CCL 148, 181] mówią: „Diaconus cum ordinatur, solus episcopus, 
qui eum benedicit, manum super caput illius ponat, quia non ad sacerdotium, sed 
ad ministerium consecratur”.

 107 Por. Pontificale Romano-Germanico (950), t. 1, Città del Vaticano 1963, n. 24.
 108 W wersji łacińskiej Traditio apostolica czytamy: „In diacono ordinando solus 
episcopus imponat manus, propterea quia non in sacerdotio ordinatur, sed in 
ministerio episcopi, ut faciat ea quae ab ipso iubentur” (SCh 11 bis, 58).

 109 DS, n. 802.
 110 Tamże, n. 1326.
 111 Tamże, n. 1764.
 112 Por. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, Suppl., q. 37, a. 2 resp.
 113 Por. tenże, In IV Sent., d. 24, q. 3, a. 2, sol. II.
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„totius vitae christianae fons et culmen”114, oraz w kontekście kapłań-
stwa służebnego, którego relacja z Eucharystią bazuje na szerszej 

„potestas sacra”, także w stosunku do innych „munera” służebnych115. 
Jest rzeczą oczywistą, iż w przypadku całkowitego oddzielenia dia-
konatu od „kapłaństwa” należałoby przemyśleć jedność sakramentu 
święceń, rozumianego jako „kapłaństwo służebne i hierarchiczne”116, 
oraz zasadność stosowania terminów „kapłańskich”, jako określeń 
ścisłych i właściwych temu sakramentowi. W tym względzie daje się 
zauważyć różne tendencje w tekstach soborowych, w nauczaniu poso-
borowym Kościoła i w próbach interpretacji teologicznej diakonatu.

Z jednej strony, teksty Soboru Watykańskiego II, które bezpośred-
nio odnoszą się do diakonatu, nie używają terminologii właściwej 
kapłaństwu, lecz stosują raczej słownictwo oddające jego charakter 
służebny117.

W podobnej perspektywie należy interpretować nauczanie Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego, który wyraźnie rozróżnia, wewnątrz 
jedynego sakramentu święceń, stopień uczestniczenia w kapłaństwie 
(episkopat i prezbiterat) od stopnia służby (diakonat), przez co wy-
klucza przypisywanie terminu „sacerdos” diakonom118.

 114 KK, n. 11a; por. także, DP, n. 5b; DB, n. 30f.
 115 Por. KK, n. 10b.
 116 Tamże.
 117 Por. tamże, n. 20c, 28a, 41d; DKW, n. 17; KO, n. 25a; DM, n. 15i, 16f. 
 118 KKK, n. 1554: „«Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest 
w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę 
biskupów, prezbiterów i diakonów». Nauka katolicka wyrażona w liturgii, Urząd 
Nauczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestnicze-
nia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony 
do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos – kapłan – oznacza obecnie 
biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka katolicka przyjmuje jednak, że 
zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie (episkopat i prezbiterat), jak 
i stopień służby (diakonat), są udzielane za pośrednictwem aktu sakramentalnego 
nazywanego «święceniami», to znaczy przez sakrament święceń”. Stosowania 
terminologii kapłańskiej w odniesieniu do diakonów unikają również WDFDS: 

„Diakonat, podobnie zresztą jak każdą inną tożsamość chrześcijańską wewnątrz 
Kościoła, należy rozumieć przede wszystkim jako tajemnicę komunii trynitarnej, 
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G. Ghirlanda komentując kan. 1009 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego, uważa diakonat za pierwszy stopień sakramentu święceń. Dalej 
kontynuuje on, że sakrament święceń zawiera w sobie jedną posługę 
duchową, niekapłańską, mianowicie diakonat, oraz dwie posługi 
kapłańskie, prezbiterat i biskupstwo. Diakonat w stosunku do prez-
biteratu i biskupstwa różni się istotą, a nie tylko stopniem. Różnica 
zachodząca między prezbiteratem a biskupstwem jest różnicą co do 
stopnia, a nie co do istoty119.

Podobną opinię wyraził L. Adamowicz, który stwierdził, że zada-
nia otrzymane w święceniach są zadaniami Chrystusa, lecz w różnym 
stopniu uczestniczą w nich biskupi, prezbiterzy oraz diakoni. Odrębne 
miejsce w tej trójstopniowej hierarchii zajmują diakoni, ponieważ 
wyświęcani są nie do kapłaństwa, lecz do posługi. Różnią się oni od 
biskupów i prezbiterów nie tylko stopniem, ale również istotą. Na-
tomiast między prezbiteratem a episkopatem zachodzi różnica tylko 
co do stopnia, a nie co do istoty120.

Z drugiej strony, gdy Sobór Watykański II naucza o jednym sa-
kramencie święceń, wydaje się, iż określenia „kapłańskie” stosuje 
do tego sakramentu w pełnym jego wymiarze i przechodzi ponad 
rozróżnieniem między „sacerdotium” i „ministerium”. Chodzi tu 
o stwierdzenie Lumen gentium, według którego kapłaństwo wspólne 
wiernych i kapłaństwo służebne, czyli hierarchiczne, różnią się istotą, 

nacechowanej wymiarem misyjnym. Jest to konieczny, choć nie główny, punkt od-
niesienia w określaniu tożsamości każdej osoby wyświęconej, która odnajduje pełną 
prawdę o swojej tożsamości w tym, iż jest szczególnym uczestnictwem i kontynuacją 
tajemnicy Chrystusa. […] nałożenie rąk na diakona nie jest «ad sacerdotium sed 
ad ministerium», to znaczy nie do sprawowania Eucharystii, ale do posługi. […] 
Diakon jako uczestnik jedynej posługi kościelnej jest w Kościele specjalnym zna-
kiem sakramentalnym Chrystusa-Sługi” (n. 4-5); por. A. Czaja, Diakonat w świetle 
nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego o trzech stopniach sakramentu święceń, RT 
48 (2001) 2, s. 55-62. 

 119 Por. G. Ghirlanda, De Ecclesiae munere sanctificandi . De Ordine . Adnotationes 
in Codicem, Romae 1983, s. 6.

 120 Por. L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według 
Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 
1999, s. 178-179.
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a nie tylko stopniem121. Podobnie, mówiąc o duchowości różnych 
rodzajów życia i powinności, Sobór zdaje się uznawać rolę pośrednią 
diakonów w ramach różnorodnych posług, przypisując im szczególne 
uczestnictwo w posłannictwie i łasce Najwyższego Kapłana122.

Kodeks Prawa Kanonicznego włącza w grono „świętych szafarzy” 
diakonów, którzy mocą przyjętych święceń są przeznaczeni, aby być 
pasterzami Ludu Bożego i aby zgodnie ze swoim stopniem wypełniać 
wobec tego Ludu zadania nauczania, uświęcania i kierowania123.

W tej sytuacji nie można się dziwić, iż w nauczaniu posoborowym 
dotyczącym teologii diakonatu występowało wiele napięć spowodo-
wanych wyłączeniem diakonatu z ram kapłańskich lub włączeniem 
do nich. Dopóki diakonat był traktowany jako zwykły stopień do-
puszczenia do kapłaństwa, takie napięcia wydawały się do zaakcepto-
wania. Od czasu, kiedy diakonat stał się stałym i rozpowszechnił się 
w wielu Kościołach lokalnych, wzrosły napięcia teologiczne. Przyjęły 
one dwie różne orientacje.

Niektórzy, podkreślając jedność sakramentu święceń oraz będąc 
przekonani o wierności tekstom soborowym i posoborowym, stosują 
do diakonatu zasadnicze prawdy teologiczne, które w odpowiedniej 
proporcji można by odnieść do każdego ze stopni tego sakramentu. 
Ponadto, zachowują oni, po wprowadzeniu niewielkich zmian, rozu-
mienie i nazewnictwo ogólne sakramentu święceń jako „sacerdotium 
ministeriale seu hierarchicum”124, wykorzystując do tego termino-
logię starożytnej tradycji kościelnej125. W takiej logice argumentacji 
diakonat stanowi rzeczywistość sakramentalną, która różni się „istotą, 
a nie tylko stopniem”126 od kapłaństwa powszechnego wiernych. Stąd 
stwierdzenie, iż diakonat jest „non ad sacerdotium”, wskazywałoby na 
to, iż diakoni są wykluczeni jedynie z konsekracji Eucharystii i spra-

 121 Por. KK, n. 10b.
 122 Por. tamże, n. 41d.
 123 Por. KPK, kan. 1008.
 124 KK, n. 10b.
 125 Por. np. Tertulian, De exhortatione castitatis 7, 5, CCL 319, 94, gdzie biskupi, ka-
płani i diakoni są ukazani jako ci, którzy stanowią „ordo sacerdotalis” i „sacerdotium”.

 126 KK, n. 10b.
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wowania sakramentu pojednania127. Diakonat należałoby włączyć 
wtedy w kapłaństwo służebne czyli hierarchiczne, różniące się od 
kapłaństwa powszechnego wiernych, ponieważ stanowiłby on część 
integralną jedynego sakramentu święceń; pozostawałby w szczególnej 
relacji do posługi eucharystycznej; zadania nauczania i kierowania 
z nim związane miałyby, w szerokim znaczeniu, wartość „kapłańską”; 
umożliwiałby on uczestnictwo w sposób specyficzny w posłannictwie 
i łasce Najwyższego Kapłana.

Odmienną interpretację teologiczną diakonatu postulują ci, którzy 
podkreślają rozróżnienie wyrażone w formule „non ad sacerdotium, 
sed ad ministerium”. W argumentacji przeciwnej do wyżej przedsta-
wionej próbuje się wykluczyć stosowanie terminologii kapłańskiej 
w stosunku do diakonatu oraz jakiekolwiek związki z kapłaństwem. 
Jednocześnie przypisuje się duże znaczenie wspomnianemu rozróż-
nieniu, uważając je za decydujący krok w przezwyciężeniu „klerykali-
zacji” sakramentu święceń. Sakrament ten obejmowałby trzy stopnie. 
Dwa z nich, episkopat i prezbiterat, należałyby do „sacerdotium”, 
a trzeci, diakonat, byłby jedynie „ad ministerium”. W ten sposób 
unika się interpretacji teologicznej widzącej w diakonie kapłana (prez-
bitera) o ograniczonych kompetencjach. Ponadto takie rozumowanie 
pozwala lepiej dowartościować diakona i dostrzec jego własną tożsa-
mość jako szafarza Kościoła128. Pozostaje jednakże do sprecyzowania 
jego tożsamość w świetle n. 10b Lumen gentium. Diakonat bowiem 
jako rzeczywistość sakramentalna nie może być utożsamiany z funk-
cjami czy posługami wynikającymi z chrztu. 

 127 Por. A. Kerkvoorde, Esquisse d’une théologie du diaconat, w: Le diacre dans l’Église 
et le monde d’aujourd’hui, dz. cyt., s. 181; C. Rocchetta, L’identità teologica del dia-
cono nella preghiera di ordinazione, art. cyt., s. 82-84; E. Petrolino, Sacramentalità 
del diaconato, art. cyt., s. 24-25; tenże, Diaconato . Servizio-missione dal Concilio 
Vaticano II a Giovanni Paolo II, dz. cyt., s. 114-115; E. Malnati, I ministeri nella 
Chiesa, dz. cyt., s. 210.

 128 Por. J. Colson, Diakon und Bischof in den ersten drei Jahrhunderten der Kirche, 
w: Diaconia in Christo . Über die Erneureung des Diakonates, red. K. Rahner-H. 
Vorgrimler, Freiburg–Basel–Wien 1962, s. 25.



Wymiar teologiczny tożsamości diakonów stałych

| 115 |

2.5.4. „[…] sed ad ministerium [episcopi]”

Niektóre studia teologiczno-pastoralne, dotyczące diakonatu stałego, 
widzą w specyfikacji „in ministerio episcopi” uzasadniony motyw 
do przywrócenia bezpośredniej więzi diakona z posługą biskupa129. 

Sobór Watykański II choć podtrzymał taką więź130, to jednak 
zmniejszył siłę, którą miała w Tradycji apostolskiej, stwierdzając, iż 
diakonat był tylko „ad ministerium”, tj. do posługi Ludowi Bożemu 
w zakresie liturgii, słowa i dzieł miłosierdzia, w jedności z biskupem 
i jego prezbiterium131.

Ten wymiar posługi diakona na rzecz Ludu Bożego podkreślił też 
bardzo wyraźnie Jan Paweł II132.

Należy zauważyć, iż wyżej cytowane studia w momencie precy-
zacji znaczenia teologicznego wyrażenia „ad ministerium episcopi” 
i integracji diakonatu z posługą biskupią, ukazują w jakiś sposób, 
wspomniane już rozbieżności. W tym względzie również teksty so-
borowe i posoborowe są ambiwalentne. 

Lumen gentium stwierdza, iż biskupi są następcami Apostołów, 
aby kontynuowali posłannictwo apostolskie do końca czasów133. 

 129 Por. Il Diaconato: evoluzione e prospettive, dok. cyt., s. 132; E. Malnati, I ministeri 
nella Chiesa, dz. cyt., s. 211.

 130 Por. KK, n. 28a.
 131 Tamże, n. 29a: „Umocnieni […] łaską sakramentalną służą Ludowi Bożemu w po-
słudze liturgii, słowa i miłości, w łączności z biskupem i jego prezbiterami”. DPŻDS 
w n. 22 wspomina o pomocy udzielanej przez diakona „biskupom” i „kapłanom”: 

„Tak więc diakon służy i asystuje biskupom oraz prezbiterom, czyli tym, którzy 
przewodniczą wszelkiej liturgii, czuwają nad doktryną i kierują Ludem Bożym”; 
por. G. Langgärtner, Storia del diaconato . Motivi per una sua restaurazione, w: Il 
diaconato oggi, Roma 1970, s. 30; A. Borras, Il diaconato, vittima della sua novità? 
Appunti sul diaconato, La Rivista del Clero Italiano 5 (2008), s. 333; E. Castellucci, 
I diaconi nella vita della Chiesa: vocazione, carisma . Elementi per una teologia del 
diaconato, Orientamenti Pastorali 7 (2005), s. 94.

 132 Jan Paweł II, Funkcje diakona w posłudze duszpasterskiej . Katecheza podczas 
Audiencji Generalnej, 13.10.1993, n. 1, OR, wyd. pol. 1 (1994), s. 39: „W tym starożyt-
nym tekście przez «posługę» rozumie się «służbę biskupowi»; Sobór kładzie nacisk 
na służbę Ludowi Bożemu”.

 133 Por. KK, n. 20.
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Dokument ten wydaje się włączać również diakonów w sukcesję prze-
dłużającą posłannictwo Chrystusa i realizowaną przez Apostołów, 
biskupów i posługiwanie kościelne134.

Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje sakrament święceń, 
obejmujący trzy stopnie, jako „sakrament posługi apostolskiej”135.

Na podstawie wspomnianych dokumentów, pomimo występu-
jącego w nich odmiennego słownictwa (posługa „kościelna”, „apo-
stolska”), można byłoby uznać diakonat za część integralną posługi 
sukcesji apostolskiej. Taka teza byłaby zgodna z nauczaniem o jed-
ności sakramentu święceń, o jego ostatecznym zakorzenieniu w Chry-
stusie i o uczestnictwie właściwym diakonom w posłannictwie, które 
Apostołowie i ich następcy otrzymali od Chrystusa136.

Ta teza nie jest jednak podzielana przez tych, którzy uważają, iż 
pomiędzy „sacerdotium” a „ministerium” istnieje różnica jakościowa 
i przypisują decydujące znaczenie modyfikacjom wprowadzonym 
przez Katechizm Kościoła Katolickiego137. Posługę apostolską interpre-
tują oni jako kontynuację „diakonii” Chrystusa, której nie można od-
dzielić od jego „kapłaństwa”. Ofiara, którą On składa ze swojego życia, 
stanowi istotnie jego posługę diakońską dla zbawienia świata. W tym 
znaczeniu „diakonia” czy też posługa charakteryzuje zadania pasterzy 
(biskupów) Ludu Bożego138 i nie byłoby właściwe przedstawianie 
diakonów jako specyficznych spadkobierców wymiaru diakońskiego 
posługi. Diakonatowi należałoby przyznać charakter apostolski ze 
względu na jego zakorzenienie w Chrystusie, a nie ze względu na jego 
naturę teologiczną. Oznacza to, iż posługa apostolska winna być spra-
wowana tylko przez „kapłanów” (biskupów i prezbiterów)139. Diakoni 

 134 Por. tamże, n. 28a.
 135 KKK, n. 1536.
 136 Por. Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem. Dekret o apostolstwie 
świeckich, 18.11.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 
Poznań 2002, n. 2b.

 137 KKK w n. 1154 przypisuje termin „sacerdos” wyłącznie biskupom i kapłanom.
 138 Por. KK, n. 24a.
 139 Por. DS, n. 1764, 1765, 1771, 1772.
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zaś sprawowaliby część posługi „kościelnej”140. W konsekwencji 
byliby uważani za pomocniczych współpracowników w posłudze 
sukcesji apostolskiej, dla której bezwzględnie nie przynależeliby141.

2.5.5. Diakonat jako urząd pośredniczenia („medius ordo”)

Przypisywanie diakonatowi stałemu funkcji pośredniczenia lub sta-
nowienia pomostu pomiędzy hierarchią a świeckimi miało miejsce 
już podczas wystąpień w auli Ojców soborowych i w uwagach kom-
petentnej Komisji soborowej142. Chociaż taka teza nie została przyjęta 
w końcowych tekstach soborowych, to w pewien sposób jest obecna 
w sposobie przedstawiania diakonatu stałego w Konstytucji Lumen 
gentium143. Konstytucja mówi o diakonacie pod koniec trzeciego 
rozdziału, jako o niższym stopniu hierarchii, bezpośrednio przed 
podjęciem w czwartym rozdziale tematyki dotyczącej świeckich. 
Ten sam sposób przedstawiania diakonatu jest obecny w Dekrecie 
Ad gentes divinitus144.

Samo wyrażenie „medius ordo”, zastosowane wyraźnie do diako-
natu stałego, występuje tylko w Motu proprio Pawła VI Ad pascen-
dum. Jest ono uważane za sposób sformułowania próśb i zamiarów 
odnośnie diakonatu, który został przedstawiony Soborowi Waty-
kańskiemu II145. 

Wspomniana teza rozumienia diakonatu stałego była szeroko 
rozpowszechniona we współczesnej teologii. W konsekwencji po-
wstały różne sposoby interpretacji roli pośredniczącej diakonatu: 
pomiędzy klerem a  świeckimi, pomiędzy Kościołem a  światem, 

 140 Por. KK, n. 29a.
 141 Por. Il Diaconato: evoluzione e prospettive, dok. cyt., s. 131-134; E. Malnati, I mi-
nisteri nella Chiesa, dz. cyt., s. 212.

 142 Na przykład Mons. P. Yü Pin twierdził, iż diakoni stali mogliby pełnić funkcję 
„pontis seu mediationis inter hierarchiam et christifideles” (AS II/II, 431). Podobnie 
Komisja soborowa przyjęła propozycję, iż diakoni żonaci mogliby stanowić „quasi 
pontem” pomiędzy klerem, a ludem (AS III/I, 267). 

 143 Por. KK, n. 29.
 144 Por. DM, n. 16.
 145 Por. Paweł VI, Motu proprio Ad pascendum, AAS 64 (1972) 536.
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pomiędzy kultem a życiem codziennym, pomiędzy posługą chary-
tatywną a Eucharystią, pomiędzy centrum a peryferią wspólnoty 
chrześcijańskiej146.

W  tym kontekście należy zauważyć, iż byłoby błędem teolo-
gicznym utożsamianie diakonatu rozumianego jako „medius ordo” 
z pewnym rodzajem rzeczywistości sakramentalnej pośredniej po-
między ochrzczonymi, a tymi, którzy przyjęli sakrament święceń. 
Przynależność bowiem diakonatu do sakramentu święceń jest bez-
sprzeczna. Z punktu widzenia teologicznego diakon nie jest osobą 
świecką. Sobór Watykański II uważa diakona za członka hierarchii, 
a Kodeks Prawa Kanonicznego za „sacer minister” i „clericus”147. 

Oczywiście do diakona należy wykonywanie pewnego rodzaju 
funkcji pośredniczenia. Jednakże przyjęcie takiego zadania jako ele-
mentu określającego naturę teologiczną lub też specyfikę diakonatu 
byłoby teologicznie nieścisłe148.

Idea pełnienia przez diakona funkcji pośrednictwa znajduje po-
twierdzenie w świadectwach tradycji kościelnej149. W pewnym sensie 
znajduje ona odbicie w statusie eklezjologicznym, który aktualne pra-
wodawstwo kościelne przypisuje diakonom, stawiając ich pomiędzy 
świeckimi a kapłanami. Z jednej strony, diakoni stali żyją w świecie, 
prowadząc świecki styl życia (chociaż jest możliwość przyjęcia dia-

 146 Por. A. Kerkvoorde, Esquisse d’une théologie du diaconat, dz. cyt., s. 162-177; 
G. Barracane, L’azione d’intermediazione del diacono, Il diaconato in Italia 110 (1998), 
s. 55-56; I. Sivigila, Chiesa icona della Trinità, w: Radici… il Mistero del Ministero . 
Corsi di formazione permanente per Presbiteri e Diaconi, red. M. Russotto, t. I, 
Palermo 2001, s. 192-194; E. Petrolino, Quale diacono per quale città dell’uomo?, Il 
diaconato in Italia 145-146 (2007), s. 11-12.

 147 KPK, kan. 266 § 1: „Przyjmujący diakonat staje się duchownym i zostaje in-
kardynowany do Kościoła partykularnego lub prałatury personalnej, dla których 
posługi został promowany”; por. także, kann.1008-1009, do których nawiązuje 
DPŻDS w n. 1.

 148 Por. A. Miralles, «Pascete il gregge di Dio». Studi sul ministero ordinato, dz. cyt., 
s. 237.

 149 Por. Hipolit, La Tradition Apostolique, SCh 11 bis, 4, 8, 21, 24 (funkcja pelnienia 
pomostu pomiędzy biskupem a ludem chrześcijańskim ; Tomasz z Akwinu, Summa 
theologiae, III, q. 82, 3 ad. 1 („diaconi sunt inter sacerdotes et populum”).
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konatu stałego przez zakonników) i cieszą się niektórymi „pozwo-
leniami”, nie (zawsze) będącymi udziałem wszystkich duchownych 
i kapłanów150. Z drugiej strony, istnieją niektóre funkcje wspólne 
zarówno diakonom jak i kapłanom, w wykonywaniu których mają 
pierwszeństwo w stosunku do świeckich151. To nie oznacza jednak, że 
diakoni mogą sprawować wszystkie funkcje przysługujące kapłanom 
(Eucharystia, sakrament pojednania, namaszczenia chorych). Jed-
nakże, z wyjątkiem niektórych przypadków wyjątkowych, diakonom 
przypisuje się wszystkie obowiązki i prawa ustanowione w ogólności 
przez Kodeks Prawa Kanonicznego dla „duchownych”152.

Zakończenie

Podsumowując należy zauważyć, iż diakonat stały w kontekście 
eklezjologii nakreślonej przez Sobór Watykański II i pogłębionej 
w  posoborowym nauczaniu Kościoła, stanowi część integralną 
trójstopniowego sakramentu święceń. Jest on stopniem stałym i sa-
kramentalnym hierarchii, niższym od episkopatu i prezbiteratu. 

 150 Mogą zawierać sakramentalne związki małżeńskie (KPK, kan. 281 § 3); nie są 
zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju kościelnego (tamże, kan. 284); 
mogą przyjmować publiczne urzędy (tamże, kan. 285 § 3); mogą zarządzać dobrami 
należącymi do świeckich (tamże, kan. 285 § 4); mogą uprawiać handel lub transakcje 
(tamże, kan. 286); mogą brać czynny udział w partiach politycznych i w kierowaniu 
związkami zawodowymi (tamże, kan. 287 § 2; por. tamże, kan. 288). 

 151 Na przykład diakoni mają zdolność do sprawowania władzy rządzenia i ju-
rysdykcji na podstawie przyjętych święceń (KPK, kan. 129); mają zdolność do 
otrzymania urzędów, do wykonywania których wymaga się władzy święceń albo 
kościelnej władzy rządzenia (tamże, kan. 274 § 1), choć nie mogą być wikariuszami 
generalnymi ani biskupimi (tamże, kan. 475); diakoni mogą być mianowani sędziami 
diecezjalnymi (tamże, kan. 1421 § 1) i sędziami jednoosobowymi (tamże, kan. 1425 
§ 4); mogą udzielać niektórych dyspens (tamże, kan. 89; kan. 1079 § 2) i asystować 
przy zawieraniu małżeństw (tamże, kan. 1111); są zwyczajnymi szafarzami chrztu 
(tamże, kan. 861 § 1), Komunii świętej (tamże, kan. 910 § 1) i wystawiania Najświęt-
szego Sakramentu (tamże, kan. 943); posiadają wszędzie władzę przepowiadania 
(tamże, kan. 764) i głoszenie homilii jest zarezerwowane kapłanom oraz im (tamże, 
kan. 767 § 1).

 152 Por. KPK, kan. 273n.
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Diakonat jest udzielany przez wyświęcenie, stanowiące specjalne 
wylanie Ducha Świętego, które upodabnia przyjmującego te święcenia 
do Chrystusa, Pana i Sługi wszystkich. Nałożenie rąk przez biskupa 
na kandydata podczas święceń nie jest „ad sacerdotium sed ad mi-
nisterium”, tj., nie do sprawowania Eucharystii, lecz do posługi. To 
soborowe stwierdzenie, zawarte w n. 29 Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen gentium, wraz z upomnieniem św. Polikarpa, który 
zachęcał diakonów, aby byli pełni współczucia, gorliwymi, żyjącymi 
według prawdy Jezusa Chrystusa, który stał się sługą wszystkich, 
wskazuje na właściwą tożsamość teologiczną diakonatu stałego.

Keywords: diaconate; permanent deacons; theological identity of the 
diaconate; Vatican Council II; Paul VI; John Paul II; the sacrament 
of order; episcopate; presbyterate; prayer of ordination of deacons; 
sacramentality of the diaconate; sacramental „character” („sign”, 

„seal”) of the diaconate; being conformed to Christ the Servant; the 
deacon’s acting „in the person of Christ the Head”; the deacon’s acting 

„in the person of Christ the Servant”; unity of the sacrament of order; 
„profile” and „substance” of the diaconate; imposition of hands „non 
ad sacerdotium, sed ad ministerium”; diaconate as a function of me-
diation („medius ordo”).

Summary:
The theological dimension of the permanent diaconate. On the basis of an 
analysis of the concilliar documents and the post-concilliar teaching of the 
Church, the author sets out in this article the manner in which permanent 
deacons participate in the sacrament of order, which is constituted in three 
degrees. They are not ordained, however, ad sacerdotium sed ad ministerium, 
that is to say not for the celebration of the Eucharist but for service. Deacons 
participate in the mission and the service of Christ in a special way by the 
sacrament of order; they receive an indelible seal, „which configures them 
to Christ, who made himself the «deacon» or servant of all”153. Paul VI 
teaches that the order of diaconate, „is not to be considered as a mere step 

 153 CCC, n. 1570.
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towards the priesthood, but it is so adorned with its own indelible character 
and its own special grace so that those who are called to it can permanently 
serve «the mysteries of Christ and the Church»”154. In this way the ancient 
tradition of the Church was taken up anew, restoring the ministry of deacon, 

„as a reminder of the service, that is the diaconia of the Church towards the 
local Christian communities, the sign or sacrament of Christ the Lord, who 
«came not to be served but to serve»” (Mt. 20: 28)155.
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FORMACJA DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW 
KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO W RUCHU 

ŚWIATŁO-ŻYCIE
Formation to use the means of social communication in the Light-Life 

Movement.

W instrukcji pastoralnej Communio et progressio zawarte jest stwier-
dzenie, że: „Kościół pozostaje w dialogu nie tylko z wiernymi, ale 
również z całym światem. Kościół musi ukazywać swoją naukę i swoją 
działalność na podstawie prawa do informacji nadanego wszystkim 
synom tej ziemi, w losach których uczestniczy oraz na podstawie 
wyraźnego nakazu Bożego (Por. Mt 28,19). Nadto, stosownie do nauki 
II Soboru Watykańskiego, Kościół winien odczytywać „znaki czasu”, 
zwłaszcza te, które są Bożym sposobem przemawiania i dawanymi 
przez Opatrzność objaśnieniami historii zbawienia. Kościół więc 
powinien znać reakcje na wydarzenia i na aktualne prądy myślowe 
wszystkich współczesnych, a nie tylko katolików. Zatem, o ile sze-
rzej środki społecznego przekazu rozpowszechniają wiadomości 
o różnych postawach i nastawieniach, o tyle bardziej przyczyniają 
się do pełniejszej informacji Kościoła”1. Nie sposób zauważyć, że 
takie spojrzenie, powołanych specjalistów i ekspertów z całego świata, 
w ramach Papieskiej Rady ds. Środków Komunikowania Społecznego, 
ma na celu zachęcić hierarchów Kościoła katolickiego, aby dokument 
ten stał się punktem wyjścia wszelkich poczynań w omawianej przez 
niego dziedzinie.

Relacje zachodzące w  Trójcy Świętej oraz Jej zaangażowanie 
w komunikację ze światem i człowiekiem ukazują wartość aktu 

 1 CeP 122.
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komunikacyjnego oraz środków wykorzystanych do tego aktu. Bóg, 
który pragnie zbawienia człowieka i objawia mu się przez dialog, 
może wykorzystać do realizacji swego planu każde narzędzie, również 
środki komunikacji międzyludzkiej, bowiem wszelkie stworzenie 
powołane jest, aby chwała Boża była większa. Co więcej, od momentu, 
kiedy Bóg przemówił do człowieka za pomocą ludzkich słów i znaków, 
można mieć pewność, że słowa i wydarzenia, mogą stać się nośnikami 
Bożej komunikacji. 

Intensywny rozwój nowych technologii we współczesnym świe-
cie, przyczynił się do wzrostu znaczenia środków komunikowania 
społecznego tak, że widoczne jest stałe zainteresowanie coraz to 
nowszymi mass mediami, zwłaszcza pośród ludzi młodego pokole-
nia. Kościół, chcąc głosić orędzie Dobrej Nowiny w każdym czasie, 
nie może stać obojętnie wobec możliwości, jakie dają media i nie 
uwzględniać przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem. 

Abp Stanisław Ryłko – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świe-
ckich, podczas swojego przemówienia na temat: Ruchy kościelne wobec 
wyzwań nowej ewangelizacji, 13 VI 2004 roku, w czasie obchodów 
50-lecia Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze, powiedział: „Ruchy 
kościelne… wychodzą poza granice parafii, przenikając do środowisk 
szczególnie trudno dostępnych dla Ewangelii, do ‘nowych areopagów’ 
dzisiejszej kultury, mass mediów, ekonomii, polityki. Również i w tej 
dziedzinie Ruch Światło-Życie ma niezwykle bogaty wkład w życie 
Kościoła nie tylko polskiego, ale i powszechnego”. Słowa te wskazują, 
że działalność ruchu oazowego można również zauważyć w dziedzi-
nie komunikacji społecznej.

Należy zatem postawić pytanie, czy formacja oazowa w zakresie 
korzystania ze środków komunikowania społecznego ma istotny 
wpływ na spojrzenie na wiarę, świat współczesnego człowieka. Czy 
i w jaki sposób dzięki użytkowaniu mass mediów może on stawać się 
lepszym chrześcijaninem, a przy tym skuteczniej głosić Ewangelię? 
W związku z tym, należy zwrócić uwagę na formację medialną w ra-
mach Diakonii Komikowania Społecznego w Ruchu Światło-Życie 
i jej działania na tym gruncie.
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1. Definicja środków komunikowania społecznego

Kościół istnieje na mocy mandatu udzielonego przez Chrystusa: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 
(Mk 16,15). Tak więc misja ustanawiająca Kościół opiera się na ko-
munikacji. Nakaz Pana zmusza niejako Kościół do tego, by być dla 
każdego człowieka dobrą nowiną oraz jest inspiracją do wszelkiego 
działania: rozpowszechniania orędzia, które sam otrzymał, ukazy-
wania i osłaniania tajemnic, które go okrywają, poprzedzają i prze-
kraczają. Kościół ma tłumaczyć i przekształcać konkretne warunki 
życia, w których dawana jest odpowiedź na wiary na tajemnicę dar-
mowego i zadziwiającego objawiania się Boga w Jego autokomunikacji 
z człowiekiem2.

Środki komunikowania społecznego we współczesnym świecie 
są nieodzownym sposobem komunikacji międzyludzkiej. Są to in-
stytucje i urządzenia techniczne, za pomocą których przekazuje się 
treści informacyjne bardzo licznym i zróżnicowanym odbiorcom. 
Przynoszą one wielki pożytek: udostępniają niemal natychmiast 
wiadomości z całego świata, stwarzają możliwość kontaktu mimo 
odległości, sprzyjają sprawie jedności wszystkich ludzi, służą sze-
rzeniu oświaty i kultury3.

Kościół, bacznie obserwując świat, zainteresował się środkami 
komunikowania społecznego, widząc, że za ich pomocą można głosić 
Ewangelię. Zauważył też, że dynamiczny rozwój mediów wpływa na 
zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw i z tego powodu już w mi-
nionym stuleciu, a jeszcze aktywniej w ostatnim trzydziestoleciu, 
wystosował dokumenty nt. środków komunikowania społecznego 
przedstawiając w nich stanowisko Kościoła wobec mediów, zwłaszcza 
przy okazji obchodów Światowego Dnia Komunikacji Społecznej.

W Polsce przyjęta jest nazwa: Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu, co wydaje się być terminem nieco zawężonym. Wystarczy spoj-
rzeć na określenia użyte w innych językach. W języku włoskim stosuje 
się: Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, we francuskim: 

 2 H. Witczyk, Encyklopedia chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 700.
 3 W. Piwowarski, Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993, s. 176.
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Journee Mondiale des Communications Sociales, a w angielskim: 
World Communications Day. Stąd termin Dzień Komunikacji Spo-
łecznej wydaje się bardziej trafiony, gdyż jest bliższy językom orygi-
nału, mówiących o komunikacji, a nie tylko o środkach przekazu4.

Powszechnie używa się różnych terminów m.in.: środki spo-
łecznego przekazu, środki przekazywania myśli, środki masowego 
komunikowania, mass media, media masowe na określenie ogółu 
elektrycznych i elektronicznych sposobów odtwarzania, zapisywania 
i rozpowszechniania obrazów i dźwięków, stosowanych w komuniko-
waniu masowym w celu zorganizowanego odbioru indywidualnego 
lub zbiorowego5.

W  Polsce stosowano termin: środki społecznego przekazu ze 
względu na sytuację społeczno-polityczną w  Polsce. Za czasów 
panowania komunizmu w  kraju (1945-1989), Kościół w  praktyce 
duszpasterskiej stosował niemal wyłącznie to określenie, by budzić 
u wiernych prawidłową świadomość w odniesieniu do mediów, które 
powinny być do dyspozycji całego społeczeństwa, a nie należeć do 
rządzącej partii komunistycznej. Stosując określenie „społeczny” 
Kościół starał się też dać do zrozumienia, że środki te są zdolne uspo-
łecznić człowieka, a w konsekwencji uczynić go bardziej otwartym 
na innych6. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie oficjalne dokumenty 
Episkopatu Polski, tzn. słowa pasterskie czy komunikaty stosowały 
zawsze i konsekwentnie nazwę środki społecznego przekazu7. Rów-
nież Rada, która w ramach Konferencji Episkopatu Polski zajmuje 
się mediami, przyjęła nazwę Rady Episkopatu Polski ds. Środków 
Społecznego Przekazu8. 

Od 1989 roku zauważa się zmianę terminologiczną. W dokumen-
tach Kościoła w Polsce częściej zaczęto stosować takie określenia, 

 4 M. Lis, Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002, 
Częstochowa 2002, s. 8.
 5 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 39.
 6 Tamże, s. 25-26.
 7 J. Balicki, Środki społecznego przekazu w świetle nauki Episkopatu Polski, w: Koś-
ciół a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 54-69.
 8 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt, s. 26.
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jak: media masowe, mass media, media, środki masowego przekazu. 
Zmiana zauważalna jest jeszcze wyraźniej w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego. W oryginalnej wersji francuskiej zastosowano różne 
terminy, lecz widać wyraźne rozróżnienie między terminem „środki 
komunikowania społecznego” (les moyens de communications so-
ciale) a terminem mass medias. Przekład polski posługuje się jednak 
dalej terminem „środki społecznego przekazu”9. 

2. Diakonia Komunikowania Społecznego 

Nazwa, która najbardziej wyraża tożsamość tej diakonii oraz jej 
kierunki zaangażowania to diakonia komunikowania społecznego. 
To określenie jest bliższe językom oryginałów dokumentów Stolicy 
Apostolskiej nt. mediów, które najczęściej mówią o komunikacji, a nie 
tylko środkach przekazu10. Termin „komunikacja, komunikowanie” 
obejmuje bowiem swym znaczeniem rzeczywistość znacznie szerszą, 
niż same środki przekazu. Wywodzi się on do łacińskiego słowa 
communicatio, oznaczające uczestnictwo, współudział, porozumienie, 
łączność, wzajemne udzielanie wiadomości, jedność, związek wspól-
notę11. Komunikacja obejmuje także ludzki, a nie tylko medialny 
aspekt komunikowania. Pod tym określeniem kryje się oprócz sa-
mej idei komunikowania, również to wszystko, co wniosła kościelna 
refleksja na ten temat procesu przejścia: „od komunikowania do 
komunii”12. 

Ponadto nauki o komunikowaniu zwracają uwagę iż, przekaz 
i komunikacja to nie to samo (jednostronny kierunek przekazu i obu-
stronny kierunek komunikacji między nadawcą i odbiorcą).

Diakonia Komunikowania Społecznego jest diakonią specjali-
styczną ukierunkowaną na różnoraką posługę związaną z fenomenem 
środków społecznego przekazu. Nie można jej utożsamiać jedynie 

 9 Tamże, s. 27.
 10 Archiwum DKS, Sprawozdanie z działalności DKS z 26 IX 2002 roku .
 11 Zob. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla pracowników i historyków, Kraków 
1997, s. 178.
 12 Archiwum DKS, Sprawozdanie z działalności DKS z 26 IX 2002 roku .
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z organem wspomagającym moderatora. Posługę w ramach Ruchu 
Światło-Życie podejmuje w kilku kierunkach13:

 – prezentowania Ruchu oraz informowania o nim i jego działal-
ności (serwis WWW, serwisy informacyjne),

 – formacji oazowiczów do korzystania ze środków przekazu 
(ORDKS),

 – formacji tworzących przekaz mass medialny (od redaktorów 
do techników) (ORDKS, lista retifex),

 – forum wymiany myśli i wiadomości dla redakcji oazowych 
massmediów (retifex) ,

 – zaplecza technicznego dla przekazu mass medialnego w Ruchu 
Światło-Życie,

 – wykorzystywania mediów w podejmowanej przez Ruch po-
słudze (studia, szkolenia, kursy, wymiana doświadczeń, war-
sztaty, samokształcenie, publikacje oraz posługa w centrum, 
rzecznik prasowy, serwisy internetowe, obecność stała i oka-
zjonalna w mediach nie tylko w tematach dotyczących wprost 
Ruchu Światło-Życie, ale i  jako tzw. Ekspertów, kontakty 
z dziennikarzami),

 – wychowywania do korzystania z mediów – sztuka umiejętnego 
wyboru z pluralistycznej oferty (szkolenia, kursy, prowadzenie 
spotkań dla grup, zajęć z edukacji medialnej w ramach ścieżki 
między przedmiotowej w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i średnich),

 – świadectwa o prymacie człowieka nad techniką – zwłaszcza 
w  środowiskach technicznych (osobiste świadectwo życia 
i kompetencji)

 – służby wobec uzależnionych od mediów (zdobywanie wiedzy 
na temat uzależnień medialnych, pośredniczenie w kontaktach 
ze specjalistami prowadzącymi np. terapię uzależnionych od 
czata etc.) ,

 – służbie komunikacji pomiędzy pokoleniami: młodych, dla któ-
rych komputer jest codziennym narzędziem pracy, rozrywki, 

 13 Archiwum DKS, Prezentacja DKS z 18 I 2003 roku .
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a starszymi, którzy dopiero po osiągnięciu dojrzałego wieku 
mieli styczność z komputerem. Pokonywanie barier, które się 
tworzą, pomiędzy „tymi którzy mają dostęp do Internetu a tymi, 
którzy nie mają takiej możliwości” – na to nowe kryterium po-
działu społeczności, także w skali makro, wskazują najnowsze 
dokumenty Kościoła mówiące o Internecie.

27 V 1996 roku ówczesny moderator generalny Ruchu Światło-
-Życie ks. Henryk Bolczyk zaakceptował wszelkie nowe inicjatywy 
internetowe i medialne w ramach Ruchu Światło-Życie14. W latach 
1996-2010 moderatorem krajowym DKS był ks. Arkadiusz Rakoczy, 
kapłan diecezji warszawsko-praskiej. Od listopada 2010 posługę od-
powiedzialnych pełnią Wioletta i Michał Szepietowscy z Wrocławia15.

Formuła Diakonii jest odpowiedzią na współczesne realia. Diako-
nia komunikowania społecznego w obecnym kształcie łączy w sobie 
i podejmuje zadania dawnych diakonii: świadectwa, słowa, środków 
przekazu. Posługujący w diakonii „gromadzą się” wokół serwisu www.
oaza.pl, diecezjalnych serwisów i czasopism Ruchu. Wymieniają się 
doświadczeniami na liście dyskusyjnej „retifex”. Od 1996 odbywają się 
spotkania ogólnopolskie. Wydawane są ogólnopolskie pisma „Oaza”, 

„Wieczernik” i „List Domowy Kościół” (dla kręgów Domowego Koś-
cioła) oraz wiele pism o zasięgu diecezjalnym lub wspólnotowym16. 

Celem jest służba na rzecz komunikowania społecznego z wyko-
rzystaniem dostępnych do tego mediów. Podejmuje służbę ad intra 
i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła, by słu-
żyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata17. 
Wcześniej funkcje powyższe dzieliły między siebie diakonie: 

 – Diakonia Świadectwa – prezentowanie Ruchu oraz informo-
wanie o nim w ramach Ruchu i na zewnątrz;

 14 Archiwum DKS, Działalność Zespołu ds . Internetu Ruchu Światło-Życie . 
Kalendarium .
 15 Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 – 2010/2011
 16 http://www.oaza.pl/cdks/ludzie, data pobrania: 21 IX 2013 roku.
 17 http://www.oaza.pl/cdks/ocdks, data pobrania: 21 IX 2013 roku
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 – Diakonia Słowa – troska, aby słowo drukowane docierało do 
wszystkich w Ruchu i korzystających z jego pomocy; 

 – Diakonia Środków Przekazu – włącza w działanie Ruchu inne 
środki przekazu (film, radio, telewizję, kasety, przeźrocza, itp.)18.

Jako źródła powstania Diakonii Komunikowania Społecznego 
należy wskazać takie zjawiska, jak19:

 – wzrastającą rolę mediów w życiu jednostek i społeczeństw – 
w tym także oazowiczów i wspólnot Ruchu Światło-Życie,

 – coraz większą potrzebę wychowywania i nabywania umiejęt-
ności właściwego wyboru i korzystania z mass mediów,

 – liczne możliwości współpracy z rozgłośniami diecezjalnymi, 
prasą katolicką, ale również ogólnopolską i lokalną w dziedzinie 
prezentacji i świadectwa Ruchu Światło-Życie oraz promowa-
nia nauki Kościoła i punktu widzenia katolików na kwestie 
społeczno-polityczne,

 – potrzebę sprawnej wymiany informacji wewnątrz Ruchu 
Światło-Życie (stąd wykorzystanie poczty elektronicznej, list 
dyskusyjnych i mailingowych, serwisy internetowe: ogólnopol-
ski, diecezjalne i wspólnot parafialnych) oraz ad extra – rzecznik 
prasowy,

 – chęć naśladowania postawy Założyciela Ruchu – ks. Franciszka 
Blachnickiego, otwartego na najnowsze wyzwania przed któ-
rymi staje Kościół,

 – chęć kontynuowania najlepszych doświadczeń zaangażowania 
członków Ruchu w posługę na rzecz komunikowania przez 
media, realizowaną w dotychczasowych diakoniach słowa, jed-
ności, środków przekazu na Kopiej Górce, a także pojedynczych 
osób.

Realizując Chrystusowe wezwanie do głoszenia Ewangelii wszyst-
kim i wszędzie: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! (Mk 16,15) oraz pamiętając o słowach Apostołów: Bo 
my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,19-20), 

 18 http://www.oaza.pl/cdks/ludzie, data pobrania: 21 IX 2013 roku
 19 Archiwum DKS, Sprawozdanie z działalności DKS z 26 IX 2002 roku .
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Diakonia Komunikowania Społecznego poprzez osoby, które odkryły 
swoje talenty i dziennikarskie zacięcie, pragnie służyć Bogu i ludziom 
w Ruchu Światło-Życie.

Inspiracją do powołania tejże Diakonii stały się również słowa 
Sługi Bożego Jana Pawła II: Wiara wymaga dostosowania do nowo-
czesnych i zgodnych z rozwojem świata form przekazu. Wezwanie to 
stało się motywacją do wykorzystywania w posłudze Diakonii wszel-
kich dostępnych współcześnie środków masowego przekazu, takich 
jak Internet, radio, telewizja, czy publikacje prasowe. Zgodnie z nim 
Diakonia pragnie nieść Dobrą Nowinę i przyczyniać się do budowania 
jedności w Kościele w duchu postępu w dziedzinie szeroko pojętej 
komunikacji. W odróżnieniu od mediów komercyjnych, które propa-
gują życie łatwe, przyjemne, bez zobowiązań, a także konsumpcyjny 
styl bycia, Diakonia pragnie przybliżać Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Zmartwychwstałego, mówić o Nim, głosić Jego orędzie miłości 
i nadziei tak potrzebnej dzisiejszemu światu i człowiekowi20.

W chwili obecnej Diakonia Komunikowania Społecznego widzi 
następujące kierunki swojej posługi21:

1. Formacja DKS i  formacja Ruchu do korzystania z  mass 
mediów;

2. Redakcje periodyków oazowych. Współpraca i uzupełnianie 
się. Strony internetowe czasopism;

3. Oazowe dziennikarstwo w  sieci. Redakcja aktualności 
oazowych;

4. Zagadnienia prawne i finansowe serwera i oazowych dzieł 
komunikowania społecznego;

5. Oprogramowanie i usługi serwera oazowego Helpdesk. De-
legowanie domen;

6. Technika stron www. Wsadek i inne „silniki”;
7. Diakonia na rzecz Ruchu:

 – DOR – System obsługi rekolekcji

 20 http://krakow.oaza.pl/diakonia_komunikowania_spolecznego data pobrania: 
21 IX 2013 roku.
 21 Komunikat CDKS dla CDJ 4/2008.
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 – webmail (poczta elektroniczna w domenie oaza.pl i poddo-
menach (problem spamu);

8. Serwis centralny Ruchu i jego „odnogi”:

Idea wspólnego serwisu centralnego, serwisy tematyczne-centralne
 – Serwis centralny Ruchu oaza.pl;
 – Strony osób (ks. F. Blachnicki, ks. W. Danielski, blog);
 – Serwisy wymiany opinii (forum.oaza.pl; www.agape.oaza.pl/; 

www.oaza.pl/irc; www.oaza.pl/agape; www.oaza.pl/liturgicus/; 
blog.oaza.pl; oraz „kąciki” oazowe wcześniej na nasza-klasa.pl, 
grono.net i chomikuj.pl, obecnie przede wszystkim na facebook.
com);

 – Strony z grafiką komputerową (foto.oaza.pl; kartki.oaza.pl; 
www.oaza.pl/grafika/ );

 – Strony audio-video (radio.oaza.pl; video.oaza.pl);
 – Strony Centrum i poszczególnych diakonii (oaza.pl/diakonia; 

oaza.pl/centrum; dk.oaza.pl; /cdwr; /cde; /cdks; /cdl; /cdm; /cds; 
/cdw; /cdz; /dsk; /kiosk; /cdmuz);

 – Strony dzieł Ruchu (inmk.oaza.pl; lipie.oaza.pl; ukchs.oaza.pl; 
fundacja.oaza.pl; kwc.oaza.pl; jutrzenka.oaza.pl; odwaga.oaza.
pl; maxymilian.oaza.pl; prochrist.oaza.pl; parresia.oaza.pl/);

 – Oazowe strony tematyczne (oaza.pl/kiosk – katalog inicjatyw 
oazowych społeczno-kulturalnych; www.ika.oaza.pl informator 
kulturalno-artystyczny; biblia.oaza.pl; liturgia.oaza.pl);

 – Strony techniczne DKS (oaza.pl/faq/; diecezja.waw.pl/WSA-
Dek.html; oaza.pl/licznik/; http://www.wiki.oaza.pl/index.php/
Strona_główna;

1. Środki komunikowania społecznego w Ruchu 
Światło-Życie

a. Periodyki

Ruch Światło-Życie, w ramach korzystania ze środków komuniko-
wania społecznego, podejmował się wielu inicjatyw wydawniczych 
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dla swoich potrzeb. Niektóre jednak przedsięwzięcia z powodów 
czasowych trwały krótko. O kilku jednak warto wspomnieć

„Wieczernik” powstał jako pismo przeznaczone dla animatorów 
Ruchu Światło-Życie z archidiecezji poznańskiej. Szybko jednak jego 
zasięg rozszerzył się na wspólnoty młodzieżowe jak i kręgi Domowego 
Kościoła w całym kraju. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1985 
roku pod tytułem „Światło-Życie”. Tytuł drugiego numeru to „Koi-
nonia”, a dopiero od trzeciego numeru pismo przyjęło obecną nazwę 

„Wieczernik”. Założycielem „Wieczernika” był Krzysztof Musiałek, 
który samodzielnie zredagował trzy pierwsze numery22. Obecnie 
pismo to redagowane jest przez zespół redakcyjny z redaktorem na-
czelnym Krzysztofem Jankowiakiem. Powodem powstania tego pisma 
była chęć pogłębienia formacji intelektualnej i duchowej animatorów.

„Domowy Kościół – List do wspólnot rodzinnych” ukazuje się 
od 1975 roku. Pismo to początkowo służyło formacji podstawowej 
w kręgach Domowego Kościoła. Pierwsze 23 numery stanowiły serię 
pomocną w pierwszym i drugim roku pracy kręgów rodzinnych. Po 
wydaniu dwóch podręczników do pracy formacyjnej „Domowy Koś-
ciół. List do wspólnot rodzinnych” służył formacji permanentnej23. 

Obecnie pismo to ma charakter formacyjno-informacyny. Jest to 
kwartalnik przeznaczony do użytku wewnętrznego Kościoła Rzym-
skokatolickiego w Polsce. Pierwszym redaktorem był ks. Franciszek 
Blachnicki. 

„Eleuteria” – to pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jego 
celem jest ułatwienie przepływu informacji oraz podtrzymywanie 
więzi między członkami i wspólnotami KWC. Służy także pomocą 
w edukacji, organizowaniu inicjatyw i inspirowaniu do modlitwy 
za to dzieło24.

Pierwszy numer pisma ukazał się w październiku 1980. Począt-
kowo wydawane było nieregularnie i kilkakrotnie musiało być re-
aktywowane. Po raz pierwszy wznowiono wydawanie „Eleuterii” od 

 22 B. Młodzianowska, Wieczernik, „Oaza” 2000, nr 42, s.20-21.
 23 „Domowy Kościół” 1980, nr 24, s.3.
 24 „Eleuteria” 1999, nr 37, s. 3.
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nr 4 we wrześniu 1985 roku25, za sprawą Stanisławy Orzeł26, która 
podjęła się tego przedsięwzięcia. 

Kolejne wznowienie „Eleuterii” (nr 28-30) odbyło się dzięki ks. Ja-
nowi Mikulskiemu i Stanisławowi Malczewskiemm. Za wydawane od 
grudnia 1992 do września 1994 numery 31-36 „Eleuterii” odpowiadał 
ks. Jan Mikulski. W styczniu 1999 roku ukazał się po kolejnej przerwie 
37 numer pisma. Redakcja w składzie: ks. Piotr Kulbacki, Stanisława 
Orzeł, Katarzyna Owczarek i Urszula Pohl określiła częstotliwość 
wydawania „Eleuterii” jako kwartalnik. Numery 37-40 wydano 
dzięki funduszom Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych27. 

Poważną inicjatywą było podjęcie się przez DKS nowego periodyku 
w ramach Ruchu Światło-Życie „Oazy”, mającego na celu zarówno 
przekaz informacji, jak i formację swoich członków. Pierwszy numer 
pisma ukazał się w czerwcu 1992. W składzie pierwszego zespołu 
redakcyjnego znajdowali się: Robert Szymański, Ewa Matuszyńska, 
Tomek Papaj, Barbara Młodzianowska i Damian Stadler28. Pierw-
szym asystentem kościelnym był ks. Henryk Bolczyk – ówczesny 
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie29. 

W 2011 roku nastąpiła zmiana odpowiedzialnych za „Oazę” i prze-
stali się nią zajmować: Aleksander Bańka, ks. Bogdan Biela, Przemy-
sław Cierniak, Aneta Idczak, Adrian Kiszczak, Wojciech Kosmowski, 
Ewa Matuszyńska, Barbara Młodzianowska, ks. Ryszard Nowak, 
Sebastian Nowok, ks. Zbigniew Pilecki, ks. Piotr Skrobol i Paulina 
Uniejewska30. 

Obecnie redakcję pisma tworzą: Wioletta Szepietowska, Piotr Nie-
dzielski, Szymon Waliczek, Agnieszka Wałkiewicz, Elżbieta i Grze-
gorz Kowalewscy, natomiast asystentem kościelnym jest ks. Adam 

 25 „Eleuteria” 1985, nr 4, s. 1.
 26 „Eleuteria” 1985, nr 6, s. 9.
 27 E. Borkowska, Oazowe czasopisma czyli słowo o słowie, „Oaza” 2006, nr 80, s. 30.
 28 „Oaza” 1992, nr 1, s. 21.
 29 „Oaza” 1992, nr 4, s. 20.
 30 A. Wodarczyk, Kronika Żywego Kościoła, „Oaza” 2011, nr 100, s. 4.
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Wodarczyk31. „Oaza” to pismo kierowane do wszystkich członków 
Ruchu Światło-Życie, jak i tych, którzy chcą się w nim odnaleźć. Naj-
lepiej prezentowana jest w nim tematyka diakonii oaz młodzieżowych. 

b. Radio

Pomysł stworzenia radia internetowego pojawił się we wrześniu 2003 
w diecezji sandomierskiej. Inicjatywy tej podjął się Tomasz Ptak, ani-
mator z diecezji sandomierskiej32. Grzegorz Karasiński uruchomił 
serwer, Tomasz Ptak natomiast połączył się i zaczął prezentować 
piosenki. Pierwsze dźwięki na antenie Internetowego Radia „Fos-Zoe” 
to była głównie muzyka. Do tego należy dołączyć pozdrowienia, ogła-
szane najpierw na kanale IRC #oaza. Do inicjatywy dołączył się Kamil 
Gałuszka, a  ks. Grzegorz Strządała zaczął na kilka miesięcy pełnić 
funkcję moderatora. Pierwsza audycja na żywo miała miejsce w 2009 
roku. Był to wywiad z moderatorem generalnym Ruchu, ks. Adamem 
Wodarczykiem. Prowadzącym był Kamil Gałuszka, natomiast opiekę 
nad czatem, przez który można było zadawać pytania, sprawowała 
Sylwia Konkol – odpowiedzialna za kanał IRC33. Przez pierwszy 
okres swojego funkcjonowania Radio chodziło przy pomocy shoutca-
sta, programu, dzięki któremu radia można słuchać w popularnym 
winampie. Dzięki temu nadawanie audycji było możliwe z całej Polski 
przy pomocy jednego plugina do winampa, poza audycjami muzyka 
była puszczana z automatu. Radio nadawało z domeny oaza.pl i miało 
stronę – http://www.republika.pl/etu3/radio/34.  

Dzięki pracy redakcji w składzie: Grzegorz Jurczak, Kamil Marek 
i Paweł Kmiecik35 Radio może zaproponować codziennie pewne stałe 
punkty ramówki oraz co dwa tygodnie we wtorki i środy nadaje swój 
flagowy program „Wtorkowy Ruch w eterze” 36. Redakcja dwukrot-

 31 „Oaza” 2011, nr 100, s. 3.
 32 Archiwum DKS, Sprawozdanie z działalności DKS z 26 IX 2002 roku .
 33 http://www.radio.oaza.pl/o-przeszlosci/, data pobrania: 21 IX 2013 roku.
 34 Archiwum DKS, Sprawozdanie z działalności DKS z 26 IX 2002 roku .
 35 http://radio.oaza.pl/redakcja/ data pobrania: 21 IX 2013 roku.
 36 http://radio.oaza.pl/audycje/, data pobrania: 21 IX 2013 roku.
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nie przebudowała stronę oraz dokonała retransmisja Centralnej Oazy 
Matki i Kongregacji Odpowiedzialnych. Gośćmi audycji byli m.in. 
abp Józef Michalik, bp Adam Szal, ks. Henryk Bolczyk, ks. Adam 
Wodarczyk, Szymon Hołownia, ks. Tomasz Jaklewicz, s. Anna Bał-
chan37, jak również o. Leon Knabit, czy ks. Piotr Pawlukiewicz38. 

Głównym celem posługi redakcji jest budowanie więzi i kształ-
towanie potrzeby jedności wśród oazowiczów całego świata.. Radio 

„Fos-Zoe” informuje o wydarzeniach ważnych ze „świata oazowego”, 
emituje słowa Moderatora Generalnego audycje formacyjne, publi-
cystyczne, rozrywkowe oraz łączy słuchaczy we wspólnej modlitwie 
brewiarzowej39. Niezależnie od działania Internetowego Radia „Fos-

-Zoe” poszczególne diakonie, bądź oazowicze docierają do mediów 
diecezjalnych i starają się za ich pośrednictwem, przekazywać in-
formacje o inicjatywach podejmowanych przez Ruch Światło-Życie.

c. Internet

10 IX 1996 roku została utworzona strona Ruchu Światło-Życie w ar-
chidiecezji warmińskiej przez ks. Ryszarda Andrukiewicza – odpo-
wiedzialnego za formację animatorów w archidiecezji. Początkowo 
strona znajdowała się gościnnie na serwerze sprint, a od grudnia 1997 
roku na serwerze oaza.org.pl. Serwis zawiera materiały związane 
z Założycielem Ruchu oraz podstawowe dokumenty Ruchu Światło-

-Życie. Była to strona, która o pół roku wyprzedziła start stron ofi-
cjalnych Ruchu40. Jesień 1996 roku stanowiła czas merytorycznego 
przygotowania stron, zebrania pierwszej redakcji materiałów. Już 
wtedy autorzy dbali, aby prawa autorskie twórców materiałów – mimo 
bardzo nieprecyzyjnego prawa – mogły być przestrzegane41. 

 37 http://www.radio.oaza.pl/mamy-juz-roczek/#more-387, data pobrania: 21 IX 
2013 roku.
 38 Przemysław Cierniak, Czy Ruch potrzebuje radia?, „Oaza” 2011, nr 100, s. 86.
 39 http://www.radio.oaza.pl/kim-jestesmy-2/, data pobrania: 21 IX 2013 roku
 40 http://www.oaza.pl/old-bin/showdoc.cgi/doc/42/index.html, data pobrania: : 
21 IX 2013 roku.
 41 A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, To już dziesięć lat…, „Oaza” 2006, nr 79, s. 28.
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10 V 1997 roku Ruch Światło-Życie otrzymał od Wyższego Me-
tropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie dla obsługi 
serwisu oazowego miejsce na serwerze giovanni.wmsd.edu.pl. Z przy-
czyn finansowych serwer ten przestał być dla Ruchu dostępny od 
stycznia 1999 r. Od połowy 1999 roku używany był własny serwer, 
dołączony do sieci dzięki Fundacji Opoka. Od 2002 roku serwis 
znajduje się w innym miejscu42.

Po tym jak została wykupiona domena oaza.org.pl, 19 VI 1997 roku 
wstawiono na stronę przygotowane wcześniej teksty. Pierwszy rok 
działalności zespołu zakończył się – po przejściu wszystkich procedur 
prawnych – otworzeniem własnego serwisu www i pierwszych kont 
mailowych w domenie oazowej43.

Od początku Zespół ds. Internetu Ruchu Światło-Życie składał się 
z następujących osób44: 

 – Ks. Arkadiusz Rakoczy – moderator (odpowiedzialny za współ-
pracę z moderatorami diecezjalnymi, moderatorami diakonii 
centralnych, parą krajową Domowego Kościoła oraz Centralną 
Diakonią Jedności), asystent kościelny.

 – Anna Wojtas – redakcja merytoryczna. Decydowanie, co i gdzie 
może być opublikowane, opracowywanie merytoryczne mate-
riałów, kontakty ze współpracownikami i korespondentami.

 – Piotr Bolek – administrator i programista. Utrzymywanie przy 
życiu serwera, obsługa DNS, obsługa poczty, uaktualnianie, pro-
jektowanie, tworzenie, testowanie i obsługa oprogramowania 
potrzebnego do prowadzenia serwisu. Wspierany w tym przez 
Wojciecha Rząsę (diecezja rzeszowska). 

 – Ks. Adam Banaszek – jako programista odpowiedzialny za pro-
jektowanie, tworzenie, testowanie i obsługę oprogramowania 
potrzebnego do prowadzenia serwisu. Jako osoba odpowie-
dzialna za redakcję techniczną serwisu WWW koordynator 
publikacji dokumentów na centralnych stronach www Ruchu 

 42 A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, Kto jest kim?, „Oaza” 2006, nr 81, s. 30.
 43 A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, To już dziesięć lat…, „Oaza” 2006, nr 79, s. 28.
 44 A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, Kto jest kim?, „Oaza” 2006, nr 81, s. 30.
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Światło-Życie, podnoszenie poziomu technicznego tych stron 
oraz usuwanie ewentualnych błędów.

 – Adam Dawidziuk – programista. Projektowaniem, tworzenie, 
testowanie i obsługa oprogramowania potrzebnego do prowa-
dzenia serwisu, logistyka, finanse, koordynacja, korespondencja 
i itp. problemy bieżące.

Zespół ds. Internetu Ruchu Światło-Życie zanim umieścił mate-
riały na serwerze, postawił konkretne wymagania, które powinien 
spełniać45:

 – Celem serwisu jest udostępnienie podstawowych materiałów 
dotyczących Ruchu Światło-Życie każdemu mającemu dostęp 
do sieci internetowej, jak również komunikacja wewnątrz Ruchu

 – Cały serwis ma mieć jednolitą szatę graficzną, aby łatwo można 
było zorientować się, że już korzysta się z innego serwisu

 – Każda strona powinna być wyposażona w „nawigację, w celi 
sprawnego poruszania się po serwisie. Wszystkich strony oa-
zowe powinny zawierać „foskę” i napis „Ruch Światło-Życie”

 – Serwis powinien składać się z różnych działów tematycznych, 
których ilość w późniejszym czasie można zmienić

 – Teksty będące zawartością stron powinny być podpisane i za-
wierać datę aktualizacji

 – Serwis powinien być „otwarty” – ma istnieć możliwość do-
konywania na nim zmian w późniejszym czasie, korzystania 
z nowych usług

 – Wszystkie teksty do publikacji powinny zawierać określone 
informacje: tytuł i nazwisko autora, dział do jakiego są prze-
znaczone i datę.

Odwiedzający oficjalną stronę Ruchu mogli na niej znaleźć in-
formacje zgrupowane w dwóch działach – Prezentacja i Aktualno-
ści. W dziale Prezentacja gromadzone były informacje mające na 
celu przybliżenie Ruchu tym, którzy go nie znają lub też osobom 

 45 P. Bolek, A. Dawidziuk, Serwis WWW Ruchu Światło-Życie, w: I Ogólnopolskie 
Seminarium „Internet jako narzędzie ewangelizacji”, Warszawa 1998, s. 131.
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poszukującym informacji na temat Ruchu. Dział Aktualności peł-
nił rolę serwisu informacyjnego. Zawierał informacje o ważnych 
dla Ruchu wydarzeniach czy inicjatywach, zarówno o charakte-
rze ogólnopolskim, jak i diecezjalnym. Od 15 do 21 VIII 1997 roku 
członkowie Zespołu ds. Internetu poprowadzili jedną z oaz w serii 
ORD 2000 w Krościenku, dotyczącą tematu „Chrześcijanin a współ-
czesny świat mass mediów”. Rekolekcje poruszały problemy sposobu 
współpracy z mass mediami, wychowania do dojrzałego korzystania 
z mass mediów. Ich celem było zdobycie umiejętności koniecznych 
do współpracy z mediami wraz z elementami pedagogiki mediów. 
Jako kontynuacja ORD 2000 na temat mass mediów w dniach 24-26 
X 1997 odbyła się w Zielonce k. Warszawy oaza modlitwy poświęcona 
tematowi: „Różne oblicza telewizji”. Program zawierał konferencje 
poświęcone problemowi dojrzałego korzystania z telewizji czy zagad-
nieniu izolacji człowieka, który coraz częściej wybiera konsumpcję 
zamiast komunikacji. Uczestnicy dobyli wówczas również wizytę 
w redakcji Telewizji Polskiej46.

W okresie od lutego do maja 2000 roku przygotowano poddomeny 
dla wszystkich diecezji, aby wszyscy zainteresowani mogli korzystać 
z dobrodziejstw stron oazowych. Po uporządkowaniu wszystkich 
spraw formalno-prawnych podjęto na nowo próbę zintegrowania 
środowiska, zebrania wszystkich osób zainteresowanych Internetem 
jako narzędziem komunikacji i ewangelizacji. Na Krajowej Kongre-
gacji Odpowiedzialnych 26 II 2000 roku odbyło się spotkanie, na 
którym zaprezentowano ideę, członków diakonii, możliwości. Było 
to spotkanie diakonii diecezjalnych mass mediów, środków przekazu 
itp. oraz redakcji stron www pism diecezjalnych Ruchu. W spotkaniu 
wzięły udział osoby z 14 diecezji, zaangażowane zarówno tworzenie 
stron www, jak i prowadzenie radia oraz redagowanie prasy. Jednym 
z owoców spotkania w Częstochowie było nawiązanie kontaktów oraz 
zorganizowanie w maju kolejnego spotkania w Warszawie (majówka 
medialna, Warszawa – Tarchomin 12-14 V 2000). Spotkanie zgroma-
dziło przedstawicieli pism oazowych, twórców stron internetowych 

 46 A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, To już dziesięć lat…, „Oaza” 2006, nr 79, s. 28-29.



ks. Kamil Prus

| 144 |

oraz osoby pracujące zawodowo w mass mediach. W czasie tego 
spotkania uczestnicy doszli do wniosku, że stanowią jedną diakonię, 
mimo pracy w różnych mediach (prasa, radio, Internet). Diakonia ta 
została początkowo nazwana Diakonią Mass Mediów i zaczęła mieć 
już charakter ogólnopolski47. 

Obecnie, od 8 XII 2009 roku, zespół redakcyjny serwisu oaza.pl 
składa się z następujących osób: Wioletta Szepietowska – redaktor na-
czelny (Wrocław), Ks. Adam Banaszek (Warszawa-Praga), Krzysztof 
Jankowiak (Poznań), Agnieszka Salamucha (Warszawa/Lublin), Syl-
wia Konkol (DKS Gdańsk), Magdalena Perucka (DKS Elbląg), Dorota 
Stańdo (Łódź), Piotr Niedzielski (Łódź), Szymon Waliczek (Bielsko-

-Żywiecka), Paweł Kudas (Radom), Kamil Lipiński (Warszawa-Praga), 
Jan Halbersztat (Warszawa), Anna Nowak (Kazachstan), Michał 
Seredyński (Warszawa), Jacek Wizimirski (Włocławek)48.

2. Wychowanie do korzystania ze środków komunikowania 
społecznego w formacji oazowej

a. Elementy wychowania do mediów w formacji I i II etapu 
edukacyjnego

Uczestnicy w świat mediów wprowadzani są stopniowo. W progra-
mie Oazy Dzieci Bożych zagadnienie pojawia się jedynie sygnalnie, 
ostrzegając przed możliwymi niebezpieczeństwami. W wieku do-
rastania, kiedy gimnazjaliści podatni są na wszelkiego rodzaju uza-
leżnienia, program przestrzega przed niewłaściwym korzystaniem z  
telewizji i złym doborem filmów oraz gier komputerowych49, zwraca 
uwagę na wpływ mass mediów na człowieka50 oraz na niebezpie-
czeństwa, które niosą reklamy51. Formacja zaznacza, w jaki sposób 

 47 Tamże, s. 30.
 48 http://www.oaza.pl/dokument.php?id=2438, data pobrania: 21 IX 2013 roku.
 49 M. Sędek, Podręcznik Oazy Nowej Drogi I stopnia, Kraków 2005,s. 138.
 50 M. Sędek, Ewangeliczne Rewizje Życia po II stopniu OND, Krościenko nad 
Dunajcem 2004, s. 136.
 51 M. Sędek, Ewangeliczne Rewizje Życia po I stopniu OND, Kraków 2006, s. 93.



Formacja do korzystania ze środków komunikowania społecznego…

| 145 |

świat wirtualny niesiony młodemu człowiekowi przez media, może 
zniekształcać prawdziwy obraz świata52. 

b. Elementy wychowania do mediów w formacji 
deuterokatechumenalnej i formacji rodzin 

W formacji deuterokatechumenalnej zasadnicze akcenty położone są 
Słowo i Sakrament. Uczestnicy nie są już tylko przestrzegani przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi ze złego korzystania ze środków 
komunikowania społecznego, lecz uczą się, w jaki sposób korzystanie 
z nich może mieć udział w ich rozwoju wiary. Podczas Oazy No-
wego Życia 1st, uczestnicy poznają gatunki literackie w czasie szkoły 
liturgicznej53. Na 2st. Oazy Nowego Życia mowa jest o zbawczym 
dialogu w sakramentach i przejściu od komunikowania się do ko-
munii Chrystusem54.

Wzorcem doskonałego komunikowania-komunii jest Jezus Chry-
stus „Głosiciel doskonały”. W Nim dokonało się idealne utożsamienie 
Boskiego Nadawcy z ludzkim odbiorcą. To On przystosował Boską 
komunikację do ludzkiej mowy, mentalności, stanu i sytuacji życio-
wej. Przez ustanowienie Eucharystii stworzył najdoskonalszą formę 
międzyosobowej i wspólnototwórczej komunii, jakiej dostąpić może 
człowiek. Kończąc swoje dzieło udzielił światu Ducha Świętego, który 
jest podstawą każdej prawdziwej wspólnoty i rzeczywistego zjedno-
czenia55. Po takim przygotowaniu na 3st. uczestnicy uczą się wyrażać 
własne emocje i wchodzą w dialog z innymi członkami grupy przez 
Szkołę Chrystusa i Drogę do wspólnoty. Dzięki tym spotkaniom 
potrafią oni spojrzeć z dystansem na zjawiska zachodzące we współ-
czesnym świecie56.

 52 M. Sędek, Ewangeliczne Rewizje Życia po III stopniu OND, Kraków 2009, s. 34.
 53 Szkoła liturgiczna 1stopnia.
 54 F. Blachnicki, Oaza Nowego Życia II stopnia . Podręcznik, dz. cyt., s. 3.
 55 J. Szymik, Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, w: Ethos 6 (1993) nr 4 
(24) s. 38-40.
 56 Droga do wspólnoty, Kraków 2007, s. 3-17, Szkoła Chrystusa, b.m.w. 1987, s. 1.
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Formacja medialna w małżeństwach Domowego Kościoła skupia 
się wokół tematyki jedności budowanej przez dialog małżeński57. 
Porozumiewanie się w duchu miłości i szczerości przyczynia się do 
umacniania więzi między małżonkami oraz ich dziećmi. Rodzina 
jest wspólnotą ludzi, w której nie tylko mocne są więzi, ale również 
widnieje intensywne oddziaływanie między jej członkami58. Z tego 
względu duży nacisk w kręgach Domowego Kościoła położony jest 
w formacji oazowej na dialog i jego rozwój. Sami zaś rodzice są od-
powiedzialni za tworzenie katechumenatu rodzinnego. Przy pomocy 
słowa i przykładu, mają stawać się dla swoich dzieci pierwszymi 
zwiastunami wiary w ich dochodzeniu do dojrzałości chrześcijań-
skiej59. Środki komunikowania społecznego, jeśli poprzedzone będą 
wcześniejszą formacją intelektualno-moralną, mogą przyczynić się do 
budowania jedności między ludźmi i większego poczucia wspólnoty. 
W przeciwnym razie mogą wzmagać nieporozumienie i niezgodę60. 

3. Propozycja programu formacyjnego Diakonii 
Komunikowania Społecznego

a. Plany ks. Franciszka Blachnickiego

Ksiądz Franciszek Blachnicki widział potrzebę włączania w dzia-
łalność Ruchu środków komunikowania społecznego takich, jak: 
film, radio, telewizja, kasety, przeźrocza61, w celu lepszego przez 
niego głoszenia Ewangelii. Z tego powodu, już będąc na obczyźnie, 
postanowił zorganizować rekolekcje Oazę Rekolekcyjną Diakonii 
Przekazu Słowa.

Rekolekcje te oparte były na ogólnym schemacie, wypróbowa-
nym i stosowanym przez Ruch. Tematami poszczególnych dni były 
hasła ORD (Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa 

 57 Zasady Domowego Kościoła, Krościenko 2006, nr 13., s. 8.
 58 B., A. Guzik, Komunikacja w małżeństwie i rodzinie, Krosno 2005, s. 4-8.
 59 KK 1.
 60 CeP 9.
 61 Szkoła Chrystusa, dz. cyt., s. 94.
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Kultura) rozumiane w aspekcie przekazu słowa. Pierwszego dnia 
uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób światło 
przekazu można uczynić życiem, pomocą dla budowania wspólnoty 
z Bogiem i ludźmi? Drugiego dnia poddawali stosunek mass me-
diów i ich wpływ do wychowania nowego człowieka. Trzeciego dnia 
zastanawiano się, jak mass media mogą służyć budowaniu nowej 
wspólnoty. Natomiast w czwartym dniu szukali roli mass mediów 
w tworzeniu i szerzeniu nowej wspólnoty62. 

b. ORD 2000

Problematyce mass mediów poświęcona była trzecia seria ORD 2000, 
w której uczestniczyli animatorzy podejmujący pracę redakcyjną 
w diecezjalnych biuletynach Ruchu, oraz pracownicy i korespondenci 
znanych tygodników katolickich, jak również gazetek parafialnych. 
Rekolekcje te odbyły się w dniach 15 do 21 VIII 1998 roku w Cen-
trum – Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem (wcześniejsze takie 
rekolekcje odbyły się od 17 do 21 VIII 1997 roku)63.W czasie rekolekcji 
starano się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób współpracować 
z mass mediami i jak wychowywać do dojrzałego korzystania z nich?

Istotna była nauka podstawowych umiejętności potrzebnych we 
współpracy z mass mediami oraz zapoznanie się z elementami peda-
gogiki mass mediów, by wychowywać siebie i innych do dojrzałego 
korzystania z nich.

Tematy kolejnych dni, oparte na tradycyjnym schemacie ORD, 
podejmowały zagadnienia relacji: osoby ludzkiej, Kościoła, świata 
i kultury do rzeczywistości mass mediów. Tematy te były rozwijane 
podczas przedpołudniowej katechezy z zakresu teologii środków 
komunikowania społecznego, którą zazwyczaj kończyła mini-konfe-
rencja prasowa, dająca okazję do zadawania trudnych pytań prowa-
dzącym jak też będąca ćwiczeniem umiejętności formułowania pytań. 

 62 Archiwum DKS, Schemat ORD Przekazu Słowa .
 63 Archiwum DKS, Działalność Zespołu ds . Internetu Ruchu Światło-Życie . 
Kalendarium .
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W programie każdego dnia znajdowały się warsztaty dziennikar-
skie oraz redakcji technicznej. Pierwszego dni uczestnicy przygoto-
wali przegląd prasy, a następnego dnia mieli już okazję spróbować 
swoich sił w gatunkach informacyjnych redagując informację z życia 
Krościenka lub Centrum Światło-Życie. Okazją do zaznajomienia 
się z gatunkami publicystycznymi było pisanie felietonu. Podczas 
warsztatów nie zabrakło też podstawowego ABC redakcji technicznej 
oraz tematyki związanej z Internetem.

c. ORDKS i spotkania w ciągu roku

Od 1997 roku odbywają się kilka razy w roku spotkania osób za-
angażowanych w posługi o charakterze formacyjno-szkoleniowym 
DKS. Organizowane były ORD Mass media w 1997 roku i 1998 roku, 
natomiast od 2002 roku DKS organizuje Oazę Rekolekcyjną Diakonii 
Komunikowania Społecznego64. ORDKS jest okazją do poznawania 
się i budowania wspólnoty – między sobą i z Bogiem. Poruszane są 
tematy: jak przeżyć własne życie jako dar z siebie? Czym jest diako-
nia? Co to znaczy, że Kościół jest wspólnotą charyzmatów i służb? 
Jak służyć we współczesnych realiach w Kościele i świecie? Istnieją 
spotkania w grupach nt. komunikowania interpersonalnego i spo-
łecznego oraz warsztaty dziennikarskie.

Formacja w DKS to nie tylko spotkania w formie rekolekcyjnej, ale 
również praca roczna w ramach Centralnej Diakonii Komunikowania 
Społecznego lub w DKS we własnych diecezjach. 

Spotkanie wspólnoty diakonijnej ma następujące wymiary65:
 – modlitewny  – tworzący z  członków diakonii rzeczywistą 

wspólnotę
 – z życia Kościoła – rozważanie bieżącego nauczania Magisterium 

Kościoła w świetle odczytywania „znaków czasu”;
 – z życia Ruchu – bieżące pomoce formacyjne do formacji per-

manentnej przewidziane na kolejny rok formacji zgodny z te-
matem roku;

 64 Archiwum DKS, Sprawozdanie z działalności DKS z 26 IX 2002 roku .
 65 http://www.oaza.pl/cdks/archives/95, data pobrania: 21 IX 2013 roku.
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 – formacja diakonijna – wchodzenie w charyzmat Ruchu dokonuje 
się zwłaszcza w czasie okresów „mocnych” roku liturgicznego;

 – formacja specjalistyczna – zdobywanie pewnej specjalizacji 
zgodnej z posługą w ramach diakonii;

 – zadania praktyczne – związane z konkretną posługą członków 
diakonii w swoim środowisku.

Formacja ogólnodiakonijna odbywa się zgodnie z założeniami 
Diakonii Liturgicznej z 1996 roku, zaaprobowanymi przez Komisję 
Teologiczno-Programową Ruchu w 2000 roku. Ten wymiar formacji, 
czyli głębsze i bardziej dojrzałe wniknięcie w charyzmat Ruchu, re-
alizowany jest w oparciu o tematy ORD: Rok I - Światło-Życie; Rok 
II – Nowy Człowiek; Rok III – Nowa Wspólnota; Rok IV – Nowa 
Kultura. Pozwala to objąć całościowo sprawy Kościoła i stwarza natu-
ralne drogi jedności z innymi diakoniami. Są to spotkania w grudniu, 
lutym, marcu, kwietniu i maju66.

Formacja specjalistyczna opiera się na elementach Programu czte-
roletniej podstawowej formacji specjalistycznej Diakonii Komuniko-
wania Społecznego Ruchu Światło-Życie.

Pierwszy rok (Światło-Życie) obejmuje zagadnienia wstępne: Dia-
konia Ruchu Światło-Życie, Komunikowanie międzyludzkie, Diako-
nia Komunikowania Społecznego, następnie w następnych miesiącach 
omawiane są poszczególne środki komunikowania: prasa, film, radio 
telewizja, Internet oraz sposoby komunikowania i komunikacja za 
pomocą pojęć. Drugi rok formacji (Nowy Człowiek) porusza kwe-
stię zadań środków komunikowania społecznego: zapewnienie roz-
rywki, przekazu informacji, reklama i kształtowanie opinii publicznej; 
zwraca również uwagę na zjawiska psychologiczno społeczne zwią-
zane z mass mediami. Trzeci rok (Nowa Wspólnota) skoncentrowany 
jest na zagadnieniu: środki komunikowania społecznego a Kościół, 
czyli co Kościół mówi o środkach komunikowania społecznego, jak 
się do nich odnosił w przeszłości i obecnie. Kolejnymi tematami są: 
fakt religijny jako sposób komunikowania i akceptacja przez Kościół 
środków przekazu, propaganda, reklama a ewangelizacja. Czwarty 

 66 Tamże, data pobrania: 21 IX 2013 roku.
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rok formacji (Nowa Kultura) zajmuje się dydaktycznymi i pedagogicz-
nymi zasadami dostosowania posługi przez przepowiadanie Dobrej 
Nowiny, prasą godziwą i niegodziwą, filmem telewizją oraz radiem, 
a także DKS środkach komunikowania społecznego67.

Celem niniejszego artykułu było wykazanie, w jaki sposób środki 
komunikowania społecznego mogą przyczyniać się do głoszenia przez 
Kościół Ewangelii współczesnemu światu. Na podstawie materiałów 
formacyjnych Ruchu Światło-Życie oraz sprawozdań Diakonii Komu-
nikowania Społecznego, zauważono, że środki komunikowania spo-
łecznego są co raz intensywniej wykorzystywane przez ruch oazowy 
i pomagają mu otworzyć się na współczesny świat oraz w przepływie 
informacji w ramach samego Ruchu. 

Formacja w Ruchu Światło-Życie na każdym etapie przedstawia 
elementy edukacji medialnej. Dalsze badania w kwestii formacji do 
korzystania ze środków komunikowania społecznego powinny iść 
w stronę analizy rozwoju członków ruchu oazowego w poszczegól-
nych diecezjach w ich stosunku do mediów. Interesujące mogą być 
wnioski z próby uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy osoby czer-
piące z formacji oazowej, znając zagrożenia płynące z niewłaściwego 
użytkowania mediów, są w stanie odpowiadać na niebezpieczeństwa 
oraz w sposób twórczy stymulować należyte podejście do świata 
techniki. Warto również przyjrzeć się samemu rozwojowi Diakonii 
Komunikowania Społecznego i kierunkowi, w jakim chciałaby ona 
podążać w przyszłości. 

Key words: social communication , signs of the times , the media, 
formation, community, the Light-Life Movement, Oasis

 67 Archiwum DKS, Nagranie dźwiękowe z ORDKS 2006.
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Summary
Formation to use the means of social communication in the Light-Life 

Movement.

The aim of the paper was to demonstrate that the Light-Life Movement uses 
means of social communication for training its members. The author based 
the argument on the statement that the Church should remain in dialogue 
not only with the faithful, but also with the whole world, and constantly 
open up for new “signs of the times”, interpreting them as God’s way of 
speaking. Bearing in mind the growing importance and availability of the 
media in the modern world, the author claims that the Church community, 
in order not to lose contact with those to whom it is sent, should also take 
into account the development of new technologies to achieve its goal, which, 
after all, is the salvation of man. Within the framework of the Light-Life 
Movement, there was established the Social Communication Diaconia. Its 
mission is to preach the Gospel through the media, and by doing that serve 
the interchurch dialogue and the dialogue of the Church and the world. The 
author points out that this is a continuation of the thought of Rev. Franciszek 
Blachnicki, the founder of the Movement, a man open to recent challenges 
faced not only by the Church, but also by many talented persons in the 
Movement. Also, the author notes that members of the Oasis are introduced 
into the media world gradually, depending on the age at which they begin 
their service. At first, they are only warned about the potential dangers. 
Later, however, they are taught that thanks to them they can develop their 
faith and build community with other people.

Bibliografia
A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, Kto jest kim?, „Oaza” 2006, nr 81.
A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, To już dziesięć lat…, „Oaza” 2006, nr 79.
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 39.Archiwum DKS, Działal-

ność Zespołu ds . Internetu Ruchu Światło-Życie . KalendariumArchiwum 
DKS, Prezentacja DKS z 18 I 2003 roku .

Archiwum DKS, Sprawozdanie z działalności DKS z 26 IX 2002 roku .
B., A. Guzik, Komunikacja w małżeństwie i rodzinie, Krosno 2005.
B., A. Guzik, Komunikacja w małżeństwie i rodzinie, Krosno 2005.
Droga do wspólnoty, Kraków 2007, s. 3-17, Szkoła Chrystusa, bmw 1987.
Dzięgielewska, A. Rakoczy, To już dziesięć lat…, „Oaza” 2006, nr 79.
E. Borkowska, Oazowe czasopisma czyli słowo o słowie, „Oaza” 2006 nr 80.



ks. Kamil Prus

| 152 |

Encyklopedia chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 700. A Dzięgielewska, A Ra-
koczy „Oaza” 1992, nr 1, s. 21. „ Oaza” 1992, nr 4..

„Eleuteria” 1985, nr 4, s. 1.
„Eleuteria” 1985, nr 6, s. 9.
„Eleuteria” 1999, nr 37, s. 3.
H. W. A. Dzięgielewska, A. Rakoczy, Kto jest kim?, „Oaza” 2006, nr 81.
http://radio.oaza.pl/audycje/, data pobrania: 21 IX 2013 roku.
http://www.oaza.pl/old-bin/showdoc.cgi/doc/42/index.html, data pobrania: 

21 IX 2013 roku
http://www.radio.oaza.pl/kim-jestesmy-2/, data pobrania: 21 IX 2013 roku
http://www.radio.oaza.pl/mamy-juz-roczek/#more-387, data pobrania: 21 

IX 2013 roku.
J. Szymik, Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, w: Ethos 6(1993) 

nr 4 (24).
M. Lis, Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-

2002, Częstochowa 2002.
M. Sędek, Ewangeliczne Rewizje Życia po II stopniu OND, Krościenko nad 

Dunajcem 2004.
M. Sędek, Ewangeliczne Rewizje Życia po I stopniu OND, Kraków 2006.
M. Sędek, Ewangeliczne Rewizje Życia po III stopniu OND, Kraków 2009.
M. Sędek, Podręcznik Oazy Nowej Drogi I stopnia, Kraków 2005, s. 138.
P. Bolek, A. Dawidziuk, Serwis WWW Ruchu Światło-Życie, w: I Ogólnopol-

skie Seminarium „Internet jako narzędzie ewangelizacji” ,Warszawa 1998.
Przemysław Cierniak, Czy Ruch potrzebuje radia?, „Oaza” 2011, nr 100.
W. Piwowarski, Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 199

Ks. Kamil Prus – ur. w 1986 roku w Mińsku Mazowieckim, kapłan diecezji 
warszawsko-praskiej, mgr teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie. Obecnie wikariusz parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowie-
ckim oraz student studiów teologicznych w Instytucie Formacji Pastoralno-

-Liturgicznej na KUL-u.



| 153 |

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW

Rok X 2015 Nr 3 (28)

Marlena Tyburska

INTERNET WSPÓŁCZESNYM AREOPAGIEM 
EWANGELIZACJI

Internet today Areopagus Evangelization.

Ewangelizacja – jak wynika z dokumentów Kościoła, np. z adhortacji 
Catechesi Tradendae (n.19), ewangelizacja jest takim głoszeniem Je-
zusa Chrystusa, które prowadzi do nawrócenia człowieka, czyli spot-
kania z żywym Jezusem i oddania swojego życia Jezusowi jako Panu 
i Zbawicielowi. Doświadczenie misjonarzy i osób zajmujących się 
aktywnie ewangelizacją uczy, że najlepszym sposobem ewangelizacji 
jest bezpośrednie świadectwo. Czy więc możliwa jest ewangelizacja za 
pośrednictwem Internetu? Wspominają o tym opublikowane doku-
menty Kościół w Internecie oraz Etyka w Internecie1. Papież Jan Paweł 
II szczególnie w ostatnich latach swojego życia mocno akcentował 
potrzebę „nowej ewangelizacji”. Potrzebę – jak tłumaczył – głoszenia 
tej samej Ewangelii Chrystusowej, ale z nowym zapałem, na nowe 
sposoby, przy użyciu nowych narzędzi i metod.

Internet – 24 stycznia 2002 r. Ojciec Święty ogłosił list na 36. Dzień 
Środków Społecznego Przekazu. List ten poświęcony był roli Inter-
netu w dziele ewangelizacji i kształtowania człowieka. Internet – nowe, 
potężne źródło informacji i komunikacji – wszedł na stałe do użycia 
wielu milionów użytkowników. Stąd też stał się zarazem narzędziem 
formacyjnym i kulturowym, którego roli nie można ignorować. Na-
leży pamiętać, że Internet jest środkiem do celu, a nie celem samym 
w sobie. Może on stworzyć doskonałą infrastrukturę ewangelizacji, 
pod warunkiem, że człowiek kompetentnie będzie z niego korzystał, 
ze świadomością jego zalet, ale także wad.

 1 M. Przybysz, T. Wielebski (red.), Media w duszpasterstwie, Warszawa 2014.
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Narzędzie – wszystkie inne środki masowego przekazu, tak In-
ternet jest dobrem, które należy umiejętnie wykorzystać. Człowiek 
współczesny potrzebuje szybkiej, rzetelnej informacji i komunikacji. 
Rozwój poszczególnych nauk, dziedzin życia osobowego i społecz-
nego jest tak duży, że znalezienie jakiejś informacji w systemie trady-
cyjnego wyszukiwania w zbiorach bibliotecznych czy archiwalnych 
stałoby się udręką i hamulcem w rozwoju wiedzy. Zatem potrzebne 
są szybkie i sprawne narzędzia i pomoce, które ułatwią dotarcie 
do źródeł. Należy bardzo mocno i stanowczo podkreślić, że media 
(w tym Internet) nie robią niczego samorzutnie. Są one narzędziami. 
Taki będzie efekt ich stosowania, jak ich człowiek użyje.

Teologia Pastoralna, czyli praktyczna to nie znaczy tylko nauka 
z podręczników suchych faktów o Bogu i religii, ale codzienność życia 
w którą wpisany jest Bóg2. 

Bóg, człowiek i Kościół, to trzy podstawowe jednostki tworzące 
całość i sens tego świata poprzez wyrażanie się człowieka w Kościele 
dla Boga szukanego w życiu codziennym.

Dlatego też media powinny być podstawowym narzędziem w dusz-
pasterstwie i ewangelizacji czy to na poziomie parafii czy diecezji. 
Płaszczyzna medialna jest bardzo zakorzeniona we współczesnych 
czasach. Toteż korzystanie z dóbr Internetu ukierunkowane jest na 
zdobywanie doświadczenia praktycznego w obyciu z mediami. Taką 
możliwość daje działalność w Internecie czy TV Internetowej ze 
względu na duże zaangażowanie każdego z osobna, aby stworzyć 
zespół, który odpowiedzialny jest za dane narzędzie w Internecie. 

I tak na przykład aby powstał jeden filmik gotowy do wstawie-
nia na stronę parafii czy telewizję parafialną, potem na YouTuba, 
należy3:

 – Znaleźć temat i opracować wstępny scenariusz co chcemy po-
kazać i powiedzieć o swojej parafii

 – Uformować grupę medialna odpowiedzialną za wydarzenie 
(min. 3 osoby)

 2 R. Kamiński, Teologia Pastoralna, Lublin, s. 18.
 3 E. Chudziński, Słownik wiedzy o mediach, s. 250.



Internet współczesnym areopagiem ewangelizacji

| 155 |

 – Wykonać nagrania obrazów, dźwięków, np. wywiady, sondy
 – Przejrzeć i wybrać adekwatne sekwencje z nagranego materiału, 

z tzw. surówki
 – Montaż, czyli odpowiednie połączenie wszystkiego w jedną, 

spójną całość 
 – Akceptacja kierownika produkcji
 – Wypuszczenie w „świat”.

Taki podział współpracujących ze sobą osób pozwala na kształ-
towanie umiejętności zarządzania swoim czasem. Ukazuje również 
odpowiedzialność, która zamyka się w znane powiedzenie „jeden za 
wszystkich wszyscy za jednego”. Gdyż każdy z wymienionych etapów 
musi mieć odpowiedzialną jednostkę, których działania w połączeniu 
uzyskują całość oczekiwanego materiału. 

Całość, która może uświadamiać widzom różne wartości czy to 
religijne czy społeczne albo kulturalne, gdyż Internet i TV Interne-
towa jest zawsze tam gdzie dzieje się coś ciekawego. 

Plany parafii w programowaniu duszpasterskim powinny uwzględ-
niać długofalowe działanie telewizji internetowej, nie tylko z okazji 
specjalnych wydarzeń czy uroczystości. Jako twórca tv należy mieć 
ambicje na działalność nie tylko taką, która wpisze się w kanony 
dziennikarstwa, ale dążącą do stworzenia, ukazania innowacyj-
nych form przekazu obrazu i słowa poprzez „obiektywny obiektyw 
kamery”4. Praca na nad tym aby obiektyw kamery, który ma pewne 
ograniczenia w ramach swojej budowy, struktury miał w 100% nie-
ograniczoną wyobraźnie operatora, który musi widzieć wszystkie 
aspekty w czasie danego nagrania, bo nie można zamykać się na 
ograniczenia „kwadratury oka kamery”.

Kościół zachęca do szerzenia orędzia poprzez to narzędzie do-
tarcia do społeczeństwa. Kluczowe zagadnienia dotyczące nowych 
mediów jakim jest Internet i jego wszystkie narzędzi oraz możliwości 
zastosowania jej w duszpasterstwie poruszone zostały w Instrukcji 
Duszpasterskiej o Środkach Społecznego Przekazu – Communio 
et progressio, Aetis Novae. Treść instrukcji Aetis nova (1992) jako 

 4 A. Skworz, A. Niziołek (red.), Biblia dziennikarstwa, Warszawa 2011, s. 200. 
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uzupełnienie Communio et progerssio jest refleksją na progu nowej 
ery komunikowania. Dokument ten zapożycza klasyczny schemat: 
widzieć – oceniać – działać. Instrukcja powołując się na treść adho-
ratcji Evangelii nuntiandi podkreśla konieczność nowego podejścia do 
rzeczywistości środków przekazu w kulturze nowoczesnych narzędzi, 
nowego języka, nowej techniki oraz nowych postaw psychologicznych. 
Zainteresowanie tą tematyką jest również zauważalne w naucza-
niu Pawła VI, który wyraził pragnienie, aby instytucje katolickie 

„umiały śledzić uważnie rozwój nowoczesnych technik i odpowiednio 
je wykorzystywać do szerzenia ewangelicznego orędzia w sposób 
odpowiadający współczesnemu człowiekowi”. W kwestii ewangeli-
zacji, o której Papież może mówić ze szczególną odpowiedzialnością, 
Internet „dostarcza informacji i pobudzając zainteresowanie, umoż-
liwia on początkowe zetknięcie się z przesłaniem chrześcijańskim, 
zwłaszcza pośród młodych, którzy coraz bardziej zwracają się do 
świata cyberprzestrzeni jako okna na świat”, bo „Kościół byłby winny 
przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które 
ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali”5.

Kościół jest wierny również nakazowi Chrystusa: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”6. Kościół urzeczy-
wistniając się w świecie, ze zdobyczy świata korzysta, czyli z narzę-
dzi, które czynią skutecznie Ewangelizację i głoszenie Słowa Bożego. 
Środki masowego przekazu mają ogromne znaczenie w kształtowa-
niu świadomości społecznej człowieka. Przez wiele lat prasa, radio 
i telewizja były jedynymi źródłami informacji. Jednak przez ostatnie 
dziesięciolecia towarzyszy społeczeństwu nowy sposób komunikacji, 
nowa technika przesyłania informacji – Internet. Coraz częściej Inter-
net nazywa się „medium XXI wieku”. Papież Jan Paweł II media okre-
ślił jako „pierwszy Areopag współczesnych czasów”7, które mocno 
wkraczają w sferę religijności człowieka. Są „źródłem wiadomości 

 5 Paweł VI, Encykilka Evangelii nuntiandi.
 6 Mk 16,15
 7 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, s. 37.
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i informacji o wydarzeniach, ideach i osobistościach z życia religijnego 
oraz służą jako narzędzia ewangelizacji i katechezy”8 

Teoria trójpodziału władzy, stworzona na przełomie XVII i XVIII 
wieku przez Monteskiusza, wyróżniała władzę sądowniczą, ustawo-
dawczą oraz wykonawczą. Dzisiejsze czasy wymagają uzupełnienia 
o kolejną władzę, jaką są media. Stoją one na straży demokracji i pra-
worządności, sprawują funkcję kontrolną. Mają na celu weryfikacje 
postępowania władz pod kątem zgodności z formalnymi, jawnymi 
i deklarowanymi regułami postępowania . Dzięki pracy dziennikarzy 
wiele afer zostało ujawnionych. Najsłynniejszym przykładem może 
być ujawniony skandal polityczny tzw. afera Watergate czy ukazanie 
przez Wikileaks najbardziej skrywanych uchybień w działalności 
świata politycznego, biznesowego i bankowego9. Obecność mediów 
jest widoczna na płaszczyźnie każdego środowiska w którym żyje 
człowiek. Wszyscy są zachęcani do korzystania z ich dobrodziejstw 
jako narzędzi do promocji, zaistnienia w świecie. Pierwsze prym 
wiodą social media, czyli media społecznościowe10. Dają one szanse 
na interakcję między internautami. Ma ona na celu wymianę poglą-
dów, podawanie informacji, a także dzielnie się innymi materiałami 
pomiędzy sobą. Media społecznościowe to media do międzyoso-
bowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi ko-
munikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację 
społecznościową. Dzięki wszechobecnej dostępności media społecz-
nościowe diametralnie zmieniły sposób komunikacji zarówno organi-
zacji, społeczności, jak i indywidualnych użytkowników, oraz stały się 
naturalnym miejscem wymiany informacji. Media społecznościowe 
występują pod wieloma postaciami, między innymi spotkać je można 
w formie magazynów, blogów, fotoblogów, weblogów, mikroblogów, 
wiki, wideoblogów, podcastów, serwisów gromadzących muzykę, 

 8 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Środkach Społecznego 
Przekazu, 11.
 9 Zob. Na temat.pl, http://natemat.pl/77711,piata-wladza-szesc-najwiekszych-

-skandali-ujawnionych-przez-wikileaks (dostęp 25.05.15).
 10 M. Przybysz, T. Wielebski (red.), Media…, dz. cyt. s. 231-280.



Marlena Tyburska

| 158 |

zdjęcia i video, rankingów oraz zakładek społecznościowych (social 
bookmarkingu). 

Możemy wyróżnić kilka rodzajów mediów społecznościowych: 
 – blogi i mikroblogi (np. Blip, Twitter); 
 – społeczności kontentowe (np. YouTube, Vimeo, Wikipedia); 
 – serwisy społecznościowe (np. Facebook, Nk.pl, Google+); 
 – wirtualne światy gier (np. World of Warcraft); 
 – wirtualne światy społecznościowe (np. Second Life)11. 

Przedsiębiorstwa mogą zwracać się ku mediom społecznościo-
wym jako mediom stworzonym przez konsumenta. We wszystkich 
definicjach mediów społecznościowych powszechnie pojawiającym 
się wątkiem jest współpraca technologii z interakcją społeczną dla 
współtworzenia wartości przedsiębiorstwa. Ludzie zdobywają in-
formacje, edukację oraz inne dane z mediów elektronicznych, jak 
i drukowanych. Media społecznościowe są dalekie przemysłowym 
oraz tradycyjnym mediom, takim jak gazety, czasopisma, telewizja 
czy film. Są stosunkowo niedrogie i łatwo dostępne dla każdego, kto 
chce uzyskać lub opublikować informację. Jedną z najbardziej cha-
rakterystycznych cech zarówno dla mediów społecznościowych, jak 
i przemysłowych jest zdolność docierania do małej i dużej liczby od-
biorców. Na przykład blog, jak i telewizja mogą zarówno nie dotrzeć 
do nikogo, jak i dotrzeć do globalnej grupy osób. Wszystkie narzędzia 
są publicznie i powszechnie dostępne niewielkim lub wręcz żadnym 
kosztem. Dużym plusem takich mediów jest szybki przepływ infor-
macji, które raz opublikowane zostaną na zawsze w sieci. Wpływanie 
poprzez media społecznościowe na ludzkość wykorzystują rządy 
najsilniejszych państw wykorzystując media społecznościowe takich 
jak na przykład Facebook do prowadzenia polityki zagranicznej, jak 
i wewnętrznej oraz do analizowania postaw od pojedynczego czło-
wieka do całych grup społeczności. Używane są do kreowania postaw 
społecznych zgodnych ze swoimi celami politycznymi. Czemu, więc 
nie wykorzystać tej szansy jaką dają narzędzia współczesnego medial-
nego świata do ukazywania wiary? W jaki sposób ją ukazywać? Czyż 

 11 M. Przybysz, T. Wielebski (red.), Media…, s. 243.
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nie można rzec, że mamy Papieża mediów? Najpierw medialny Jan 
Paweł II, za nim podąża, obecny jeszcze mocniej w mediach, papież 
Franciszek z przekazem orędzia Słowa Bożego w środkach masowego 
przekazu. Papież jest posiadaczem konta na Twitter12, którego jest 
aktywnym użytkownikiem, wychodzi naprzeciw mediom, nie od-
mawia współpracy z nimi. Dlatego też parafie ze swoimi Radami 
Parafialnymi powinny wychodzić naprzeciw potrzebom nie tylko 
Kościoła lokalnego, ale i całej społeczności ją tworzącej. Zachęcać 
poprzez transmisje tego co na co dzień szary człowiek nie znajdzie 
w tradycyjnej telewizji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 
głoszenie kazań. Co tydzień na każdej mszy świętej są głoszone piękne 
kazania, poruszające serca, ale niestety do tych co zawsze są i to 
wiedzą. A co z tymi którzy nie potrafią się przekonać do chodzenia do 
Kościoła albo nie znajdują na to czasu? Czemu nie dać im na początek 
jako zachęty możliwość i wybiórczego oglądania różnych treści nie 
tylko z Eucharystii niedzielnej. Te jednostki należy uświadamiać ze 
zdwojoną siła. Jak inaczej jak nie przez Internet, który stał się częścią 
życia człowieka. Nie można oderwać religijności od codzienności, ani 
codzienności od religijności. Obie te rzeczywistości się przenikają 
tworząc człowieka. Pozbawienie którejkolwiek, powoduje w pewnym 
sensie okaleczenie człowieka. Niezwykle istotne jest więc, „aby ludzie 
we wszystkich strukturach Kościoła korzystali twórczo z Internetu, 
wypełniając swe zobowiązania i pomagali wypełniać misję Kościoła. 
Zatem, Internet – jak wszystkie inne media – ma przemożny wpływ 
na życie i działanie człowieka13. Wpływ nie tylko czysto usługowy, 
ale także wpływ formacyjny. „W światowej sieci istnieje już niezli-
czona ilość źródeł informacji, dokumentacji oraz materiałów eduka-
cyjnych dotyczących Kościoła, jego historii, tradycji, doktryny oraz 
zaangażowania w każdą sferę życia społecznego we wszystkich częś-
ciach świata. Nie ulega zatem wątpliwości, że Internet – choć nigdy 
nie zdoła zastąpić głębokiego doświadczenia Boga, które dostępne jest 

 12 Tamże.
 13 Zob. W. Niewęgłowski, Kościół i media w dialogu, s. 122. Por. K. Czuba, Media 
i władza, Warszawa 1994.
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jedynie na drodze żywego, liturgicznego i sakramentalnego uczest-
nictwa w życiu Kościoła – jako ważne uzupełnienie może pomóc 
zarówno w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we wspólnocie, 
jak i w stawianiu pierwszych kroków na drodze wiary”14. 

Nowe technologie to nowe możliwości. Na przełomie każdego 
wieku czy w różnych epokach ludzie stawali przed odkrywaniem 
wielkości nowych narzędzi. „Epoka wielkich odkryć, Renesans i wy-
nalezienie druku, rewolucja przemysłowa oraz narodziny nowo-
czesnego świata – wszystkie te okresy i wydarzenia miały charakter 
przełomowy i wymagały nowych form ewangelizacji. Obecnie, w do-
bie rewolucji w sferze środków komunikacji i informacji, Kościół 
ponownie stoi na progu istotnych przemian”15.

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 
przez proroków”16. Śledząc biblijną historię Narodu Wybranego, 
można zauważyć, że Bóg, wkraczając w jego dzieje i będąc w nich 
obecny, dostosowywał się do ich stanu kultury, posługiwał się tym, co 
dla człowieka było dostępne. Bóg wkroczył w życie Izraela w każdym 
wymiarze. Tak było wtedy. Tak też jest i dziś. Kościół Chrystusowy, 
realizując polecenie głoszenia Ewangelii, korzysta ze „znaków” cha-
rakterystycznych dla danej epoki, kultury. Internet stał się zatem 
wielkim wyzwaniem dla chrześcijan w dzisiejszych czasach.

Mając na uwadze słowa z dekretu o środkach społecznego przekazu, 
czyli Inter Mirifica, gdzie Ojcowie soborowi podkreślają w nim ważną 
rolę prasy, kinematografii, radiofonii, telewizji i innych środków ma-
sowego przekazu, „które z natury swej zdolne są dosięgnąć i poruszyć 
nie tylko jednostki, lecz także całe zbiorowości i całą społeczność 
ludzką”. Tłumaczą jednocześnie, że właściwie użyte, ożywione du-
chem humanizmu i chrześcijaństwa przyczyniają się do ubogacenia 
ducha oraz do szerzenia i umacniania orędzia chrześcijańskiego, aby 
w pełni odpowiadać oczekiwaniom ludzi oraz zamierzeniom Boga .

 14 Jan Paweł II, Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 
Watykan 2002.
 15 Tamże.
 16 Hbr 1,1.
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Media kojarzą się tylko z tym, że reklamują, prowokują, promują, 
i są to czasowniki w kościelnym żargonie często unikane, ale bezpod-
stawnie. Ale Kościół boi się uwspółcześnienia, choć w Gaudium et spes 
poświecony jest cały rozdział o kulturze w którą wpisane są media 
. Dlatego należy korzystać z tego czego człowiek się nauczył, mówić 
o Słowie Bożym prostym językiem, językiem docierającym do rzeszy. 
Gdyż odbiorca mediów to zwyczajny człowiek oczekujący prostego 
przekazu. Zarzut, który często słyszą księża odnośnie do płynącego 
z ambony żargonu, dotyczy tego, że słownictwo jest niezrozumiałe, 
teologiczne, czy też nudne. „Pracownicy korporacji –tłumaczy Szy-
mon Hołownia – wolą się czasem ukryć przed światem za branżowym 
żargonem, księża i zakonnice też mogą miewać takie pragnienia 
(Kościół to wspólnota, ale czasem, niestety, i korporacja)”17. Hołow-
nia radzi księżom: „jak najczęstsze «wietrzenie» języka, podłączanie 
go do żywego zasobu słów, tonów frazeologicznych”18 . Kiedy ktoś 
przebywa tylko z ludźmi mówiącymi po angielsku, zaraz załapie 
angielski akcent. Jeśli ksiądz będzie miał okazję i możliwość jadać 
kolację, debatować i chodzić na spacer nie tylko w księżowskim 
gronie – sytuacja błyskawicznie ulegnie poprawie – zwraca uwagę 
dziennikarz. Dla przeciw wagi, ile jest programów prostych, wręcz 
banalnych? Czy one nie cieszą się największa popularnością? Oczy-
wiście nie ma tu nikt na myśli banalizowania treści Słowa Bożego. 
Ale raczej kto i w jaki sposób je przedstawia, w jakiej formie docierają 
do ludzi? Jezus domaga się „zachęcania ufności” i daje wolę umysłu 
do rozwoju, do korzystania z nowego pojęcia jakim są nowe me-
dia, a zwłaszcza Internet. Mimo ciągłej ewangelizacji prowadzonej 
przez Kościół duża część współczesnej ludzkości nie znajduje w niej 
Ewangelii, to znaczy przekonującej odpowiedzi na pytanie: jak żyć? 
Nowa Ewangelizacja ma być zdolna dotrzeć do świata, nie objętego 
ewangelizacją „klasyczną”, gdyż wszyscy potrzebują Ewangelii. Ona 
jest przeznaczona dla wszystkich, nie tylko dla zamkniętego kręgu 

 17 Sz. Hołownia, Monopol na zbawienie, Kraków 2010, s. 96; Zob. T. Halik, Zache-
uszu! Kazania na niedzielę i święta, Kraków 2006, s. 162.
 18 Sz. Hołownia, Monopol..., dz. cyt, s. 97.
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ludzi, jej obowiązkiem jest szukanie nowych dróg, by dotrzeć z nią 
do wszystkich. Należy rozumnie stosować nowoczesne metody, żeby 
słyszano tych co ewangelizują i aby głos Boży był słyszalny i zrozu-
miały i służył dobru człowieka i ludzkości tworząc przestrzeń dla 
Tego, który jest życiem.

Sam Kościół podjął kilka inicjatyw po Soborze, są to między 
innymi:

Od 1964 roku działa Papieska Rada ds. Środków Społecznego 
Przekazu, która wydaje obszerne dokumenty zawierające aktualną 
doktrynę i wytyczne dla działalności Kościoła katolickiego w dzie-
dzinie mass mediów;

Od 1967 r. obchodzony jest w całym Kościele katolickim Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu, z okazji którego papież ogłasza 
co roku specjalne orędzie na ten temat, a episkopaty poszczególnych 
krajów – list pasterski rozważający problematykę mass-mediów w da-
nym kościele lokalnym;

W Kościołach lokalnych działają zgodnie ze wskazaniami soboru 
watykańskiego II, specjalne Komisje Episkopatu ds. Środków Społecz-
nego Przekazu, inspirujące i koordynujące działalność formacyjną 
i produkcyjną w tym zakresie na szczeblu diecezjalnym i parafialnym;

W okresie posoborowym powstało i działa wiele instytucji i orga-
nizacji katolickich, których celem jest ewangelizacja poprzez mass 
media. Funkcjonują katolickie agencje informacyjne, stowarzyszenia 
dziennikarzy i filmowców katolickich, wytwórnie filmów religijnych, 
wydawnictwa prasowe i książkowe, radiostacje i studia telewizyjne.

Wszystkie decyzje podejmowane w dziedzinie społecznej, kultu-
ralnej, politycznej, a także ekonomicznej powinny być skierowane na 

„cywilizację miłości”, której nie da się osiągnąć jeżeli we wszelakich 
złożonych koncepcjach ludzkich dziedzin i ich realizacjach będzie 
się człowiek kierował zasadą „oko za oko, ząb za ząb” . Także dzia-
łanie w parafiach poprzez TV internetową czy tylko jej odbiór musi 
kierować się „cywilizacją miłości”, czyli zawsze musi mieć na uwadze 
dobro bliźniego19. Gdyż granicę działania jednego człowieka jest 

 19 T. Zasępa, Media . Człowiek . Społeczeństwo, Częstochowa 2000, s. 18.



Internet współczesnym areopagiem ewangelizacji

| 163 |

drugi człowiek. Potwierdzają to słowa „nie czyń drugiemu co tobie 
niemiłe”.

W czasach współczesnych, przy posiadaniu tylu narzędzi można 
dokonać wielu tak jak dobrych rzeczy to niestety również i wiele 
złego można wyrządzić. Narzędzie?, czyli sposób dotarcia nie 
tylko z przesłaniem Boga, ale i człowieka, który dzięki łasce Bo-
żej może czynić dobro na wzór Jezusa, na przypodobanie się Bo-
żym wymaganiom współczesnego świata. Jakie są to wymagania? 
Każdy człowiek musi sam sobie na nie odpowiedzieć. Bo człowiek 
jest zakorzeniony w swoje środowisko, otoczenie i sam powinien 
zauważać czego brakuje jego bliźnim. Choć żyje w świecie, gdzie nie 
zawsze znajdzie zrozumienie dla swojej wiary i postawy wobec Boga, 
pomimo trudności jego postawa ma wyrażać i dawać świadectwo 
chrześcijańskiego zaangażowania w realizację ziemskiego powołania. 
Powołania, które jest zawarte w  przykazaniu miłości: „kochaj 
bliźniego swego jak siebie samego”.

Wykorzystywany przez Kościół Internet jako narzędzie, powinien 
spełniać funkcje: ewangelizacyjną, informacyjną, wychowawczą i roz-
rywkową. Jednak, tylko wtedy, gdy funkcja ewangelizacyjna będzie 
dominującą, Internet może stać się skutecznym przekaźnikiem prawd 
ewangelizacyjnych.

Tak rozumiany Internet ma bardzo szerokie zastosowanie „w wielu 
rodzajach działalności i programach kościelnych – ewangelizacji, 
w tym zarówno reewangelizacji, nowej ewangelizacji, jak i tradycyjnej 
posłudze misyjnej ad gentes, katechezie i innych rodzajach edukacji, 
wiadomościach i informacjach, apologetyce, zarządzaniu i admini-
stracji oraz pewnych formach duszpasterskiego poradnictwa i kie-
rownictwa duchowego. (…) Dostarcza on także Kościołowi środka 
komunikacji w stosunku do szczególnych grup – młodzieży i młodych 
osób dorosłych, osób starszych i zamkniętych w domach, żyjących 
na odległych terenach, członków innych grup religijnych – z którymi 
kontakt innymi sposobami jest utrudniony”20.

 20 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, s. 5.
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Korzystając z „cyberprzestrzeni”, łatwo można dostrzec, jak coraz 
bardziej i coraz mocniej Kościół wkracza w tę dziedzinę życia poprzez 
swoje instytucje (m.in. parafie, diecezje, zakony, ruchy, organizacje, 
stowarzyszenia), skutecznie z możliwości Internetu korzystające. In-
ternet jest tu także twórczym narzędziem administracji i zarządzania. 
Dziś pewno trudno byłoby sobie wyobrazić całą obsługę informacyjną 
i organizacyjną Wielkiego Jubileuszu czy Światowych Dni Młodych 
bez Internetu.

Doskonałym przykładem może być video blog „bezsloganu”, pro-
wadzony przez Franciszkanów, ojca Leonarda i Franciszka, którzy 
przybliżają trudne treści wiary poprzez krótkie materiały filmowe. 
Odpowiadają na bieżącą pytania zadawane przez Internautów. Dzielą 
się swoimi przemyśleniami na ekranie dzięki kamerce internetowej. 
Używają prostego języka, mówią krótko i zwięźle unikając moraliza-
torstwa i patetyzmu. Wartym zwrócenia uwagi jest również videoblog 
biskupa Edwarda Dajczaka – „bez piuski”. Biskup znany jest z dzieł 
ewangelizacyjnych młodzieży dlatego też jego blog jest kierowany do 
tej grupy społecznej. Biskup dzieli się ze swoimi widzami refleksjami 
na temat Słowa Bożego.

Warte uwagi ale i doskonalenia funkcjonowania w sieci są konta 
osób duchownych zakładane na różnych portalach, witryny www 
parafii, gdzie każdy może sprawdzić informacje i wydarzenia z życia 
parafii. Telewizje internetowe, które zrelacjonują chorym wydarze-
nia czy inne formy ewangelizacji na terenie parafii. Wystarczy tylko 
spojrzeć na polski teren, by sobie uświadomić wielość i różnorodność 
stron religijnych, zarówno tych w skali mikro – parafii, wspólnot, 
różnych oddolnych inicjatyw, jak i makro Opoka.pl, Mateusza.pl 
czy portal Jezus.pl. Oficjalne i nieoficjalne strony kościelne rosną jak 
przysłowiowe grzyby po deszczu. Księża mają swoje domowe strony 
i duszpasterzują on-line.

Jak sprawdzić czy są katolickimi portalami? Tak jak mogą używać 
przymiotnika katolickie gazety, radia, telewizje czy inne spółki me-
dialne, które zostały powołane przez Episkopat Polski albo posiadają 
wyznaczonego przez biskupa asystenta kościelnego tak i narzędzia 
w Internecie mogą posiadać oficjalny statut katolickich portali, stron, 
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etc., jeżeli tylko redakcja zwróci się do biskupa o przydzielenie księdza, 
który czuwałby nad zgodnością zawartości pisma z nauką Kościoła. 
W tej perspektywie na pewno katolicka jest Opoka i serwis informa-
cyjny e.kai.pl, prowadzony przez Katolicką Agencję Informacyjną. 
Inne portale tworzone są przez świeckich i księży, ale nie zawsze 
oficjalnie posiadają asystentów kościelnych. Są to np. www.wiara.pl, 
www.katolik.pl, www.mateusz.pl, www.bosko.pl. Natomiast jakąkol-
wiek strona zakończona na „.va” to jest pewne, że nie znajdzie się tam 
żadnej herezji. Ta końcówka jest przypisana państwu Watykan i tylko 
jego urzędnicy mają prawo tworzyć strony z takim rozszerzeniem21. 

„Dzięki Internetowi na milionach monitorów na naszej plane-
cie pojawiają się miliardy obrazów. Czy z owej galaktyki obrazów 
i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos? Świat 
pozna Dobrą Nowinę o zbawieniu tylko wówczas, gdy będzie mógł 
zobaczyć twarz Chrystusa i usłyszeć Jego głos. Taki jest cel ewange-
lizacji. Internet używany w ten sposób stanie się prawdziwie ludzką 
przestrzenią. Albowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie 
ma go również dla człowieka”22.

Dlatego też nie należy bać się tego co mamy do dyspozycji, bowiem 
jest napisane: „a wszytko to było dobre”23, wiec korzystajmy z dóbr 
naszych czasów, nieśmy dobro i pozytywne użycie tak dużej siły jaką są 
współczesne media…media nie bez powodu nazywane czwartą władza.

Key words: The Church, ministry, pastoral theology, evangelism, new 
media, the Internet, new technologies

Summary
Article aims to show the cooperation of the Church to the Internet in its 
broad sense. Tools available to the Internet to support the pastoral and 

 21 Zob., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/kosciol_internet_scept.html, 
(dostęp 15.05.2015).
 22 Jan Paweł II, Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 
Watykan 2002 r., s. 6.
 23 Rdz. 1.
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evangelizing work of the Church. This is not only a requirement of modern 
times, but also indications contained in the teachings of popes and church 
documents.
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TREŚCI MORALNE W KAZNODZIEJSTWIE W ŚWIETLE 
DYREKTORIUM HOMILETYCZNEGO

Moral Issues in Preaching in the Light of Homiletic Directory

Treści moralne stanowiące istotną część składową chrześcijańskiego 
orędzia docierają do wiernych na wiele sposobów. Wśród nich jednak 
uprzywilejowane miejsce zajmują dwa. Jest to katecheza oraz kazno-
dziejstwo. Te formy stanowiły podstawę nauczania na temat ideału 
życia chrześcijańskiego już od samego początku głoszenia Ewangelii 
na długo przed ukształtowaniem samodzielnej dyscypliny naukowej, 
jaką jest teologia moralna, co nastąpiło na początku XVII wieku. Jako 
przykład można podać chociażby kazania i homilie św. Jana Chryzo-
stoma (354-407), który dotykał w nich takich tematów, jak dziewictwo, 
asceza, cierpienie czy podstawowe zasady życia społecznego1.

Współcześnie daje się zauważyć, mimo wysiłków by tej tendencji 
przeciwdziałać, ograniczenie adresatów katechezy do dzieci i mło-
dzieży. Zjawisko to dotyczy także Kościoła w Polsce. W takim przy-
padku to właśnie kazania i homilie stają się główną, a niekiedy wręcz 
jedyną, przestrzenią przekazu treści moralnych i formacji moralnej 
chrześcijan. Tym większa zatem odpowiedzialność ciąży na po-
dejmujących tę niełatwą posługę, czyli na biskupach, prezbiterach 
i diakonach.

W tym kontekście z radością należy przyjąć fakt opublikowania 
w 2014 r. przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Dyrektorium homiletycznego, którego opracowanie było postulowane 
przez papieża Benedykta XVI i Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 
Synodu Biskupów na temat Eucharystii. W zamyśle ma ono stanowić 

 1 Por. J. Pryszmont, Historia teologii moralnej, Warszawa 1987, s. 33-35.

Zagadnienia homiletyczno-moralne 
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dla kaznodziejów pomoc przydatną w przygotowaniu się do pełnienia 
swojej posługi2.

Omawiany dokument porusza wielokrotnie tematy związane 
z chrześcijańskim życiem moralnym. Odnosi się do jego ogólnej wizji 
oraz dotyka wybranych kwestii szczegółowych, które są szczególnie 
aktualne na początku XXI wieku. Z tego właśnie powodu stanowi 
nie tylko cenną pomoc dla każdego duszpasterza oraz inspirację 
dla refleksji naukowej podejmowanej przez homiletyków. Jest także 
przedmiotem zainteresowania teologa moralisty.

Ogólna wizja moralności

Duchowny, którego jednym z podstawowych zadań jest przepowiada-
nie, na samym początku musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czym 
jest moralność. Nie jest to pytanie czysto akademickie, na które od-
powiedzi szukać powinni wyłącznie teologowie moraliści, gdyż od 
tego zależy sposób przekazu treści moralnych w czasie homilii. Z po-
mocą w tym przychodzi także Dyrektorium homiletyczne oraz inne 
dokumenty, do których ono bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje, 
a także refleksja teologicznomoralna.

Do właściwego odczytania sensu chrześcijańskiej moralności przy-
czynił się ruch biblijny i liturgiczny, którego zasługą jest także refleksja 
nad naturą i celami homilii3. Kierując się między innymi tymi inspi-
racjami, ojcowie Soboru Watykańskiego II zalecili odnowę teologii 
moralnej poprzez większe odwołanie się do jej podstawowego źródła, 
jakim jest Pismo święte4. Uwzględnienie tych biblijnych przesłanek po-
zwoliło w sposób właściwy spojrzeń na moralność i jej miejsce w życiu 
człowieka wierzącego. W to odnowione rozumienie wpisuje się między 
innymi analizowane w tym artykule Dyrektorium homiletyczne.

 2 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Watykan 
2007, nr 60.
 3 Por. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, 
Homiletic Directory, Vatican City 2014 [dalej cyt. HD], nr 1.
 4 Por. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, Wa-
tykan 1965 [dalej cyt. DFK], nr 16.
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Kongregacja przypomina wszystkim, którzy głoszą słowo, że sercem 
dobrej nowiny, a zatem także i głównym tematem przepowiadania jest 
Bóg objawiający nieskończoną miłość w Ukrzyżowanym i Zmartwych-
wstałym Chrystusie5. Właśnie przez Niego ludzie zostają zaproszeni 
i przyjęci do pełnej wspólnoty z Trójcą Przenajświętszą6. Realizuje się to 
we wspólnocie Kościoła świętego, który na ziemi staje się szczególnym 
znakiem Bożej obecności. Misterium Chrystusa może być poznawane, 
wspominane i uobecniane przez Kościół i w Kościele7. To właśnie w tej 
wspólnocie sprawowane są sakramenty święte, które umożliwiają wier-
nym spotkanie z Chrystusem w najważniejszych momentach ich życia. 
Z tego właśnie powodu homilista nie może zapomnieć o konieczności 
nauczania na temat eklezjalnych i sakramentalnych przesłanek mo-
ralności chrześcijańskiej. Kościół jako wspólnota założona przez Syna 
Bożego jest miejscem poznania moralnego, jest swego rodzaju duchową 
przestrzenią, w której Chrystus przez Ducha Świętego pozwala roz-
poznawać swoją wolę. Nowe Prawo zostało zawarte przez Chrystusa 
nie tylko w nauczaniu, ale i w sakramentach. Chrześcijanin może 
przez nie rozpoznawać i uznawać wymagania miłości, której pełnia 
została objawiona przez Jezusa Chrystusa8. Zadaniem duchownego 
głoszącego homilię jest w tym kontekście przede wszystkim pomoc 
w ich odczytywaniu i wcielaniu w życie.

Jednym z głównych wymiarów chrześcijańskiej moralności jest 
jej responsoryjność. Istota Nowego Przemierza wyraża się w tym, że 
jest ono przede wszystkim darem, a dopiero potem zobowiązaniem 
moralnym. Życie moralne jest więc odpowiedzią dokonaną dzięki 
wierze na przepełnioną miłością suwerenną inicjatywę Bożą9.

 5 Por. HD, nr 37; Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Watykan 
2013 [dalej cyt. EG], nr 11.
 6 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei 
Verbum, Watykan 1965, nr 2.
 7 Por. HD, nr 20.
 8 Por. J. Nagórny, Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza, Lublin 
2009, s. 192-195.
 9 Por. HD, nr 29; Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Watykan 
2010 [dalej cyt. VD], nr 32; Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002 [dalej 
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Tak rozumiana specyfika moralności chrześcijańskiej przybiera 
szereg zobowiązań, które można by nazwać fundamentalnymi. 
W pierwszym rzędzie jest nim nawrócenie. Homilia ma prowadzić 
wiernych do postawienia sobie pytania, czym jest nawrócenie umy-
słu, serca i życia. Pragnienie i gotowość przemiany jest pierwszym 
etapem urzeczywistniania nowości życia chrześcijańskiego, ale jest to 
możliwe dla tego, kto odkrył Chrystusowy dar nowego życia10. Jako 
drugie zobowiązanie fundamentalne jawi się naśladowanie Chrystusa. 
Dyrektorium zachęca, by przypominać o tym całożyciowym zadaniu. 
Dla chrześcijanina ma ono wymiar nie tylko etyczny, lecz przede 
wszystkim religijny. Zmierza bowiem nie tylko do doskonałości osoby, 
która je podejmuje. Ma również na celu budowanie wspólnoty z osobą 
uznaną za wzór (z Chrystusem)11.

Dopiero tak rozumiana moralność może stać się w homilii pod-
stawą dla poruszania zagadnień szczegółowych. Przytoczne wyżej 
przesłanki sprawiają, że analizowany dokument stanowczo odrzuca 
obecną przez dłuższy czas w Kościele praktykę polegającą na tym, że 
kazanie stanowiło jedynie doktrynalną lub moralną instrukcję, której 
treść niekoniecznie była zintegrowana z samą celebracją liturgiczną12. 
Nie można zapominać, że moralność jest zawsze czymś wtórnym 
wobec Bożego daru, który człowiek otrzymuje w czasie spotkania 
z Bogiem uobecnianego przez liturgię. Pamiętać o tym szczególnie 
powinien każdy głoszący homilię. Z tego więc powodu homilia po-
winna odwoływać się do egzegezy biblijnej, pouczeń doktrynalnych 
i moralnych oraz osobistego świadectwa13.

cyt. KKK], nr 1814, 2062; J. Nagórny, Teologiczna interpretacja . . ., s. 211.
 10 Por. HD, nr 35; VD nr 87; J. Nagórny, Teologiczna interpretacja . . ., s. 258.
 11 Por. HD, nr 75; T. Zadykowicz, Sequela Christi et imitatio hominis . Paradygmat 
naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej . Źródła i perspektywy. 
Lublin 2011, s. 431.
 12 Por. HD, nr 1.
 13 Por. tamże, nr 7, 21.
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Kwestie szczegółowe

Niezwykle cenną częścią składową analizowanego Dyrektorium ho-
miletycznego jest załącznik zawierający zestaw tekstów zaczerpnię-
tych z Katechizmu Kościoła Katolickiego, które zostały przypisane do 
poszczególnych niedziel i uroczystości w roku liturgicznym. Nie jest 
to coś zupełnie nowego, bowiem już niektóre wydania Katechizmu 
Rzymskiego, który został opracowany na polecenie Soboru Tryden-
ckiego (1545-1563), zawierały tzw. katechizm praktyczny. Przyporząd-
kował on poszczególne części katechizmowego wykładu perykopom 
ewangelicznym odczytywanym podczas celebracji eucharystycznej.

Taki dodatek, mimo pewnych przeszkód o których wspomina 
Dyrektorium14, które można stosunkowo łatwo przezwyciężyć, sta-
nowi niezastąpione wsparcie dla duszpasterza. Pomaga mu bowiem 
dokonać wyboru poruszanych podczas niedzielnej lub świątecznej 
homilii kwestii szczegółowych, które wpisują się w głoszenie Miste-
rium Paschalnego Chrystusa.

Dyrektorium homiletyczne wśród wielu tematów zaleca odwo-
łanie się wprost do szeregu zagadnień moralnych. Wybór ten jest 
podyktowany realizacją przez Kościół wezwania do rozpoznawania 
i analizowania znaków czasu15. W niniejszej części artykułu zo-
staną omówione tylko niektóre kwestie, które w obecnym kontekście 
społeczno-kulturowym i religijnym zasługują na szczególną uwagę. 
Nie oznacza to jednak pomniejszenia znaczenia innych zagadnień, 
które stanowić powinny także treść przepowiadania.

Eucharystia, której integralną częścią jest homilia, stanowi szkołę 
cnót chrześcijańskich, zarówno teologalnych, jak i moralnych. Homi-
lista winien zatem dążyć do tego, by spotkanie ze Zmartwychwstałym 
Chrystusem podczas celebracji liturgicznej owocowało wypraco-
waniem trwałych postaw moralnych oraz zerwaniem z wadami im 
przeciwnymi.

Spośród cnót boskich na pierwsze miejsce wysuwa się miłość. 
Analizowany dokument tym samym wpisuje się w  powszechne 

 14 Por. tamże, nr 158.
 15 Por. tamże, nr 6.
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przekonanie uznające centralny charakter miłości w życiu chrześ-
cijańskim. Jest ona bowiem szczytem relacji interpersonalnych16. 
Celebracja eucharystyczna, podczas której wierni zostają pouczeni 
słowem Bożym oraz umocnieni udziałem w Misterium Paschalnym, 
jest wezwaniem do działania. Przepowiadanie połączone z przyjęciem 
sakramentów w duchu wiary otwiera członków zgromadzenia litur-
gicznego na pełnienie dzieł miłosierdzia, czego szczególnie uprzywi-
lejowanym czasem jest niedziela jako „dzień solidarności”. Homilia 
winna być ubogacona przypomnieniem szczegółowych uczynków 
miłosierdzia, przez które przychodzi się z pomocą bliźniemu w jego 
potrzebach duszy i ciała oraz znaczenia jałmużny, która jest szcze-
gólnym świadectwem miłości i praktykowaniem sprawiedliwości17. 

Spotkanie ze Zmartwychwstałym w Eucharystii, która uobecnia 
Misterium Paschalne, jest źródłem radości. Zwycięstwo Chrystusa 
nad szatanem i śmiercią nastąpiło dzięki Bożej mocy. Ta sama moc 
napełnia człowieka wierzącego podczas celebracji eucharystycznej 
nadzieją i radością, a chrześcijanin zostaje powołany, by trwać w tej 
postawie i nieustannie nimi dzielić się z innymi18.

Dyrektorium homiletyczne podejmuje także refleksję nad nie-
którymi wspólnotami, w których żyje i  rozwija się chrześcijanin. 
Spośród wielu takich społeczności zostały wybrane w sposób nieprzy-
padkowych dwie, czyli rodzina i naród. W odróżnieniu od innych 
grup mają one bowiem charakter naturalny. Nie są bowiem tylko 
efektem umowy i niczym nie mogą zostać zastąpione19. Tymczasem 
we współczesnej debacie społecznej to właśnie naród i rodzina stają 
się obiektem wielu ataków.

Homilista, świadomy wyzwań przed którymi stoi współczesna ro-
dzina, powinien chętnie podejmować w przepowiadaniu tę tematykę. 

 16 Por. J. Nagórny, Agape i ethos . Centralny charakter miłości w moralności chrześ-
cijańskiej, w: tenże, Z wiary miłość i nadzieja, Lublin 2010, s. 200.
 17 Por. HD, nr 36; Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, Watykan 1998, nr 73; 
VD, nr 87; KKK, nr 2447.
 18 Por. HD, nr 36; VD, nr 13; EG, nr 23; KKK, nr 736.
 19 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość . Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 
2005, s. 74.
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Rodzina chrześcijańska jest „szkołą uczniostwa”. Tak jak posłuszeń-
stwo zrealizowało się w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, 
by pełnić wolę Ojca, tak samo realizuje się ono w rodzinie, dzięki 
posłannictwu Ducha Świętego20. W ten sposób małżeństwo i rodzina 
chrześcijańska ma stawać się coraz bardziej znakiem oraz ikoną ko-
munii Trójcy Świętej, choć trzeba przy tym podkreślić, że na skutek 
ograniczoności człowieka i skażenia grzechem pierworodnym nigdy 
nie może być Jej adekwatnym obrazem21.

Treści homilii powinny koncentrować się także na obowiązkach 
poszczególnych członków rodziny. Dyrektorium w załączniku wska-
zuje, że należy przypominać przede wszystkim dzieciom o ich po-
winnościach, a doskonałą do tego okazją jest choćby Święto Świętej 
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa oraz Uroczystość Świętego Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Synowie i córki są zobowią-
zani, zarówno na mocy prawa naturalnego, jak i pozytywnego prawa 
Bożego do szacunku, czci i posłuszeństwa swoim rodzicom oraz 
do przyjęcia za nich odpowiedzialności poprzez pomoc materialną 
i moralną w trudnych sytuacjach22.

Dyrektorium nie pomija jednak konieczności przypominania ro-
dzicom o ich zadaniach. Celebracja eucharystyczna stanowi bowiem 
zachętę do jeszcze gorliwszego wypełniania rodzicielskiego posłan-
nictwa. Pośród wielu zobowiązań szczególny nacisk jest położony 
na konieczność pomocy dzieciom w rozeznaniu ich życiowego po-
wołania, co wpisuje się w szeroko pojęte wychowanie religijne, które 
rozpoczyna się już od najmłodszych lat23. Nieprzypadkowo właśnie 
to zadanie zostało podkreślone w dokumencie. Początek XXI wieku 
jest bowiem czasem, w którym tradycyjne miejsce promocji wartości 
i wzorów, jakim jest rodzina, zostało zastąpione przez społeczności 
wirtualne często propagujące nie tylko to, co dobre i piękne, ale też to, 

 20 Por. HD, nr 120.
 21 Por. KKK, nr 2205; A. Derdziuk, Teologia moralna w służbie wiary Kościoła, 
Lublin 2010, s. 62.
 22 Por. KKK, nr 2214-2220.
 23 Por. tamże, nr 2226.
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co złe i grzeszne24. Właściwe relacje rodzinne pomagają kształtować 
ponadto odpowiedzialne postawy, a rodzina staje się szkołą cnót 
społecznych, wśród których na szczególną uwagę zasługują miłość, 
solidarność i sprawiedliwość25.

Nieco mniej uwagi w analizowanym dokumencie zostało po-
święcone narodowi. Uwaga skupia się tutaj przede wszystkim na 
przedstawieniu obowiązków obywatela wobec społeczności. Spośród 
ich na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim konieczność 
troski o dobro wspólne. Jej źródłem jest miłość ojczyzny wynikająca 
z obowiązku wdzięczności i porządku miłości (ordo caritatis), która 
przejawia się przez płacenie podatków, uczestnictwo w wyborach 
i referendach oraz obronę kraju26.

Dyrektorium homiletyczne zwraca uwagę kaznodziejom na ko-
nieczność podejmowania tematyki bioetycznej w przepowiadaniu. 
Nie jest to z całą pewnością zadaniem łatwym, szczególnie w obecnym 
czasie, gdy w Polsce i na świecie toczy się szeroka debata publiczna na 
temat zakresu ochrony życia ludzkiego. Jej uczestnicy odwołują się 
bardzo często wyłącznie to argumentacji emocjonalnej, posługując 
się manipulacją. W tej sytuacji homilista nie może pozostać obojętny, 
pamiętając o wezwaniu Jana Pawła II: „Ewangelia życia znajduje się 
w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia 
przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą 
nowinę ludziom wszystkich epok i kultur”27. W niedzielnej i świą-
tecznej homilii nie może zabraknąć ukazywania życia jako szczegól-
nego daru Bożego, który jest jednocześnie wezwaniem do przyjęcia 
odpowiedzialności za jego obronę i promocję28. 

 24 Por. T. Zadykowicz, Przemiany w zakresie wzorów etycznych w perspektywie 
transformacji społecznej w Polsce. Aspekt teologicznomoralny, Roczniki Teologii 
Moralnej 5(2013), s. 32.
 25 Por. M. Pokrywka, Rodzina „szkołą cnót społecznych”, Roczniki Teologii Mo-
ralnej 4(2012), s. 156-162.
 26 Por. KKK, nr 2238-2240.
 27 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Watykan 1995, nr 1.
 28 Por. KKK, nr 2262.
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Z podobnym nastawieniem należy podchodzić do kwestii ochrony 
zdrowia. Jest ono bowiem także szczególnym znakiem Bożej dobroci 
umożliwiającym realizację życiowego powołania, w tym wypełnianie 
obowiązków religijnych. Wszelkie formy narażenia siebie na poważne 
niebezpieczeństwo utraty zdrowiu są poważnym wykroczeniem mo-
ralnym. Należy zatem przestrzegać wiernych przed brakiem troski 
o swój stan zdrowia, neopogańskim kultem ciała, który nie ma nic 
wspólnego z  integralnie rozumianym pojęciem zdrowia29, naduży-
waniem pożywienia, alkoholu, tytoniu i  leków oraz używaniem 
narkotyków30.

Przygotowanie duszpasterzy w zakresie teologii moralnej

Sobór Watykański II w jednym ze swoich dokumentów stwierdził, 
że ważną rolę w formacji intelektualnej alumnów odgrywa studium 
teologii moralnej31. Jak zatem widać z powyższych rozważań grun-
towna znajomość zagadnień moralnych jest warunkiem rzetelnego 
i owocnego przepowiadania. Należy więc dokładać wszelkich starań 
aby ta dyscyplina teologiczna była wykładana na najwyższym pozio-
mie. Dotyczy to jej wszystkich dziedzin. Jak bowiem można zauważyć 
na podstawie powyższych rozważań, Dyrektorium homiletyczne su-
geruje podejmowania w homiliach niedzielnych tematyki właściwej 
wszystkim działom teologii moralnej.

Fundamentem jest rzetelne studium teologii moralnej ogólnej. 
Oparcie się na biblijnych przesłankach moralności chrześcijańskiej 
i refleksji teologicznomoralnej pozwala realizować wskazania Dyrek-
torium32 i uniknąć popadnięcia w legalizm i kazuistykę. Znajomość 
zagadnień ogólnych jest ponadto niezbędna do dokonania właściwej 
oceny moralnej każdego czynu, co może być przydatne podczas przy-
gotowania się do głoszenia homilii.

 29 Por. J. Wróbel, Człowiek i medycyna . Teologicznomoralne podstawy ingerencji 
medycznych, Kraków 1999, s. 156.
 30 Por. KKK, nr 2288-2291.
 31 Por. DFK, nr 16.
 32 Por. HD, nr 1-2.
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Podkreślenie wagi znajomości pryncypiów teologii moralnej nie 
oznacza pomniejszenia wagi wykładu teologii moralnej szczegółowej. 
Zwłaszcza teologia małżeństwa i rodziny oraz teologia moralna życia 
religijnego staje się cennym narzędziem w kaznodziejskim warsztacie. 
Pomaga ona bowiem ukazać wzniosłość powołania małżeńskiego 
i godność tego sakramentu, co jest o tyle istotne, że znaczną część 
uczestników Eucharystii stanowią osoby żyjące w małżeńskie bądź 
przygotowujące się do jego zawarcia. Integralnym elementem homilii 
jest także ukazywanie zobowiązań moralnych płynących z przyjętych 
sakramentów.

Wydaje się jednak, że największą uwagę w formacji seminaryjnej 
i permanentnej kapłanów należy skupić na tych działach teologii 
moralnej szczegółowej, które powstały stosunkowo niedawno i obec-
nie rozwijają się w sposób najbardziej dynamiczny, czyli na teologii 
moralnej życia społecznego oraz teologii życia i zdrowia (bioetyce 
teologicznej). Taki postulat nie wynika bynajmniej z faktu, że są to 
najważniejsze dyscypliny. Podejmują jednak one refleksję nad najbar-
dziej aktualnymi problemami, z którymi boryka się znaczna część 
społeczeństwa, a ich znajomość zarówno wśród duszpasterzy, jak 
i wiernych chrześcijan jest w dalszym ciągu stosunkowo niewielka. 
Homiletyczny przekaz treści teologii moralnej społecznej i bioetyki 
pełni niezwykle istotna rolę w humanizacji świata i w ukazywaniu 
moralności chrześcijańskiej jako tej koncepcji, która będzie zdolna 
dawać aktualną odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość świata 
i żyjącego w nim człowieka33.

Należy przy tym pamiętać, że zakres tematyczny wyznaczony 
przez sam dokument aneks do niego ma charakter przykładowy 
i dotyczy najważniejszych problemów i dylematów moralnych, przed 
którymi staje współczesny człowiek. Treści moralne, także te wprost 

 33 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie – posłany do świata . Teologiczno-społeczne 
aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II, Lublin 2003, 
s. 324.
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nieprzywołane w niniejszym artykule powinny stanowić nieodłączną 
część składową przepowiadania34.

* * *

Homilia stanowi jedną z najważniejszych form nowej ewangelizacji, 
która jest „przepowiadaniem i propozycją określonej moralności”35. 
Nie może więc zabraknąć w tym przekazie treści moralnych. Winny 
być one głoszone zgodnie z postulatami odnowy teologii moralnej 
zaleconymi przez Sobór Watykański II i uwzględnionymi przez Dy-
rektorium homiletyczne.

Key words: homily, morality, preacher, Homiletic Directory

Summary
Moral Issues in Preaching in the Light of Homiletic Directory

Homily plays a major role in Christians’ formation. It should raise moral qu-
estions, which are integral part of Christian message. In this case some rules 
should be respected. Preacher has to remember, that morality is secondary 
to God’s gift. Homiletic Directory shows some actual specific issues, which 
should also be subject of the homily. They are necessity of growing in love 
and doing good deeds, which are motivated by it and some bioethical and 
social issues. To realize this task homilist must have very good knowledge 
of moral theology.
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PRAWA CZŁOWIEKA W RZECZYWISTOŚCI 
GLOBALNEJ WIOSKI

Human rights in the reality of the global village

Świat, w którym żyje człowiek zawsze pełen był sprzeczności. Obok 
pokoju istniała zawsze wojna, obok miłości nienawiść, obok boga-
ctwa ubóstwo, obok dążeń ekspansyjnych dążenia integracyjne itd. 
Rzeczywistość człowieka nie jest tu wyjątkiem, bo w końcu należy 
do systemu przyrody, gdzie różne elementy na wielorakich płaszczy-
znach się przenikają, przeplatają i rywalizują. Celem wszystkich tych 
dążeń jest jednak osiągnięcie stabilnego systemu. Czymś, co między 
innymi w ludzkiej społeczności ma prowadzić do światowej stabiliza-
cji jest konsensus, co do praw podstawowych, nazywanych prawami 
człowieka. Winny one charakteryzować się powszechnością i ogól-
noludzką akceptacją, ponad podziałami państwowymi, kulturowymi, 
czy ideologicznymi. Okazuje się jednak nie być to tak oczywiste.

Obecna rewolucja komunikacyjna wydaje się, że powinna wspo-
magać dyskurs, co do uzgadniania tych światowych standardów 
ochrony człowieka w społeczeństwie. Zamienia ona bowiem „cały 
zamieszkały świat w  jedną realną przestrzeń”1. Zasadniczo nie 
mamy instytucji, która funkcjonowałaby jak „światowy rząd” odpo-
wiedzialny za losy każdego mieszkańca Ziemi, jednak istnieje wiele 
instytucji o charakterze międzynarodowym, które stoją na straży 
przestrzegania praw człowieka. Każdorazowe ich łamanie spotyka się 
też ze sprzeciwem światowej opinii publicznej, co pozwala na coraz 
szerszą skalę urzeczywistniać uniwersalną etykę prawną i kreować 

 1 S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 69.

Prawa człowieka i dialogi
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grunt dla idei praw człowieka2. Owe kategorie „praw człowieka” 
i „globalizacji” pretendują dziś do znaczących terminów w opisie 
rzeczywistości. 

O globalnej wiosce

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić świat ludzkiego życia bez możliwości 
wglądu w różne zakamarki globu i to bez wychodzenia z domu. Za 
pomocą kilku kliknięć myszki komputerowej, klawiatury czy guzików 
na pilocie telewizyjnym jesteśmy w stanie nie ruszając się z miejsca 

„dotrzeć” na przeciwległy kraniec świata. To przemieszczanie się nie 
jest rzecz jasna fizyczne, ale mentalne. Nasza percepcja nie sięga już 
tylko na własne przydomowe podwórko, ale dużo dalej w rzeczywi-
stość. W jednym momencie dowiadujemy się o wydarzeniach, odkry-
ciach, tragediach i sukcesach ludzi, z którymi pozornie nic nas nie 
łączy, oprócz człowieczej natury i zamieszkania na tej samej planecie. 

Przed odkryciami Krzysztofa Kolumba myśleliśmy, że świat ma 
bardzo okrojone rozmiary, że jego kształt jest absolutnie inny. Cała 
historia człowieka naznaczona wydaje się być tego właśnie rodzaju 
elementami poznawczymi, otwierającymi coraz szersze horyzonty 
doświadczeń. Jednak do niedawnego jeszcze czasu był to proces po-
wolny, nieraz prawie niezauważalny. Przemieszczanie się z miejsca na 
miejsce w odległe strony świata trwało tygodniami, nawet miesiącami. 
Obecnie za pomocą nowoczesnej techniki przebycie trasy nawet kilku 
tysięcy kilometrów zajmuje kilkanaście godzin, a dostęp do wiedzy, 
kultury, informacji trwa zaledwie ułamki sekundy, dzięki szybkim 
środkom komunikowania. 

Poprzez elementy rozwoju techniczno-komunikacyjnego inte-
gralnie wprzęgniętew  ludzkie bytowanie, człowiek przestaje być 
mieszkańcem jednego tylko obszaru geograficzno-historycznego, 
ale transcenduje niejako w stronę światowości, zarzuca swoją toż-
samość w różnych perspektywach kulturowych. Te tworzące się 

 2 O. Höffe, Narodowa wioska globalna, „Tygodnik Powszechny”, 18.03.2001, s. 9.
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współzależności przekształcają świat w „globalną wioskę”3. Ta idea 
Marshalla McLuhana kiedy pojawiła się w  latach sześćdziesiątych 
XX wieku mogła być jeszcze uważana za futurystyczną, a nawet uto-
pijną. Dziś kiedy od tego czasu minęło zaledwie półwiecze stała się 
realnością. Elektronika sprawia, że „przedłużyliśmy nasz ośrodkowy 
układ nerwowy, obejmując nim świat, obalając czas i przestrzeń (…), 
nasz świat w dramatycznym zwrocie zaczyna się kurczyć. Ścieś-
niony przez elektryczność, staje się wioską”4. Trudno autorowi tej 
perspektywicznej wizji nie przyznać racji. Nie trzeba być znawcą, 
by zauważyć, jak na naszych oczach świat się zmienia, zbliża i na 
nowo modeluje. Ta idea jest dobrym tłem dla dalszych rozważań 
nad prawami człowieka jako prawami o charakterze uniwersalnym. 
Stąd, by lepiej je zrozumieć wpierw przynajmniej trzeba zarysować 
kontekst życia w „globalnej wiosce”.

McLuhan w swoich badaniach nad elektronicznie powodowanym 
kurczeniem się rzeczywistości ludzkiego życia, ujmuje to zjawisko 
w pojęciu „galaktyki Gutenberga”. Wynalezienie ruchomej czcionki 
przez niemieckiego rzemieślnika Johannesa Gutenberga w XV wieku 
(za datę wynalezienie druku uznaje się rok 1450) zrewolucjonizowało 
ówczesny świat ułatwiając obieg informacji i wiedzy oraz poszerza-
jąc edukację. Podobnie rozwój sieci elektronicznych i poprzez nie 
komunikacji wciąż powoduje zmiany w postrzeganiui tożsamości, 
w relacjach i światowym poczuciu odpowiedzialności i solidarności.

System komunikacji zdominowany przez elektronikę możemy 
nazwać masowym. Wielu nadawców jednocześnie wysyła swój prze-
kaz do szerokiego gremium odbiorców rozsianych po całym świecie. 
Techniczne zaplecze telewizji, radia, internetu i w tym najróżniejszych 
form przekazu stanowi ogromny potencjał nadawczy5. Ta sama wia-
domość dociera do milionów osób wytwarzając w subtelny sposób 

 3 M. McLuhan, Wybór tekstów, E. McLuhan, F. Zingrone (red.), Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 178-179.
 4 Tamże, s. 209-211.
 5 Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2011, s. 362-363.
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nową jakość więzi społecznych ponadnarodowych i ponadkulturo-
wych. Tworzy się swoistego rodzaju współprzebywanie wymykające 
się zasadom czasu i przestrzeni. Manuel Castells określa tak kon-
struowane społeczeństwo, jako skupione wokół przepływów, które 
w zasadzie mogą zawierać każdyz elementów społecznego życia: ka-
pitał, informacja, technologia, organizacje interakcji, obrazy, dźwięki, 
symbole, systemy etyczne, filozoficzne, kulturowe itd. Jest to nowa 
forma przestrzeni, która powoduje powstawanie sieci społecznych, 
społeczeństwa sieci6, oplatającego cały świat niejako w formę naczyń 
połączonych, gdzie wydarzenia po jednej stronie mają swoje implika-
cje po drugiej. Sieciowość, którą możemy traktować jako jednoz dopo-
wiedzeń „globalnej wioski”, to prezentacja tych wielkich idei historii, 
która ma ogromny wpływ na rozumienie otaczającego nas świata. 
Nie jest to pomysł całkiem nowy, ale zaadoptowany na poziomie 
metajęzyka opisu społeczeństwa. Bo przecież jeszcze przed inwazją 
internetu i pokrewnych sieci znane już były sieci kolejowe, drogowe, 
telegraficzne. Jednak, to co dziś mamy na myśli mówiąc o sieci, to 
związek tego paradygmatuz zachodzącymi obecnie przemianami 
cywilizacyjnymi dotyczącymi komunikacji i przekazu – stąd też 
często mówi się o społeczeństwie informacyjnym, gdzie gospodarka, 
kapitał, praca, rozwój funkcjonują w oparciu o szeroko rozumianą 
informację. Sieć stała się współczesną agorą7. Życie społeczne nie tyle 
toczy się już na głównym rynku greckiego miasta, ale właśnie w sieci, 
w przestrzeni mediów i przekazów. Niegdyś, począwszy od środowisk 
plemiennych komunikacje i media miały wydźwięk czysto naturalny, 
oparte na bezpośrednich interakcjach, face to face, sąsiadujących ze 
sobą mieszkańców wioski. Charakterystyka takiej struktury zawarta 
jest nade wszystko w obecności i bliskości. Współcześnie natomiast 
jawi się to diametralnie odmiennie. Obok wprawdzie nadal rozbu-

 6 Por. Tamże, s. 436.
 7 Por. M. Muraszkiewicz, Esej: Nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci, http://
bbc.uw.edu.pl/Content/20/07.pdf [dostęp: 10.11.2013]; S. Juszczyk, Człowiek w świecie 
elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2000, s. 11-12.
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dowanych relacji bezpośrednich, istnieje jeszcze obszerniejsza grupa 
powiązań pośrednich związanych z technologizacją komunikacji, 
która zapośrednicza, mediatyzuje międzyludzką więź8. To, co jednak 
wydaje się oczywiste, choć najpewniej jest mało zauważalne, to fakt, 
że sieci informatyczne nie są w stanie podtrzymać wszystkich relacji, 
bo ponad ten rodzaj więzi człowiek zawiera je przede wszystkim na 
poziomie psychicznym, emocjonalnym i fizycznym.

Opisywany proces możemy zaobserwować w codziennym życiu 
nie wnikającw zawiłości społecznych interakcji i znaczeń. W tak 
zorganizowanym świecie, do opisu którego możemy również od-
nieść pojęcie globalizacji, realny staje się scenariusz, żew lubelskiej 
restauracji otrzymujemy obiad w naczyniach z napisem „Made in 
China”, ale idąc tą samą logiką normalne staje się, że w Chinach po 
posiłku klient otrzymuje wykałaczki z napisem „Made in Polnad”9. 
Z podobnymi sytuacjami spotykamy się każdego dnia. Wystarczy 
nieco uwagi, by to zauważyć choćby na metkach kupowanych ubrań.

Jakkolwiek tej obecnej rzeczywistości nie nazwać, czy to sieciowa, 
informacyjna, ponowoczesna czy globalna (każdy z tych terminów 
odnosi się do nieco odmiennej perspektywy patrzenia na obecną 
epokę i zachodzące zmiany, jednak dla niniejszego ujęcia nie jest 
konieczne rozróżnianie tych subtelności, choć oczywiście w całym 
dyskursie naukowym istotnych subtelności), to pewnym jest, że jest 
to proces wielokierunkowyi wielopłaszczyznowy. Jego zapoczątko-
wanie i dalszy rozwój związany jest z powstaniemi rozrastaniem się 
technicznych możliwości komunikowania. Jednym z imperatywów 
stała się obsesja szybkości. Cybercywilizacja wciąż walczy z czasem 
i przestrzenią, co (jak już wspomniano) w języku Castellsa nabiera 
formy „przestrzeni przepływów” (space of flows)i „bezczasowego 
czasu” (timeless time). Innymi słowy możemy mówić o kurczeniu 

 8 Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004,s. 293.
 9 Por. M. Muskat, Globalizacja jako utopia naszych czasów, w: Globalizacja 
i my . Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, R. Piekarski, M. Graban (red.), 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2003,s. 86.
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się czasoprzestrzeni. Obecna epoka oznacza koniec geografii. Co-
raz mniej określa nas miejsce, obszar fizycznego przebywania. Ich 
miejsce zajmuje sieć dynamicznych powiązańo globalnym zasięgu. 
Logika jest tu zupełnie inna niż uwarunkowania czasu i przestrzeni. 
Można być obecnym poza czasem wywołując minione wydarzenia 
zapisanew cyberprzestrzeni, ale też można być w różnych miejscach 
jednocześnie – nie ma granic, a czas i przestrzeń stają czymś umow-
nym i względnym10. Trudno zatem nie doceniać tych pośrednik 
form międzyludzkiej relacyjności i społecznego rozwoju.

Dziejowe zmiany, w tym zatem również to nowe uporządkowanie 
rzeczywistości, jest ujmowane przez Alvina Tofflera w kategorii „fali”. 
Oddaje w ten sposób nie tylko obrazowo nadchodzenie, mniej lub 
bardziej intensywne, nowych nurtów myślowych czy społecznych, 
ale zwraca uwagę na to fizyczne zjawisko, w którym nadchodząca 
fala spotyka się zawszez tą, która wcześniej odbija już od brzegu. 
Kieruje tutaj myśl na to, co dzieje się poniżej fali, na występujące tam 
zawirowania11. To, co nowe spotyka się z tym, co zastane, utrwalone. 
Zderzenie tych elementów wymaga zawsze nowych interpretacji i ako-
modacji, jakw Ewangelicznej przypowieści o mądrym gospodarzu, 

„który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt13,52). 
Ta mądrość, to spojrzenie na szanse nowego, ale i nowe zagrożenia.

Globalna wioska, to przeplatający się nieporządek, autonomia, nie-
zależność, brak centrum z uniwersalizacją, która ma nieść celowość 
i uporządkowanie. Dotąd państwo było tym elementem porządkują-
cym. To ono narzucało normy i nadawało bieg wydarzeniom, dzięki, 
jak określał to Max Weber, monopolistycznym siłom przymusu. Wraz 
jednak z tym, mimo teoretycznego uporządkowania, w skalę świa-
tową wdawał się chaos wywołany wojnami, zwłaszcza tymi dwudzie-
stowiecznymi o charakterze światowym. Państwo przestawało być 

 10 Por. R. Borkowski, Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, w: Globalopolis . 
Kosmiczna wioska, Szansei zagrożenia, R. Borkowski (red.), Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 2003, s. 18-19.
 11 Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004,s. 287-288.
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samowystarczalne militarnie, gospodarczo i kulturowo, powstawały 
idee integracyjne, uzależniające w jakieś mierze państwo od innych. 
Dla dalszego utrzymania statutowego porządku musiało zacząć szu-
kać sprzymierzeńców i stopniowo zrzekać się różnych elementów 
swojej suwerenności. Ochrona państwowego porządku wewnętrznego 
paradoksalnie zaprowadziła do jej klęski i śmierci niezawisłości12. 
W taki sposób na arenę międzynarodową wchodziły m.in. NATO, 
ONZ, Unia Europejska, UNESCO, Bank Światowy itd. By nie zostać 
odizolowanym większość krajów pretenduje do uczestnictwa w tych 
gremiach, co niesie ze sobą nie tylko różnego rodzaju zasoby, ale 
również poddaje państwow wielu sprawach pod ich dyktat.

Warto pamiętać, że procesy integracyjne są wcześniejsze od pro-
cesów globalizacyjnych, choć obecnie współegzystujące. Wpierw 
bowiem w historii obserwujemy proces konsolidacyjny wynikający 
z zwierania umów międzynarodowych, handlowych, uzależniania 
jednej społeczności od drugiej, co ma już miejsce we wczesnych 
wiekach historii. Integracja, „to raczej – przynajmniej początkowo – 
proces federowania się, aniżeli łączenia się w jednolitą całość. Globa-
lizacja natomiast to efekt w gruncie rzeczy procesów rynkowych (…) 
osiągających skalę globalną”13. Globalizacja to wszystkie te działania, 
które mają charakter ponad-państwowy, –regionalny czy –narodowy. 
Jednak obok tych elementów integracyjnych i globalizujących, te 
same procesy prowadzą do dążeń separatystycznych. Uwidacznia to 
się w działaniach zdążających do zaznaczenie odrębności narodowej, 
kulturowej, etnicznej, religijnej. Wywoływane to jest poczuciem zale-
wania tego, co swoje, domowe, przez światowość, która eliminuje to 
poczucie swojskości. Stąd integracja nie tylko musi być zewnętrzna, 
ale również może być, i jest, wewnętrzna. Co jednak ciekawe, to fakt, 
że dążenia do większej samodzielności w tych różnych wymienionych 
uwarunkowaniach, są prawie jednoczesne z zabieganiem o przy-

 12 Por. Z. Bauman, Globalizacja . I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 71-78.
 13 L. W. Zacher, Spór o globalizację . Eseje o przyszłości człowieka, Dom wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2003, s. 149.
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jęcie do kolejnych wspólnot o charakterze światowym14. W tym 
kontekście dobrze można zrozumieć, że norma globalnej wioski jest 
powszechna – globalizacja, sieciowość, integracyjność, uniwersalizm, 
separacjonizm – elementy współistotne rzeczywistości XX i XXI 
wieku.

Choć celem nie jest tutaj szeroki opis zjawisk globalności, jed-
nak warto choć pokrótce jeszcze wspomnieć o zagrożeniach, bo 
jak wynika z powyższego, możliwości jest wielew świecie, który 
się kurczy i integruje. „Globalizacja może być dobrem dla człowie-
kai społeczeństwa, ale może też okazać się zjawiskiem szkodliwym 
o poważnych konsekwencjach. Wszystko zależy od pewnych zasad-
niczych wyborów, a mianowicie od tego, czy «globalizacja» będzie 
służyć człowiekowi, i  to każdemu człowiekowi, czy też wyłącznie 
rozwojowi oderwanemu od zasad solidarności i współudziału oraz 
od odpowiedzialnie stosowanej zasady pomocniczości”15. Współ-
czesne procesy światowe powodują dominację silniejszych, domina-
cje, w zasadzie w każdym aspekcie życia, która narzuca swoje idee, 
wartości, normy, narzuca społecznościom słabiej rozwiniętymi wy-
korzystuje – centra żerujące na peryferiach. Nabiera to obecnie form 
postkolonializmu.A wszystko to dzięki rozwojowi, który często wy-
daje się zamykać na to, co wartościowe,a poddaje się biegowi zdarzeń 
i własnemu interesowi. Podobnie sprawa ma sięz funkcjonowaniem 
jednostki w sferze kultury medialnej. Narzucanie tych samych treści 
przez media prowadzi do unifikacji, która jednak wcale nie jest spo-
łeczną solidarnością. Masowość, aracjonalność, bezkrytycyzm zastą-
pił poszukiwanie wyższych celów i wartości. Indywidulane podejście 
do klienta zastąpiła masa, która paradoksalnie rodzi indywidualności, 

 14 Por. M. Borucka-Arctowa, Dylematy globalizacji – ujęcie socjologiczno-prawne, 
„Studia Iuridica”, XL/2002, s. 19.
 15 Jan Paweł II, Rozwój, globalizacja, dobro człowieka . Audiencja papieska dla 
przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców (5.05.2000), p. 3, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/audiencje/praca_02052000.
html [dostęp: 10.11.2013]; Por. U. Michalak, Jana Pawła II apelo etyczny wymiar 
globalizacji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, 1/2008, s. 139-141.
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ale też przeciętność, ogłupianie widza i trywialność16, co można by 
nazwać makdonaldyzacją – kulturą szybką, miłą i przyjemną, ale 
bez wartości odżywczych.

To tylko krótki zarys tego w czym przejawia się McLuhanowska 
globalna wioska. Jest to kontekst, który ma posłużyć do umiejsco-
wienia w nim intencji i rozumienia praw człowieka, związanych nimi 
szansami i niebezpieczeństwami. Powstaje bowiem obawa globalnej 
wioski „bez wartości [gdzie – A.O.] można wtedy stworzyć globalną 
pustynięz lokalnym cyrkiem – będzie doraźnie poprawiał samopo-
czucie, chroniąc przed stresem czy wyrzutami sumienia. Na miejscu 
takich wartości jak prawda, wolność, przyjaźń pojawiałaby się wtedy 
bezmyślność jako naczelna cnota nowego pokolenia. Pokolenie to 
używałoby dumnych nazw homo sapiens czy animal rationale tylko 
w wyniku funkcjonowania tych mechanizmów, które sprawiają, że 
przez sentyment dla historii przywołujemy czasem herby naszych 
przodków. Od globalnej pustyni bez wielkich tradycyjnych wartości 
nie mniej przeraża regionalna pustka, gdzie świat uniwersalnych 
ludzkich wartości bywa zastępowany grupowym savoir-vivre’em”17. 
Wielkie szanse, niosą wielkie zagrożenia. Technikai informacja zmie-
nia stosunki między państwami i grupami społecznymi. To potencjał 
możliwości wykorzystania atutów światowej racjonalności, czyniąc 
ją humanistyczną, uniwersalną i inkluzywną. To możliwość na świa-
towy system z takimi wartościami jak sprawiedliwość, poszanowa-
nie odrębności, kooperacja, solidarność, zaufanie, współdziałanie, 
współodczuwanie…18. Spełniła się zatem przepowiednia McLuhana 
o „globalnej wiosce”. Budzi się jednak pytanie czy to kurczenie się 
świata nie spowoduje ostatecznie, jak w świecie fizyki, powstania 
masy krytycznej, która się w końcu zapadnie tworząc czarną dziurę? 

 16 Por. A. Regiewicz, Globalne doświadczenie tożsamości, w: Globalopolis . Kos-
miczna wioska, Szansei zagrożenia, R. Borkowski (red.), Instytut Wydawniczy Pax, 
Warszawa 2003, s. 194-201.
 17 J.  Życiński, Globalna pustynia?, http://www.newsweek.pl/
globalna-pustynia,29709,1,1.html [dostęp: 10.11.2013].
 18 Por. L. W. Zacher, Spór o globalizację . Eseje o przyszłości człowieka, Dom 
wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 182-185.
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O prawach człowieka

Historia praw człowieka jest de facto historią ludzkości. Na prze-
strzeni dziejów zawsze dochodziło do czynów skierowanych przeciw 
człowiekowi i ludzkości i za każdym razem próbowano w jakiś sposób 
zapewnić bezpieczeństwo – począwszy od filozofów greckich i staro-
żytnych pisarzy chrześcijańskich. Pewnym przełomem był renesans, 
gdzie uwagę skierowano na równość wszystkich wobec prawa. Jednak 
klasyczna koncepcja praw człowieka to okres Oświecenia, który znosi 
średniowieczne rozumienia państwa feudalnego. Ważną rolę odegrały 
tu poglądy Johna Locka. Zauważa on, że stan przedpaństwowy mimo, 
że umożliwiał często życie w dobrobycie, to jednak przysparzał wiele 
niedogodności (np. ochrony terytorium), stąd też potrzeba państwa. 
Jednostka jako byt niezależny jednak nie mogła bez własnej woli pod-
legać władzy politycznej. Naturalne uprawnienia człowieka uważał 
Lock za nienaruszalne, stąd też państwo nie miało ich znosić, ale jesz-
cze bardziej umacniać i ochraniać. W podobnym czasie, jak w Europie, 
do zmian dochodziło na kontynencie amerykańskim – zapewnienie 
praw jednostce w angielskich koloniach. Konkretnym wyrazem tych 
dążeń była Deklaracja Niepodległości z 1776r. W Europie zaś przo-
dowała Francja, gdzie pod wpływem działań rewolucyjnych i haseł 

„wolność, równość, braterstwo” poddany stał się obywatelem, czego 
wynikiem była Deklaracja Praw Człowiekai Obywatela z 1789r19. Ta 
deklaracja miała trudności już u samego początku, bowiem różne 
strony podkreślały bądź to wagę natury, bądź historii, zawsze jed-
nak w relacji do deklaracji amerykańskiej, która w zależności od 
punktu widzenia miała przeakcentowywać jeden z tych elementów. 
Już wówczas można stwierdzić, że owa deklaracja nie będzie ani 
ponadczasowa, a tym bardziej nie uniwersalna w swym charakterze 
i obowiązywalności 20. 

 19 Por. B. Szmulik, Prawa człowieka – pojęcie, geneza oraz klasyfikacja, w: Dylematy 
praw człowieka,T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2008, s. 448-450.
 20 Por. J. Baszkiewicz, O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw 
człowieka, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2003 s. 20-22.
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Ten sam czas, kiedy obserwuje się w Europie przyspieszające tempo 
zmian globalizacyjnych, na arenie pojawiają się na początku XX 
wieku dwie wielkie wojny światowe, w opozycji do których pojawia się 
wzmożony wysiłek skierowany na ochronę praw człowieka. Pierwszą 
taką instytucją była po pierwszej wojnie światowej Liga Narodów 
(1920), której dzieło po drugiej wojnie światowej kontynuuje Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych (1945). Obie przyczyniły się znacząco 
do upowszechniania idei praw człowieka. Bardzo ważnym aktem 
w tym wymiarze stała się Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
z 10 grudnia 1948r. Mimo, że nie jest to dokument w randze między-
narodowego, a ma jedynie charakter polityczny, to zyskał aprobatę 
większości członków ONZ (obecnie są to 193 państwa) i wzorem dla 
wielu krajów w rozwiązywaniu kwestii praw człowieka21. Oprócz 
tego podstawowego dokumentu powstały nadto regionalne przepisy 
dotyczące ochrony praw człowieka (w późniejszym czasie dodawano 
do niektórych dodatkowe protokoły):

 – Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności (1950)

 – Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948)
 – Stała Arabska Komisja Praw Człowieka (1968)
 – Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969)
 – Afrykańska Karta Praw Ludów i Narodów Afryki (1981)

W ślad za uchwalanymi dokumentami i poszczególnymi komi-
sjami dotyczącymi praw człowieka musiało iść powołanie instytucji, 
które miały na arenie międzynarodowej strzeci egzekwować prze-
strzeganie tych praw. W ten sposób powstały:

 – Komitet Praw Człowieka w Genewie
 – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
 – Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu

Wydaje się, że jednym z podstawowych obowiązków tych, i im 
podobnych, instytucji powinno być wprowadzanie tych praw, tam 
gdzie jeszcze tego nie uczyniono, dążenie do ich uznania przez 

 21 J. Baszkiewicz, O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw 
człowieka, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2003, s. 5-8.
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poszczególne państwa. Takie działanie jednak napotyka często na 
liczne przeszkody, by pośród nich wymienić jedynie: odmienność 
kulturową i różne interpretacje praw na gruncie danej kultury, obawa 
przed wpływami państw Zachodu, brak demokratycznego ustroju 
w wielu państwach tzw. Trzeciego Świata.

Karel Vasak pod koniec lat 70. XX wieku dokonał podziału praw 
człowieka na generacje. Od razu spotkał się ten pomysł z krytyką. 
Zarzucano mu, że powoduje to zachwianie niepodzielności tych 
praw, ich wzajemnych powiązań i niezhierarchizowania. Rozdział 
ten ma jednak wskazywać jedynie na pewien teoretyczny schemat 
i ewolucjęw historii22:

 – pierwsza generacja, to te prawa, które są wynikiem rewolucji 
francuskieji amerykańskiej, sformułowane pod koniec XVIII 
wieku. Stały się one wówczas częścią konstytucji większości 
państw burżuazyjnych. Współcześnie zostały skodyfikowane 
jako Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
ONZ w 1966r. W odróżnieniu od Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka ma on charakter wiążący. Zaliczyć tu należy takie 
prawa, jak: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, wolności 
sumienia i wyznania, wolności słowa, zakazu tortur, prawo 
da sądów, swobodę poruszania się, prawo do obywatelstwa 
i prawo do prywatności. Nazywane są prawami negatywnymi, 
są skoncentrowane wokół pojęcia „wolności”.

 – druga generacja, ma swoje źródło w rewolucjach socjalistycz-
nych, traktuje na temat praw kulturowych, socjalnych i eko-
nomicznych, podobnie, jak w przypadku pierwszej generacji 
włączone do prawa międzynarodowego zostały w 1966r. jako 
Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych. Do tej 

 22 Por. R. Czarnecki, Prawa człowieka wobec wyzwań globalizacji, w: Nierówności 
społeczne a wzrost gospodarczy . Kapitał ludzki i intelektualny, cz. I, M. Woźniak 
(red.), Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2005,s. 442-443; M. Nowak, Trzy generacje 
praw człowieka, ich znaczenie w świetle przesłanek ideowychi historycznych oraz 
w świetle ich genezy, w: Prawa człowieka . Geneza, koncepcje, ochrona, B. Banaszak 
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 105-106.
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grupy należą następujące prawa: prawo do pracy i odpowied-
nich warunków pracy, do strajków, wolnych związków zawodo-
wych, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo rodziny do 
ochronyi opieki, prawo do ochrony zdrowia, do odpowiedniego 
poziomu życia, prawo do nauki, do udziału w kulturze, wolność 
nauki i sztuki. Nazywane są prawami pozytywnymi, nadrzędną 
wartością jest dla nich „równość”.

 – trzecia generacja, ta kategoria przysparza najwięcej problemów. 
Te prawa są wynikiem walk wyzwoleńczych i antykolonialnych 
ludów Południa i rozumiane są jako prawa kolektywne (soli-
darnościowe). Należy wymienić tutaj takie prawa, jak: prawo 
do pokoju, rozwoju, bezpiecznego środowiska, do korzysta-
nia ze wspólnego dziedzictwa ludzkości. Są wyrazem ducha 
współczesności – masowej konsumpcji, globalizacji, świato-
wego przepływu kapitału. Nie mają obecnie jeszcze dostatecz-
nego ugruntowania w prawie międzynarodowym, są nadal 
dyskutowane.

Pierwotnym zamysłem tych wszystkich praw było regulowanie 
stosunku między państwem a jednostkom, którym miały gwaranto-
wać zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z bezpieczeń-
stwem. Jednak podnosi się również głosy o szerszym obowiązywaniu 
praw człowieka. Z takim przypadkiem mamy do czynienia we wspo-
mnianych wyżej prawach trzeciej generacji, które miałyby regulować 
relacje pomiędzy ludamii państwami. Inni mówią jeszcze o horyzon-
talnym ich rozumieniu – stosowane ich pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami. Przeciwnicy tego poglądu argumentują swoje stano-
wisko naruszeniem naturalnych relacji międzyludzkich opartych na 
zaufaniu i poczuciu odpowiedzialności, a nadto wskazuje się, że samo 
państwo chroni swoich obywateli stosowanymi paragrafami prawa. 
Zwolennicy zaś podkreślają, że czasem nie wystarczają te podstawowe 
zasady altruizmu czy przyjaźni, a nawet prawo stanowione przez 
urzędy państwowe, dlatego w takich przypadkach prawa człowieka 
powinny być swoistym zaworem bezpieczeństwa, dzięki któremu 
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pokrzywdzeni mogą odwołać się do wyższych racji23. Owe postulaty 
wydają się, być słuszne, bo niby co miałoby stać na przeszkodzie sze-
roko rozumianym prawom człowieka? Zwłaszcza, że w rzeczywistości 
globalizującego się świata, coraz większe są tendencje do zrzekania się 
pewnej części państwowych suwerenności na rzecz organów ponad-
narodowych. Oczywiście, jak zawsze, ważna jest tutaj odpowiednia 
interpretacja i uznanie na obszarze międzynarodowym, co jednak 
nie wydaje się być łatwe. 

Istotną kwestią w prawie jest jego podmiotowość. Dotyczy to pyta-
nia o to: czyje jest prawo, czyje interesy, wartości ma reprezentować? 
Należy zauważyć, że prawo w swej roli ma zawsze charakter pewnego 
przymusu, pełni rolę represyjną – jest to w zasadzie konstytutywny 
element definicji władzy i prawa. Jest to zagadnienie rozległe, podej-
mowane choćby przez J. Austina. H. Kalsena, I. Kanta. J. Habermasa 
i wielu innych24. W kontekście praw człowieka istotne byłoby po-
dejście w uzgadniania prawa na zasadzie uczestnictwaw prawnym 
dyskursie. Musiałby on mieć charakter inkluzyjny względem tych 
wszystkich, którzy chcą partycypować w wynikach wspólnie pod-
jętych postanowień, ale jednoczenie takie uzgodnienia musiałyby 
mieć charakter wiążący. Takie podejście zakłada wzajemną lojalność 
i wzniesienie się ponad lokalne różnice.

Kulturowy wymiar praw człowieka

Konsekwencją istnienia sieci powiązań jest istnienie już nie tylko 
obok siebie, ale oddziaływanie względem siebie, wpływanie na siebie, 
elementów różnych kultur, systemów ekonomicznych, politycznych 
czy światopoglądowych. Jest to trend „ku umiędzynarodowieniu 
kultury”, swego rodzaju deterytorializacja kultury. Sama idea nie jest 
nowa. Kulturę ponadetniczną narzucała już Grecja i Rzym, jednak 

 23 Por. W. Osiatyński, Przyszłość praw człowieka, „Tygodnik Powszechny”, 03.01.1999, 
s. 5.
 24 Por. A. Bator, W. Gromski, S. Kaźmierczyk, A. Kozak, Integracja i globalizacja 
z perspektywy filozofii prawa, w: Filozofia prawa wobec globalizmu, J. Stelmach (red.), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2003, s. 10-13.
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współczesne zmiany wykraczają daleko poza ich wzory”25. W tej per-
spektywie prawa człowieka są często mocno krytykowane. Podnosi się 
opinie, że nie są dobrem całej ludzkości, ale elementem narzuconym 
przez kulturę euroamerykańską, gdzie zbyt mocno wybrzmiewa 
wolność jednostki nie zauważając przy tym grupy. Z tym wiąże się 
nieraz przekonanie o fikcyjności tych praw, bowiem nie ma, co do 
nich powszechnego przekonania o obowiązywalności. 

Jesteśmy świadkami światowej dyfuzji wzorców i symboli. Trudne 
ostatecznie jest stwierdzenie w jaką stronę historia poprowadzi or-
ganizowanie się społeczeństw, w których zderzają się kultury i całe 
cywilizacje. Warto postarać się przekroczyć opozycję, którą tu wy-
znacza formuła „zderzenia kultur”. Nie jest czymś determistycznym, 
że musi to wywoływać konflikt i próbę uzależnienia jednych od 
drugich. Bardziej właściwym podejściem będzie „dialog”26. Kultura, 
która żyłaby jedynie sama dla siebie, albo izolująca się jedynie do 
pewnego typu kontaktów międzykulturowych, traci swoją dynamikę 
i skazana jest na śmierć. Żadna kultura nie jest samoistna, dlatego 
każda potrzebuje kontaktu z innymi. Oczywiście idzie o zachowanie 
w miarę stałej równowagi między trwaniem przy swoim,a otwartością 
na innych27. Wpływ innych kultur ma rodzimą ubogacać, pozwolić 
zrozumieć ludzi zamieszkujących inne realia. W tym porozumieniu 
jest możliwe wypracowanie zasad koegzystencji, ale też elementów 
systemu bezpieczeństwa, którymi dzisiaj nie są systemy uzbrojeń mi-
litarnych, ale perspektywa praw człowieka, które byłyby szanowane 
bez względu na miejscowe uwarunkowania, szanowane i egzekwo-
wane ze względu na rozwój nie państwowości, ale rodziny ludzkiej. 

Dochodzi obecnie często do ostrego podziału na to, co lokalne 
i to, co globalne. Stąd globalne procesy unifikacji kultury powodują 

 25 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 145.
 26 Por. S. Tokarski, Globalizacja, tożsamość a dialog międzykulturowy, w: Globali-
zacja a tożsamość,J. Zdanowski (red.), Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 
2003, s. 296-299.
 27 por. L. Dyczewski, Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie, 

„Kultura i społeczeństwo”, 1/2000, s. 32-33.
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procesy proporcjonalnie odwrotne w postaci powstawania funda-
mentalizmów. Staje się to sposobem na uchronienie swojej tożsamości 
przed synkretyzmem na zasadzie supermarketu. Kultura w takim 
obrazie staje się towarem,a jej użytkownicy konsumentami, co w prze-
konaniu przeciwników tendencji globalizacyjnych, prowadzi do roz-
mycia istoty rdzennej kultury. Zwłaszcza wiele sporów spotyka się 
w obliczu religii islamskiej. Przeciwko Deklaracji w 1948r. głosowały 
jedynie Republika Południowej Afryki, która tyle co dopiero usank-
cjonowała apartheid, oraz Arabia Saudyjska, która zakwestionowała 
dwa artykuły sprzeczne z islamem: art. 18 mówiącyo wolnym wyborze 
i zmianie religii i art. 16.2 traktujący o małżeństwie jako dobrowolnej 
umowie. Choć trzeba tu też nadmienić, że inne kraje muzułmańskie 
nie zgłosiły tutaj sprzeciwu28. Niestety owe sprzeciwy odbywają się 
najczęściej w sposób nieuzasadniony, bo jest to sprzeciw wobec nie 
tyle samych praw człowieka, co sprzeciw wobec imperialistycznej 
kultury Zachodu, z którą te prawa są utożsamiane.

Inną stroną tych samym procesów powstających na linii lokalność-
-globalność jest glokalizacja. To pojęcie oddaje właśnie już w samej 
terminologii coś z obu rzeczywistości. Jest to swego rodzaju filtr, 
który umożliwia ochronę przed zalewającą kulturą masową, tego 
co należy do lokalnego dziedzictwa. Thomas Friedmann rozumie 
glokalizację jako „zdolność kultury do wchłaniania wpływów, które 
w sposób naturalny do niej nie pasują i ją wzbogacają, odrzucania 
wpływów, które, choć inne, mogą z nią współistnieć właśnie jako 
coś innego. Celem glokalizacji jest zatem takie przyswajanie sobie 
aspektów globalizacji przez kulturę danego kraju, które przyczynia 
się do rozwoju i zróżnicowania społeczeństwa, nie przytłaczając go”29. 
Dla zobrazowania dobrym przykładem mogą być McDonaldy, któ-
rew krajach islamskich pięć razy w ciągu dnia zamykają lokale, by 

 28 Por. W.  Osiatyński, Czy to zmierzch praw człowieka?, http://wyborcza.
pl/1,111112,8794632, Czy_to_zmierzch_Praw_Czlowieka_.html [dostęp: 10.11.2013].
 29 T. Friedmann, Lexus i drzewo oliwne . Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 2001,s. 360.
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wierni mogli oddać się nakazanej modlitwie czy udział japońskiego 
piłkarza w reklamie golarek Gilette.

Próbuje się często polaryzacyjnie ustawiać dychotomię jedność-
-różnorodność. Jednak takie postrzeganie jest z gruntu fałszywe, co 
też zostało wykazane wyżej w ujęciu współczesnego zakorzenienia 
w rzeczywistości tendencji uniwersalistycznych z izolacyjnymi. Nie 
ma w tym sprzeczności, że jedność zakłada różnorodność, następuje 
tu często integracja w duchu poszanowania odmienności na różnych 
polach30. W podobny duchu, jednak nie na gruncie praw człowieka, 
ale ekumenizmu wypowiada się Arcybiskup Alfons Nossol, mówiąc 
o „pojednanej różnorodności”. Bez tak pojętego nurtu jednoczą-
cego między Kościołamii wyznaniami chrześcijańskimi, na samym 
starcie owe staranie byłyby spisane na niepowodzenie. Rozumienie 
świata, człowieka i przysługujących mu praw staje się trudne,a nawet 
niemożliwe, bez wejścia w perspektywę innych. Bez takiej zdolności 
i akceptacji inności brniemy w relatywizm i rozmycie punktów orien-
tacyjnych. A to właśnie dzięki tym różnicom, tym, co świat dzieli, 
mamy swoją tożsamość, to konstruuje świadomość. Dopiero bazując 
na tym, co we własnym świecie zinternalizowane, można wspiąć 
się o poziom wyżej w poszukiwaniu tego, co wspólne, uniwersalne. 
Jednostka może realizować „swoją wolnośći moralność tylko dzięki 
temu, że ma wokół siebie ważnych i znaczących innych. To znaczy, 
że indywidualność nie może się spełniać w całkowitej izolacji. To 
dyskurs i inni (…) pozwalają nam zaistnieć jako «my»”31. Wydaje się, 
że wolność i indywidualizm popadły dziś w samozachwyt ,uznając 
jedynie siebie za miarodajną normę istnienia. Taka atomizacja może 
być też powodowana rozczarowaniem małą skutecznością działania 
instytucji międzynarodowych, w których często dochodzi do szuka-
nia partykularnych interesów. Jednak zacietrzewienie zamyka jeszcze 

 30 Por. M. Borucka-Arctowa, Dylematy globalizacji – ujęcie socjologiczno-prawne, 
„Studia Iuridica, XL/2002, s. 22.
 31 A. Urbańska, Tożsamość, demokracja, ponowoczesność, w: Etyka życia publicz-
nego, K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak (red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii 
UAM, Poznań 2009, s. 277.
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bardziej, a mimo, że żyjemy w czasie globalnej wioski, to boimy się 
otwartości, w strachu przed zalewającym nas światem ze swoją wielo-
barwnością. Takie zamknięcie prowadzi do samoodrzucenia i samo-
wykluczenia w budowaniu międzyludzkiej jedności w poszanowaniu 
praw każdej jednostki i wspólnoty. „Z punktu widzenia współczesnej 
debaty alternatywa: albo prymat praw człowieka nad suwerennością, 
albo prymat suwerenności nad prawami człowieka, jest fałszywym 
postawieniem problemu (…) nie chodzi o dalsze przeciwstawianie 
praw człowieka i  suwerenności, leczo komplementarną realizację 
obu podstawowych dla współczesnego prawa międzynarodowego 
wartości”32. Należy zatem odrzucić tezę narzucającą wybór między 
suwerennością a prawami człowieka, gdyż celem powinna być jed-
noczesność obu niesprzecznych wartości: suwerenności państwa 
i ochrony jednostki.

Sprawa globalizacji kultury i w nich praw człowieka nie jest łatwa 
do rozstrzygnięcia. Jednak wydaje się, że uniwersalizm wygrywa. Na 
konferencji w sześćdziesiątą rocznicę uchwalenia praw człowieka 
znamienne były wypowiedzi przywódców spoza Europy. Ambasador 
Tajlandii wypowiadając się w imieniu całej grupy azjatyckiej pod-
kreślił, że Azja należy do najbardziej zróżnicowanych regionów na 
świecie, a jednak akceptuje w całości postanowienia Deklaracji, uzna-
jąc jej uniwersalny, współzależny i niezbywalny charakter33. Często 
bardzo odmienne są konteksty życia wielu ludów względem siebie. 
Afrykańczycy podkreślają wartości oparte na tradycyjnie pojętej 
wielkiej rodzinie afrykańskiej, Europejczycy skupiają się na indywi-
dualnych wolnościach, zaś mieszkańcy Azji są dalecy od indywidu-
alizmu. Trudno też oczekiwać implementacji w pełnym wymiarze 
praw drugiej generacji, bo są one obciążeniem ekonomiczno-strate-

 32 J. Zajadło, Teoria sprawiedliwości międzynarodowej: prawa człowieka contra 
suwerenność?, w: „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 3/2005, s. 100.
 33 Por. A. Bieńczyk-Missala, Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu 
praw człowieka, w: Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego, T. Jasudowicz,M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), 
Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s. 173.
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gicznym dla krajów rozwiniętych,a wręcz często niewykonalne dla 
krajów Trzeciego Świata, albo oczekiwać zrozumienia dla prawa do 
związków zawodowych w krajach jeszcze przedindustrialnych. Nawet 
więc najbardziej elementarne prawa są głęboko uwikłane w kontekst 
geografii, historii, kultury, religii itd. Jednak podsumowując tę część 
warto zwrócić uwagę na słowa przemówienia Kofi Annana wygło-
szone w 1997r. w Teheranie: „Prawa człowieka są wyrazem tradycji 
tolerancji, obecnych we wszystkich kulturach, stoją u podstaw pokoju 
i rozwoju. Prawa człowieka, rozumiane właściwie i sprawiedliwie 
interpretowane, nie są obce żadnej kulturze, przynależą wszystkich 
narodom”34. Równie znaczące są słowa Fernando Savatery, hiszpań-
skiego filozofa, etyka publicysty: „prawo do odróżniania się od innych 
w żadnym wypadku nie może być pojmowane jako różnica w po-
siadanych prawach. Nie może być innych praw dla muzułmanów, 
innych dla buddystów, innych dla katolików (…) ustawy muszą być 
laickie, opierać się na innych zasadach niż religijne. Wiara nie może 
mieć tu znaczenia, choć każdy musi mieć prawo, by wierzyć w to, co 
mu się podoba”35. 

Uniwersalność praw człowieka nie oznacza, że trzeba się pod-
porządkować charakterowi świata Zachodu. Idzie raczej o  pod-
kreślenie, że bez względu na wszystko istnieje pewne minimum, 
elementarne, podstawowe prawa, których nikt i nigdzie nie powinien 
łamać, idzie o te same standardy dla każdego z uczestników globalnej 
wymiany.W każdej kulturze znajdziemy szacunek dzieci dla rodziców, 
potępienie kradzieży czy zamachu na życie. Właśnie określenie tej 
podstawy powinno być płaszczyzną dyskursu. 

 34 Kofi Annan, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka odzwierciedla globalny 
pluralizm i zróżnicowanie,
Teheran, 10 grudnia 1997 r., http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/przemo-
wienia_pd-globalnypluralizm.php [dostęp: 10.11.2013].
 35 Cyt. za: A. Bator, W. Gromski, S. Kaźmierczyk, A. Kozak, Integracja i globaliza-
cja z perspektywy filozofii prawa, w: Filozofia prawa wobec globalizmu, J. Stelmach 
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2003, s.15.
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Uniwersalizm praw człowieka

Nie tylko w kontekście globalizującego się świata widzimy umacnia-
nie się podziału na centrum i peryferia, ale współczesna epoka też 
może być „postrzegana jako nieunikniona konsekwencja rozwoju 
ludzkiej myśli, a jej celem jest świat zjednoczony, bez wojen i bez 
granic. Zwolennicy globalizacji uzasadniają swoje racje potrzebą 
ujawnienia uniwersaliów antropologicznych i solidarności ponad-
narodowej poprzez zjednoczenie ludzkości”36. Na ukształtowanie 
się takich tendencji miało wpływ wiele czynników kształtujących 
współczesną świadomość świata: wojny światowe, zagrożenie wojną 
nuklearną, powstanie nowych państw zdekolonizowanych, zagro-
żenia środowiska, migracje, rozwój komunikacji, kultura masowa, 
rewolucja informacyjna, terroryzm37. W wielu tych punktach, to 
gorzka i smutna lekcja historii i pogardy ludzkim istnieniem. U pod-
staw wyjścia, co do praw człowieka, nie ma żadnego systemu, jest 
bezzałożeniowa deskrypcja tego czego świat doświadczył.

Wspólny system praw człowieka to nie system społeczno-ekono-
miczny czy kulturowy, który narzuciłby prawom człowieka swoje 
kryteria interpretacyjne. Odrzucić jednak też należy wszelki relaty-
wizm rozumiany jako zgoda na absolutną dowolność. Bo czy system 
norm zakonu trapistów i normy plemienia ludożerców, to to samo? 
Taka postawa, która mylona jest z szacunkiem, prowadzi donikąd, 
traci się wszelkie orientacyjne punkty, które mogłyby być uznane 
za pewniki egzystencji. Kofi Annan twierdzi, że „nie ma jednego 
modelu demokracji, nie ma jednego wzorca praw człowieka, czy 
wyrazu kulturowego, który niepodzielnie obowiązywałby na całym 
świecie. Ale na całym świecie musi obowiązywać demokracja, cały 
świat musi przestrzegać praw człowieka i wolności wyrazu kultu-
rowego. (…) Dlatego też mówię w Afryce o prawach człowieka jako 
o „Prawach Afryki”, mówię o nich jako o prawach, które muszą być 

 36 R. Borkowski, Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, w: Globalopolis . Kos-
miczna wioska, Szansei zagrożenia, R. Borkowski (red.), Instytut Wydawniczy Pax, 
Warszawa 2003, s. 11.
 37 Por. Tamże, s. 13.
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wyrażane w języku ludzi, których chronią. To daje mi pewność, że 
pewnego dnia, te prawa zwyciężą”38. Choć uznanie uniwersalnych 
praw w dobie pluralizmu etycznego wydaje się być trudne, to jednak 
można mieć nadzieję na globalizację powszechnych norm ochrony 
praw człowieka. 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie wyznaczył trzy filary, na 
których osadzone są prawa człowieka39:

 – podmiotowość – prawa przysługują każdemu człowiekowi, bez 
wyjątków, z tej racji, że jest się człowiekiem;

 – terytorialność  – prawa te nie są zależne od obszaru 
cywilizacyjno-kulturowego;

 – czasowość – są aktualne zawsze, mimo postępującej ewolucji 
społeczeństw.

A zatem uniwersalizm praw człowieka polega na uznaniu, że wszy-
scy ludzie mają identyczne prawa i że istnieją takie normy prawa, 
które można uznać za ogólnie obowiązujące. Ta jednak potencjalność 
nie oznacza, że mają od razu charakter globalny, ale ku niemu zmie-
rzają40. Powszechną Deklarację Praw Człowieka podpisały do dziś, 
jak już to było wspomniane, 193 państwa, z których większość, o czym 
się zapomina pochodziła spoza Europy. Daje to, mimo wszystkich 
trudności i dylematów, pewną podstawę i słuszną rację do przeko-
nania o ich uniwersalności. 

Pogląd o ogólnoludzkich prawach jest istotnie determinowany 
przez życiew światowym społeczeństwie. Te prawa stają się też re-
medium na zagrożenia płynące ze strony właśnie globalizującego 
się świata: wyścig zbrojeń, terroryzm międzynarodowy, deficyt 

 38 Kofi Annan, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka odzwierciedla globalny 
pluralizm i zróżnicowanie,
Teheran, 10 grudnia 1997 r., http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/przemo-
wienia_pd-globalnypluralizm.php [dostęp: 10.11.2013].
 39 Por. R. Czarnecki, Prawa człowieka wobec wyzwań globalizacji w: Nierówności 
społeczne a wzrost gospodarczy . Kapitał ludzki i intelektualny, cz. I, M. Woźniak 
(red.), Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2005,s. 443.
 40 Por. M. Kuniński, Sprawiedliwość globalna: szlachetny ideał czy rzetelna teoria?,  

„Diametros”, nr 26, 2010, s. 138.
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energetyczny, masowe bezrobocie, nędza, niszczenie środowiska 
naturalnego, wzrost analfabetyzmu itd. Istnieją wprawdzie insty-
tucje praw człowieka, które mają zaradzać tymi innym światowym 
trudnościom, jednak ich autorytet i prestiż jest często podważany. 
Stąd postulaty, by najpierw zająć się prawami człowieka na gruncie 
regionalnym, by po czasie móc ukonstytuować je globalnie. Jednak 
zachodzi tu obawa, że po dobrze funkcjonującym regionalnym sy-
stemie praw człowieka może zabraknąć determinacji ukształtowa-
nia wymiaru ponadregionalnego. Tym samym zaprzepaściłoby się 
szansę na uniwersalizm praw41. Prawa człowieka traktowane jako 
wartości są niewątpliwie uniwersalne. Problem właśnie zaczyna się 
w ich regionalnej implementacji. Innymi słowy, gdy trzeba przepis 
prawa przełożyć na konkretne normy, to tu już pojawiają się różne 
rozumienia i koncepcje. Dobrym przykładem rozjaśniającym sposób 
wybrnięcia z  tego impasu są stany Zjednoczone, które należą do 
krajów ogromnie pluralistycznych. Wprawdzie istnieje tam jeden 
system prawny, to jednak, na przykład za zabójstwo w różnych sta-
nach przewidziane są różne kary. Zabójstwo zawsze jest złem, inny 
natomiast jest wymiar kary. Zatem wartość życia istnieje obiektywnie, 
ale spojrzenie na złamanie ochrony życia jest zależne od uwarun-
kowań miejscowych42. Nie jest to relatywizm, ale wspominane już 
uwzględniane rodzimej kultury i wrażliwości. 

Powyższe pokazuje po raz kolejny, że istnieją wartości obiektywne, 
do których odwołano się choćby w procesie norymberskim, abstra-
hując od prawa stanowionegow hitlerowskich Niemczech. Jest to 
ten właśnie czas kiedy opinia międzynarodowa uświadamiała sobie, 
że obrona praw człowiek musi mieć charakter ponadnarodowy. In-
terwencje późniejsze w Bośni, Iraku czy Somalii zwróciły uwagę na 

 41 Por. K. Przybyszewski, Proces holizacji (całościowania) jako znaczący element 
homogenizacji społeczeństw w dzisiejszym świecie, w: Całość – wizje, pejzaże, teorie, 
P. Orlik (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2006, 
s. 124. 
 42 Por. tamże, s. 149-150.
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to, jak skuteczne mogą być działania obrony tych praw43. Obecne 
nowe technologie, wzrost możliwości komunikacyjnych i tym samym 
międzynarodowej świadomości ograniczyło czysto państwowe ujęcie 
praw człowieka na rzecz organizacji i działań międzynarodowych.

W 1948r. gdy podejmowano decyzję w sprawie praw człowieka, 
przedmiotem dyskusji nie był ich uniwersalizm, raczej koncerto-
wano się na konstrukcji katalogu tych praw. Mimo to, zwłaszcza 
Francji zależało, by w nazwanie deklaracji znalazł się przymiotnik 

„powszechna”, a zatem odtąd już w samym sformułowaniu nazwy De-
klaracji jest podnoszona, choć jedynie pośrednio, kwestia uniwersali-
zmu. Każdy też z aktów występujew dwóch formach oddających ową 
powszechność: „Każdy ma prawo…” i „Nikt nie może…”. Na Komisji 
Praw Człowieka w 1998r. uniwersalizm praw człowieka był podkre-
ślany niemal we wszystkich wystąpieniach, w tym polskiego delegata, 
wówczas wiceministra spraw zagranicznych Macieja Kozłowskiego, 
który podkreślił, że Deklaracja nie jest wytworem lokalnym jednego 
okresu historii, jednej kultury czy kontynentu. Prace nad deklaracją 
były oparte na materiale porównawczym wielu kultur, nie szukając 
żadnego konkretnego systemu filozofii, ale identyfikując powszechnie 
uznawane elementy praw przypisywanym ludziomw obrębie całego 
globu. Za jej powszechnością przemawia również choćby fakt, że 
została przetłumaczona aż na 360 języków44.

 43 P. Czachorowski, Uniwersalność praw człowieka, „Gdańskie Studia Międzyna-
rodowe”, 1/2003, s. 39-40.
 44 M. Piechowiak, Powszechność – między uniformizacją a relatywizmem . Wokół 
metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w: Współczesne 
problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, T. Jasudowicz, 
M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 
Toruń 2009, s. 178; A. Bieńczyk-Missala, Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersa-
lizmu praw człowieka, w: Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego,T. Jasudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), 
Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s. 161, 169-171.
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Sieciowy-ontologiczny-iusnaturalny wymiar praw człowieka

W rozpatrywaniach nad globalizacją Jan Paweł II zauważa, że jakakol-
wiek władza nie ma prawa lekceważyć ani niszczyć rodzimej kultury. 
Trzeba uznawać wielość kultur, które są interpretatorami ludzkiej 
natury, choć mają odmienną perspektywę patrzenia. Jednak to, co 
papież uwypukla, to etyczna wartość zapośredniczona w człowieku, 
dla której należy poszukiwać wspólnego języka i kodeksu norm. Nie 
należy go szukać w odniesieniach kulturowych czy światopoglądo-
wych, ale we wnętrzu i naturze bycia istotą ludzką, z której wynikają 
uniwersalne i ponadnarodowe zasady45. Takie będą chronić przed 
absolutyzacją bądź relatywizacją pewnych systemów kulturowych, 
bo opierają się na tym, co każdemu człowiekowi wspólne: osobowa 
godność.

Próbowano na różny sposób tłumaczyć fakt normotwórczy praw 
człowieka. Filozofowie oświeceniowi szukali go w naturze, ale ro-
zumianej biologistycznie. Matka Natura dała nam te prawa tak, jak 
każdą część ciała. Można by też pokusić się szukać gow faktach kul-
tury, a zwłaszcza pragnieniach i potrzebach. Jednak tu ugrzęźnie-
myw pluralizmie potrzeb, które (nie licząc oczywiście tych bardzo 
podstawowych) są tak różne jak wielu jest ludzi na ziemi. Wszelkie 
trudności zniknęłyby, gdyby przyjąć, że te prawa są darem Boga. Ale 
i tu pojawia się trudność. Nawet, gdyby ten fakt ogłosić i przyjąć na 
forum międzynarodowym, to i tak pojawia się mnogość interpre-
tacji, bo ten Pan Bóg różnie się objawia w różnych religiach. Nawet 
na gruncie już samego chrześcijaństwa mogą być różnie rozumiane. 
A w rzeczywistości obok ludzi wierzących mamy jeszcze agnostyków 
czy ateistów. Więc i ta teoria nie rozwiązuje problemu normotwór-
czego. Idąc dalej można sięgnąć do znanej już z historii umowy spo-
łecznej i po prostu zadeklarować, które to będą te prawa podstawowe. 
Taka pozytywizacja wydaje się być praktyczna, jednak trudno nie 

 45 Jan Paweł II, Globalizacja i etyka . Do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej 
Akademii Nauk Społecznych (27.04.2001), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/przemowienia/ globalizacja_27042001.html [dostęp: 10.11.2013].
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zauważyć, że w ten sposób upadają ich podstawy46, gdyż te prawa 
są niezależne od wszelkich zewnętrznych instancji i są wobec nich 
uprzednie. 

Obecnie coraz większe znaczenie ma uzasadnianie praw czło-
wieka w oparciuo, wspomnianą na początku tego paragrafu, godność 
człowieka. Choć i samą godność trudno definiować, to jednak nie 
będziemy tutaj wchodzili w zawiłości filozoficznych dywagacjii przyj-
miemy ten postulat a priori. Zatem niezależnie od tego, jak są owe 
prawa formułowane powinny być powszechnie uznawane, bo należą 
do samej natury człowieka, a „prawo naturalne jest uniwersalnym 
przewodnikiem, rozpoznawalnym przez każdego; ono może być 
podstawą wzajemnego zrozumienia i miłości wszystkich ludzi”47. 
Jest to wartość wsobna osoby, która przysługuje człowiekowi z racji 
samego człowieczeństwa. Jest to warunek solidarności ponad gra-
nicami państw, która otwiera ku innym i uzmysławia wspólną dla 
wszystkich podstawę życia i jego niepodważalnej wartości48. 

Tylko opierając się na tej naturalnej podstawie normotwórczej 
praw człowieka można ostatecznie mówić o ich powszechności. Wy-
chodząc bowiem od jakichkolwiek systemów myślowych ostatecznie 
ograniczamy wizję człowieka kosztem integralnego oglądu. I  tak 
na przykład orientacja indywidualistyczno-liberalna widzi czło-
wieka jako aspołecznego, autonomicznego, żyjącego w absolutnej 
wolności, niezależnego do władzy i norm, zaś antropologia marksi-
stowska skrajnie przeciwnie, ukazując kolektywną wizję człowieka, 
sprowadzając człowieka do wymiaru materialnego, negując wiele 
praw wolnościowych,a nadmiernie eksponując socjalne. Godność 
człowieka wskazuje nam na dalszym planie na ukonkretniony jej 

 46 Por. J. Baszkiewicz, O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw 
człowieka, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2003, s. 12-19.
 47 Benedykt XVI, Godność osoby i prawa człowieka to kwestia centralna . Do uczest-
ników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (4.05.2009) http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/ przemowienia/ans_04052009.html 
[dostęp: 10.11.2013]
 48 Por. M. Czachorowski, Globalizacja a prawa człowieka, „Człowiek w Kulturze”, 
nr 14, 2002, s. 57-58.
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charakter w zaspokojeniu potrzeb psychosomatycznej struktury 
osoby, na którą składają się takie potrzeby jak: żywności, rozwoju, 
wolności, ubrania, piękna, równości, pracy, akceptacji itp. Te wy-
magania wyznaczają pewne minimum zabezpieczeń ich realizacji. 
Jednak nie same potrzeby są prawami człowieka, ale ich zaspokajanie 
przed odpowiednie dobro, które konieczne są do integralnego roz-
woju ludzkiej istoty. Jakby jeszcze poziom wyżej te potrzeby zwracają 
nas w stronę społeczności, w której i dzięki której mogą być reali-
zowane: rodzina, naród, państwo, społeczność międzynarodowa49. 
Takie podejście pomaga wejść w głąb tego, kim jest człowiek, jaka 
jest jego struktura bytowania i uwolnić się od podejrzeń o łamanie 
suwerenności państwowej. Akuratnie podsumowują taki pogląd 
słowa papieża Jana XXIII z encykliki Pacem in terris: „Wszelkie 
współżycie ludzi, jeżeli chcemy, aby było dobrze zorganizowane 
i rozwijało się pomyślnie, musi opierać się na podstawowej zasadzie, 
że każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem 
i wolną wolą, wskutek czego ma prawa i obowiązki, wypływające 
bezpośrednio i równocześnie z własnej jego natury. A ponieważ są 
one powszechne i nienaruszalne, dlatego nie można się ichw żaden 
sposób wyrzec”50.

Pojęcie ludzkiej godności opiera się na przyjęciu, jak twierdzi John 
Finnis, że „istnieje pewien zbiór podstawowych zasad praktycznych, 
wskazujących na podstawowe formy ludzkiego rozwoju jako na dobra, 
do których człowiek ma dążyć i które ma realizować – zasady te są 
w taki czy inny sposób stosowane przez wszystkich, którzy zastana-
wiają się, jak postępować, niezależnie od słuszności ich wniosków”51. 
Zasady te zawsze zachowują swoją ważność, nawet wtedy, gdy są 
nierozumiane, źle rozumiane i niestosowane, dlatego Finnis nazywa 

 49 Por. F. Mazurek, Uniwersalność praw i obowiązków człowieka, w: „Roczniki 
Nauk Społecznych”, 1/1990,s. 149-151.
 50 Jan XXIII, Pacem in terris, nr 9.
 51 J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Dom Wydawniczy ABC, 
Warszawa 2001, s. 31.
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je uprawnieniami naturalnymi lub zamiennie prawami człowieka52, 
z których najbardziej oczywistym jest prawo do życia, które gwaran-
tuje potencjalną realizację wszystkich innych praw. Coś, co zatem 
wynika z natury rzeczy nie może być kwestią decyzji, konwencji, 
jakiegoś uzgodnienia, ale wynikiem obiektywnej rozumności. 

* * *

Na koniec warto uczynić coś, co wydawałoby się trzeba było zrobić 
na początku. Jednak dopiero teraz, po tych dość ogólnych rozpa-
trywaniach można spróbować zdefiniować prawa człowieka. Prawa 
człowieka są to prawa pod postacią „praw i wolności jednostki, słu-
żących ochronie jej interesów, przypisywanych każdej osobie ludzkiej, 
niezależnie od przynależności państwowej i od jakichkolwiek cech 
różnicujących. Źródłem tak rozumianych praw człowieka nie jest 
państwo i tworzony przez nie określony system prawny, lecz prawo 
naturalne, zgodnie z którym podstawą większości praw jednostki 
jest przyrodzona godność istoty ludzkiej. To dzięki niej prawa czło-
wieka mają charakter ponadpaństwowy (pierwotny), niezbywalny 
i nienaruszalny”53. Pewnie w literaturze przedmiotu wiele takich, 
i podobnych, sformułowań, ale wydaje się, że ta dość dobrze podsu-
mowuje podjęte rozważania.

Implementacja praw człowieka istotnie jest uzależniona od ich 
interpretacji na gruncie kulturowym i politycznym. Jest to fakt nie-
zaprzeczalny. Wydaje się, że przed światem jeszcze długa i mozo-
lona droga stopniowego ich wdrażania. Już dziś można obiektywnie 
stwierdzić, że na świecie mamy więcej demokracji, a łamanie stan-
dardów praw człowieka jest coraz rzadsze, choć nadal występuje. Być 
może wiele kwestii jest jeszcze do przemyśleniai przedyskutowania, 
jednak pewne jest, że to wszystko, co powszechnie uważane jest za 
zło musi otrzymać rangę międzynarodowego ścigania i wprowadza-
nia obowiązujących wzorów postępowania. Procesy globalizacyjne, 
ujęcie świata w kategoriach globalnej wioski, może się temu znacząco 

 52 Por. tamże, s. 31-32, 223.
 53 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003., s.154.
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przyczynić, bowiem skutkiem tego jest kurczący się świat, a zatem 
winny być bliższe relacje i większe zrozumienie i doświadczenie siebie 
nawzajem. 

Summary
The area widely and loudly discussed, often raised in the public discourse 
is the topic of human rights. This topic is not new, it was already known in 
antiquity. Today it acquires a specific context of a shrinking global reality. 
As a result of computerization and media the world has become a global 
village, in which the events happening in the one place can at the same 
time can be reported in another. On the one hand we can see the cultural 
diversity and on the other there is a global diffusion of symbols and values. 
So does globalization help or impede the adoption of the same rights as 
fundamental human rights? Is the universality of these rights possible? Or 
perhaps cultural differences are significant enough that you have to accept 
a diverse catalogue of human rights? What should be the foundation of the 
universal implementation of human rights?

Key words: global village, Castells, culture, human nature, McLuhan, 
human rights, law of nature, the network society, universalism.
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W DIALOGU Z POSTMODERNĄ
In dialogue with postmoderną

Pojęcie postmodernizmu, często używane do opisu współczesności, 
zaczęto stosować już na początku XX wieku w teorii kultury, litera-
turoznawstwie i architekturze. W filozofii natomiast po raz pierwszy 
pojawiło się ono w 1979 r. za sprawą publikacji Jean-Françoisa Lyotarda 

„Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy” .1 Obecnie terminem 
tym można określić niemal każdą dziedzinę współczesnego życia: nie 
tylko filozofię i sztukę, ale także wszystkie elementy kultury, zjawiska 
społeczne, relacje międzyludzkie, jak również moralność i religijność.2

Postmodernizm charakteryzuje przede wszystkim tendencja do 
odrzucenia obiektywnych prawd i zasad. W tym nurcie światopo-
glądowym przyjmuje się, że każdy może mieć własną filozofię, wy-
znawać inne wartości, inaczej rozumieć sens życia. W połowie lat 90., 
kiedy wśród polskich teologów wzrosło zainteresowanie tematyką 
postmodernizmu, powszechnie wyrażali oni przekonanie, że prąd 
ten stanowi spore zagrożenie dla chrześcijaństwa.3 Rzeczywiście, 
w dziełach czołowych filozofów związanych z tym nurtem dominuje 
sprzeciw wobec istnienia jakiejkolwiek prawdy obiektywnej, czyli 
również Boga.4 Część myślicieli postmodernistycznych nawiązuje do 
religii, lecz widzi ją w zupełnie nowy sposób, często sprzeczny z wizją 

 1 H. Seweryniak, Teologia Fundamentalna, t.1, Warszawa 2010, s. 85-86.
 2 Por. J. Mariański, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium 
socjologiczne, Kraków 1997, s. 25-27.
 3 Zob. Z. Sareło (Red.), Postmodernizm . Wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 
1995; A. Kołakowska, Czy możliwa jest religia postmodernistyczna?, „Znak” 1 (2001), 
s. 43-50. 
 4 Por. J. Życiński, Bóg postmodernistów, Lublin 2001, s. 13.
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chrześcijańską. Z drugiej strony, w pracach niektórych teologów po-
jawia się opinia, że postmodernizmu nie należy całkowicie odrzucać. 
Z niektórymi jego elementami można bowiem podjąć dialog, który, 
jeśli zostanie poprzedzony dogłębną refleksją, może nawet przynieść 
pozytywne skutki dla współczesnych chrześcijan. 

Szanse na odpowiedź

Próbę obrony i duszpasterskiej akomodacji postmoderny podejmo-
wał między innymi abp Józef Życiński. We wstępie do swojej książki 

„Bóg postmodernistów” pisze, że nihilizm, uważany za główne nie-
bezpieczeństwo ze strony tego nurtu, może przybierać różne formy, 
o niejednakowym stopniu zagrożenia. „Proponowane w niektórych 
z nich zniszczenie klasycznych schematów i dekonstrukcja wcześniej-
szego sensu nie prowadzą do nihilizmu w sensie ścisłym, lecz tylko do 
tzw. kenozy, która pozwala nam uchwycić głębszy, ukryty uprzednio 
poziom sensu”.5 Życiński zwraca uwagę, że Jan Paweł II w encyklice 

„Fides et ratio” nie potraktował postmodernizmu tak surowo, jak 
można by się spodziewać. Być może stało się tak, ponieważ przed-
miotem oceny była nie tylko filozofia postmodernizmu, lecz także 
jego oddziaływanie kulturowe. W ocenie należało też uwzględnić 
kontekst przewartościowań, jakie dokonały się pod wpływem nowego 
nurtu: rozczarowanie negatywnymi zjawiskami kultury nowożytnej, 
krytyka dziedzictwa oświecenia, radykalne próby zakwestionowania 
moderny.6 Papież pisze, że „ocena tego, co postmodernistyczne, 
jest czasem pozytywna, a czasem negatywna”, ale „jedno nie ulega 
wątpliwości: nurty myślowe odwołujące się do postmodernizmu za-
sługują na uwagę”.7 Ponadto, sam Jan Paweł II bywa określany 
przez niektórych autorów jako postmodernista8, ponieważ w jego 

 5 Tamże, s. 12
 6 Por. tamże, s. 13.
 7 Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio, Citta 
del Vaticano 1999, 91, cyt. za: J. Życiński, Bóg . . .., s. 14.
 8 Są to: Richard John Neuhaus, Joseph Holland i Rocco Buttiglione. J. Życiński, 
Bóg . . ., s. 17.
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dorobku często pojawia się „krytyczna ocena współczesnej kultury 
idąca w parze z propozycją przezwyciężenia wzorców kulturowych 
inspirowanych bezkrytyczną fascynacją duchem oświecenia”.9

Życiński postuluje, by zachować postawę otwarcia na problemy 
dyskutowane w kręgu wpływów postmodernizmu; wobec niektórych 
zastosować krytycyzm, a z niektórymi podjąć dialog.10 Dokonuje 
tu rozróżnienia na postmodernizm dekonstrukcyjny (w który wpi-
suje się myśl Derridy i Lyotarda) i konstruktywny (Griffin, Popper, 
Whitehead). Według Życińskiego dialog z postmodernizmem de-
konstrukcyjnym jest niemożliwy, gdyż jego zwolennicy odrzucają 
możliwość istnienia jakichkolwiek prawd ostatecznych, a co za tym 
idzie, uważają za utopię uniwersalne zasady etyki i obiektywne war-
tości – w takiej sytuacji dialog zostaje zastąpiony monologiem.11 
Arcybiskup widzi jednak szansę na dialog z postmodernizmem kon-
struktywnym, który uznaje sens historii i znaczenie takich wartości 
jak prawda i wolność.12 

Pierwszym krokiem w dialogu ma być właśnie poszukiwanie 
wspólnych wartości (wychodząc od wolności i kreatywności), by 

„wspólnie rozwijać swoistą ekologię intelektualną konieczną dla 
rozwoju naszego gatunku”.13 W podjęciu dialogu pomocna może 
być świadomość, że „wielu sympatyków postmodernizmu działa 
w dobrych intencjach, poszukując terapii zarówno na oświeceniowe 
schorzenia, jak i na apokaliptyczny pesymizm naszej cywilizacji”.14 
U podstaw postmodernizmu leżą zrozumiałe negatywne uczucia 
wywołane wielkimi tragediami XX wieku. Wydawałoby się, że cywi-
lizacja, która praktykowała wiarę w rozum, doprowadzi do zbudowa-
nia „społeczeństwa na miarę ludzkich marzeń”. Ponieważ tak się nie 
stało, jak zauważa Arcybiskup, „łatwo o emocjonalny, gniewny bunt, 

 9 Tamże, s. 18.
 10 Tamże, s. 14.
 11 Por. tamże, s. 93-94.
 12 Por. tamże, s. 27.
 13 J. Życiński, Bruderszaft z Kainem, Poznań 1999, s. 81.
 14 Tamże, s. 82.
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w którym zakwestionuje się wszystko, rozum, naukę, obiektywne 
wartości, wielkie narracje dostarczające odpowiedzi na podstawowe 
pytania egzystencjalne człowieka”.15

Autor „Boga postmodernistów” wskazuje też bardziej szczegółowe 
możliwości inspiracji do dialogu. Odwołując się do koncepcji Dio-
nizosa jako postmodernistycznego bożka, proponuje chrześcijańską 
odpowiedź: na postmodernistyczną „nieznośną lekkość bytu”, odpo-
wiada określeniem „mistyczna lekkość ducha”, które zawiera w sobie 
optymizm, nadzieję i ufność doświadczane wśród życiowych trosk 
i niepowodzeń.16 Zaś dionizyjskiemu upojeniu winem przeciwstawia 

„upojenie Bogiem”, rozumiane jako zafascynowanie ewangelicznymi 
wartościami, które pociąga za sobą zapomnienie o sobie i przemie-
nienie swojego życia w dar dla innych.17 Chrześcijaństwo odpowiada 
też na postmodernistyczny ból, zagubienie i rozpacz: Chrystus w ta-
jemnicy Wcielenia okazał solidarność z ludzkim dramatem, przyjął 
naturę ludzką z jej ograniczeniami i słabością.18 Osoby zmagające 
się z trudnymi problemami w zetknięciu z żywym chrześcijaństwem 
odnajdują perspektywę rozwiązania swoich życiowych rozterek – to 
tzw. logika ran (znany termin J. Życińskiego), na którą wskazuje 
krzyż Chrystusa. Według Arcybiskupa, logika ta „odsłania nową 
rzeczywistość sensu, niedostępną na poziomie czysto racjonalnych 
poszukiwań”. Dowartościowanie przez postmodernizm pozaracjonal-
nych form odkrywania sensu może okazać się również ważną formą 
ekspresji treści istotnych dla naszego przeżywania wiary religijnej”.19 
To wskazówka dla chrześcijan, aby ukazywali istotę Ewangelii w ka-
tegoriach bardziej zrozumiałych dla współczesnego człowieka, wy-
korzystując do tego formy pojęciowe bliskie postmodernizmowi.20 

 15 Tamże, s. 69.
 16 J. Życiński, Bóg . . ., s. 42. Por. J. Życiński, Wyzwania duszpasterskie w kulturze 
postmoderny, „Więź” 1 (2002), s. 24.
 17 Por. J. Życiński, Bóg . . ., s. 45.
 18 Por. tamże, s. 47-48.
 19 Tamże, s. 154.
 20 Tamże, s. 65.
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Życiński wspomina również o istnieniu grupy autorów określa-
nych jako „postmoderniści katoliccy”, którzy „wyzwolenie z wielu 
iluzji oświecenia łączą z otwarciem na transcendentną rzeczywistość 
prawdy i sensu, odkrywaną w każdej epoce”.21 Nie zawsze jednak to 
połączenie jest do zaakceptowania przez chrześcijan. 

Teologia postmodernistyczna

Próba przeniesienia idei postmodernistycznych na grunt religii to 
szersze zjawisko, któremu warto poświęcić więcej uwagi. Omawia je 
między innymi Marcin Jaranowski w książce „Transcendencja jako 
ocalenie”, wychodząc od filozofii Sorena Kierkegaarda, poprzez jego 
kontynuatorów: Tillicha, Levinasa i Derridę, by na końcu pokazać 
związek między nimi a współczesnymi „teologami postmoderni-
stycznymi” (Mark C. Taylor, Don Cupitt).22 To ostatnie określenie 
budzi kontrowersje, między innymi dlatego, że część owych „teo-
logów” neguje istnienie Boga – a przecież uprawiając teologię, na-
leżałoby założyć istnienie głównego przedmiotu jej badań.23 Sam 
autor przeprowadza jednak pewnego rodzaju obronę „teologicznej 
postmoderny”. Choć jego zdaniem nie powinno się przenosić wprost 
idei postmodernistycznych na grunt chrześcijaństwa, stawia tezę, że 
samo powstanie tego typu koncepcji może być dla nas pouczające: 

„Przyjmując, że religia i postmodernizm są zjawiskami antagonistycz-
nymi (…), odbieramy sobie możliwość wyciągnięcia z lekcji post-
modernizmu wniosków, które dodają coś nowego do naszej wiedzy 
o specyfice myślenia religijnego.”24

Za patrona nowej myśli religijnej autor uznaje Kierkegaarda, wy-
kazując, że jego teorie przejęło wielu postmodernistycznych filozofów 
religii. Są to, po pierwsze, założenie, że akt wiary religijnej może 
zostać dokonany tylko przez „jednostkę” (co stoi przecież w pewnej 

 21 Tamże, s.14.
 22 M. Jaranowski, Transcendencja jako ocalenie, Kraków 2007.
 23 Tamże, s. 15.
 24 Tamże, s. 156-157.
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opozycji do religii zinstytucjonalizowanej i wspólnotowej)25; po dru-
gie, pogląd, że prawdy transcendentnej nie można w gruncie rzeczy 
poznać, bo każda próba jej wyrażenia jest profanacją. Inaczej mó-
wiąc, sacrum, które zostaje uobecnione, czyli sprowadzone do sfery 
profanum, ulega redukcji. Każda próba ujęcia Boga jako przedmiotu 
poznania jest błędem.26 Właśnie w ten sposób Jaranowski tłumaczy 
fakt, że postmodernistyczni filozofowie religii nie chcą wypowiadać 
się pozytywnie na temat transcendencji: wynika to z obawy przed 
profanacją. Dlatego „to, co transcendentne, nie może być już niczym 
określonym, niczym pomyślanym. Nie może być Bogiem, do którego 
można by się odnieść w sposób moralny”.27 W tym kontekście Jara-
nowski omawia poglądy myślicieli nazywanych postmodernistycz-
nymi teologami, między innymi Marka C. Taylora. Uznaje on, że 
skoro nie można myśleć o Bogu, nie dokonując profanacji, oznacza to 

„śmierć Boga” dla teologii oraz koniec samej teologii. W związku z tym 
nową kategorią tej nauki staje się nicość. Swoją propozycję Taylor 
nazywa „a/teologią”. Jej charakterystyczną cechą jest błądzenie, nie-
ufność wobec jakichkolwiek teorii religijnych, ciągłe interpretowanie 
ich na nowo.28 Według Jaranowskiego nie można oceniać twórczości 
Taylora jako antyreligijnej, gdyż „rządzi nią potrzeba wydostania się 
z nieprzekraczalnej struktury immanentnej, ku temu, co inne, nawet 
jeśli tym innym może być już tylko nicość”.29

Arcybiskup Życiński, pisząc (znacznie wcześniej niż Jaranow-
ski) o „postmodernizmie chrześcijańskim”, miał na myśli jeszcze 
inne środowisko: wymieniał między innymi Catherine Pickstock 
i Grahama Warda, teologów anglikańskich, którzy obecnie stali się 
przedstawicielami nurtu o nazwie „radykalna ortodoksja”. Jest to 
nowy ruch teologiczny, zapoczątkowany w latach 90. XX wieku przez 
Johna Millbanka. Wzywa on do przemyślenia na nowo pewnych 

 25 Tamże, s. 59.
 26 Por. tamże, s. 64-65. 
 27 Tamże, s. 156.
 28 Por. tamże, s. 127-130.
 29 Tamże, s. 132.
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podstawowych tekstów tradycji chrześcijańskiej, w zderzeniu z myślą 
nowożytną oraz z zaaplikowaniem niektórych rozwiązań postmoder-
ny.30 Radykalni ortodoksi uznają, że filozofia postmodernistyczna 
daje teologii narzędzia do prowadzenia nowej refleksji. Ich zdaniem, 
w nowożytności teologia stała się nauką niszową, straciła pretensje 
do tworzenia całościowej wizji, do bycia ogólną teorią. Tymczasem to 
właśnie teologia jest miejscem najpoważniejszych dyskusji. Głęboka 
analiza teologiczna powinna stać u podstaw każdej sensownej analizy 
społecznej. Ponadto teologia ma być racjonalna, a podstawowym 
narzędziem jej odnowy ma być filozofia.31 Choć niektóre propo-
zycje „radykalnej ortodoksji” mogłyby zostać zaakceptowane przez 
katolików, to część z nich zapewne wzbudziłaby protest (na przykład 
fakt, że ortodoksi w działaniach Kościoła rzymskiego dopatrują się 
triumfalizmu i krytykują poreformacjny papizm). Powstanie tej kon-
cepcji, jak i wszelkie próby zaszczepienia postmodernizmu na gruncie 
teologii, stanowią jednak motywację do refleksji nad odnową myśli 
religijnej w granicach akceptowanych przez Kościół.

Skutki odrzucenia prawdy

By przedstawić pełniejszy obraz postmodernizmu (choć nie spo-
sób uwzględnić tu wszystkich jego odłamów), nie można pominąć 
chrześcijańskiej polemiki z jego myślą. Podejmując z nią dialog, warto 
poznać przynajmniej najważniejsze jej aspekty niezgodne z nauką 
Kościoła, by wiedzieć, w których kwestiach chrześcijanie nie powinni 
zgadzać się na kompromis. Jak zauważa abp Życiński, klasycznie 
pojęty dialog miał prowadzić do prawdy.32 Sytuacja komplikuje się 
zatem, gdy jedna ze stron nie uznaje samego istnienia prawdy.

Autor „Bruderszaftu z Kainem” wskazuje także na inne prze-
szkody w porozumieniu z przedstawicielami myśli ponowoczesnej. 
W tradycyjnie rozumianym dialogu „elementarna odpowiedzialność 

 30 S. Duda, Jakby spadła na mnie szafa z książkami (w rozmowie z M. Bardelem 
i J. Poniewierskim), „Znak” 7-8 (2010), s. 89.
 31 Por. tamże.
 32 J. Życiński, Bruderszaft . . ., s. 79
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za słowo każe uzasadniać sądy w sposób, który przekonywałby nie 
tylko samego autora”.33 Postmoderniści zaś opierają się jedynie na 
subiektywnych odczuciach dotyczących współczesnej cywilizacji, 
podnoszonych do rangi prawdy. Choć jest to dopuszczalne na te-
renie literatury czy sztuki, pozostaje nie do przyjęcia na gruncie 
filozofii.34 Od postmodernistów nie wymaga się żadnej wiedzy. Ich 
metody działania to cytowanie autorytetów, powtarzanie obiegowych 
opinii, zastępowanie argumentów perswazją.35 Postmodernistyczne 
poczucie humoru traktowane wręcz jako obowiązek intelektualny 
może sprawić, że każdy problem zostanie potraktowany jako „zbiór 
anegdotek, dowcipów czy błyskotliwych powiedzeń”, co uniemożliwi 
sensowną dyskusję.36 W takiej interpretacji rzeczywistości brakuje 
odpowiedzialności intelektualnej za formułowane sądy oraz mery-
torycznie uzasadnionych ocen.37

Jako podstawowe założenie myśli ponowoczesnej przedstawia się 
odrzucenie istnienia absolutnych kryteriów prawdy i możliwości jej 
poznania za pomocą rozumu. Stanowi to całkowite zaprzeczenie 
nauki chrześcijańskiej, która prawdę utożsamia z Bogiem i głosi 
możliwość odkrycia jej przez każdego człowieka dzięki naturalnym 
zdolnościom i łasce Bożej. Argumenty za tym stanowiskiem zostały 
już po części przytoczone przy okazji omawiania papieskich przemó-
wień w Santiago. Prawda odgrywa tak istotną rolę, ponieważ nadaje 
życiu sens, nie ma charakteru teoretycznego, lecz egzystencjalny.38 
Jak pisał Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”: „Nikomu nie może 
być naprawdę obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa” – szczególnie 
jeśli chodzi o prawdę odnoszącą się do dobra, które należy spełnić.39 
Wartości, którymi człowiek się kieruje, muszą być prawdziwe, bo tylko 
wówczas może on stawać się lepszy i w pełni rozwijać swoją naturę. 

 33 Tamże.
 34 Tamże, s. 70.
 35 Tamże, s. 80.
 36 J. Życiński, Ziarno samotności, Kraków 1997, s. 100.
 37 J. Życiński, Bruderszaft . . ., s. 79.
 38 Por. R. Skowronek, Dobro w czasach postmoderny, Katowice 2007, s. 36-37.
 39 Jan Paweł II, Fides et ratio 25.
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„Jeśli istnieje prawo do poszukiwania prawdy na własnej drodze, to 
bardziej podstawowy w stosunku do niego jest ciążący na każdym 
człowieku poważny obowiązek moralny szukania prawdy i trwania 
przy niej, gdy się ją odnajdzie”40 – zaznacza papież.

W myśli ponowoczesnej prawda może być uzależniona od okolicz-
ności historycznych. Według Jana Pawła II taka zasada stoi w sprzecz-
ności z prawdą o człowieku i wolnością.41 „Prawda nigdy nie może 
być zamknięta w granicach czasu i kultury; daje się poznać w historii, 
ale przerasta samą historię” 42 – naucza.

Poprzez zagubienie prawdy człowiek gubi także prawdziwy obraz 
samego siebie, czyli swoją tożsamość.43 Postmodernizm odbiera 
człowiekowi prawo do korzystania w pełni ze swojej natury, z właś-
ciwych mu zdolności intelektualnych.44 Teza o niemożliwości po-
znania prawdy wydaje się także nielogiczna. Jak uzasadnia Sławomir 
Zatwardnicki, „ktoś, kto nie wierzy w ludzki rozum, zaprzecza sam 
sobie, bo jego irracjonalizm również jest dziełem rozumu”.45 Nie-
możliwe jest zatem osiągnięcie pewności, że niczego nie możemy 
być pewni. Bardziej prawdopodobne jest przypuszczenie, że skoro 
w ludzką naturę zostało wpisane pragnienie poznawania i dążenia do 
prawdy przez rozum, to nie pozostanie ono bez odpowiedzi, podobnie 
jak potrzeby innych ludzkich narządów są osiągalne, a ich spełnienie 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.46

W nurcie ponowoczesnym podstawowym kryterium działania 
jest wolność. Lecz według nauki Kościoła to właśnie prawda stanowi 

 40 Tamże.
 41 Por. Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach naucza-
nia moralnego Kościoła Veritatis Splendor, Rzym 1993, 40, cyt. za: R. Skowronek, 
Dobro . . ., s. 37.
 42 Jan Paweł II, Fides et ratio, 95.
 43 Por. R. Skowronek, Dobro . . ., s. 38.
 44 Z.  Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i  życia, w: Z.  Sareło (Red.), 
Postmodernizm . .., s. 22.
 45 S. Zatwardnicki, Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkować się 
z ateistą, Warszawa 2012, s. 323.
 46 Por. tamże, s. 317.
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źródło istnienia autentycznej wolności.47 Tak rozumiana wolność 
nie oznacza dowolności, robienia tego, na co ma się ochotę. Wolność 
wypływa od Boga i współpracuje z nim.48 Prawo zaś nie jest – jak 
sądzi postmodernizm – ograniczeniem wolności. „Wolność człowieka 
i Boże prawo nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie – wzajemnie 
się do siebie odwołują”49 – zaznacza Jan Paweł II. W tym przypadku 
także objawia się niekonsekwencja postmodernistów: choć głoszą 
wolność i pluralizm, sami nie stosują ich w odniesieniu do wszystkich 
ludzi, lecz okazują się nietolerancyjni dla tych, którzy „ośmielają się 
szukać prawd niezmiennych i ufać rozumowi”.50 

Przyjęta przez postmodernizm wizja świata i człowieka negatyw-
nie oddziałuje na poszczególne dziedziny życia. Skoro nie istnieje 
prawda, a jedynie opinie, nie da się stwierdzić, co jest dobrem, a co 
złem moralnym. Nie ma zatem obiektywnej podstawy, na której 
można by zbudować życie indywidualne i społeczne.51 Odrzucenie 
ogólnych norm moralnych stanowi zagrożenie dla fundamentów 
życia społecznego.52 W ponowoczesnym społeczeństwie widoczne 
jest dążenie do indywidualizacji. Człowiek czuje się w coraz mniej-
szym stopniu związany z innymi. By funkcjonować w społeczności, 
musi wejść w relacje z jej członkami, którzy wyznają swoje własne 
prawdy. Podstawą więzi społecznych jest zatem umowa, kompromis.53 
Lecz on także nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jeden z czo-
łowych przedstawicieli myśli ponowoczesnej J. Derrida przyznaje, 
że: „nie można z tego możliwego kompromisu tworzyć obiektywnej 
przestrzeni dla relacji społecznych, gdyż niemożliwe jest stworzenie 
obiektywnego słownika, więc każdy dialog skazany jest na nietrwa-
łość, tak jak nietrwały jest jego kontekst”.54

 47 R. Skowronek, Dobro . . ., s. 54.
 48 Tamże, s. 57.
 49 Jan Paweł II, Veritatis Splendor, 17.
 50 S. Zatwardnicki, Katolicki pomocnik . . .., s. 325.
 51 Por. tamże.
 52 Z. Sareło, Postmodernistyczny styl . . ., s. 26
 53 R. Skowronek, Dobro . . ., s. 60.
 54 Por. J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1993, w: R. Skowronek, Dobro . . ., s. 60.
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Interesująca wydaje się wypowiedź Benedykta XVI w wywiadzie-
-rzece „Światłość świata”, w której przewiduje on społeczne skutki 
relatywizmu: „Duża część dzisiejszych filozofii obstaje przy tym, że 
człowiek nie jest zdolny do poznania prawdy. Ale zgodnie z tym 
punktem widzenia nie byłby także zdolny do etosu. Wtedy nie miałby 
żadnych norm i trzeba by było tylko uważać, jak się znośnie urządzić, 
a jedynym liczącym się kryterium stałaby się opinia większości. Jak 
niszczycielskie mogą być większości, pokazała w wystarczający spo-
sób historia, chociażby w takich systemach jak nazizm czy marksizm, 
które szczególnie stały w opozycji do prawdy”.55 Może się zatem 
okazać, że na dłuższą metę niemożliwe jest, by każdy żył według 
własnego uznania, gdyż pustkę po obiektywnej prawdzie – wbrew 
intencjom postmodernizmu – wypełni opinia większości, co znów 
ograniczy lansowaną obecnie wolność i indywidualizm. 

Indywidualistyczna etyka ma także negatywny wpływ na rozwój 
osoby – jest podstawą egoizmu i prowadzi do zamknięcia na innych 
ludzi.56 Potwierdzają to badania psychologiczne przeprowadzone 
przez Beatę Kostrubiec. Wynika z nich, że zwolennicy postmoder-
nizmu są bardziej skoncentrowani na sobie niż osoby z grupy po-
równawczej. Są nastawieni na realizację własnych potrzeb i ambicji, 
nie potrafią, a nawet nie chcą współpracować z innymi.57 Wskutek 
takiego nastawienia człowiek staje się samotną monadą, odizolowaną 
od społeczeństwa. Taka wizja sprzeciwia się ludzkiej naturze, która 
ukierunkowana jest na bycie z innymi i dla innych.58 

Za najwyższą i ostateczną instancję osądu moralnego myśl po-
nowoczesna uznaje sumienie – rozumiane w ten sposób, że podej-
mowane zgodnie z nim decyzje wynikają z własnych przemyśleń 
i postanowień człowieka.59 Pogląd ten nie zgadza się z chrześcijańską 

 55 Benedykt XVI (w rozmowie z P. Seewaldem) Światłość świata, Kraków 2011, 
s. 62.
 56 R. Skowronek, Dobro . . ., 40.
 57 B. Kostrubiec. Obrazy postmodernizmu . Badania empiryczne obrazu siebie 
i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin 2004, s. 224.
 58 Z. Sareło, Postmodernistyczny styl . . ., s. 21, 24.
 59 Tamże, s. 52.
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koncepcją, według której sumienie ma moc wiążącą tylko dlatego, że 
jest głosem Boga i opiera się na prawdzie. Tego stanowiska broni Jan 
Paweł II w encyklice „Veritatis Splendor”: „Źródłem godności sumie-
nia jest zawsze prawda: w przypadku sumienia prawego mamy do 
czynienia z przyjętą przez człowieka prawdą obiektywną, natomiast 
w przypadku sumienia błędnego – z tym, co człowiek subiektywnie 
uważa mylnie za prawdę”.60 

Ponadto, jak zaznacza Z. Sareło, obiektywne normy stanowią 
pomoc w podejmowaniu decyzji. Żądanie od człowieka, by sam roz-
wiązywał wszystkie problemy moralne, skazywałoby go na poważny 
trud i niebezpieczeństwo częstego popełniania błędów.61 Wielość 
głoszonych współcześnie teorii, wizji i interpretacji świata powoduje 
pogłębianie się wątpliwości, a w konsekwencji może zrodzić scep-
tycyzm i obojętność62 oraz pokusę wybierania tego, co wygodne 
zamiast tego, co prawdziwe.63

Wypełnić pustkę

Postmodernistyczny brak sensu próbuje wypełnić nurt New Age. 
Może się wydawać, że jego popularność daje pewną nadzieję, gdyż 
świadczy o tęsknocie za wartościami duchowymi. Abp Życiński 
zwraca jednak uwagę, że jest on „źle wyrażoną ekspresją” tej tęsk-
noty.64 Różnice między założeniami tego prądu myślowego a wiarą 
chrześcijańską omawia Dokument Papieskiej Rady ds. Kultury oraz 
Papieskiej rady ds. Dialogu Międzyreligijnego: „Jezus Chrystus dawcą 
wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age”.65 Zawiera 
on całkowicie negatywną ocenę ruchu New Age, ze względu na jego 
gnostycką naturę. Jego szkodliwość polega przede wszystkim na 

 60 Jan Paweł II, Veritatis Splendor, 63.
 61 Z. Sareło, Postmodernistyczny styl . . ., s. 25.
 62 Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, 81.
 63 R. Skowronek, Dobro . . ., s. 51.
 64 J. Życiński, Bruderszaft . . ., s. 82.
 65 Papieska Rada ds. Kultury, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego,Jezus 
Chrystus dawcą wody żywej . Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Rzym 2003, 
4. 
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tym, że neguje on objawione prawdy wiary chrześcijańskiej, skupia 
się natomiast na „komunikacji z naturą i kosmicznej znajomości 
uniwersalnego dobra”. 

Pierwsza znacząca różnica między chrześcijaństwem a New Age, 
to koncepcja Boga. W New Age Bóg jest „bezosobową energią”, która 
tkwi w każdym stworzeniu. Dlatego też człowiek może myśleć o sobie 
jak o bogu. Chrześcijaństwo zaś rozumie Boga jako osobę, stwórcę 
świata i źródło życia. Choć jest obecny we wszystkim, zasadniczo 
różni się od świata.66

New Age nie uznaje również bóstwa Chrystusa, lecz uważa Go za 
jednego z mędrców, „wtajemniczonych lub awatarów”. Wyklucza się 
możliwość, że mógł On cierpieć, umierając na krzyżu. Wiedzy o Nim 
dostarczają pisma niekanoniczne (na przykład ewangelie neognosty-
ckie) i inne objawienia, zaś wobec tekstów biblijnych jest stosowany 

„pewien rodzaj ezoterycznej egzegezy”.67 
Kolejna różnica dotyczy antropologii. Człowiek według New Age 

nie jest jedną uniwersalną istotą, lecz wielością osób, zjednoczoną 
z całym kosmosem. Koniecznym elementem duchowego rozwoju jest 
reinkarnacja. Stoi to w opozycji do chrześcijańskiej koncepcji odręb-
ności każdej osoby, wolności i odpowiedzialności za swoje życie. Jak 
stwierdza dokument, „w New Age nie istnieje w rzeczywistości kon-
cepcja grzechu, ale raczej idea braku dostatecznej wiedzy, niezbędnej 
do osiągnięcia oświecenia, a możliwej do zdobycia dzięki pewnym 
technikom psychofizycznym”.68 Nie istnieją żadne zasady, każdy ma 
się kierować własną inteligencją, intuicją i dobrym samopoczuciem. 
Człowiek nie potrzebuje też Chrystusa jako Zbawiciela, gdyż może 
sam siebie zbawić przez swoje działania. 

Warto zauważyć, że praktykowane przez New Age techniki me-
dytacyjne nie są prawdziwą modlitwą – mogą jedynie służyć jako 
przygotowanie do niej. W chrześcijańskim rozumieniu modlitwa 

 66 Tamże.
 67 Tamże.
 68 Tamże.
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to dialog z Bogiem, nie zaś introspekcja, „zjednoczenie z kosmiczną 
energią” czy „zdolność osiągnięcia tego, co boskie”.69

W dokumencie zwrócono uwagę, że nie ma możliwości oddziele-
nia jakichkolwiek elementów New Age które chrześcijanie mogliby 
zaakceptować. Stawianie na równi New Age i chrześcijaństwa niesie 
za sobą zanikanie różnicy między wiarą a wierzeniem, co powoduje 
zwiększenie dezorientacji wśród osób nie mających dostatecznej wie-
dzy na ten temat.70 

Zakończenie

Jak można stwierdzić na podstawie powyższych rozważań, niezwykle 
trudno jest sformułować jednoznaczną ocenę postmoderny. Niesie 
ona ze sobą nie tylko zagrożenia (oddalanie się od Kościoła, postę-
powanie wbrew zasadom moralnym), lecz także szanse (otwarcie 
wątpiących na Boga, motywacja dla katolików do ożywienia wiary).

Niemniej jednak powyższe argumenty prowadzą do refleksji, że 
zarzuty postmodernistów przeciw cywilizacji rozumu (czyli nie speł-
nienie pokładanych w niej oczekiwań) mogłyby zostać postawione 
także wobec samej myśli ponowoczesnej. W założeniu miała ona 
przynieść człowiekowi wolność i samospełnienie, doprowadziła zaś 
do jeszcze większego zagubienia. Odrzucenie potrzeby sensu oka-
zało się zniewoleniem. Konieczność szukania punktu odniesienia 
na własną rękę skutkuje obojętnością na wartości etyczne lub też 
niepewnością i lękiem. W tym drugim przypadku często rodzi to 
wiarę w teorie głoszone przez sekty i nowe ruchy religijne.71 Etyka 
indywidualistyczna przyczynia się także do kryzysu społecznego.

Przedstawiciele myśli ponowoczesnej zapewne odpowiedzie-
liby jednak, że nie składali żadnych wiążących obietnic. Oni sami 
nie ukrywają bowiem swojego niepoważnego stosunku do głoszo-
nych idei – J. Derrida przyznaje, że postmodernizm jest „zabawą”, 
a R. Rorty określa go jako „ironizowanie”. W ten sposób usiłują 

 69 Tamże.
 70 Tamże.
 71 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl . . ., s. 12.
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uwolnić się od odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje.72 Po-
zostaje zatem nadzieja, że znajdą się również kontestatorzy ich myśli, 
którzy, wiedzeni buntem i rozczarowaniem „cywilizacją braku sensu”, 
zaproponują wizję świata bardziej zbliżoną do chrześcijańskiej.

Summary
Manifestations of postmodernism can be seen both on contemporary phi-
losophy, as well as the cultural, social sciences and theology. In Catholic 
circles this phenomenon frequently is subjected to critical evaluation, seeing 
them as a threat to Christianity. Some authors noted, however, certain fea-
tures of postmodern thought, which may be expressed openness to Christ 
and the starting point for a dialogue with the Church. There were even 
attempts to inculcate postmodernism on the ground of theology, witch, 
although they may contain controversial elements, can be an impetus to 
change the form of religious thought on more accessible to modern man. 
Before establishing a dialogue with this trend, however, is also necessary 
to realize that its features are totally opposed to Christianity. The article 
includes characteristics of postmodernism, both in terms of threats and 
opportunities that come with it, and attempted to engage in debate with 
her mind based on the teachings of the Church.

Bibliografia
B. Kostrubiec. Obrazy postmodernizmu . Badania empiryczne obrazu siebie 

i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin 2004.
Benedykt XVI (w rozmowie z P. Seewaldem) Światłość świata, Kraków 2011.
H. Seweryniak, Teologia Fundamentalna, t.1, Warszawa 2010.
J. Mariański, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium 

socjologiczne, Kraków 1997.
J. Życiński, Bóg postmodernistów, Lublin 2001.
J. Życiński, Bruderszaft z Kainem, Poznań 1999.
Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania 

moralnego Kościoła Veritatis Splendor, Rzym 1993.
Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et
Jan Paweł II, Fides et ratio.

 72 Tamże, s. 37.



mgr Hanna Dębska

| 226 |

Jan Paweł II, Veritatis Splendor.
M. Jaranowski, Transcendencja jako ocalenie, Kraków 2007.
R. Skowronek, Dobro w czasach postmoderny, Katowice 2007.
S. Duda, Jakby spadła na mnie szafa z książkami (w rozmowie z M. Bardelem 

i J. Poniewierskim), „Znak” 7-8 (2010).
S.Zatwardnicki, Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkować się 

z ateistą, Warszawa 2012.
Z. Sareło (Red.), Postmodernizm . Wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 

1995.
A. Kołakowska, Czy możliwa jest religia postmodernistyczna?, „Znak” 1 

(2001).

mgr Hanna Dębska (ur. 1991) – doktorantka Wydziału Teologicznego 
UKSW, absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, 
magisterium obroniła w 2014 r. („Camino de Santiago w XXI wieku. Wyraz 
postmoderny?”). Przygotowuje doktorat na temat inicjatywy „Dziedziniec 
Pogan” w Polsce. Pracuje jako dziennikarka w katolickim tygodniku „Idziemy”.



| 227 |

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW

Rok X 2015 Nr 3 (28)

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „PARAFIA – MIEJSCE 
DUSZPASTERSKIEGO PLANOWANIA” BRATYSŁAWA, 27 

KWIETNIA 2015 ROKU

W dniu 27 kwietnia 2015 roku na Wydziale Teologii Uniwersytetu 
Trnawskiego w Bratysławie odbyła się międzynarodowa konferen-
cja naukowa pod tytułem: „Parafia – miejsce duszpasterskiego pla-
nowania”. Organizatorami konferencji były Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Trnawskiego oraz Specjalizacja Teologii Pastoralnej 
Instytutu Teologii Pastoralnej WT Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Celem konferencji była refleksja nad 
programowaniem pastoralnym, które staje się dzisiaj elementem 
koniecznym duszpasterstwa i jest podejmowane w celu pokonania 
zaistniałych trudności i wyprowadzenia działalności zbawczej Koś-
cioła na właściwą drogę. 

W imieniu organizatorów ks. prof. L. Csontos powitał prelegentów 
i uczestników, zaś uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan 
wydziału dr Miloš Lichner. Wyraził radość, iż organizatorom od 
kilku lat udaje się nawiązywać i owocnie rozwijać współpracę mię-
dzyuczelnianą. Nawiązując zaś do tematyki konferencji, podkreślił, 
iż programowanie duszpasterskie jest jednym z etapów działalności 
duszpasterskiej Kościoła rozumianego jako organizacja składająca 
się z kierujących nim i współtworzących go ludzi. 

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierw-
szy z nim dotyczył doświadczenia w programowaniu w parafiach. 
Tę problematykę poruszył w swoim wystąpieniu ks. dr hab. Tomasz 
Wielebski. W referacie pt. „Programowanie duszpasterskie w Polsce. 
Między teorią a praktyką” zwrócił uwagę, że dokumenty Magisterium 
wskazują na konieczność programowania działań duszpasterskich. 

Sprawozdania
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Kościół bowiem jako społeczność ludzka może być badany i określany 
w kategoriach, jakimi posługują się nauki prakseologiczne. Następ-
nie, wskazując na podstawy teologiczne programowania duszpaster-
skiego i ich realizację w Polsce, podkreślił, iż brakuje w świadomości 
duchownych i świeckich zrozumienia roli planowania kościelnego: 
w wielu diecezjach i parafiach nie tworzy się kompleksowego pro-
gramu duszpasterskiego, zauważa się działania okazjonalne i ak-
cyjne, natomiast w istniejących programach diecezjalnych często 
nie ma odniesienia do ogólnopolskiego programu duszpasterskiego. 
Zjawiska te wskazują na konieczność kształtowania odpowiedniej 
wizji teologicznej Kościoła, nieustannego dialogu między osobami 
sprawującymi urząd w Kościele, teoretykami i praktykami oraz ufor-
mowanym laikatem, szerszego wykorzystania w programowaniu 
duszpasterskim badań socjologicznych oraz wdrażania programu 
w życie i jego ewaluacji. 

Kwestię możliwości wykorzystania wskazań nauk prakseologicz-
nych do działalności duszpasterskiej ujmowanej w kontekście progra-
mowania rozwinął i szczegółowo omówił dr Mateusz Tutak. W swojej 
prezentacji zwrócił uwagę, że programowanie w organizacjach koś-
cielnych jest procesem duchowym, gdyż wypływa z teologicznej wizji 
duszpasterstwa, którą jest zbawcza misja Chrystusa. Tym samym, 
przygotowywanie i realizacja programów duszpasterskich jest dosko-
nałą przestrzenią do realizacji misji apostolskiej i ewangelizacyjnej 
wszystkich, którzy pragną czynić z Kościoła communio.

Dr Z. Pupik w swoim wystąpieniu wskazał na czternaści newral-
gicznych punktów planowania duszpasterskiego w rzeczywistości 
Słowacji. Zwrócił uwagę m.in. na konieczność zrozumienia różnicy 
pomiędzy długoterminową wizją a planem działania, a także stwo-
rzenia przestrzeni dla działania Ducha Świętego w życiu człowieka. 
W planowaniu duszpasterskim nie bez znaczenia jest również właś-
ciwe zrozumienie Kościoła jako Ludu Bożego i communio. Pod-
kreślił, że planowanie pastoralne pozwala zobaczyć duszpasterstwo 
w dłuższej perspektywie i to jest jego główna zaleta. Celem bowiem 
programu jest nowość, ale także ciągłość i systematyczność, a nie na-
tychmiastowe skutki. Ponadto przypomniał, że plany duszpasterskie 
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powinny być traktowane całościowo. Taki sposób patrzenia na rze-
czywistość parafii czy diecezji wymaga jednak umiejętności zajmowa-
nie się nie tylko własnymi problemami, ale także szukania rozwiązań, 
aby pomóc lokalnemu Kościołowi jako całości.

Ks. mgr Piotr Ochotny w swoim wystąpieniu „Podejście systemowe 
w programowaniu duszpasterskim” zaproponował spojrzenie na rze-
czywistość parafii, w której ma być realizowany program duszpaster-
ski, przez systemowe okulary. Dzięki nim autorzy programów zobaczą 
parafię w sposób całościowy jako system, który nie jest prostą sumą 
elementów, ale nową jakością dzięki temu, co łączy jego składniki, 
a więc różnorodnym relacjom i sprzężeniom. Podejście systemowe 
w programowaniu duszpasterskim pozwala ponadto zrozumieć, że 
suboptymalizacja, czyli usprawnienie funkcjonowania podsystemów 
tworzących całość, nie musi prowadzić bezpośrednio, i bardzo często 
nie prowadzi, do polepszenia funkcjonowania całego systemu. Kolejną 
zaletą tegoż ujęcia jest możliwość widzenia wzajemnych powiązań 

„wszystkiego ze wszystkim”: każdy system jest bowiem podsystemem 
większej całości (nadsystemu) i jednocześnie sam składa się z syste-
mów niższego rzędu (podsystemów). Autor podkreślił, że podejście 
systemowe jest coś warte tylko wtedy, jeśli prowadzi do konkretnych 
działań: poszerza pole naszego widzenia, a co najważniejsze pozwala 
na zwiększenie skuteczności tego, co robimy w parafii. 

Po przerwie drugą część konferencji, która oscylowała wokół za-
gadnień związanych z duszpasterstwem rodzin i innych wspólnot, 
rozpoczął wykład ks. prof. L. Csontosa zatytułowany „Stosowanie 
wymogów prawa kanonicznego w duszpasterstwie rodzin”. Powo-
łując się na kan. 528 KPK zwrócił uwagę na podstawowe obowiązki 
duszpasterskie i administracyjne związane z posługa proboszcza, 
a mianowicie: rozwijanie dzieł, poprzez które jest propagowany duch 
ewangeliczny, również w zakresie sprawiedliwości społecznej, zabie-
ganie, ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy 
przestali praktykować albo nie wyznają prawdziwej wiary, staranie 
się o to, by wierni modlili się, także w rodzinach, oraz świadomie 
i czynnie uczestniczyli w liturgii. Proboszcz winien także nawiedzać 
rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach 
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i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również roztropnie ich 
korygując. Ważne, aby uznawał i popierał własny udział wiernych 
świeckich w misji Kościoła. 

Dr Błażej Szostek, zwracając uwagę na konieczność posiadania 
podstawowych umiejętności psychologicznych doradców życia ro-
dzinnego i duszpasterzy rodzin, zaprezentował metodę „pytanie 
o problem”. W tej formie pomocy krótkoterminowej, nastawionej 
na rozwiązanie problemu, ważne jest to, aby doradca potrafił do-
konać właściwej diagnozy i poznawczej konceptualizacji problemu, 
a także udzielić osobie zainteresowanej odpowiedniego wsparcia 
i pomocy w wyborze jednej z możliwych dróg rozwiązania problemu. 
Opiera się ona na procedurze czterech pytań głównych: Co jest twoim 
problemem? Co zamierzasz osiągnąć? Jakie widzisz rozwiązania? Co 
wybierasz? i dwóch pytań pomocniczych: Co ci jest potrzebne, żeby 
to zrobić? Jak ja ci mogę pomóc? 

Kolejny wykład wygłosił doc. J. Kyselica, który ukazał różnorod-
ność metod duszpasterskich w parafiach . Określiwszy duszpasterstwo 
jako zorganizowaną działalność zbawczą Kościoła urzeczywistniającą 
w służbie człowieka zbawcze dzieło Chrystusa, podkreślił, iż dokonuje 
się ono poprzez głoszenie Słowa Bożego, liturgię, posługę pasterską 
i świadectwo życia chrześcijańskiego . Po przedstawieniu teologii i hi-
storii duszpasterstwa, skoncentrował się na parafii jako głównym 
środowisku posługi duszpasterskiej. To w niej realizowane jest za-
równo duszpasterstwo zwyczajne, skierowane do wszystkich wier-
nych i zmierzające bezpośrednio do zaspokojenia ich powszechnych 
potrzeb religijnych oraz osiągnięcia celu Kościoła i każdej wspólnoty, 
którym jest spotkanie z Bogiem w wierze i miłości, jak i duszpa-
sterstwo nadzwyczajne, zaadresowane do określonych grup i tych 
osób w danym środowisku, które ze względu na warunki życia i ich 
szczególne potrzeby religijne nie mogą dostatecznie korzystać z dusz-
pasterstwa zwyczajnego. 

Mgr lic. Dorota Sys swoją prezentację poświęciła omówieniu 
wychowawczej funkcji Kościoła, która jest realizowana w sposób 
szczególny w ramach działalności wychowawczej i duszpasterskiej 
parafii. W parafiach organizowane są: katechezy, szkolne lekcje religii, 
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szkoły katolickie, ośrodki wychowawcze i rozmaite wydarzenia oraz 
prowadzone są grupy, ruchy i stowarzyszenia, które oddziałują wy-
chowawczo na młodych ludzi. Nie należy jednak zapominać, że to 
rodzina jest podstawowym i najlepszym środowiskiem wychowania 
i wychowania w wierze, dlatego działania parafii powinny objąć 
szczególną troską rodziców, organizując im pomoc w rozwiązywaniu 
problemów związanych z wychowaniem. Każda z wyżej wymienio-
nych form wymaga, aby osoby odpowiedzialne były kompetentne 
i posiadały odpowiednie umiejętności wychowawcze oraz znały sy-
tuację rodzin należących do parafii.

Tematem ostatniej części konferencji były perspektywy dla prak-
tyki duszpasterskiej parafii. Prezentację tych zagadnień podjął ks. prof. 
dr hab. Jan Przybyłowski, który w swoim wystąpieniu skupił się na 
dwóch zagadnieniach: teoretycznym dotyczącym modelu pastoral-
nego i praktycznym związanym z programowaniem duszpasterskim. 
Rozpoczął od określenia relacji pomiędzy Kościołem a społeczeń-
stwem. Istotą owej relacji jest obrona wzajemnej autonomii, zagroże-
niami i negatywnymi skutkami: separacja, kontestacja, manipulacja, 
a rozwiązaniem dialog, zaproponowany przez papieża Paweł VI i całe 
nauczanie posoborowe. Mówiąc o celu działalności kościelnej autor 
zwrócił uwagę na wychowanie i edukację jako rzeczywistości mogące 
pogodzić wypełnianie misji zbawczej i spełnianie funkcji uzupeł-
niających (ekstensywnych). Działalność wychowawcza rozumiana 
bardzo szeroko (hominizacja, personalizacja, socjalizacja, humani-
zacja) winna się znaleźć na pierwszym miejscu działalności kościelnej, 
przed apostolstwem i ewangelizacją, a także misją zbawczą. W drugiej 
części wystąpienia autor przedstawił model funkcjonalny Kościoła: 
eksplanacyjny i prognostyczny, który opisuje funkcje i działania pa-
storalne spełniane w ramach modelu strukturalnego, analizuje prak-
tyki kościelne i wzajemne powiązania, pozwala zobaczyć Kościół od 
środka i przewiduje przyszłe zmiany. Modele prognostyczne stają się 
programem, gdy mają swojego adresata. Podstawowym natomiast 
celem programu jest przyciągnąć do Chrystusa i pomagać człowie-
kowi w jego codzienności.
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W wystąpieniu zatytułowanym „Propozycje metodologiczne dla 
planowania duszpasterskiego” dr J. Žuffa przedstawił wyniki ekspe-
rymentu pastoralnego, przeprowadzonego w jednej ze słowackich 
diecezji, który polegał na wprowadzeniu pilotażowego projektu 
duszpasterskiego planowania w parafii. Wzięły w nim udział trzy 
parafie, lecz tylko jedna z nich po roku nadal zamierzała go reali-
zować. Eksperyment ukazał aktualną sytuację i ewolucyjne trendy 
w parafiach, umożliwił refleksję nad własnymi zasobami i możliwoś-
ciami parafii, a także potwierdził przekonanie, że bez praktycznej 
metodologii wspólnoty parafialne nie mogą właściwie funkcjonować. 
Autor wspomniał również, że mówienie o parafii i duszpasterstwie 
przenika potrzeba zmian, m.in.: liderstwa, a więc przesunięcia od-
powiedzialności za jej prowadzenie z proboszcza na całą wspólnotę, 
przejście od rad parafialnych do parafialnych rad duszpasterskich, od 
zarządzania kryzysowego do pastoralnego planowania, od inicjatyw 
indywidualnych do wspólnotowych.

Potrzeba zmiany myślenia o parafii i praktyki duszpasterskiej 
wymaga większego zaangażowania świeckich w duszpasterstwie 
parafialnym, co rozwinął w ramach swojego wystąpienia mgr Ka-
mil K. Bomber. Podkreślił, iż rola świeckich polega na poszerzaniu 
swojego „małego świata” o wspaniałą rzeczywistość, jaką jest Kościół 
powszechny, na pełnieniu doniosłej roli świadka miłości Boga do czło-
wieka, na nieustannym pogłębianiu swojej miłości do Boskich Osób 
Trójcy Świętej i do każdego człowieka. Świeccy mają w życiu Kościoła 
swoją odpowiedzialność i kompetencję. Wszczepieni przez chrzest 
we wspólnotę Kościoła zobowiązani są do apostolskiej aktywności. 
Każdy wierzący na mocy swego powołania winien zatem angażować 
się w sposób podmiotowy, tzn. świadomy, wolny i odpowiedzialny. 
Do apostolskiego zaangażowania potrzebna jest jednak świadomość, 
co z kolei rodzi potrzebę podejmowania odpowiedniego wychowa-
nia. Autor podkreślił również, że osobowa struktura Kościoła nie 
oznacza tylko wspólnoty osób. Oznacza także i przede wszystkim 
swoisty organizm nadprzyrodzony, który jest Ciałem Mistycznym 
Chrystusa. Znaczy to, że stanowimy nie tylko zespół przyjaciół, lecz 
przede wszystkim jakby jedną osobę o różnych funkcjach i posługach. 
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Po każdym z bloków tematycznych odbyła się merytoryczna dys-
kusja, której owocem było przede wszystkim uporządkowanie i uści-
ślenie pojęć, a także wymiana spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących 
programowania duszpasterskiego w Polsce i na Słowacji. W podsumo-
waniu konferencji ks. prof. L. Csontos podziękował prelegentom za 
podjęcie tak ważnego, trudnego i aktualnego problemu oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania. 

ks . mgr Piotr Ochotny 
mgr Kamil K . Bomber
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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ „KANONICZNO-LITURGICZNE ASPEKTY 

ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH I IM 
PODOBNYCH”

Wiara, a dokładnie mówiąc stosunek do wiary nupturientów, może 
przyczynić się do budowania jedności między małżonkami, ale może 
być również przeszkodą w realizacji dobra wspólnego, dobra mał-
żonka, i dobra ich przyszłego potomstwa. W tym kontekście zostało 
przedstawione stanowisko Kościoła – w sprawie zawierania mał-
żeństw przez osoby o odmiennym podejściu do wiary katolickiej; 
zostało ono przedłożone w Instrukcji Episkopatu Polski o przygoto-
waniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim. W numerze 73 
wspomnianego dokumentu biskupi wyrazili jednoznacznie opinię, że 
młodych ludzi od takich małżeństw należy odwodzić. Uzasadnieniem 
poglądu ma być fakt, że w takim małżeństwie trudno będzie stronom 
osiągnąć doskonałą jedność ze względu na różnice w sprawach istot-
nych, co będzie powodowało konflikty. Odnosząc się do tej sprawy 
krytycznie, należy stwierdzić, że w dobie źle rozumianego dialogu, 
zarzutów wobec Kościoła o nietolerancję – mało kto zdaje się ten 
problem dostrzegać. Ponadto, kiedy do duszpasterzy już zwracają 
się młodzi z prośbą o bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa, 
to ich decyzja o ślubie została już przez nich podjęta. 

Biorąc pod uwagę, że całkowicie nie uniknie się zawierania mał-
żeństw przez stronę katolicką – wierzącą i praktykującą – z osobą re-
prezentującą odmienny światopogląd, oraz dostrzegając wagę i wysoki 
stopień skomplikowania takiego zjawiska, Wydział Prawa Kanonicz-
nego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
dnia 23 kwietnia 2014 roku zorganizował Ogólnopolską Konferencję 
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Naukową – „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw 
mieszanych i im podobnych”. 

W konferencji udział wzięli pracownicy wielu ośrodków nauko-
wych w Polsce (m.in. KUL, UPJPII, PWTW), kurii diecezjalnych, 
sądów biskupich oraz studenci UKSW. Zgromadzonych powitał 
ks. dr hab. Henryk Stawniak, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego, 
wprowadzając uczestników konferencji w jej tematykę. Otwarcia 
Konferencji dokonał rektor UKSW ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, 
podkreślając aktualność podjętego tematu.

Konferencja została podzielona na dwie sesje. Pierwszej przewod-
niczył ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, jednocześnie przybliżając 
zgromadzonym sylwetki poszczególnych prelegentów. 

Pierwszy referat  – „Przygotowanie do zawarcia małżeństwa 
pomiędzy wiernymi Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów 
wschodnich” – wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz, wieloletni pracow-
nik Kongregacji Kościołów Wschodnich. Mówił między innymi, że 
choć małżeństw tych nie można uznać ani za mieszane ani za im po-
dobne, to jednak od małżeństw zawieranych przez dwoje katolików-

-łacinników różnią się obrzędem liturgicznym, normami prawnymi 
regulującymi dyscyplinę tego sakramentu (między innymi różnym 
zakresem przeszkód małżeńskich czy też możliwością zawarcia mał-
żeństwa pod warunkiem), kwestią wychowania religijnego dzieci i od-
miennym postrzeganiem instytucji małżeństwa. Mając na względzie 
wspomniane różnice, uzasadnione było poruszenie tej problematyki 
w czasie Konferencji Naukowej. Ksiądz biskup zwrócił uwagę na 
potrzebę opracowania nowej instrukcji Episkopatu Polski o przygo-
towaniu do małżeństwa, bowiem dotychczas obowiązujący doku-
ment odwołuje się jedynie do prawa Kościoła łacińskiego, pomijając 
regulacje prawne ogłoszone przez papieża dla katolickich Kościołów 
wschodnich. Zdaniem hierarchy, ważną rzeczą jest ujednolicenie spo-
sobu prowadzenia przygotowania bliższego do małżeństwa w ramach 
wszystkich kościołów katolickich znajdujących się na terenie jednej 
konferencji biskupów. Mówiąc o małżeństwach katolików łacinników 
z katolikami wschodnimi, nie można zapomnieć o różnicy istniejącej 
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w podejściu Kościołów do zaręczyn. Tradycja wschodnia uważa je 
wręcz za inicjację życia małżeńskiego – zaznaczył prelegent.

Drugi referat – „Zawarcie małżeństwa z niewierzącym lub nie-
praktykującym” – wygłosił ks. dr hab. Marek Saj, profesor UKSW. 
Naświetlając zagadnienie, zauważył, że choć małżeństwa z niewie-
rzącymi nie są w ścisłym tego znaczeniu małżeństwami mieszanymi, 
to jednak zawierający je katolicy muszą spełnić podobne wymagania 
do tych przewidzianych przez ustawodawcę w przypadku zawierania 
małżeństw mieszanych. Przy przygotowaniu do tego typu małżeństw 
duszpasterze muszą zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w tym przy-
padku naruszenie prawa Bożego jest bardziej możliwe niż w przypadku 
małżeństwa z nieochrzczonym, osobą należącą do braci odłączonych 
bądź niewierzącym w dobrej wierze. Duszpasterz powinien starać się 
nakłonić niewierzącego do wiary. Prelegent zauważył, że w literaturze 
przedmiotu brak jest osobnych publikacji poświęconych zawarciu 
małżeństw z katolikami niepraktykującymi i niewierzącymi. Jego 
wystąpienie tę lukę w jakiejś mierze uzupełniło. Problematyka podjęta 
przez ks. dr. hab. Marka Saja jest dziś bardzo aktualna, gdyż w Kościele 
coraz częściej mamy do czynienie z tego typu małżeństwami.

Ostatni referat w pierwszej sesji konferencji wygłosił ks. dr Tomasz 
Jakubiak, wykładowca prawa kanonicznego na PWTW Sekcji św. Jana 
Chrzciciela. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Prawno-liturgiczne 
aspekty zawierania małżeństw z osobami, które formalnym aktem 
wystąpiły z Kościoła katolickiego”. Na wstępie prelegent zaznaczył, że 
problematyka małżeństw z „formalnymi apostatami” jest niezwykle 
skomplikowanym zagadnieniem i dlatego z powodu ograniczonej 
ilości czasu podkreślił jedynie te aspekty, które według niego nastrę-
czają duchownym największych problemów. Dodał, że przedmiot 
szerzej został przedstawiony w opracowanym przez niego artykule, 
który stanowi część publikacji przygotowanej na tę okazję przez 
organizatora konferencji. W swoim referacie odwołał się do doświad-
czeń, jakie uzyskał w czasie pracy na stanowisku notariusza Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, 
że przy okazji przygotowania „formalnych apostatów” do małżeń-
stwa niejednokrotnie trudno jest określić: Czy rzeczywiście mamy 
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do czynienia z osobą, która formalnym aktem wystąpiła z Kościoła 
katolickiego? Czy osoba jest stanu wolnego? Jaki obrzęd liturgiczny 
zawarcia małżeństwa należy wybrać przy okazji zawarcia wspomnia-
nego małżeństwa? Czy wolno dopuścić „formalnego apostatę” do 
małżeństwa, skoro zaciągnął karę ekskomuniki latae sententiae?

Na zakończenie sesji pierwszej konferencji rozgorzała dyskusja, 
czy wolno przy zawieraniu małżeństw z „formalnymi apostatami” 
lub niewierzącymi posłużyć się „Obrzędem zawarcia małżeństwa 
między osobą należącą do Kościoła katolickiego i niechrześcijaninem 
lub katechumenem” (Rozdział III) Ordo Celebrandi Matrimonium 
(Tłumaczenie polskie: „Obrzędy sakramentu małżeństwa dostoso-
wanych do zwyczajów diecezji polskich”) . Według zapisanych tam 
norm, zezwala się stronie niechrześcijańskiej na opuszczenie w wy-
powiadanych przez nią słowach odniesień religijnych. Opisany ob-
rzęd odpowiadałby potrzebom zawarcia wspomnianych małżeństw. 
Według niektórych uczestników sympozjum, decyzja o wyborze 
formy liturgicznej zawarcia małżeństwa należy do duchownego 
asystującego przy wyrażeniu zgody małżeńskiej. Ks. prof. Ginter 
Dzierżon zwrócił uwagę, że w niniejszych rozważaniach nie wolno 
odwoływać się jedynie do partykularnego prawa, lecz trzeba sięgnąć 
do norm prawa powszechnego. Ks. dr Tomasz Jakubiak zauważył, że 
najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zwrócenie się w takiej sytuacji 
do biskupa diecezjalnego, by ten na, podstawie uprawnień przyzna-
nych mu przez ustawodawcę w kan. 87 KPK, udzielił dyspensy od 
niezachowania przepisanej prawem liturgicznym formy liturgicznej 
zawarcia małżeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu formy kano-
nicznej i norm zamieszczonych w „Obrzędach zawarcia małżeństwa 
między osobą należącą do Kościoła katolickiego i niechrześcijaninem 
lub katechumenem” . Dyspensa byłaby udzielona od niezachowania 
n. 36 Praenotanda . Ordo Celebrandi Matrimonium („Wprowadzenia 
teologicznego i pastoralnego Obrzędów sakramentu małżeństwa 
dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”) .

Drugiej Sesji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej przewodniczył 
ks. dr hab. Wiesław Kiwior, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicz-
nego UKSW.
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Pierwszy w tej części konferencji referat – „Aspekty prawno-litur-
giczne zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi” – przed-
łożył ks. dr hab. Leszek Adamowicz z KUL. Zwrócił uwagę między 
innymi na odmienne podejście „prawosławia” i Kościoła katolickiego 
do możliwości dopuszczania do ponownego zawierania małżeństwa 
przez małżonków, gdy żyje jeszcze małżonek z poprzedniego związku. 
Ks. Adamowicz naświetlił sposób postępowania duszpasterza ka-
tolickiego w sytuacji, kiedy pojawiają się trudności z uzyskaniem 
metryki chrztu strony prawosławnej, która chce zawrzeć małżeństwo 
w Kościele katolickim. Jednym z rozwiązań zaistniałego problemu 
jest – zdaniem prelegenta – zwrócenie się do właściwej kurii prawo-
sławnej o spowodowanie wydania dokumentu. Poruszona została 
także kwestia ważności małżeństw cywilnych zawieranych przez 
akatolików obrządków wschodnich. W takim przypadku – wyjaśnił 
prelegent – można postąpić analogicznie do sytuacji, gdy stwierdzany 
jest stan wolny katolika, który zawarł jedynie małżeństwo cywilne 
bez wymaganej dyspensy od formy kanonicznej; z tą jednak różnicą, 
że sprawę należy przedstawić do rozstrzygnięcia ordynariuszowi 
miejsca. Mówiąc o formie liturgicznej zawarcia małżeństwa, ks. Ada-
mowicz stwierdził, że nigdy nie wolno delegować diakonów do asy-
stowania przy zawarciu małżeństwa katolika z akatolikiem obrządku 
wschodniego – aby uniknąć sytuacji, kiedy strona akatolicka będzie 
miała wątpliwość co do ważności zawartego małżeństwa. Bowiem 
zgodnie z prawem, któremu podlega, do ważności zawartego przez 
nią małżeństwa musi ona uzyskać błogosławieństwo kapłana. Na 
zakończenie referatu ks. profesor ukazał procedurę postępowania 
w sytuacji, gdy katolik zawarł małżeństwo wobec wschodniego ka-
płana akatolickiego bez dyspensy od formy kanonicznej.

Referat o „Zawieraniu małżeństw przez katolików z prawosław-
nymi” wygłosił ks. prof. dr hab. Ginter Dierżon z UKSW. W swoim 
opracowaniu zawęził on zakres tematu do małżeństw katolików 
z wiernymi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej 
Polskiej. Skoncentrowanie uwagi wyłącznie na porządku prawnym 
Kościoła luterańskiego obowiązującym w Polsce jest celowe, gdyż 
poszczególne Kościoły mają dużą autonomię w obszarze państw, 
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w których pełnią swoją misję. Najpierw ks. Dzierżon ukazał źródła 
prawa w Kościołach protestanckich. Następnie wskazał na istotne 
różnice w wizji wspomnianego Kościoła na temat małżeństwa w sto-
sunku do Kościoła katolickiego. Odmienne pojmowanie istotnych 
celów i przymiotów małżeństwa przez akatolików może doprowadzić 
do wady zgody małżeńskiej; do wystąpienia jednej z form symulacji 
częściowej ujętej, w kan. 1101§2 KPK, lub błędu prawnego, o którym 
czytamy w kan. 1099 KPK – akcentował prelegent. 

Poruszając zaś kwestię zobowiązania strony katolickiej do od-
sunięcia od siebie niebezpieczeństwa utraty wiary (tzw. rękojmi), 
zauważył, że przygotowanie do małżeństwa mieszanego powinno być 
pozbawione niewłaściwie pojmowanego prozelityzmu, zmierzającego 
do nawrócenia strony niekatolickiej. Zgoda na tego typu małżeństwa 
nie powinna być udzielana przez ordynariusza, gdy strona katolicka 
odmówiła wykonania wspomnianego zobowiązania. Strona katoli-
cka, aby uzyskać zezwolenie na małżeństwo mieszane, musi złożyć 
deklarację, że zrobi wszystko co możliwe, aby ochrzcić i wychować 
dzieci po katolicku. W przypadku gdyby katolik w trakcie przygoto-
wania do małżeństwa utrzymywał, że nie podejmie żadnego wysiłku 
do zrealizowania treści zobowiązania, ordynariusz może nie wydać 
zgody na zawarcie małżeństwa. Radykalnie przeciwne nastawienie 
akatolika do realizacji zobowiązań strony katolickiej nie powinno 
być przyczyną wydania decyzji negatywnej przez ordynariusza na 
zawarcie małżeństwa mieszanego. 

Ks. Dzierżon wyraził interesujący pogląd na temat wydawania zgody 
przez ordynariusza miejsca na zawarcie małżeństwa strony katolickiej 
z duchownym ewangelickim. W takim przypadku – przekonywał – 
mając na uwadze fakt autonomii systemu prawnego Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, nie wolno udzielać wspomnianego zezwolenia, 
gdyż duchownym ewangelickim kategorycznie zabrania się zawierania 
związków z wiernymi innego Kościoła, za wyjątkiem osób przynależą-
cych do Kościołów będących we wspólnocie ołtarza i ambony.

Ostatnim referentem sesji był ks. prof. dr hab. Wojciech Góral-
ski (UKSW). Przedmiotem jego przedłożenia było „Przygotowa-
nie do małżeństwa katolika z nieochrzczonym”. Cenną wskazówką 



Sprawozdania

| 241 |

dla duszpasterzy przygotowujących nupturientów do zawarcia tego 
typu małżeństwa – udzieloną przez ks. profesora – była sugestia, aby 
wstępną rozmowę duchowny odbywał jedynie ze strona katolicką. 
Służyć to będzie lepszemu poznaniu historii znajomości narzeczonych 
oraz pozwoli duszpasterzowi w sposób właściwy naświetlić stronie 
katolickiej trudności związane z zachowaniem wiary w małżeństwie 
z osobą reprezentującą odmienny system wartości. Ks. prof. Góral-
ski w swoim wystąpieniu duży nacisk położył na potrzebę istnienia 
przyczyny przy zwracaniu się do ordynariusza z prośbą o dyspensę 
od przeszkody różnicy religii oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, 
o dyspensę od niezachowania formy kanonicznej. Uwaga ta jest o tyle 
istotna, że zgodnie z kanonem 90§1 KPK brak przyczyny może skut-
kuje nieważnością udzielonej dyspensy, a w dalszej perspektywie – 
nieważnością samego małżeństwa.

Na zakończenie drugiej sesji burzliwą dyskusję wywołała sprawa 
poświęcona rękojmi składanym przez stronę katolicką przed za-
warciem małżeństwa mieszanego. Jej puentą był postulat, aby prob-
lematyka rękojmi stała się tematem osobnej konferencji naukowej 
zorganizowanej w najbliższej przyszłości.

Obrady podsumowała dr hab. Urszula Nowicka (profesor UKSW). 
Owocem konferencji jest publikacja pt. „Kanoniczno-liturgiczne 

aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych” pod 
redakcją U. Nowickiej, która wydana została w Prymasowskim Wy-
dawnictwie Gaudentium w Gnieźnie. Oprócz pełnych tekstów wygło-
szonych referatów oraz wykazu bibliograficznego rozszerzona została 
o artykuł dr hab. Urszuli Nowickiej – „Stwierdzenie stanu wolnego 
przed zawarciem małżeństwa w Kościele Katolickim”. Publikacja liczy 
146 stron i stanowi cenną pomoc dla duszpasterzy, którzy w swojej 
pracy często spotykają się z koniecznością przygotowania nuptu-
rientów do małżeństwa mieszanego bądź jemu podobnego. Stanowi 
również pomoc dydaktyczną w formacji intelektualnej alumnów jako 
lektura uzupełniającą seminaryjne wykłady z kanonicznego prawa 
małżeńskiego.

Ks . Tomasz Jakubiak


